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 إقرار الطالب

 أدناه وبياناتي ما يأتي: ةأنا املوقع

 االسم: هنية أمحد علي امحودة

 14751020رقم القيد: 

 (دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب) خطوات الصلح بني الزوجني عند النشوزالعنوان: 

يف قسم الدراسات اليت حضرهتا لتوفري شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري أقر بأن هذه الرسالة  

اإلسالمية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حضرهتا وكتبتها بنفسي 

 .أو تأليف اآلخرينا زورهتا من إبداع غريي وم

وإذا ادعى أحد مستقبالً أهنا من تأليفه وتبني فعالً أهنا ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية عن ذلك، ولن تكون 

 ى كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.املسؤولية على املشرف أو عل

 جيربني أحد على ذلك. قرار بناءً على رغبيت اخلاصة وملهذا اإل توحررهذا، 

 م2017:   /    / باتو

 ة هنية أمحد علي امحودةالطالب                                                                                    

………………….. 
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لشريعة االسم: هنية أمحد علي امحودة، التخصص: الدراسات اإلسالمية، عنوان الرسالة: خطوات الصلح بني الزوجني عند النشوز دراسة مقارنة بني ا

 الثاين: الدكتور عباس عرفان. اإلسالمية والقانون اللييب، املشرف األول: الدكتور سوندي، املشرف
من ضرورات احلياة، فهو حيقق مصاحل عظيمة منها: قطع النزاعات، واجتماع الكلمة، وحقن الدماء، وهو وسيلة فعالة  ميثل الصلح ضرورةخلفية البحث: 

من االختالف والتفرق والنزاع بني الزوجني وأسرمها، حلل النزاع بني الزوجني، ومما دفعين للكتابة يف هذا املوضوع ما حيدث اليوم يف اجملتمعات املسلمة 
 وانتشار الطالق بشكل واضح يف اجملتمعات العربية.

: حتديد خطوات الصلح بني اثنيا: بيان خطوات الصلح بني الزوجني عند النشوز يف الشريعة اإلسالمية، أواليهدف البحث إىل اآليت: أهداف البحث: 
: بيان أوجه االتفاق واالختالف بني الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب من حيث اخلطوات املتبعة يف الصلح بني اثلثان اللييب، الزوجني عند النشوز يف القانو 

 الزوجني عند النشوز.
 توصل الباحث يف هذا البحث إىل النتائج التالية:

 توصلت الباحثة جلملة من النتائج هي:

 وفقاً ملا أييت:حددت الشريعة خطوات عالج نشوز الزوجة  -1
 أ( وضعت الشريعة خطوات لإلصالح بني الزوجني يف إطار مؤسسة األسرة وهي الوعظ واهلجر والضرب، مع وجوب الرتتيب بينها.

اجللوس مع  بعد ب( إذا مل ينتهي النشوز ينتقل إىل التحكيم وهو حبث حكمني من أهل الزوجني فإن مل يوجد فمن غريمها، ويتعني عليهما حتديد أساب النشوز
 الزوجني وحماولة اإلصالح ورفع أسباب النشوز.

يارين مها ج( إذا فشل احلكمان تدخل القاضي لإلصالح بني الزوجني، وعليه أن يعرض الصلح، وقد حدد الفقهاء احلاالت اليت عليه عرض الصلح فيها مبع
ار اآلخر عدم ثبوت احلق لدى القاضي، سواء لعدم قدرته على معرفته أو لتقارب األدلة أن ال يكون احلكم منهياً للنزاع وقد يؤدي الستمراره أو تفاقمه، واملعي

 واحلجج، وميتنع القاضي من عرض الصلح إذا تبني له احلق أو كان يف محلهم على الصلح ظلم وجور ألحد الطرفني.
 تناول املشرع اللييب عالج النشوز وأمساه الشقاق والضرر وذلك على النحو اآليت: -2

 .( عاجل املشرع الشقاق والضرر حال وصول األمر إىل القاضي ومل يتناول ما سبقه من مراحل ذكرهتا الشريعة، وترك أمر تقدير وجوده للقاضيأ
فإن مل  وجنيب( حدد القانون الشروط اليت ينبغي للقاضي مراعاهتا عند تعيني احلكمني من ذكورة وعدالة وخربة يف اإلصالح، وفضل أن يكوان من أهل الز 

 يوجد فمن غريهم.
 ج( حدد القانون مهمة احلكمني يف اإلصالح فليس هلما التفريق بني الزوجني إن عجزا عن اإلصالح.

 د( وحدد املشرع مدة لعمل احلكمني هي شهر من اتريخ أدائهم اليمني أمام احملكمة وللقاضي متديدها شهراً آخر فقط.
اضي بعقد جلسة سرية حياول فيها اإلصالح بني الزوجني بنفسه، فإن عجز وتبني له استحالة دوام العشرة، حكم هـ( فإذا عجز احلكمان ألزم القانون الق

 ابلطالق وتسقط حقوق املتسبب يف الشقاق، وإن مل يتبني له أي منهما حكم ابلطالق وتسقط حقوق طالب الطالق.
نون اللييب ابتدأ آبخر تبني للباحث عند املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب وجود خالف فالشريعة اإلسالمية بينت خطوات عالج النشوز بينما القا -3

ة من شروط احلكمني الذكورة واختلف وسيلتني وهي احلكمني والقاضي ومل يتطرق إىل اخلطوات اليت ذكرته الشريعة يف سياق مواده، ومل تقيد الشريعة اإلسالمي
ماض بينما يف القانون فيها الفقهاء بينما القانون اللييب اشرتط الذكورة ومنع حتكيم النساء، والشريعة اإلسالمية عدت قول احلكمني يف التفريق بني الزوجني 

ني الزوجني وتنقل القضية إىل احملكمة، وأيضا اختلفت الشريعة اإلسالمية عن اللييب ال حيق للحكمني التفريق بني الزوجني وإمنا ينتهي دورهم عند عدم التوفيق ب
   القانون اللييب يف املدة اليت تعطى من أجل الصلح ففي الشريعة مل حتد مبدة معينة أما القانون اللييب فحددها مبدة ال تزيد عن شهرين.
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Abstract 

Hammoda, Hania Ahmed Ali. 2017 . A comparative study between Islamic law and Libyan 

law on steps of reconciliation between the spouses at discord,. Thesis. Islamic studies 

department. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang( Batu).  

Supervisor 1: Suandi, phd.  Supervisor 2: AbasArfan, phd. 

          Background of the research : reconciliation  represents the necessity of the necessities of life, 

it achieves great interests, including: cutting off the conflicts, coming up with a one word, and the 

bloodshed, which is an effective way to resolve the conflict between the spouses, what is  happening 

today in Muslim’s societies of difference and separation and conflict between spouses and their 

families, and the spread of divorce is evident in Arab societies, leads me to write about this topic. 

          Objective of the research: this research aims to show the steps of reconciliation between the 

spouses when they are discord according to Islamic Shari'a, to determine the steps of reconciliation 

between the spouses in  Libyan law, and to clarify the differences according to each Islamic Sharia and 

Libyan law with couples at discord. 

The result of this research is that the sariya’ has defined some steps of treating the wife while discord 

such as:  

A. The Sharia within the framework of family institution has set some steps in a consequence 

which are (Preaching, abandonment and beating).  

B. Once the discord does not end, it will be transferred to attribution, in which looking for two old 

and mature man from the couple’s family, if it is not available it is O.K. to look for another man to to 

stop the conflict and they have to determine the causes of Nashuz after sitting with the spouses and try 

to reform and raise the causes of discord. 

C. If the two rulings fail, the judge intervenes for reform between the spouses, and he has to offer 

the reconciliation. The fuqaha 'have identified the cases of reconciliation with two criteria: that the 

judgment is not terminated for the dispute and may lead to its continuation or aggravation, the other 

criterion is that the judge has no right, or to the proximity of evidence and arguments, and prevents the 

judge from offering reconciliation if one of the partners would hurt or abuse the other. 

    The Libyan legislator dealt with the discord cure and called it schism and damage ( alshiqaq wa al 

darer), as    follows: 

A. The legislator dealt with the discord by not mentioning any previous judgment given by sariya, 

it is left to the judge. 

B. The law point that the judge should choose a two masculine with justice and experience, its 

preferred to be one’s spouse’s family, if there is no availability then someone else. 

C. The role of the ruling is to reform, they do not have the right to separate the couples if they are 

unable to reform.   

D. The legislator has determined the duration to be one month from the date of their swearing-in 

before the court and the judge to extend them for another month only. 

E. If the two provisions disabled to do their work, the law requires to make a privet session held 

for the spouses to let the judge to renovate between them by himself,  If the judge is unable to prove the 

impossibility to continue their normal life, he will give the force to divorce and the rights of the person 

causing the dispute will be extinguished. 
    When the researcher compare between the Islamic law and the Libyan law in this study, it is found 
there is a disagreement . The Islamic law has shown the steps of treating the discord between the 
couples, while the Libyan law started with the last two methods, the two rulings and the judge did not 
mention the steps mentioned by the shari'a in the context of its articles. While the Libyan law stipulated 
masculinity and prevent the arbitration of women, and Islamic law repeated the provisions of the two 
provisions in the distinction between the past couple while in the Libyan law is not entitled to the two 
provisions differentiate between the spouses, but ends their role when not reconciling the couple and 
move the case to the Court, and also differed from the Libyan Islamic Sharia law in the period given for 
conciliation in the law did not limit the duration of certain Libyan law does not select them more than the 
duration of two months. 
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ABSTRAK 

Hania Ahmad Ali Ehmuda, Langkah Rekonsiliasi antar Kedua Pasangan dalam Nusyuz (Studi Perbandingan 

antara Hukum Islam dan Hukum Libya, Tesis. Progam studi Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Suwandi. Pembimbing II: Dr. Abbas Arfan, MA. 

Rekonsiliasi adalah  sebuah  kebutuhan hidup, hal tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan yang 

besar, diantaranya; menghentikan konflik, menyatukan pendapat, dan suntikan darah. Dan merupakan cara 

efektif untuk menyelesaikan konflik antara kedua pasangan. hal yang mendorong saya untuk menulis tentang 

masalah ini adalah apa yang terjadi  masyarakat muslim zaman ini, berupa perselisihan, perpecahan dan konflik 

antar kedua pasangan dan keluarga mereka, dan tersebarnya perceraian di masyarakat Arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menjelaskan langkah rekonsiliasi antar kedua pasangan dalam Nusyuz 

pada hukum Islam. (2) mengetahui tahapan rekonsiliasi antar kedua pasangan dalam Nusyuz pada hukum Libya. 

(3) menjelaskan aspek persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Libya dari segi langkah yang 

dilakukan dalam rekonsiliasi antar kedua pasangan dalam Nusyuz.  

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian sebagaimana berikut: (1) Hukum Islam telah menentukan 

beberapa langkah penyelesaian Nusyuz (pembangkangan) istri sebagiamana berikut: a) hukum Islam telah 

meletakkan langkah-langkah rekonsiliasi antar kedua pasangan dalam bingkai keluarga, berupa nasehat, pisah 

ranjang dan pukulan. B) jika Nusyuz (pembangkangan) tidak berhenti maka beralih ke proses pengadilan, dengan 

cara mencari 2 mediator dari kedua belah pihak, dan jika tidak didapati maka boleh dari orang lain. c) jika proses 

rekonsiliasi oleh mediator gagal, maka berpindah keranah pengadilan, di mana hakim wajib mendamaikan kedua 

pasangan tersebut. para ahli fikih telah mendefinisikan beberapa kasus yang bisa untuk didamaikan melalui dua 

standart; hendaknya hukum yang dikeluarkan tidak mengakhiri konflik dan dapat menyebabkan keberlanjutan 

perkara atau banding. standar yang lain adalah hakim tidak mempunyai kebenaran yang bulat; baik karena 

keterbatasan pengetahuan hakim terhadap perkara atau  konvergensi bukti dan argument. (2 ) Penyusun Hukum 

Libya telah mengkaji langkah penyelesaian Nusyuz (pembangkangan) dan mendefinisikannya sebagai 

perselisihan dan bahaya. langkah tersebut sebagaimana berikut: a) Undang-undang  Libya menentukan langkah  

penyelesaian perselisihan dan bahaya ketika perkara tersebut telah sampai ke hakim dan belum ada dalam hukum 

Islam. Dan menyerahkan hal tersebut kepada hakim. b) hukum Libya telah menentukan tugas kedua mediator 

dalam proses rekonsiliasi yaitu tidak memisahkan kedua pasangan meskipun mereka gagal dalam poroses 

rekonsiliasi. c) Undang-undang Libya telah menentukan masa kerja mediator, yaitu 1 bulan dari tanggal 

pengambilan sumpah didepan pengadilan, dan hakim hanya boleh menambah 1 bulan masa kerja mediator. d) 

Jika mediator gagal, maka hukum Libya mengharuskan hakim untuk melakukan pertemuan secara tertutup 

dengan kedua pasangan untuk rekonsiliasi, dan jika gagal dan mustahil untuk mempertahankan keluarga, maka 

hakim memutuskan perkara tersebut dengan perceraian ( .3 ) Peneliti dalam proses perbandingan antara hukum 

Islam dan Hukum Libya menemukan perbedaan, dimana hukum Islam menjelaskan langkah-langkah 

penyelesaian Nusyuz sedangkan hukum Libya memulai dengan 2 media; mediator dan hakim. Hukum Islam 

tidak terikat ketentukan laki-laki dalam hal mediator meskipun para ahli fiqih berbeda pendapat dalam hal 

tersebut, sedangkan hukum Libya mempersyaratkan laki-laki. Hukum Islam melihat bahwa perkataan mediator 

dalam  hal tidak mendamaikan  kedua pasangan sebagai hal yang telah berakhir, sedangkan hukum Libya melihat 

bahwasanya mediator tidak berhak untuk memisahkan kedua pasangan, akan tetapi peran mereka (mediator) 

berakhir ketika tidak terjadi kesepakatan antar kedua pasangan. 
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 الشكر والتقدير

احلمد هلل رب العاملي والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلي سيدنا حممد وعلى 

 أمجعي، أشكر اهلل تعاىل وأمحده على نعمه اليت ال حتصى.آله وصحبه 

، والدكتور عباس كما أتقدم بأمسى آيات الشكر والعرفان للدكتور سوندي

عرفان اللذين أشرفا على إجناز هذه الرسالة، ملا بذاله من جهد، وما أوصيا به من 

 توجيهات وإرشادات علمية إلمتام هذا العمل.

كما ال يفوتين تقديم الشكر إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي 

العقبات  رئاسة وأساتذة وموظفي، وكل من كان هلم فضل يف تذليلاحلكومية 

 إلمتام هذه الرسالة.
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 فصل األول: اإلطار العامال

 خلفية البحث: -أ

إلنسان متنوعة ويف الوقت ذاته فإن ا وميولا  ،ىت وطبائع خمتلفة وأمزجة متباينةش إن هللا سبحانه وتعاىل خلق مللا 

 ألنه اجتماعي أينس أبسرته والناس من حوله.  ،ل يستطيع أن يعيش مبفرده

فيحدث النزاع ويقع القتال واحلسد  ينشأ اخللف والتباين بني األفرادفنتيجة هلذه الفطر املختلفة واملتنوعة 

 والبغض بينهم.

يشمل مجيع نواحي احلياة لكي يعيش اإلنسان مع أخيه وجمتمعه  من أجل هذا جاء منهج اإلسلم متكاملا 

نظام العيش فيها، ألن املقصد العام للشريعة اإلسلمية هو عمارة األرض وحفظ على املودة والرمحة والتواصل، 

ألن يف ذلك قوة وترابط فهذه هي طبيعة املنهج الرابين يف تربية األمة، ومن هنا فقد شرع هللا الصلح بني الناس 

 فجعله وقاية وحتصني وعلج للخصومات.

فالصلح ميثل فريضة من فرائض اإلسلم، ألنه تكمن فيه قوة األمة وسلمتها، فالنيب صلى هللا عليه وسلم كان 

ح، فقد أوجزه هللا تعاىل يف قوله: املثل األعلى للمصلحني ينبذ اخللفات ويدعوا ويرغب الناس يف الصل

ْلُح َخْيٌر﴾ : ت، ألن فيه ضعف األمة لقولهللصلح والبتعاد عن النزاع والتشت ودعا سبحانه ،1﴿َوالصُّ

َ َوَرُسولَهُ َوََل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا ﴿ َ َمَع َوأَِطيعُوا َّللاه َوتَْذَهَب ِريُحُكْمۖ  َواْصِبُروا ۚ إِنه َّللاه

ابِِرينَ   .2﴾الصه

                                                           
 .128سورة النساء، اآلية  - 1
 .46سورة األنفال، اآلية  - 2
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فأمر هللا املتكرر يف القرءان الكرمي يف الدعوة إىل الصلح ووعده ابألجر العظيم للذي يقوم به ويعمل عليه 

 ويرغب فيه دليل على قوة مكانته وعظم أمره.

شدة ارتباطه حبياة الفرد فهو كما يقال سيد األحكام لاحلياة ومن هنا جند أن الصلح ميثل ضرورة من ضرورات 

األمة اجملتمعة على األخوة اإلميانية، إذ فيه حتقيق مصاحل واجلماعة فدوره مهم ورئيسي يف حتقيق األمن يف حياة 

 عظيمة منها قطع النزاعات واجتماع الكلمة وحقن الدماء.

من  البخاري ومسلم فقد روى متوقع، فقد أابح هللا الكذب فيهألن الصلح إما رفع لفساد واقع أو دفع لفساد 

ليس الكذاب ل: )رضي هللا عنها، أهنا مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو  أم كلثوم بنت عقبة حديث

ا يَ ُقوُل َوَلَْ َأمْسَْع يُ َرّخُص يفي َشْيٍء ميّ  :يف روايته مسلم وزاد .الذي يصلح بني الناس فينمي خرياا أو يقول خرياا

، َوَحدييُث الّرُجلي اْمرَأَتَُه، َوَحدييُث اْلَمْرأَ  ْصَلُح َبنْيَ الّناسي  3ا(ةي َزْوَجهَ الّناُس َكذيٌب إيّل يفي َثَلٍث: احْلَْرُب، َواإلي

 إلجيادعن أسباب النزاع واخللف لكي يتحقق اهلدف املرجو منه وهو اإلصلح بينهم، فيجب  البحث وذلك 

ملناسبة هلا واملرضية للطرفني، ألن كثرة النزاعات واخللفات اليت حتدث داخل األسرة تكون أسباهبا احللول ا

إىل تشرد األولد وضياعهم،  يؤدي غالباا وتؤدي إىل الفرقة بني الزوجني، وهو اتفهة يف كثري من األحيان، 

اخنراطهم يف الشبكات اإلجرامية، واخللف فينشؤون على نفسية غري سوية فيميلون للعنف وتعاطيهم احملظورات و 

ن عن التفكري يف احلل والعلج رغم وجوده ووضوحه وسهولته وهو الصلح إلزالة والشقاق جيعل الزوجني عاجزي

اليت زرعها الشيطان، فيعودان إىل املنهج الذي يرضي هللا ورسوله فيجتمع مشل األسرة  تلك الغشاوة واألفكار

 من جديد.وتعم األلفة واحملبة 

                                                           
، وأخرجه مسلم 2546يصلح بين الناس، رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي  - 3

 .4723في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، رقم 
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لسلم الجتماعي واألمن يف وهبذا خيف العبء على القضاء من خلل إهناء النزاع قبل رفع الدعوى، فينتشر ا

 اجملتمع.

فالصلح هو أحد وسائل حل النزاع اليت أشار إليها القرآن، وهو وسيلة فعالة وضرورية وأساسية وموضوعية 

  الزوجني.لرسم طريق حياة 

نزاع يف هذا املوضوع ما نراه حيدث اليوم يف اجملتمعات املسلمة من الختلف والتفرق والا دفعين للكتابة مّ و 

، وجهلها أبحكام األسرة عامة وموضوع الصلح خاصة الزوجني ومن ورائهما أسرتيهماوالعداوة والبغضاء بني 

املستطاع من أجل حتقيق وترسيخه يف اجملتمع كثقافة قدر  السعي إىل تفعيله فيجبودوره يف إهناء اخللفات، 

َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتهْقَوٰىۖ  َوََل ﴿ :املصلحة الشرعية والجتماعية واألسرية والفردية امتثال لقوله تعاىل

ثِْم َواْلعُْدَوان كل فانتشار الطلق على اختلف أسبابه وتراكم القضااي يف احملاكم،   4﴾ تَعَاَونُوا َعلَى اْْلِ

 الصلح.هذا يدفع للهتمام مبوضوع 

دقائق،  6توجد حالة طلق كل الدول العربية جند أنه يف مصر وبنظرة سريعة لإلحصائيات املتعلقة ابلطلق يف 

ها احملاكم حكما ابلطلق، تصدر  240، ورصدت اإلحصاءات ألف حالة طلق 88ويبلغ عددها يف العام 

 بني املتزوجني حديثا، حيث تصل نسبة الطلق يف العام األوللطلق وتقع معظم حالت ا، املصرية كل يوم

حت من % ملدة تراو 18% خلل العام الثاين من الزواج، و21.5%، بينما تقل النسبة إىل 34إىل  للزواج

% فقط من حالت الطلق استمرت 15سنوات، و 10إىل  7% ملدة من 19سنوات من الزواج، و 6إىل  4

 5سنوات. 10أكثر من حياهتم الزوجية 

                                                           
 .2سورة المائدة، اآلية  - 4
 .watan>com -http://www.alم، 5/2/2013مقالة بعنوان: الطالق ينهش في جسد المجتمعات العربية،  - 5
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لتصل وفق التقارير  م2012نسبة الطلق يف العام  اا يفاململكة العربية السعودية ارتفع سجلتدول اخلليج ويف 

%، 22% و 18ملي الذي يرتاوح بني % من حالت الزواج، بزايدة عن املعدل العا35الرمسية إىل أكثر من 

ف ساعة، بعد أن بلغت عدد حالت الطلق إىل دة كل نصحالت الطلق معدل حالة واح حيث بلغت

، وتقع غالبية حالت الطلق يف السنة األوىل من ذات العامحالة زواج يف  90983حالة مقابل  18765

كويت بلغت نسب الطلق وفقاا لإلحصاءات الرمسية ويف ال% من النسبة اإلمجالية، 60بة تصل لالزواج بنس

لكل ألف شخص من إمجايل عدد السكان  1.7و  1.3ترتاوح بني م 2010إىل  م2001يف الفرتة من 

. وأكدت الدراسة أن معدل الطلق متذبذب م2010لكل ألف شخص خلل العام  1.67وبلغ املعدل 

مث عاود الرتفاع يف العامني األخريين  م2007و  م2006بني  يف السنوات األوىل من القرن واخنفاضاا  ارتفاعاا 

يرتفع عن مثيله  . وشددت الدراسة على أن معدل الطلق يف الكويتم2010و  م2009عامي  وحتديداا 

بني العديد من ربية واخلليجية وينخفض مقارنة ببعض الدول األخرى أي أن وضعه مقبول يف بعض الدول الع

%، 65م 2012ويف العراق زادت بشكل كبري خلل السنوات األخرية، إذ بلغت نسبة الطلق العام  ،الدول

سنة. وخلل  38-28حالة. ويقع الطلق بني الفئات العمرية اليت ترتاوح بني  453ألف و 820واقع ب

السنوات الثلث األخرية ارتفعت حالت الطلق بشكل ملحوظ وكبري. حبيث حتدث حالة طلق واحدة بني 

 6كل ثلث حالت زواج. واألمر يشمل معظم احملافظات العراقية.

ألف حالة  50إىل أكثر من  وفقاا لإلحصاءات الرمسية الطلق العريب ارتفعت يف اجلزائر نسباملغرب ما يف أ

يف اإلحصاءات الرمسية و  لزواج.نسبة الطلق يف السنوات األوىل لتتزايد  لى نسبة منذ الستقلل،وهي أع سنوايا 

                                                           
 المرجع نفسه. - 6
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، حيث وصلت حالت م2012% خلل العام 80غرب بنسبة قضااي الطلق يف امل تعتفار للمملكة املغربية 

 7حالة معظمها بسبب اخللفات بني الزوجني. 452ألف و 22الطلق إىل 

لعدة أسباب أتيت يف مقدمتها حسب آراء املختصني ق يشكل أكرب هتديد للبيوت وأما يف ليبيا فإن الطل

سجلت إحصائية للعام لة، فقد األوضاع القتصادية واملعيشية الصعبة، وانتشار املخدرات وتفاقم أزمة البطا

يف طلق الضرر، أما  548قضية يف خمتلف أنواع الطلق منها  1000عن وقوع م يف مدينة بنغازي 2006

يف مدينة ل يزيد سكاهنا عن مليون للضرر حمضر طلق  514 بنغازي فقد سجلت حمكمة 2007يف عام 

 8نسمة.

 مشكلة البحث: -ب

الجتماع، يصاحبها طبيعة بشرية أخرى هي الختلف يف الرؤى واملواقف من إن الطبيعة البشرية املبنية على 

 القضااي احلياتية املختلفة.

اجملتمعي أو الدويل فقط، بل تبدأ من األسرة فاختلف الزوجني يف هذه الطبيعة البشرية ليست على الصعيد 

ه على اآلخر، رأي ضل أحد الطرفني فر التعامل معها أو حاو  يفتح ابب الشقاق والنزاع إذا أساء الزوجرؤاهم 

وهلذا شرع هللا سبحانه وتعاىل العلج هلذه املشكلة اليت قد تعصف بكيان األسرة عن طريق الصلح، لكن هذا 

 الصلح حتكمه أدوات وآليات ووسائل هي حمور معاجلتنا هلذا املوضوع.
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 أسئلة البحث: -ج

 .يفملشكلة البحث حنصر أسئلته من خلل استعراضنا 

  ؟الصلح بني الزوجني عند النشوز يف الشريعة اإلسلمية ما هي خطوات -1

 ؟يف القانون اللييب الصلح بني الزوجني عند النشوز ما هي خطوات -2

من حيث بني الشريعة اإلسلمية والقانون اللييب  ما هي أوجه التفاق والختلف -3

 النشوز؟ بني الزوجني عند صلحيف ال ةاخلطوات املتبع

 أهداف البحث: -د

 بعد الطلع على أسئلة البحت نستطيع أن نستخلص أهداف البحث فيما يلي:

  الصلح بني الزوجني عند النشوز يف الشريعة اإلسلمية. بيان خطوات -1

 الصلح بني الزوجني عند النشوز يف القانون اللييب.حتديد خطوات  -2

من حيث اخلطوات  والقانون اللييببني الشريعة اإلسلمية بيان أوجه التفاق والختلف  -3

 املتبعة يف الصلح بني الزوجني عند النشوز.
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 أمهية البحث: -ه

 تنبثق أمهية البحث يف اآليت:

 األمهية العلمية:

ين يف الفقه اإلسلمي السّ  صيل علمي لنظام الصلح بني الزوجنيدراسة موضوع الصلح يف تقدمي أتتكمن أمهية 

 .يف ليبياألن عليهما مدار الفتوى  التخصيص هلذه املدرسةوجاء  ص الفقه املالكيوابألخ

 األمهية العملية:

تكمن األمهية العملية هلذه الدراسة يف بيان مفهوم الصلح بني الزوجني، ألن األسرة هي اللبنة األوىل اليت يبىن 

الصلح يف  اة على نظاماء، وكذلك تعريف القضعلى أساسها اجملتمع ففي تشتتها وتصدعها تشرد وضياع لألبن

مصدر التشريع وأيضا ألن الشريعة اإلسلمية هي  ختفيف العبء عليهم.أمهية العمل به يف الفقه اإلسلمي و 

 .يف ليبيا وفقاا لإلعلن الدستوري والقوانني ذات الصلة

 حدود البحث: -و

علمية جيدة ومعرفة الفرتة لكل حبث علمي حدود وضوابط جيب علينا حتديدها لكي يكون البحث له قيمة 

 الزمنية للدراسة.

املذهب و  : املذهب احلنفيوهي ينالسّ  يعتمد هذا البحث على مذاهب الفقه اإلسلمي احلد املوضوعي:

 الشافعي واملذهب احلنبلي، كما يعتمد على كتب القانون اللييب. املالكي واملذهب
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ذهين، واملنهج الستنباطي والستقرائي ال الكيفيحث املنهج الوصفي سنستخدم يف هذا الب احلد املنهجي:

 كوسيلة جلمع البياانت وحتليلها.  الوصفي، واألسلوب الواثئقي املكتيب

 .م2017-2016 احلد الزمين:

 الدراسات السابقة: -ز

 الدراسة األوىل:

، رسالة اإلسلمي(للباحث فادي عيسى عايش الدايل بعنوان )أحكام الصلح يف الدماء بني الناس يف الفقه 

 9م.2012ماجستري مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون ابجلامعة اإلسلمية بغزة 

 هدف الدراسة:

 بيان مفهوم الصلح يف الدماء وأنواعه وكيفية اجراءه وبيان حكمه يف الشرع.

 منهجية الدراسة:

حاديث من مظاهنا وخرج األايت ونسبها إىل سورها، لقد سار الباحث على منهج سهل ويسري حيث خرج اآل

وذكر دليل كل رأي ما الصحة والضعف، مث ذكر اآلراء الفقهية من كتب أصحاهبا، وبني درجتها من حيث 

مث ذكر الرأي الراجح يف نظره مع بيان أسباب الرتجيح، وذيل الرسالة بعدد تيسر ذلك مع بيان وجه الدللة، 

 ملطلوبة.الرجوع للمعلومة امن الفهارس الفنية لتسهيل 

 

                                                           
 م.2012فادي عيسى عايش الدالي، أحكام الصلح في الدماء بين الناس في الفقه اْلسالمي، رسالة ماجستير، الجامعة اْلسالمية، غزة،  - 9
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 خلصة الدراسة:

احتوت هذه الدراسة على مقدمة وثلث فصول وخامتة، أما املقدمة اشتملت على أمهية البحث وأسباب 

اختياره والصعوابت اليت واجهته يف الكتابة، والفصل األول اعتربه الباحث فصل متهيدي ذكر فيه مفهوم الصلح 

أركان الصلح وأنواعه، وكذلك بني صفات من يتصدى لإلصلح وأمهيته وحكم اإلصلح بني الناس وتطرق إىل 

 بني الناس.

الصلح على الدماء، وما يصح التصاحل عليه يف  أما الفصل الثاين فقد تناول مفهوم الصلح يف الدماء، وأنواع

 الدماء وكيفيته، ومن ميلك حق املصاحلة.

الصلح يف حق الصيب واجملنون، والصلح يف ويف الفصل الثالث تكلم عن مسائل يف الصلح على الدماء وهي 

 الدية على أكثر منها أو أقل، ومن يلتزم مبوجب الصلح وحكم النسحاب منه، وفساد الصلح على الدماء.

 ويف هناية الدراسة قام الباحث بكتابة اخلامتة وعرض فيها أهم النتائج، واقرتح أبرز توصياهتا.

 نتائج الدراسة:

 س من خلل شرع القصاص، ومن خلل الدعوة إىل العفو عن القاتل.حرص اإلسلم على النفو  -

 الصلح عقد ليس مستقل بذاته، وإمنا أيخذ أحكام أقرب العقود شبها إليه. -

دل كان جائزا، وما قام على الظلم واجلور الصلح منه ما هو جائز ومنه ما هو حرام، فما قام على الع -

 ل وكسر الضعيف ونصرة املظلوم فهو حرام.وأكل احلقوق وحتليل احلرام وحترمي احلل

يصح التصاحل على رحيل اجلاين وحده دون أهله على أن يكون رحيل مؤقتا إىل أن تنطفي نريان الغل،  -

 ول جيوز التعدي يف أخذ احلق من غري مرتكب اجلناية.
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 العفو كالصلح إل أن العفو يكون مبال وابجملان، أما الصلح فل يكون إل عن عوض. -

وكان فيهم صغري أو غائب انتظر الصغري حىت يكرب إذا كان للمجين عليه أولياء فطلبوا القصاص  -

 والغائب حىت حيضر، وحيبس اجلاين ول يكفل.

ق له أجيل مصلحة إذ قد يكون املستحل أبس أن يؤدي املتصاحل عليه مؤجل أو معجل ولعل يف الت -

 صغارا فيؤدي هلم على هيئة رواتب شهرية.

قتل شبه العمد معترب وأن الصلح عليه جيري جمرى الصلح على اخلطأ، وليس فيما دون النفس شبه  أن -

 عمد، فكل ما كان شبه عمد يف النفس فهو عمد فيما دوهنا.

إن يف معرفة املتصدين لإلصلح بني الناس أبنواع القتل وما يعترب منه عمدا أو خطأ أو شبه عمد،  -

 لكل قضية. توسعة هلم يف اختيار األصلح

ل جيوز لويل الصغري أو اجملنون أن يصاحل على ما فيه إضرار هلما، كأن يصاحل على أقل من الدية أو  -

 العفو جماان، ألن يف ذلك تربعا وهو ليس من أهل التربع.

أن اجلاين وحده هو امللتزم مبا يوجبه عليه الصلح، دون عاقلته، لكن يستحب للعاقلة أن تعينه على  -

 به، خصوصا إذا َل تتهمه يف نيته وَل يعرف ابإلجرام.التزم أداء ما 

جيوز الصلح على أكثر من الدية من جنسها أو من غري جنسها يف قتل العمد، أما يف قتل اخلطأ فل  -

 جيوز الصلح على أكثر من الدية إن كان من جنسها، وجوازه إن كان من غري جنسها.

على اجلاين ابلدية وليس هلم حق القصاص، لتشوف الشارع إذا بطل الصلح رجع أولياء اجملين عليه  -

 إىل إحياء النفس، وألن اجلاين قبل الصلح والتزم مبوجبه.
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 عالقة الدراسة احلالية ابلدراسة السابقة:

فالدراسة السابقة تناولت الصلح علقة من حيث أصل املوضوع والدراسة السابقة الدراسة يوجد بني هذه 

دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسلمية والقانون  يف اخللفات الزوجيةيف الدماء والدراسة احلالية تناولت الصلح 

 فهي ختتلف عنها يف حمل الصلح. اللييب

 الدراسة الثانية:

مقارنة بني الشريعة والقانون(، رسالة علي بن عوايل بعنوان )الصلح ودوره يف استقرار األسرة دراسة  للباحث

 10(.2012ماجستري مقدمة إىل كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسلمية جبامعة وهران ابجلزائر )

 هدف الدراسة:

 هتدف هذه الرسالة إىل اآليت:

أمام ختفيف العبء عن القضاء: ابلصلح ميكن إهناء النزاع واخلصام بني اخلصوم قبل رفع الدعوى  -1

 قضاء، ويف هذا ختفيف للعبء الواقع على القضاء الذي يعترب آخر مرحلة يلجأ إليها.ال

ختفيف العبء عن اخلصوم: فإهناء النزاع بني اخلصوم عن طريق الصلح فيه ختفيف كبري عنهم ذلك  -2

 أن إجراءات التقاضي فيها كثري من التعقيد واملشقة كما أهنا تستغرق وقتا طويل وتكاليف ابهظة.

السلم الجتماعي: إن إهناء النزاع القائم أو احملتمل بني طريف اخلصومة ابإلصلح بينهما يساهم  نشر -3

 يف حتقيق السلم الجتماعي وإشاعة األمن بني أفراد اجملتمع.

                                                           
قارنة بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، جامعة وهران، الجزائر، علي بن عوالي، الصلح ودوره في استقرار األسرة دراسة م - 10

 م.2012
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السعي إىل تفعيل الصلح وترسيخه يف اجملتمع كثقافة بفضله ميكن درء النزاعات واخللفات األسرية  -4

، واحلفاظ على علقاهتا فظ أسرار هذه األسر من األلسن اليت ل تبقي ول تذروالقضاء عليها، وح

 يف جو تسوده احملبة واأللفة والرمحة والتعاون.

 منهجية الدراسة:

على ثلث مناهج هي: املنهج الستقرائي واملنهج الستدليل واملنهج الباحث يف هذه الدراسة  اعتمد

 املقارن.

 خلصة الدراسة:

هذه الدراسة على مقدمة وثلث فصول وخامتة، أما املقدمة فقد احتوت على أمهية املوضوع وأسباب تضمنت 

 اختياره واألهداف والدراسات السابقة واملنهج الذي اتبعه يف الكتابة والشكالية وخطة البحث.

لث مباحث أما الفصل األول فقد احتوى على الصلح أركانه، أقسامه ووسائل إثباته، فهو يشمل على ث

األول: معىن الصلح ومشروعيته، والثاين: أركان الصلح، والثالث: أقسام الصلح ووسائل إثباته، مقارنة بني 

 الشريعة والقانون.

والفصل الثاين تكلم فيه عن الصلح يف النزاعات املالية بني الزوجني، فهو يشمل على مبحثني األول: الصلح 

 رابطة الزوجية، والثاين: الصلح عن األضرار الناشئة عند فك الرابطة الزوجية.على األضرار الناشئة عند إنشاء ال

ويف الفصل الثالث ذكر الصلح يف النزاعات الشخصية بني الزوجني، فهو يتضمن مبحثني األول: دور الزوجني 

 يف إصلح النشوز الواقع بينهما، والثاين: دور احلكمني والقاضي يف الصلح بني الزوجني.
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 هذه الدراسة خبامتة وذكر فيها أهم النتائج والتوصيات.وختم 

 نتائج الدراسة:

يعترب الصلح من أفضل الطرق لفض النزاع، ورفع اخلصومة القائمة، أو دفع النزاع احملتمل الوقوع،  -

إذ الدفع أسهل من الرفع، وذلك إما بدفع عوض مايل، أو شيء ما جيوز أن يكون عوضا يرتاضيان 

 ك ذلك النزاع، والتنازل عن تلك الدعوى.عليه مقابل تر 

يعترب عقد الصلح ملزما للطرفني، فل جيوز ألحدمها الرجوع عنه، واملطالبة بفسخه إل برضا الطرف  -

 اآلخر بذلك، ويعترب هذا الفسخ إقالة للصلح.

املتنازع ل يعترب الصلح صلحا إل حبسم النزاع واخللف كله، أو على األقل حسم بعض املسائل  -

 عليها فيما بينهما، ويرتك للقضاء الفصل فيما بقي عالقا من املسائل.

أبن تتنازل عن جزء من نفقتها، أو جزء جيوز للمرأة أن تصاحل زوجها من نفقتها أو مهرها، وذلك  -

من مهرها مقابل بقائها حتت عصمته، وجيوز الصلح أيضا عن الضرر الواقع بسبب العدول عن 

 وز يف حالة وقوع نزاع يف الصداق.اخلطبة، كما جي

جيوز للرجل مصاحلة زوجته الناشز بسبب النفقة بزايدة يف نفقتها، إن كان قادرا على ذلك، حفاظا  -

على استمرار األسرة، وحفظها من التفكك، وإزالة لنشوزها مادام أنه قد عرف سببه، ويستطيع 

ها حفاظا على األسرة، واستمرار للعلقة رفعه، كما جيوز هلا أيضا مصاحلته بتنازهلا عن بعض حق

 الطيبة.
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جيوز التخارج بني الورثة عن طريق التصاحل فيما بينهم، وذلك أبن خيرجوا أحدهم، أو بعضهم من  -

 الرتكة مقابل شيء معلوم يدفعونه له، سواء كان ذلك الشيء املدفوع من الرتكة، أو من غريها.

ي يف مسألة تعيني القاضي، حيث يعينه احلاكم يف الشريعة تتفق الشريعة اإلسلمية والقانون الوضع -

وهو رئيس الدولة يف القانون الوضعي، مع متتع القاضي ابلستقلل الكامل، واحلرية املطلقة فيما 

أو القانون، ومبا يقتنع به اقتناعا  ،ميليه عليه ضمريه والشرع يصدره من أحكام، فل خيضع إل ما

 من طرف اخلصمني.األدلة املقدمة ناء على احلجج و كامل ب

 عالقة الدراسة احلالية ابلدراسة السابقة:

يث أصل املوضوع ولكن هذه الرسالة أخص دراسة السابقة علقة من حيوجد بني هذه الدراسة وال

لف بني الزوجني وأكثر تركيزا من الرسالة السابقة؛ ألن هذه الرسالة تركز على حمور واحد من صور اخل

 فهذه الرسالة تقارن بني الشريعة اإلسلمية والقانون اللييب.وإضافة إىل ذلك 

 الدراسة الثالثة:

للباحثة هبة أمحد حممد منصور بعنوان )التحكيم بني الزوجني يف الفقه اإلسلمي(، رسالة ماجستري مقدمة إىل 

 11(.2014فلسطني ) كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية بنابلس

 هدف الرسالة:

 ومعرفة األحكام اخلاصة به وذلك لللتزام بتلك األحكام. الرغبة يف الوقوف على حقائق هذا املوضوع -1

                                                           
 م.2014هبة أحمد منصور، التحكيم بين الزوجين في الفقه اْلسالمي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  - 11
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 بيان معىن التحكيم واألدلة على مشروعيته. -2

 بيان أسباب التحكيم ومربراته. -3

 بيان شروط التحكيم واحلكمني. -4

 بيان وظيفة احلكمني. -5

 وما يرتتب عليه. بيان آاثر التحكيم -6

 صيانة األسرار الزوجية على أن تكون بني الزوجني أمام القضاء يف جلسات علمية. -7

 عدم اشغال القضاء بدقائق األمور. -8

 التحكيم الشرعي أقدر من القضاء على حتقيق املصلحة بني الزوجني. -9

 منهجية الدراسة:

 ليلي.اعتمدت الباحثة على منهجني مها املنهج الوصفي واملنهج التح

 خلصة الدراسة:

احتوت هذه الدراسة على مقدمة وأربع فصول، تناولت املقدمة مشكلة البحث وأمهية البحث وأهدافه وأسلوب 

 البحث ومنهجيته.

ويف الفصل األول تناول الباحث مفهوم التحكيم لغة واصطلحا ومشروعيته وصوره ووسائل علج النشوز 

 والشقاق بني الزوجني.

 الثاين بني الباحث فوائد التحكيم ومربراته وشروط التحكيم واحلكمني.ويف الفصل 
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 أما وظيفة احلكمني ومراحل التحكيم فهو مدار حديث الباحث يف الفصل الثالث.

وجاء الفصل الرابع ليبني صفة احلكمني والرضا هبما وكيفية انقضاء التحكيم، أتيع ذلك خبامتة تناولت النتائج 

 والتوصيات.

 لدراسة:نتائج ا

 اهتم اإلسلم ابألسرة وشرع الكثري من األحكام اليت حتافظ على كياهنا.  -

 عدم إدراك كل من الزوجني لطبيعة اآلخر من األسباب املؤدية لوجود الشقاق بني الزوجني. -

 عدم خمافة هللا تعاىل عند الزوجني من أهم األمور املؤدية إىل الشقاق بينهما. -

هللا سبحانه وتعاىل حملاولة فض اخللف بني الزوجني ألمور اليت شرعها التحكيم بني الزوجني من ا -

 وإجياد أسرة سليمة متماسكة.

للتحكيم الكثري من الفوائد اليت ل تقتصر على الزوجني، وإمنا تتعدى إىل عائلهتم، كالتقليل من  -

 النفقات ومحاية مصاحل األولد.

لح املذكورة يف اآلية الكرمية من وعظ وهجر وضرب التحكيم ل يكون إل بعد استنفاذ وسائل اإلص -

 غري مربح.

 احلكمان املبعواثن لإلصلح بني الزوجني مها حاكمان وليسا وكيلني عنهما على الراجح. -

 .تحكيم حلكم غريه إل برضا اخلصمنيل جيوز حلكم قد مت التفاق عليه أن يفوض ال -

 احلكم أو زوال أهليته.ينتهي التحكيم بعزل احلكمني أو انتهاء مهمة  -
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 السابقة: عالقة الدراسة احلالية ابلدراسة

التحكيم  فالدراسة السابقة تناولتحيث أصل املوضوع السابقة ارتباط من  بني هذه الدراسة والدراسةيوجد 

 هي أوسع منها نطاقا من حيث أهنا تتناول دور القاضيبني الزوجني وهو وسيلة للصلح، أما الدراسة احلالية 

 ح.إضافة إىل دور احلكمني يف الصل

 مصطلحات البحث: -ح

 الصلح لغة:

الذي هو خلف الفساد،  لحي ح من الص  الي فهو صَ  وحاا لُ صُ  حَ لَ الشيء وصَ  حَ لَ يقال: صَ  الصلح ضد الفساد،

 احلُ صَ الت  ، وهو مبعىن اسم منه حُ لْ على خلف الفساد، والص  قال ابن فارس: الصاد واللم واحلاء أصل واحد يدل 

 و 
ُ
  ةُ احلََ صَ امل

ُ
 مَ سالَ وهي امل

ُ
ما بينهما  حَ لَ صْ ح الشيء أزال فساده، وأَ لَ صْ ة، واإلصلح نقيض اإلفساد، وأَ عَ نازَ ة بعد امل

 12ح ذات بينهما، أزال ما بينهما من عداوة وشقاق.لَ صْ أو أَ 

﴿أَن يُْصِلَحا بَْينَُهَما وا، قال تعاىل: احلَُ صَ وا وتَ حُ لَ طَ فار بني الناس، ومنه اصْ لح خيتص إبزالة النّي وقيل: الص  

ْلُح َخْيٌر﴾ ِحيًما﴾، وقوله: 13ُصْلًحا ۚ َوالصُّ َ َكاَن َغفُوًرا ره هقُوا فَإِنه َّللاه ﴿َوإِن تُْصِلُحوا َوتَت
، وقوله: 14

 16.17﴾فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكمْ ﴿وقوله:  ،15﴾بَْينَُهَما فَأَْصِلُحوا﴿

                                                           
 .303، 3م، ج1368ر، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار إحياء الكتب العربية، مص - 12
 .128سورة النساء، اآلية  - 13
 .129سورة النساء، اآلية  - 14
 .9سورة الحجرات، اآلية  - 15
 .10سورة الحجرات، اآلية  - 16
، 2م، ج2003، 1جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 17

611 . 
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 اصطالحا:الصلح 

  خيتلف تعريف الصلح بني املذاهب 

 18الصلح عند احلنفية: هو عبارة عن عقد وضع لرفع املنازعة.ف

 19عند املالكية: هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. أما

 20الصلح عند الشافعية: هو عقد حيصل به قطع النزاع.و 

 21عند احلنابلة: هو معاقدة يتوصل هبا إىل اإلصلح بني املختلفني. أما

حماولة سابقة لدعوى الطلق يقوم هبا القاضي بقدر املستطاع سعيا واملقصود ابلصلح يف هذا البحث هو 

 22حتقيق التسوية ابلرتاضي.إلقناع الطرفني ابملصاحلة أو 

ول يشمل حماولت الصلح السابقة ن خلل القاضي وظاهر أن هذا التعريف يقتصر على الصلح الذي يتم م

 لبلوغ األمر إىل القضاء وهذا مدار حبثنا.

 

                                                           
 .27، 7جكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن همام، فتح القدير، دار الفكر،  - 18
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك، دار المعارف،  - 19

 .403، 3ج القاهرة، مصر.
 .214، 2الكتاب اإلسالمي، ج في شرح روض الطالب، دار أسنى المطالبزكريا بن محمد األنصاري،  - 20
 .5، 7جعبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة، مصر،  - 21
 html-blog.com/article-tlemcen.over-http://droit.6207907، أحكام الصلح في قانون األسرة - 22
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 الفقه لغة:

أم  دقيقاا  ، سواء أكان الفهم، أي فهم مطلقاا مُ لَ عْ ي َ  مَ لي عَ كَ   هُ قَ فْ ي َ  هَ قي يقال: فَ الفقه لغة عند العرب هو الفهم، 

: أي تعاطى مثل كرم يكرم، أي صار الفقه له سجية، ويقال: تفقه الرجل تفقهاا  هُ قَ فْ ي َ  هَ قَ ، ويقال: ف َ سطحياا 

ن ل َِسانِي﴿ه لربه عندما كلفه ابلرسالة عند طور سيناء يف دعائي  السلم قال موسى عليهالفقه،   َواْحلُْل ُعْقَدةً م ِ

 24أي يفهموه، ودعا النيب صلى هللا عليه وسلم لبن عباس، فقال: )اللهم فقهه يف الدين( 23﴾يَْفقَُهوا قَْوِلي

 25أي: فهمه أتويله ومعناه، فاستجاب هللا دعاءه، وكان من أعلم الناس يف زمانه بكتاب هللا تعاىل.

فقها، ألنه عن لم كما تفسره ابلفهم، فهم يقولون للعلم التعريف أن العرب تفسر الفقه ابلعوواضح من هذا 

وتفسري الفقه ابلفهم عندهم يدلنا على أن الفقه يتعلق ابملعاين  إمنا يعلم بفهمه،الفهم يكون، وللعاَل فقيها، ألنه 

 26ل ابلذوات، فتقول: فهمت الكلم، أي: فهمته، ول تقول: فقهت الرجل، بل عرفته.

  27.ل يف دائرة الفقهخفيا، بل كله يدخد فهمه واضحا أو فل يوجد عندهم فرق يف كون املعىن املرا

 الفقه اصطالحا:

 28)معرفة النفس ما هلا وما عليها(، واملعرفة هي إدراك اجلزئيات عن دليل. :فقد عرفه أبو حنيفة أبنه

                                                           
 .28-27سورة طه، اآلية  - 23
 .143رقم ضوء، باب وضع الماء عند الخالء، صحيحه، كتاب الوأخرجه البخاري في  - 24
 .646، 13م، ج2003، 1ابن منظور، المرجع السابق، ط - 25
 .16-15، 1وهبة الزحيلي، الفقه اْلسالمي وأدلته، دار الفكر، سوريا، ج - 26
، وهبة 32-31، م2005، 1طالمدخل إلى الشريعة والفقه اإلسالمي، دار النفائس، األردن، عمر سليمان األشقر،  - 27

 .16-15، 1الزحيلي، مرجع سابق، ج
 .44، 1مرآة األصول، ج - 28
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، وهذا هو التعريف )العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية( :وعرف الشافعي الفقه أبنه

 29.اشتهر عند العلماء من بعدهالذي 

فاملقصود ابلعلم هنا: هو اإلدراك مطلقا الذي يتناول اليقني والظن، ألن األحكام العملية قد تثبت بدليل 

 قطعي يقيين، كما تثبت غالبا بدليل ظين.

واملراد  أما املقصود ابألحكام: هو مطلوب الشارع احلكيم، أو هو خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني،

 جياب الصلة، وحترمي القتل.فقهاء: هو األثر املرتتب عليه، كإابخلطاب عند ال

أما القصد من الشرعية: املأخوذة من الشرع، فيحرتز هبا عن األحكام احلسية، واألحكام العقلية، واألحكام 

 اللغوية أو الوضعية.

ثل القراءة والصلة ، أو غري القليب ما ميارسه اإلنسان مأما لفظ العملية فيقصد هبا: املتعلقة ابلعمل القليب كالنية

 العلمية والعتقادية، كأصول الفقه.عن األحكام  وغريها من عمل اجلوارح الظاهرة والباطنة، واحرتز هبا

ولفظ املكتسب القصد منه: املستنبط ابلنظر والجتهاد، وهو احرتاز عن علم هللا، وعلم ملئكته ابألحكام 

 وعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم احلاصل ابلوحي ل ابلجتهاد. الشرعية،

واملراد ابألدلة التفصيلية: ما جاء يف القرءان والسنة واإلمجاع والقياس، واحرتز هبا عن علم املقلد ألئمة 

 30الجتهاد.

 

                                                           
 .24، 1، شرح اإلسنوي، ج33، ص1شرح جمع الجوامع للمحلى، ج - 29
 وما بعدها. 16، 1وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج - 30
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 الزواج لغة:

 ةٌ جَ وْ ، ويقال هلا زَ 31﴾اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنهةَ ﴿املرأة، قال هللا تعاىل:  أيضاا  جُ وْ والز   لُ عْ بي ( الْ جُ وْ زوج: )الز  

وقوله تعاىل:  ( ابمرأة بل حبذفها فيهما.جَ و  زَ ( ابمرأة ابلباء ول )ت َ هُ جَ و  ، قال يونس: ليس من كلم العرب )زَ أيضاا 

ْجنَاُهم ِبُحوٍر ِعينٍ ﴿ ، 33﴾الهِذيَن َظَلُموا َوأَْزَواَجُهمْ اْحُشُروا ﴿هبن من قوله تعاىل:  مْ هُ ان  رَ أي ق َ  32﴾َوَزوه

الفرد  د  ( ضي جُ وْ . و )الز  جي و  زَ ر امليم أي كثرية الت   س( بكاجٌ وَ زْ )مي  . وامرأةٌ ةٌ غَ ابمرأة لُ  جَ و  زَ . قال الفراء: ت َ مْ هُ ءَ انَ رَ أي وق ُ 

  34ان ومها سواء.كما يقال: مها سي    جٌ وْ ومها زَ  اني جَ وْ يقال للثنني: مها زَ  أيضاا  وكل واحد منهما يسمى زوجاَ 

 :الزواج اصطالحا  

عقد يتضمن إابحة الستمتاع ابملرأة، ابلوطء واملباشرة والتقبيل والضم وغري ذلك، إذا كانت املرأة غري حمرم 

ليفيد ملك استمتاع الرجل ابملرأة، وحل استمتاع املرأة بنسب أو رضاع أو صهر. أو هو عقد وضعه الشارع 

أي أن أثر هذا العقد ابلنسبة للرجل يفيد امللك اخلاص به فل حيل ألحد غريه، وأما أثره ابلنسبة للمرأة  ابلرجل.

فهو حل الستمتاع ل امللك اخلاص هبا، وإمنا جيوز أن تتعدد الزوجات فيصبح امللك حقا مشرتكا بينهن، أي 

 35أن تعدد األزواج منوع شرعا، وتعدد الزوجات جائز شرعا.

 

                                                           
 .35سورة البقرة، اآلية  - 31
 .20سورة الطور، اآلية  - 32
  . 22ية سورة الصافات، اآل -33
الدار النمودجية، بيروت،  -زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصرية- 34

 .138م، 1999، 5لبنان، ط
 .6513، 9وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج - 35
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 36نون اللييب:القا

سرة يف الزواج والطلق وأاثرمها، أي قانون الزواج والطلق: هو جمموعة النصوص القانونية اليت تنظم أحكام األ

م حيث يقع فيه مخس 1984لسنة  10هو الذي يعاجل األحكام اخلاصة هبذا القانون، وهو القانون رقم 

 وسبعني مادة، وتعديلني جزئيني له.

يق مواد متعلقة مبوضوع التعدد والتطلمت تعديل ثلث  م،1991لسنة  22التعديل األول: مبوجب القانون رقم 

 حبكم القضاء، وَل ميس التعديل بقية املواضيع األخرى.

هذه املواد مبوضوع التعدد  م، مت تعديل أربع مواد، وتتعلق1993لسنة  9مبوجب القانون رقم التعديل الثاين: 

فالة الطفل جمهول األبوين، أو جمهول األب، وأحقية املرأة يف الستقرار يف بيت الزوجية، أما ابقي وأحكام ك

 م.1984لسنة  10األحكام بقيت خاضعة ألحكام القانون رقم 

 وهناك بعض امللحظات أو النتقادات على هذا القانون:

 م كثرة التعديلت يف سنوات1984لسنة  10التعديلت: يعاب على املشرع اللييب يف القانون رقم  ةكثر -1

 .كاف لتطبيقه ومعرفة مدى صلحيته وحتديد مواطن القصور من قبل املختصنيقريبة ومتتالية وَل يرتك وقت  

الزوج بعض األمور احملرمة يلحظ أيضا أن نصوصه جاءت خالية من نصوص عقابية، وخاصة إذا ارتكب  -2

أو بدون سبب، وهذه النصوص العقابية تكون من ق زوجته دفعة واحدة شرعا أو املمنوعة قانوان، كما لو طل

 ابب التعزير ولكن ل يتوسع فيها.

                                                           
 .45-44-29، 1، ج1مصر، المنصورة، ط الهادي علي زبيدة، أحكام األسرة في التشريع الليبي، دار البدر للنشر والتوزيع، - 36
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كن َل يذكر احلكم فيما لو ختلف أحد هذه ل اوطوضع شر لقانون قاصرة، فقد نصوص هذا اجاءت بعض -3

من أجله، ما يسبب لنا إشكالية كبرية يف تكييف هذه التصرفات هل هي الشروط عن التصرف الذي شرطت 

املتعلقة أبهلية  6ابطلة أم صحيحة، خاصة إذا كان املوضوع ليس من قبيل النظام العام، مثل ما جاء يف املادة 

  احلكم إذا مت الزواج خمالفا لتلك الشروط.وَل يذكر  ذكر املشرع شروط األهليةالزواج حيث 

لب غري أن القانون رقم الغااضطراب منهج املشرع فيما يتعلق ابلتعريفات، فهذه املهمة موكلة إىل الفقه يف -4

واخلطبة وغري ذلك، وهبذا فرتاه يعرف عقد الزواج  م قام يف بعض املواضع هبذه املهمة بنفسه1984لسنة  10

 قاصرة.العمل يكون قد مارس شيئا ليس من ختصصه وقد تكون هذه التعريفات 

ورد يف  ماوأيضا يلحظ على املشرع احلشو يف صياغة النصوص القانونية الذي تكرر يف عدة مواضع منها -5

 :فقد نص على أنه ببعض شروط النعقاداملتعلقة  12املادة 

 رأة حمرمة على الرجل حترميا مؤبدا أو مؤقتا.يشرتط لنعقاد الزواج أل تكون امل -أ

 أل تكون املرأة مشركة. -ب

 أل يكون الزوج غري مسلم ابلنسبة للمرأة املسلمة. -ت

 ل قيمة هلما وَل تضيفا جديدا، فذكرمها وعدمه مبنزلة واحدة. ج(، والذي يلحظ أن الفقرتني )ب

، حيث ذكر شروط الصحة والنعقاد ولكنه َل يذكر شروط يعاب على املشرع أيضا عدم تنظيمه للشروط-6

 .به الفقه اإلسلمي به عند تقسيم الشروط أن يعتمد على ما جاءاللزوم والنفاذ، وكان األوىل 
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، مثل َل يلحظ على املشرع أيضا انتقاله من موضوع آلخر دون وضع روابط للنتقال بني تلك املواضع-7

ة تطبيق إشكالية يف كيفياملتعلقة ابلولية وهذا يؤدي إىل  7املتعلقة ابألهلية، واملادة  6ميهد للنتقال بني املادة 

 املادتني.

  وغري ذلك من امللحظات والنتقادات اليت ل يسع ذكرها يف هذا املوضع.
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 الفصل الثاين: اإلطار النظري

 الزواج: -أ

 تعريف الزواج لغة واصطالحا : -1

 أولا: الزواج لغة:

هو اقرتان أحد الشيئني ابآلخر وازدواجهما، أي صريورهتما زوجاا بعد أن كان كل منهما منفرداا، يقال: زوج 

﴿َوَزو ْجَناُهم الشيء ابلشيء إذا قرنه به، ويقال أيضاا: زوج الرجل إبله إذا قرن بعضها ببعض، ومنه قوله تعاىل: 

ُوٍر عينٍي﴾ ، أي قرنت أببداهنا أو أبعماهلا، 38﴿َوإيَذا الن  ُفوُس ُزوّيَجْت﴾ ، أي قرانهم هبن، وقوله أيضاا:37حبي

والفعل يتعدى بنفسه وابحلرف، يقال تزوجت فلنة، وتزوجت هبا، وزوجنيها وليها، وزوجين هبا، فالزوج هنا 

 39يرد مبعىن الثنني، ومبعىن الفرد الذي له قرين.

التداخل والقرتان والختلط، يقال: تناكحت األشجار  ويطلق عليه لفظ النكاح مبعىن الضم واجلمع، وحقيقته

إذا دخل بعضها يف بعض، ومنه قوهلم: نكحت احلصى أخفاف اإلبل، ونكح النوم العني، ومنه نكح املطر 

 40األرض أي اختلط يف تراهبا، ويطلق كذلك على عدة معاين أخرى منها الغلبة والضم.

                                                           
 .54سورة الدخان، اآلية  - 37
 .7سورة التكوير، اآلية  - 38
، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر وما بعدها 336، 2ج م،2003، 1ط، لسان العرب، جمال الدين بن منضور - 39

 .117م،  1986الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، 
 . 145م،  1986، 1قونوي، أنيس الفقهاء، دار الفقهاء، جدة، المملكة العربية السعودية، طقاسم بن عبد هللا ال - 40
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ىن الزواج يقال نكح فلن امرأة ينكحها نكاحاا إذا تزوجها، وقد وقد أستعمل لفظ النكاح يف لغة العرب مبع

أصل النكاح عند العرب  أن ورد لفظ النكاح مبعىن الوطء أي اتصال الذكر ابألنثى جنسياا، وذهب األزهري إىل

 41هو الوطء، وأهنم َل يقولوا عن التزوج إنه النكاح، إل أنه سبب الوطء املباح.

 :اثنياا: الزواج اصطلحاا 

 لقد تعددت تعريفات الزواج بني الفقهاء، واختلفت العبارات بينهم إل أهنا ترجع يف اجلملة إىل موضوع واحد.

فقد عرفه احلنفية أبنه: عقد حتل به العشرة بني الرجل واملرأة وانضمام بعضهما لبعض وتعاوهنما على إجناب 

 43املتعة ابألنثى قصداا.وعرفوه أيضاا أبنه: عقد وضع لتملك  42األولد ورعايتهما،

أما املالكية فقد عرفوه أبنه: عقد حلل استمتاع أبنثى غري حمرم وجموسية وأمة كتابية بصيغة لقادر حمتاج أو راٍج 

 44نسلا.

وقد عرفه بعض الشافعية بقوهلم: عقد يتضمن إابحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج، وعرفه بعضهم اآلخر أبنه: 

 45إنكاح أو تزويج أو ترمجة. عقد يتضمن إابحة وطء بلفظ

 46بينما عرفه احلنابلة أبنه عقد التزويج.

                                                           
 . 626، 2ه، ج1368أحمد بن فارس بن زكريا بن الحسين، معجم مقاييس اللغة، دار إحياء الكتب العربية، مصر،  - 41
 .41، 4شمس الدين السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج - 42
 .27محمد رأفت عثمان، عقد الزواج أركانه وشروط صحته في الفقه اإلسالمي،  - 43
، 1سالم بن عبد الغني الرافعي، أحكام األحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط - 44

 .201ه، 1423
 .25محمد رأفت عثمان، المرجع السابق،  - 45
 .201المرجع السابق، سالم بن عبد الغني الرافعي،  - 46
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وقد عرفه القانون اللييب أبنه: ميثاق شرعي يقوم على أسس من املودة والرمحة والسكينة حتل به العلقة بني 

 47رجل وامرأة ليس أحدمها حمرماا على اآلخر.

عترب قاصراا ألنه َل يزد أي شيء عن التعريف اللغوي، والذي يلحظ من هذه التعريفات: أن تعريف احلنابلة ي

وأما تعريف الشافعية ليس فيه تصريح ابلطرفني املتعاقدين يف عقد الزواج )أي الرجل واملرأة(، وإمنا أطلق أنه 

عقد إلابحة الوطء، وقد تفادى احلنفية يف تعريفهم للزواج القصور الذي وقع يف تعريف الشافعية، فقد حدد 

يف العقد وهي املرأة إل أنه أغفل الطرف الثاين للعقد كما أغفل هوية األنثى اليت جيري عليها إذ هناك أحد طر 

حمرمات من النساء ل جيوز الزواج هبن، ويلحظ يف تعريف املالكية تفاديه للقصور الذي وقع يف التعريفات 

قادر احملتاج أو راجي النسل، فقد يتزوج الرجل السابقة إل أنه زاد فيه ما ليس منه، إذ جعل الزواج خمصوصاا ابل

 48وهو غري قادر على النفقة ويصح زواجه، وكذلك العقيم الذي يتزوج ول يرجو النسل زواجه صحيح.

وعن التعريف األخري الذي ينتهي يف معناه إىل أن القصد من عقد الزواج ملك املتعة أو حلها فهي إشارة إىل 

الناس وعند الشارع الكرمي، ولكن املقصد األمسى يف الشرع وعند أهل الفكر  أن هذا هو مقصد الزواج عند

هو التناسل وحفظ النوع اإلنساين، وأن جيد كل من العاقدين اإلنس الروحي الذي يؤلف بينهما وتكون به 

أفضل  وهذا املعىن األخري هو ما أورده القانون اللييب يف تعريفه لذا كان 49الراحة وسط احلياة وشدائدها.

 التعريفات وأمجعها.

                                                           
عبد السالم العالم، الزواج والطالق في القانون الليبي وأسانيده الشرعية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،  - 47

 .41م، 1998، 3ط
 .204سالم بن عبد الغني الرافعي، المرجع السابق،  - 48
 .43م،  1971العربي، القاهرة، مصر، محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر  - 49
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حيصل منه كل طرف على حقوق أما تعريف القانون اللييب للزواج فهو يسمو ابلزواج ول جيعله جمرد عقد 

ابل ما يلزم به إزاء الطرف اآلخر، فيمتاز هذا العقد أبنه ميثاق ترابط بني الرجل واملرأة على وجه ومصاحل مق

 50.الدوام، وقائم على املودة والرمحة

 احلكمة من مشروعية الزواج -2

 51إن املراد ابحلكمة ما يقصده الشارع يف تشريع احلكم من حتقيقه املصاحل جبلب املنافع ودفع املفاسد واألضرار.

فمن حكم الزواج بقاء النوع اإلنساين، وحفظ النسل وتكثريه، وخلفة األرض وعمارهتا، لتتمكن األمة من 

د، فهو ابلنسبة للفرد رجلا كان أو امرأة حمطة لألمان والثقة والراحة، فبهذا الزواج النهوض بواجباهتا وتعمري البل

، 52 ﴿ُهن  ليَباٌس ل ُكْم َوأَنُتْم ليَباٌس هل ُن  ۗ﴾تبدأ رحلة مشرتكة أساسها التعاون واحملبة واأللفة واإليثار، قال تعاىل: 

بينهما، وهبذا الزواج يتحصن الفرد من الفاحشة وتصرف فكان كل منهما سرتاا لآلخر من حيث كتمان األسرار 

الغريزة يف وجهها املشروع، فهو أساس احلضارة واملدنية، وهلذا كانت العلقة اإلنسانية بني الزوجني أشد من 

العلقة اجلنسية، فلذلك جيب حتديد العلقة بني الزوجني وبيان حقوق كل منهما على اآلخر وواجباهتا عليه، 

ان اجتماع الذكور واإلانث من الضرورات اليت اقتضتها الضرورة اجلنسية، فلبد من أتسيس أو تشريع فلما ك

  53نظام يقوم عليه هذا الجتماع، حىت أيمن أحدمها عدوان صاحبه، ويثمر الجتماع مثرته املقصودة.

                                                           
 .30، ص1م، ج2012، 2مصطفى عبد الغني سيبه، أحكام األسرة في الشريعة اْلسالمية، مكتبة الوحدة الشعبية، طرابلس، ط - 50
، 3سعيد محمد الجليدي، أحكام األسرة في الزواج والطالق وآثارهما، الشركة العامة للطباعة، الخمس، ليبيا، ط - 51

 .25، 1ج م،2010
 .187سورة البقرة، اآلية  - 52
 – 19م، 1997، 1عامر سعيد الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة اإلسالمية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط - 53
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م، أما الرجل بعد مشاغل احلياة فاملرأة جتد من يكفل هلا الرزق، فتبقى يف البيت ترعاه، وتريب األولد وهتتم هب

ومتاعبها جيد يف بيت الزوجية جنة احلياة، فكأنه واحة وسط صحراء الدنيا، فاملقصود ابلراحة هنا هي راحة 

اإلنسان الذي يسري يف مدارج الكمال، ول نقصد ابلراحة الستنامة إىل املتع واللذات والمتناع عن التبعات 

 54اعية، فالتبعات هي ضريبة اإلنسانية العالية وتكليفها.والبعد عن التكليفات الجتم

فقد عد الغزايل بعض فوائد التبعات يف الزواج فقال: جماهدة النفس ورايضتها ابلرعاية والولية والقيام حبق 

األهل، والصرب على أخلقهن واحتمال األذى منهن، والسعي يف إصلحهن وإرشادهن إىل طريق الدين، 

كسب احللل ألجلهن، والقيام برتبية أولده، فكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإهنا رعاية والجتهاد يف  

 55وولية، واألهل والولد رعية، وفضل الرعاية عظيم، وإمنا يتحرز منها من يتحرز خيفة القصور.

عاد عن انتهاك ومن حكم الزواج أيضاا، حتصني النفس وقضاء حاجاهتا اجلنسية من الطريق اليت أحلها هللا والبت

احلرمات، فاملرأة مقصورة على زوجها حبكم الشرع حمرمة على غريه ما دامت يف عصمته فل يوجد شك ول 

ريبة ول اختلط أنساب، وكذلك الرجل مقصور على زوجاته الليت يف عصمته، فليس له التصال أبي امرأة 

يه وقاية من الشحناء والبغضاء، قال تعاىل: ليست يف عصمته، وهبذا حتفظ األعراض واألنساب واألخلق وف

نَي ۚ﴾ نينَي َغرْيَ ُمَسافيحي َْمَواليُكم حم ْصي تَ ُغوا أبي ليُكْم َأن تَ ب ْ ل  َلُكم م ا َورَاَء ذََٰ ، أي أن هللا سبحانه وتعاىل أحل 56﴿َوأُحي

لئل لكم قاصدين لكم من النساء من غري ما نص عليه الشرع من احملرمات، لتبتغوها أبموالكم ومهوركم ح

   57حتصني أنفسكم من الوقوع يف احلرام.

                                                           
 .47المرجع السابق، محمد أبو زهرة،  - 54
 .48المرجع نفسه،  - 55
 .24سورة النساء، اآلية  - 56
 .17، عبد الوهاب خالف، المرجع السابق، 25، 1سعيد الجليدي، المرجع السابق، ج - 57



30 
 

إليه، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )اي معشر الشباب  عاين حث اإلسلم على الزواج ودعافلهذه امل

من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن َل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له 

، وعن أنس 59د روي عنه صلى هللا عليه وسلم قوله: )الدنيا متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة(، وق58وجاء(

، 60بن مالك أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )من أراد أن يلقى هللا طاهراا مطهر فليتزوج احلرائر(

: )أل أخربكم خبري ما يكنز املرؤ، املرأة وعن ابن عباس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

 .61الصاحلة، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته(

 :حكم الزواج -3

إن حكم الزواج خيتلف ابختلف حال املكلف من جهة أنه قادر على الزواج أو ل، قادر على تكاليفه أو ل، 

ل، فمن هنا خيتلف الوصف الشرعي بني الفرضية أو الوجوب أو احلرمة  خيشى على نفسه ارتكاب احملرمات أو

 أو الكراهة أو الندب.

 أولا: الزواج الفرض أو الواجب

أ( كون الزواج فرضاا: إذا حتقق الشخص من أنه سيقع يف الزان إذا َل يتجوز وهو قادر على الزواج بكل أركانه 

ة الواجبة عليه، وإقامة العدل مع من يتزوج هبا، وعدم اخلوف من وشروطه من مهر ونفقة وقيامه حبقوقه الزوجي

                                                           
أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم) من استطاع منكم الباءة فليتزوج(، رقم  - 58

4778. 
 .1467أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رقم  - 59
 .1862أخرجه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب تزويج الحرائر، رقم  - 60
 .1664أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، رقم  - 61
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ظلمه هلا عند زواجه منها، فإن حكمه يف هذه احلالة الفرض لعدم قدرته على المتناع عن الزان وتيقنه من 

 62الوقوع فيه.

قادراا على  ب( كون الزواج واجباا: إذا كان الشخص خيشى على نفسه من الوقوع يف الزان إن َل يتزوج، وكان

الزواج أبركانه وشروطه وقيامه حبقوقه الزوجية وأيمن على نفسه من ظلم الزوجة إذا تزوج فالزواج يكون يف حقه 

والفرق بني هذه احلالة واحلالة السابقة أن اإللزام يف هذه  63واجباا؛ ألن ما ل يتم الواجب به يكون واجباا.

إن َل يتزوج بل غلب على ظنه، وقوة اإللزام يف الزواج تؤخذ من مقدار احلالة ألنه َل يتأكد من الوقوع يف الزان 

 64خشية الوقوع يف الزان.

واألصل يف التفرقة تقوم بني الفرض والواجب عند من يقول هبا أبن الفرض دليله قطعي، والواجب دليله ظين، 

الة الثانية يظن الوقوع يف الزان وخيشاه فكما ذكرت سابقاا يف احلالة األوىل يقطع بوقوع الزان إن َل يتزوج ويف احل

 65فيكون احلكم يف كل حالة حبسبها.

اثنياا: الزواج احملرم: إذا كان الزوج أو املكلف غري قادر على نفقات الزواج، وكان يضر ابملرأة لعدم القدرة على 

من حيث اإلضرار الوطء، وَل خيف على نفسه من الوقوع يف الزان، ويتأكد من الوقوع يف الظلم إن تزوج 

بزوجته، فإن زواجه يكون حراماا؛ ألن كل ما يفضي إىل احلرام فهو حرام، والظلم حرام فيكون الزواج حراماا إذا 

 66أفضى إليه.
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اثلثاا: الزواج املكروه: يكون الزواج مكروهاا إذا كان املكلف يغلب على ظنه أنه سيقع يف الظلم، كاإلضرار 

ه القدرة على حتمل نفقات الزواج ول يوجد له وظيفة ول دخل اثبت ويبخل على ابلزوجة أو ظلمها وَل يكن ل

 67زوجته يف الوطء ففي هذه احلال يكون الزواج مكروهاا خشية أن يؤدي إىل الظلم املتوقع إذا تزوج.

على مواجهة  رابعاا: الزواج املباح: يكون مباحاا إذا انتفت األسباب والدواعي واملوانع، وكان الزوج ل قدرة له

 68مصاريف الزواج ول أرب له يف الستمتاع.

خامساا: الزواج املندوب: إذا كان الشخص معتدل الطبيعة حبيث ل خيشى الوقوع يف الزان إن َل يتزوج وهذا 

وهبذا فإن األصل يف الزواج الندب أو السنية  69هو احلال الغالب عند أكثر الناس، فيسن له فعله ول أيمث برتكه.

الستحباب على اختلف العبارات فهي مبعىن واحد تقريباا، والفرضية والكراهة والتحرمي أتيت ألحكام  أو

  70عارضة، ترفع الزواج إىل درجة اللزوم، أو تنزل به إىل درجة التحرمي.

 :أركان الزواج -4

و ما تتوقف عليه حقيقة املقصود ابلركن هو بيان األمور اليت لبد من توافرها إلنشاء عقد الزواج، فالركن ه

 71الشيء سواءا أكان جزءاا من حقيقته أم ل.

فإن احلنفية قالوا أبن للنكاح ركناا واحداا وهو اإلجياب والقبول، أما املالكية فأركان الزواج عندهم هي الويل، 

والصداق، والزوج، والزوجة، والصيغة. أما الشافعية فقد بينوا أن أركان الزواج مخسة هي زوج، وزوجة، وويل، 

                                                           
محمد الشريف ، عبد السالم 49، محمد أبو زهرة، المرجع السابق، 29، 1سعيد الجليدي، المرجع السابق، ج - 67
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 .83، 1سعيد الجليدي، المرجع السابق، ج - 71



33 
 

اج أهنا: الزوجان، واإلجياب والقبول، أما البعض اآلخر وشاهدان، وصيغة، أما احلنابلة فيعد بعضهم أركان الزو 

 72يرون أن للنكاح ركناا واحداا وهو اإلجياب والقبول.

م، بشأن األحكام اخلاصة ابلزواج والطلق وآاثرمها 1984( لسنة 10وقد حدد املشرع اللييب يف القانون رقم )

 أ( أركان الزواج أبهنما: اإلجياب والقبول. /11يف مادته )

يعرتيها الغموض ن مها أهل لذلك(، فهذه املادة حيث جاء نص املادة السابقة )ينعقد الزواج إبجياب وقبول م

ا الطرفان األصليان عن عقد الزواج الزوج والزوجة، أم مها العاقدان فهل املقصود بعبارة من مها أهل لذلك، مه

 وحيتمل أن يشملهم مجيعاا. املعنيني حمتمل،أما الشاهدين، فكل من هاذين  اللذان يتوليان إبرام العقد

هو وعلى الرغم من وجود الغموض يف هذه املادة إل أنه ميكن القول أبن اإلجياب والقبول املكونني لركن العقد 

الصادر من املرأة يف صورة املوافقة والتفويض للويل ابلعقد عليها، أما الصادر من وليها فل يعترب ركناا وإمنا هو 

 73ن شروط الصحة.شرط م

فإذا أبرم الويل العقد أمام العدلني من دون موافقة املرأة فمن الناحية القانونية يعترب غري موجود هنائياا ألنه ختلف 

يعترب قائماا لكنه العقد وهو املرأة، أما إذا تولت عقد زواجها من دون موافقة وليها فإن العقد ركن من أركان 

  74شروط صحته وهو الويل.غري معتد به لتخلف شرط من 

وامللحظ أن القدر املتفق عليه من أركان الزواج هو اإلجياب والقبول وهو ما استقر عليه القانون اللييب، وهو 

 ما سيكون موضع دراستنا.

                                                           
 102 -101محمد رأفت عثمان، المرجع السابق،  - 72
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تعريف اإلجياب والقبول: اإلجياب هو ما يصدر أولا من أحد العاقدين للدللة على إرادة إنشاء عقد الزواج 

، سواءا أكان الزوج أو ويل الزوجة، أما القبول فهو ما يصدر اثنياا من العاقد الثاين للدللة على موافقته ورضاه به

ورضاه مبا أوجبه األول، فلو قال الويل زوجتك ابنيت فلنة فإن هذا إجياب وقال الزوج: قبلت فهذا يعد قبولا، 

يل: زوجتك إايها فهذا قبول، فمن صدر منه القول أما لو قال الزوج تزوجت فلنة فهذا إجياب، فقال له الو 

 75أو الفعل أولا مسي موجباا، ومن كان منه القول بعد ذلك مسي قابلا.

ألفاظ اإلجياب والقبول: اختلف الفقهاء بني األلفاظ اليت يقع هبا اإلجياب والقبول، فالشافعية واحلنابلة وبعض 

 76ن اللفظني.يفل ينعقد عندهم إل هبذوالزواج املالكية اقتصروا على لفظي النكاح 

أما املالكية فريون أنه ينعقد بلفظ اهلبة كما ينعقد بلفظي النكاح والتزويج غري أهنم اختلفوا فبعضهم قال لبد 

من ذكر لفظ الصداق مع لفظ اهلبة كأن يقول مثلا: وهبت لك ابنيت فلنة على صداق قدره كذا، وبعضهم 

اهلبة مع ذكر الصداق حقيقة أو حكماا، فذكره حقيقة كأن يقول: وهبتها لك  قال: أن املطلوب هو لفظ

بصداق أما ذكره حكماا فكأن يقول: وهبتها لك تفويضاا، وبعضهم يرى أنه مهما ظهر قصد النكاح فهو 

 77كاٍف عن ذكر الصداق.

على متليك األعيان إذا ويرى احلنفية أن النكاح ينعقد بلفظ اهلبة والتمليك والصدقة والبيع وكل لفظ يدل 

 78نكاح.اج، كما ينعقد بلفظي التزويج واإلقامت القرينة على إرادة الزو 
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ب( أن اإلجياب والقبول يف الزواج يكون مشافهة ابأللفاظ اليت تفيد /11وقد نص القانون اللييب يف املادة )

 معناه لغة أو عرفاا.

كان العاقدين أو أحدمها ل يفهم العربية، أما إذا كان الزوجان واتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بغري العربية إذا  

يفهمان العربية ويستطيعان العقد هبا فقد اتفق األئمة الثلثة على أن الزواج بغري العربية ابأللفاظ الدالة عليه 

عاقدان يفهماهنا؛ يف تلك اللغة ليس حراماا، أما الشافعي قال بعدم انعقاد الزواج بغري اللغة العربية إذا كان ال

 79ألن النكاح حقيقة شرعية إسلمية أظلها اإلسلم حبمايته.

ويف املادة سالفة الذكر قد نص القانون اللييب أن الزواج ينعقد أبي لغة بشرط استخدام ألفاظ تفيد املعىن 

 الشرعي له من اللغة املستخدمة.

ين خاص متمثل يف قانون منع استعمال غري اللغة ولكن هذا السماح يف قانون الزواج والطلق يعرتضه قيد قانو 

العربية حيث حيظر هذا القانون استعمال غري اللغة العربية داخل الدوائر الرمسية الليبية وابعتبار أن من يقوم 

إببرام العقد موظف حكومي ويتم التصديق عليه من احملكمة املختصة ويسجل يف ورقة العائلة بواسطة موظف 

 80فإنه ل جيوز استخدام غري اللغة العربية يف كتابة عقد الزواج. السجل املدين

وكذلك اتفق الفقهاء على جواز عقد النكاح ابإلشارة املفهمة إذا كان أحد العاقدين أو كلمها ل يستطيع 

ما إذا الكلم ول حيسن الكتابة؛ ألهنا الطريق الوحيد لإلفصاح عما يريد فتعينت طريقاا للتعاقد ابلنسبة له، أ

كان العاجز عن النطق حيسن الكتابة فعند الكثري من الفقهاء ل يصح إجيابه ول قبوله ابإلشارة؛ ألن الكتابة 

                                                           
 .79محمد أبو زهرة، المرجع السابق،  - 79
م، 2013، 1، ط1الهادي علي زبيدة، أحكام األسرة في التشريع الليبي، مؤسسة الشروق، المنصورة، مصر، ج - 80
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أقوى من اإلشارة يف الدللة على املطلوب، ابعتبار أن من يستطيع األعلى فل يقبل منه األدىن، وقد قال 

 81كلا منهما يدل على العبارة.  بعضهم بصحة عقده ابإلشارة ولو كان حيسن الكتابة؛ ألن

واملشرع اللييب نص على أنه يف حال تعتذر النطق يلجأ للكتابة فإن كان العاقدان أو أحدمها ل ميكنه النطق 

 ول يعرف الكتابة حلت اإلشارة املفهمة مقامهما.

 شروط اإلجياب والقبول:

؛ ألن األصل يف صيغ العقود اإلسلمية أن ( يشرتط  يف صيغة اإلجياب والقبول أن تكون دالة على اإلنشاء1

تكون بلفظ املاضي فهي تدل على الوجود والتحقق حيث أفادت دخول املعىن يف الوجود قبل اإلخبار، أما 

لفظ احلال أو صيغة املضارع فهي ل تدل على اإلنشاء إل بقرينة فيحتمل املساومة والتمهيد والوعد، ول يفيد 

ينة، وقد استثين عقد الزواج من بني العقود، فأجيز أن ينشأ بلفظني أحدمها للماضي الوجود والتحقق إل بقر 

واآلخر للحال أو املستقبل، فيجوز أن يقول اخلاطب: زوجين ابنتك ويقول اآلخر: قبلت، أو يقول: أزوجك 

 82ابنيت فيقول: قبلت.

 ين.د( على أن يكون اإلجياب والقبول منجز /11ويف هذا املعىن نصت املادة )

( يشرتط يف صيغة اإلجياب والقبول أل تكون دالة على التأقيت، ول يقرتن هبا ما يدل على التأقيت صراحة؛ 2

ألن الزواج شرع حلل العشرة ودوامها وتكوين األسرة والعناية ابألولد وهذا يستلزم التأبيد ويتناىف مع التأقيت، 

افيهما مع التأبيد ومها: نكاح املتعة، والنكاح املؤقت، ولقد ذهب الفقهاء إىل بطلن نوعني من العقود لتن

                                                           
 .90، 1ج سعيد الجليدي، المرجع السابق، - 81
 .229، سالم بن عبد الغني الرافعي، المرجع السابق، 81محمد أبو زهرة، المرجع السابق،  - 82



37 
 

قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه كنا   83فنكاح املتعة كان جائزاا يف أول اإلسلم مث حرم يف حجة الوداع.

نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا أل خنتصي؟ فنهاان عن ذلك، مث رخص لنا أن 

  84املرأة ابلثوب. ننكح

وقد اشرتط املشرع اللييب أن يكون اإلجياب والقبول غري دالني على التأقيت فل ينعقد زواج املتعة والزواج 

 .86كما قضت احملكمة العليا بذلك بقوهلا )إن األصل يف العلقة الزوجية البقاء والدوام(  85املؤقت.

بينهما فيضر الفصل الطويل وهو ما يدل على اإلعراض  ( يشرتط أيضاا يف صيغة اإلجياب والقبول املوالة3

 87عن القبول ول يضر الفصل اليسري.

 88وقد اشرتط املشرع اللييب احتاد جملس العقد بني احلاضرين ابملشافهة وحصول القبول فور اإلجياب.

 شروط الزواج: -5

جزءاا من حقيقته، أو هو ما يقصد ابلشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء الذي جعل شرطاا له وَل يكن 

يلزم من عدمه عدم الشرط، ول يلزم من وجوده وجود املشروط ول عدمه لذات الشرط. وعلى هذا فإن الشرط 

هما يتوقف وجوده على وجودمها وعدم كل منهما يستلزم عدم حكمه، نيتفق مع الركن يف أن حكم كل م

 89يء، والشرط أمر خارج عن حقيقته الشرعية.وخيتلفان يف أن الركن جزء من احلقيقة الشرعية للش
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هي اليت تلزم لتحقق أركان الزواج ويرتتب على اإلخلل بواحد منها اإلخلل بركن من  أ( شروط االنعقاد:

 90أركان الزواج فل ينعقد شرعاا ول ترتتب عليه آاثر الزواج الشرعي:

يكون كل منهما عاقلا؛ ميزاا ألن فاقد األهلية  ( أن يكون كل من العاقدين أهلا ملباشرة العقد، وذلك أبن1

 كاجملنون والصغري ل ينعقد الزواج بعبارهتما؛ ألهنا ملغاة ول أثر هلا يف النعقاد، وإذا حصل العقد فهو ابطل.

( واليت اشرتطت العقل والبلوغ يف الويل، وهو الشرط الذي نصت عليه 7وهو ما نص عليه املشرع يف املادة )

( اشرتط القانون أن ل يعقد اجملنون أو املعتوه أو احملجور عليه 10( يف حق الزوجني، ويف املادة )6) املادة

 زواجه إل من وليه وإبذن احملكمة. 

وإمتام إن أهلية التزويج غري أهلية إبرام العقد من حيث مفهوم األهلية فأهلية التزويج تتحقق ابلعقل والبلوغ 

احملكمة خلف هذه السن ملصلحة بعد موافقة الويل، أما أهلية إبرام العقد فقد  سن العشرين، إل إذا رأت

ابلنسبة للرجل واملرأة ولكن اشرتط يف الويل أن يكون ابلغاا عاقلا، فإذا كان البلوغ مشرتطاا سكت عنها القانون 

مشرتط يف الرجل الذي يتوله عن نفسه، حبسب القانون يف الويل الذي يتوىل العقد عن غريه فمن ابب أوىل 

ويستنتج شرط البلوغ من نص الفقرة )أ( من املادة السادسة، فإذا كان من هو دون سن البلوغ ليس أهلا 

 91إبرامه لنفسه ول لغريه.للتزوج، فمن ابب أوىل ل يكون له ولية 

العقد، وإن َل ينص عليه صراحة، أما ما نص وهبذا ميكن القول أبن القانون يشرتط البلوغ فيمن يتوىل إبرام 

   92عليه يف املادة السادسة فقرات )أ، ب، ج( فهو خاص أبهلية الزواج ل أهليه إبرام العقد.

                                                           
 .95، 1. سعيد الجليدي، المرجع السابق، ج24عبد الوهاب خالف، المرجع السابق،  - 90
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( احتاد جملس اإلجياب والقبول واملراد به أنه إذا صدر اإلجياب ل يوجد من العاقدين أو أحدمها ما يدل على 2

حىت يصدر القبول؛ ألنه إذا وجد اإلعراض يعد منهياا لإلجياب فل يصادف اإلعراض عنه والشتغال بغريه 

القبول حمله، وكذلك ليس املراد ابلحتاد الفور أبن يكون القبول إثر اإلجياب فوراا؛ ألنه لو طال اجمللس وتراخى 

ه املشرع القبول عن اإلجياب فمجلسهما متحد ما َل يصدر منهما النشغال أو اإلعراض. وهو ما نص علي

 ( من قانون الزواج والطلق.11اللييب يف املادة )

( أن يوافق القبول لإلجياب ولو ضمناا فإذا خالف القبول اإلجياب كله أو بعضه ل ينعقد الزواج إل إذا كانت 3

 املخالفة إىل خرب املوجب فيكون موافقة ضمنية.

ن املقصود منه إنشاء عقد الزواج، فيعرف القابل ( أن يسمع كل من العاقدين احلاضرين كلم اآلخر ويفهم أ4

أن قصد املوجب عرض صيغة اإلجياب إلنشاء العقد، ويعرف املوجب أن قصد القابل بعبارته الرضا واملوافقة 

على إجيابه وإن َل يفهم كل منهما معاين املفردات لعبارة اآلخر؛ ألن العربة للمقاصد. وهو ما نص عليه املشرع 

 د( من قانون الزواج والطلق./11ادة )اللييب يف امل

هي الشروط اليت ل يعترب العقد بدوهنا موجوداا ويتوقف عليها صحته بعد انعقاده،  ب( شروط الصحة:

 93وليست شرطاا لتحقق أركانه، وهي:
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( أن تكون الزوجة غري حمرمة على الزوج أبي سبب من أسباب التحرمي؛ ألن هلل سبحانه وتعاىل حكمة يف 1

حترمي بعض النساء على الرجل فمن قام ابلعقد على من ل حتل له فزواجه غري صحيح وفاسد. وذكر القانون 

 أ(. /12اللييب ذلك يف املادة )

رجل وامرأاتن فالرضا وحده ل يكفي لصحة عقد الزواج بل لبد  ( أن حيضر عقد الزواج شاهدان رجلن أو2

من إخراجه من حدود السرية لكي ل يلتبس ابلزان ولكي ل يراتب الناس ويسيئوا الظن هبما إذا َل يتم اإلعلن 

 عن الزواج وعلى هذا فقد اتفق الفقهاء على أن اإلشهاد شرط لصحة الزواج. وهو ما نص عليه املشرع اللييب

 ( من قانون الزواج والطلق.14يف املادة )

  94وهي اليت يتوقف على توافرها ترتب آاثر العقد عليه ابلفعل بعد انعقاده وصحته: ج( شروط النفاذ:

( أن يكون كل من العاقدين كامل األهلية ابلعقل والبلوغ واحلرية إذ توىل عقد الزواج بنفسه؛ فإذا كان واحد 1

ن يكون صبياا ميزاا أو معتوهاا فإن زواجه موقوفاا على إجازة وليه فإذا أجازه نفذ وإل منهما انقص األهلية أب

بطل العقد، وكذلك ل يشرتط الرشد يف نفاذ العقد فيصح عقد زواج السفيه ولو كان حمجوراا عليه؛ ألن احلجر 

 يصدر يف التصرفات املالية وليست التصرفات الشخصية فزواجه صحيح.

ن أحد العاقدين فضولياا: أي أنه يتصرف يف حقوق الغري بدون إذن منهم، فإذا كان العاقد ( أن ل يكو 2

فضولياا توقف نفاذ العقد، وترتب آاثره عليه على إجازة صاحب الشأن فإن أجازه نفذ وإن رده بطل، هذا 

 .ابلنسبة ملن جيوزون زواج الفضويل، أما عند من ل جييز فالزواج عنده غري منعقد أصلا 
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 .350، سالم بن عبد الغني الرافعي، المرجع السابق، 133، 1السابق، ج
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( أل يكون العاقد ولياا أبعد مع وجود الويل األقرب، فإن العقد ل ينفذ إذا ابشره الويل األبعد مع وجود الويل 3

 األقرب إل أجازه.

( أل يكون العاقد وكيلا خالف موكله فيما وكل به، فإن العقد يضل موقوفاا على إجازة املوكل إذا زوجه 4

 زوجه امرأة مبهر أكثر من املهر الذي حدده. ابمرأة أخرى غري اليت يريدها، أو

هي الشروط اليت ل حيق ألحد العاقدين ول لغريمها حق فسخ عقد الزواج أو العرتاض  د( شروط اللزوم:

عليه وهو ما يسمى ابلعقد اللزم أو التام؛ ألن عقد الزواج من العقود اللزمة يف أصل شريعتها؛ وألن املقاصد 

   95به ل ميكن حتققها إل مع لزومه، وهي: الشرعية اليت نيطت

( أل يكون ويل فاقد األهلية أو انقصها غري األب واجلد والبن، فإذا كان املزوج للمجنون أو اجملنونة أو 1

املعتوه أو املعتوهة غري األب واجلد والبن يكون هلما حق فسخ العقد عند إفاقتهما فعند حصول ذلك يكون 

 .هلما خيار اإلفاقة

( أن يكون الزوج كفؤاا للزوجة إذا زوجت كاملة األهلية نفسها، وعلى هذا يكون لألولياء حق العرتاض 2

ورفع األمر للقاضي إذا َل يكن الزوج كفؤاا لزوجته؛ ألن األولياء يتضررون مبن ليس كفؤاا هلم أو لبنتهم، والكفاءة 

( من القانون اللييب 15ء. وهو ما نصت عليه املادة )حق للزوجة واألولياء فإذا أسقطت حقها بقي حق األوليا

وحدد املشرع اللييب من له حق العرتاض لعدم الكفاءة أبنه البن مث األب مث اجلد الصحيح مث األخ الشقيق 

دون سواهم، ونص املشرع على أن معيار الكفاءة حيدده العرف، واستبعد مهر املثل من احللت اليت جيوز فيها 
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م الكفاءة، كما أنه نص على املدة اليت حيق فيها طلب الفسخ، فحددها حبصول احلمل أو مرور الفسخ لعد

 سنة على الزواج. 

( أل يقل املهر عن مهر املثل إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غري ولييها، فإن الويل العاصب له احلق يف 3

حىت يفسخ العقد أو يكمل مهر املثل. وقد استبعد  العرتاض على الزواج إذا كان املهر أقل من مهر املثل،

 املشرع اللييب مهر املثل من احلالت اليت جيوز فيها للويل طلب الفسخ.

( أن خيلو العقد من التغرير كأن ينسب الزوج نفسه إىل غري أسرته أو غري قبيلته، أو تشرتط هي وأولياؤها أن 4

إن للزوجة أو أولياؤها حق الفسخ للتغرير يف الكفاءة، وكذلك كل يكون الزوج كفؤاا مث يتبني أنه ليس كذلك، ف

ما يرتتب عليه ضرر للمرأة بسبب سابق َل تعلمه وكان األصل عدمه، حبيث لو علمته َل ترض ابلزواج ففي 

فل  هذه احلالة حيق هلا الفسخ ألنه تغرير، أما تغرير املرأة ابلرجل فل مينع لزوم العقد ألن الرجل بيده الطلق

 د( من قانون الزواج والطلق./15حاجة له بطلب الفسخ. وقد نص املشرع على ذلك يف املادة )

( أل خيل أحد الزوجني ابلشرط الصحيح الذي اشرتطه عليه الطرف اآلخر حني العقد؛ ألن الشرط الصحيح 5

مشروط حق طلب الفسخ يلتحق أبصل العقد وجيب الوفاء به فإن ختلف املشروط عليه عن الوفاء به كان لل

 لفوات رضاه ابلعقد دون حصول شرط. 
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 النشوز: -ب

 النشوز لغة واطالحا : -1

والنشوز: مصدر نشز ينشز  96النشوز لغة: نشز: النون والشني والزاي أصل صحيح يدل على ارتفاع وعلو.

بضم الشني وكسرها يف املضارع، معناه ارتفع وهو مأخوذ من النشز بفتح الشني وسكوهنا وهو ما ارتفع من 

وقيل: دابة نشزت إذا َل يكد  97األرض، واجلمع أنشاز ونشوز، وقلب انشز: إذا ارتفع من مكانه من الرعب،

: نشز فلن يف مكانه ارتفع وامتنع، ويقال: نشزت النغمة يستقر عليها الراكب والسرج على ظهرها، ويقال

 98عن مثيلهتا، نبت وخرجت عن قاعدهتا، ويقال: فلن انشز اجلبهة: مرتفعها والنشز الغليظ الشديد.

ويطلق أيضاا على ما ارتفع عن الوادي إىل األرض وليس ابلغليظ، ونشوز املرأة استعصاؤها على زوجها، فقيل 

تعصت على بعلها وامتنعت عليه، وكذلك نشز بعلها عليها جافاها وضرهبا، ومنه قوله تعاىل: نشزت املرأة اس

ا ۚ  نَ ُهَما ُصْلحا َما َأن ُيْصليَحا بَ ي ْ ، 99 َوالص ْلُح َخرْيٌ ۗ﴾﴿َوإيني اْمرَأَةٌ َخاَفْت مين بَ ْعليَها ُنُشوزاا أَْو إيْعرَاضاا َفَل ُجَناَح َعَلْيهي

قيل أصله النزعاج، ويقال: عرق انشز: أي انتئ ومرتفع، ومسيت املرأة العاصية انشزاا وأصل النشوز الرتفاع و 

  100ملا فيه من الرتفاع والعلو بنفسها عن طاعة زوجها.
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والنشوز يكون بني الزوجني وهو كراهية كل واحد منهما صاحبه وسوء عشرته له، ومادة نشز تطلق ويراد هبا 

التعايل، الرتفاع، ومنها العصيان، المتناع، واخلروج عن الطاعة، والتمرد، والتعدي، عدة معانا: الستعلء، 

 101واألذى، وغريها كثري.

 النشوز اصطلحاا: إن النشوز ينقسم إىل قسمني: نشوز يكون من املرأة ونشوز يكون من الرجل.

زوجها بغري حق، وقيل هو الزوجة اخلارجة أ( نشوز املرأة: فقد عرفه فقهاء احلنفية أبنه: خروج الزوجة من بيت 

 102من بيت زوجها بغري إذنه املانعة نفسها منه.

وعرفه فقهاء املالكية أبنه: خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة املانعة عن الستمتاع هبا اخلارجة بل إذن حملل تعلم 

الغالقة الباب دونه، اخلائنة يف نفسها  أنه ل أيذن فيه، التاركة حلقوق هللا تعاىل كغسل اجلنابة وصيام رمضان،

أو ماله، وقيل: هو اخلروج عن طاعة الزوج مبنعه الوطء، أو اخلروج بغري إذنه، أو المتناع من الدخول لغري 

 103عذر أو حنو ذلك.

 وعرفه فقهاء الشافعية أبنه: عصيان الزوجة لزوجها وتعاليها عما أوجب هللا عليها له وارتفاعها عن أداء احلق

 104الواجب عليها.

 105أما عند فقهاء احلنابلة هو معصية الزوج فيما فرض هللا عليها من طاعته.

                                                           
، محمد 221، 4م، ج 2003، 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 101

 .38، 8، ص1مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار مكتبة الحياة، ج
 .52، 3ر الدين بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت، لبنان، جفخ - 102
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك، دار المعارف،  - 103

 .191، 4ه، ج 1317الكبرى، . محمد الخرشي، حاشية الخرشي، المطبعة األميرية 511، 2القاهرة، مصر، ج
 .445، 16أبي زكريا محي الدين شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، ج - 104
 .742، 9عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني، مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة، مصر، ج - 105
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أما عند املالكية هو أن يتعدى  106ب( نشوز الرجل: قال احلنفية هو أن يكره الزوج زوجته ويباشر األذى هبا،

 107كاللعن وغريه.الزوج على زوجته ويضارها ابهلجر والضرب لغري موجب شرعي واألذى والشتم والسب  

وعرفه احلنابلة  108وعرفه الشافعية: أبن يتعدى الزوج على زوجته ابلضرب واإليذاء وأن يسيء خلقه معها.

 109يضار زوجته ابلضرب والتضييق عليها، أو أن مينعها حقوقها من القسم والنفقة وحنو ذلك.بقوهلم أن 

 :أسباب النشوز وحكمه -2

 :أ( أسباب النشوز

يت مصادفة وإمنا حيدث نتيجة لظروف كثرية ترجع لطبيعة الزوجة أو الزوج، أو الختلف يف إن النشوز ل أي

 البيئات، أو الختلف يف طريقة املعيشة بينهما، وغريها، ومن هذه األسباب:

( حتكيم العاطفة يف الختيار: إن الرجل الذي يبحث عن مجال املرأة أو ماهلا متناسياا أو متجاهلا أمهية 1

دين واألخلق، وحتكيم عقله يف اختيار الزوجة املناسبة جيعل ذلك سبباا يف التعايل والرتفع عن الزوج، ويصبح ال

الزوج سجيناا هلذا اجلمال واملال الذي يف يد زوجته، وكذلك األمر ابلنسبة للمرأة إذا اختلت معايري الختيار 

، فإهنا ستكون ضحية لسوء الختيار هذا، وبعد فوات عندها فكان الختيار مبنياا على املال واجلاه واملنصب

 110األوان يكتشف كلا منهما سوء اخللق عند اآلخر.

                                                           
، 4، ج2الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مصر، ط زين الدين بن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز  - 106

 .76ص 
 .328، 1صالح عبد السميع اآلبي األزهري، جواهر اإلكليل، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ج - 107
م،  1997، 1أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، الوجيز في فقه اإلمام الشافعي، دار األرقم، بيروت، لبنان، ط - 108

 .40 ،2ج
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع، مكتبة مصطفى البارز، الرياض، المملكة العربية  - 109

 .213، 5السعودية، ج
معتصم عبد الرحمن محمد منصور، أحكام نشوز الزوجة في الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستير، جامعة  - 110

 .44م، 2007النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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( عدم إدراك كل الزوجني لطبيعة اآلخر: فهو من أهم أسباب اخللف بينهما؛ ألن عدم معرفة طبيعة كل 2

، فيتضايق كل منهما من له منهما لآلخر، تؤدي إىل عدم التعامل مع الطرف اآلخر ابألسلوب الذي يروق

 111بينهما. ب صاحبه فتبدأ املشاكلأسلو 

( عدم التكافؤ بني الزوجني: إن الكفاءة متثل عنصراا هاماا من عناصر النسجام األسري والتوافق بني الزوجني 3

ملشاكل سواءا من الناحية الجتماعية أو القتصادية أو الثقافية، ففي الغالب غياب هذا التوافق يؤدي إىل ا

 112وخاصة إذا كانت الزوجة هي املتفوقة يف تلك النواحي.

( اجلهل ابحلقوق والواجبات: إن جهل الزوجة ابحلقوق الواجبة عليها جتاه زوجها وبيتها يؤدي إىل هتاوهنا يف 4

 113ه.أدائه، فيؤدي هذا إىل العصيان والنشوز، وكذلك من انحية الزوج إذا جهل احلقوق الواجبة عليه جتاه زوجت

( تدخل اآلخرين: إن تدخل األسرة يف حياة الزوجني هلا أثر سليب وسيء على طريقة التعامل بينهما، فمثلا 5

استماع الزوجة ألسرهتا حتت عنوان النصيحة أو اخلربة أو املصلحة مبا يدفعها للمخالفة والنشوز على زوجها، 

زوجة احمليطات هبا إذا كن من رفيقات السوء فإن هذا يؤدي إىل اإلفساد بني الزوجني، وكذلك صديقات ال

حيث تقوم بتقليدهن بصورة مقصودة أو غري مقصودة، وهذا حيدث إذا كانت شخصية املرأة غري انضجة فكرايا 

 ما جيعلها تندفع دون تفكري سليم إىل التمرد والعصيان والشعور ابلضجر من حياهتا، وابملقابل مساع الزوج

                                                           
 .44المرجع نفسه،  - 111
 .45المرجع نفسه،  - 112
 .45المرجع نفسه،  - 113
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وا يبذرون بذور الشر والفساد بينهما ويدعوه ويدفعوه إىل كرهها والرغبة يف النفصال ألصدقاء السوء إذا كان

 114عنها.

( سوء طبع الزوج أو الزوجة: إن سوء طباع الزوجة مثل العناد والتحدي والكربايء، إضافة إىل ذلك اختلف 6

هذا يوثر العلقات بينهما، وكذلك البيئات واملفاهيم يؤثر يف سلوك الزوجة، وجيعلها تتعامل حبدية مع زوجها، ف

 115إذا كان الزوج معاملته سيئة لزوجته، ويهدر حقوقها، فإن هذا سبباا من األسباب اليت تدفعها للنشوز.

( اإلخلل أبداء احلقوق والواجبات: ل يكفي جمرد علم الزوجني ابحلقوق والواجبات اليت تقع عليه جتاه 7

 116هدارها، فإن يف إهدارها وعدم الوفاء هبا مدخلا للشقاق بني الزوجني.اآلخر ولكن جيب القيام هبا وعدم إ

 ب( حكم النشوز:

إن نشوز املرأة حرام، وهذا ل شك فيه؛ ألن يف نشوزها عصياانا وخمالفة لطاعة الزوج املأمورة هبا يف نصوص 

يث قال: )الكبرية السابعة الشريعة، وطاعة الزوج واجبة وتركها حرام، وقد عده اإلمام الذهيب من الكبائر ح

واألربعون نشوز املرأة على زوجها(، وكذلك فإن هللا سبحانه وتعاىل رتب هلا عقوبة على نشوزها إذا َل تتعظ 

 117وهو الوعظ واهلجر، والعقوبة ل تكون إل فعل حمرم أو ترك واجب.

                                                           
صالح بن غانم السدالن، النشوز ضوابطه حاالته أسبابه طرق الوقاية منه وسائل عالجه في ضوء القرآن  - 114

 .31ه، 1417، 4والسنة، دار بلنسيه، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 
 .45المرجع نفسه،  - 115
 .46ع نفسه، المرج - 116
 .44معتصم عبد الرحمن محمد منصور، المرجع السابق، ص  - 117
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ُروُهن  ال تعاىل: ونشوز الزوج ظلم لزوجته فهو حرام، وينبغي على الزوج حسن معاشرة زوجته، ق ﴿َوَعاشي

ْلَمْعُروفي ۚ ﴾  118.119 ابي

 :حاالت النشوز وصوره -3

 أ( احلالة األوىل: امتناع الزوجة عن متكني زوجها منها متكيناا كاملا: 

إن عقد الزواج يعطي للزوج حق الستمتاع بزوجته على وجه الوجوب، فل حيق هلا أن متتنع إذا طلبها للفراش، 

وجهه أو متنعه من ملسها، فإذا منعته من هذا احلق من دون عذر شرعي اعتربه مجهور الفقهاء أو تعبس يف 

نشوزاا مسقطاا للنفقة، أما احلنفية فليس نشوزاا عندهم إذا كان يف بيت الزوج، أما إذا كان المتناع يف منزهلا 

ت زوجها فهي حمبوسة عنده يستطيع هي تكون انشزاا، وعللوا هذه الفتوى بقوهلم أن الزوجة عندما تكون يف بي

وطئها طوعاا أو كرهاا، أما إذا امتنعت يف بيتها فهي انشز؛ ألن حياءها يف منزهلا أمر مستبعد خبلف يف 

 120منزله.

 ب( احلالة الثانية: امتناع الزوجة من الزفاف أو من الدخول عليها يف منزهلا: 

على الزوجة لمتناعها عن الزفاف والذهاب إىل بيت وهذا أيضاا من صور النشوز الذي تسقط فيه النفقة 

زوجها بعد أخذ مهرها املعجل، أو منع زوجها من الدخول إىل بيتها اململوك هلا من دون أن تطلب جتهيز منزل 

هلا غري الذي فيه فهي انشز؛ ألن بيتها يف منزلة بيته عندما خرج منه، أما إذا كانت ساكنة منزهلا ومنعته من 

                                                           
 .19سورة النساء، اآلية  - 118
 موقع اسالم ويب، مركز الفتوى، وزارة األوقاف القطرية. - 119
 .51-46. معتصم عبد الرحمن محمد منصور، المرجع السابق، 24صالح بن غانم السدالن، المرجع السابق،  - 120
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ليها وهي قد طلبت منه أن جيهز هلا منزلا أو يستأجر هلا ألهنا حتتاج إىل منزهلا فهي ليست انشزة؛ الدخول ع

 121ألهنا طلبت حقاا من حقوقها.

 ج( احلالة الثالثة: امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها أو النتقال معه إىل مسكن آخر:

ا أو النتقال معه إىل املسكن الذي يريده، فإذا ومن صور النشوز وحالته امتناع الزوجة عن السفر مع زوجه 

كان هذا المتناع أو النتقال معه بقصد استيفاء مهرها املعجل فهي غري انشزة؛ ألن التسليم ل جيب قبل 

استيفاء العاجل من مهرها، وكذلك إذا امتنعت عن الذهاب معه إىل دار مغصوبة فهي ل تعترب انشزة؛ ألن 

إذا كان زوجها قد وافاها مهرها العاجل، أو كان املهر مؤجلا، أو رفضت البقاء معه يف امتناعها حبق، أما 

ففي هذه املسألة  122مسكنه مع توافر الشروط  الشرعية فيه، فإن امتناعها عن السفر أو النتقال بغري حق،

ة واحلنابلة واملتقدمون اختلف الفقهاء يف اعتبار الزوجة انشزاا على ثلث مذاهب: حيث قال املالكية والشافعي

وقال املتأخرون من احلنفية أنه إذا امتنعت الزوجة من السفر مع زوجها  123من احلنفية أن الزوجة تعترب انشزة،

حىت مسافة القصر فأكثر ل تعترب انشزة، أما إذا كان أقل من مسافة القصر فهي انشزة، أما املذهب الثالث 

وجة عن السفر مع زوجها ل يعترب نشوزاا؛ ألنه ليس له السفر هبا جرباا قول عند  احلنفية يرى أن امتناع الز 

 124عنها، وذلك لفساد أهل الزمان من ابب اختلف احلكم ابختلف العصر والزمان.

                                                           
. 170، 5شربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مصطفى الحلبي، مصر، جمحمد ال - 121

م،  1986أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 .234، 2ج
 .25صالح بن غانم السدالن، المرجع السابق، . 57معتصم عبد الرحمن محمد منصور، المرجع السابق،  - 122
. شمس الدين السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 511، 2أحمد الدردير، المرجع السابق، ج - 123

 .187-186، 5ج
 .147-146، 4م، ج 2003محمد أمين بن عمر عابدين، حاشية رد  المحتار على الدر المختار، عالم الكتب،  - 124
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د( احلالة الرابعة: خروج الزوجة من بيت زوجها بغري إذنه: إن اإلسلم أوجب على الزوجة أل خترج من بيت 

 125اا بواجب الطاعة على الزوجة، فإذا خرجت وَل تستأذنه فهي انشز.زوجها دون إذنه قيام

وهذه احلالة هلا صوراتن: األوىل خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه لغري عذر شرعي، فالزوجة يف هذه 

 الصورة تعد انشزة عند الفقهاء؛ ألهنا تعدت على حقوق الطاعة الواجبة عليها، أما الصورة الثانية فهي خروج

  126الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه لعذر شرعي ل تعترب انشزة يف هذه احلالة كما قال الفقهاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .59معتصم عبد الرحمن محمد منصور، المرجع السابق،  - 125
 .63 -59المرجع نفسه،  - 126
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 الصلح:حقيقة  -ج

 تعريف الصلح لغة واصطالحا : -1

أولا: الصلح لغة: صلح يصلح صلحاا وصلوحاا، فالصاد واللم واحلاء أصل واحد يدل على خلف الفساد، 

مبعىن التصاحل واملصاحلة وهي املساملة بعد املنازعة، يقال: صلح بفتح اللم، والصلح بكسر والصلح اسم منه 

  127الصاد مصدر املصاحلة، والسم الصلح يذكر ويؤنث.

واإلصلح نقيض اإلفساد، وأصلح الشيء أزال فساده، وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت، وأصلح القوم 

صلح مبعىن السلم، يقال: صاحله على الشيء: أي سلك معه مسلك زال ما بينهم من عداوة وشقاق، وال

 128املساملة يف التفاق، والصلح خيتص إبزالة النفار بني الناس.

صلحوا، وتصاحلوا، نهم من خلف اصطلحوا، وصاحلوا، و ويقال عن القوم إذا حصل بينهم السلم وزال ما بي

﴿َوإيني اْمرَأٌَة َخاَفْت مين بَ ْعليَها ُنُشوزاا أَْو  ، قال تعاىل:واصاحلوا، وقوم صلوح متصاحلون كأهنم وصفوا ابملصدر

ا ۚ َوالص ْلُح َخرْيٌ ۗ﴾ نَ ُهَما ُصْلحا َ ، وقوله تعاىل: 129إيْعرَاضاا َفَل ُجَناَح َعَلْيهيَما َأن ُيْصليَحا بَ ي ْ َوَأْصليُحوا ﴿فَات  ُقوا اَّلل 

 131ساملهم وصافاهم.، وصاحلهم مصاحلة وصلحاا: 130﴾َذاَت بَ ْينيُكْم ۖ

 

                                                           
، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، تحرير 611-610، 2جمال الدين بن منضور، المرجع السابق، ج - 127

التعريفات، دار الفضيلة، ، علي بن محمد الجرجاني، معجم 201ه، ص 1408ألفاظ التنبيه، دار القلم، دمشق، سوريا، 

 .114القاهرة، مصر، 
 .611-610، 2جمال الدين بن منظور، المرجع السابق، ج - 128
 .128سورة النساء، اآلية  - 129
 .1سورة األنفال، اآلية  - 130
 .303، 3أحمد بن فارس، المرجع السابق، ج - 131
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 اثنياا: تعريف الصلح اصطلحاا:

 لقد تعددت تعريفات الصلح بني العلماء واختلفت لختلف مقاصده عندهم ولكنها تدور يف فلك واحد.

 132فقد عرفه احلنفية أبنه عقد يرفع النزاع ويقطع اخلصومة.

 133وقوعه.أما عند املالكية فهو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف 

 134وقال الشافعية هو عقد حيصل به قطع التنازع.

 135وعرفه احلنابلة أبنه معاقدة يتوصل هبا إىل اإلصلح بني املختلفني.

فيتضح من التعريفات السابقة أن الصلح عند احلنفية والشافعية نوع من أنواع العقود، ويرون أن مثرته رفع النزاع، 

بينه وبني احلكم الذي يرفع النزاع كذلك، أما تعريف املالكية فهو أقرب ويؤخذ على هذا التعريف أنه َل يفرق 

للدقة من تعريف احلنفية والشافعي؛ ألن رفع النزاع يف الصلح يكون بعد التنازل عن بعض احلق، وليس ابستيفاء 

                                                                136كل احلق الذي هو موضوع احلكم والقضاء.

                                                           
 .29، ص5م، ج 2011، 1مية، بيروت، لبنان، طأبي البركات عبد هللا النسفي، كنز الدقائق، دار البشائر اإلسال - 132
، 1أبو عبد هللا محمد بن أحمد الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مطبعة السعادة، مصر، ط  - 133

 .403، ص3. أحمد الدردير، المرجع السابق، ج79، ص5م، ج1929
أحمد الرملي، نهاية المحتاج إلى . شمس الدين محمد بن 177، 2محمد الشربيني الخطيب، المرجع السابق، ج - 134

 .382، 4م، ج 2003، 2شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
، 3. منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، المرجع السابق، ج3، 5ابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج - 135

390. 
سة العلياء للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط يسري عبد العليم عجور، الصلح في ضوء الكتاب والسنة، مؤس - 136

 .33م، 2012، 1
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ومن خلل ما سبق ميكن القول أبن الصلح هو النتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف 

 138أو هو عقد وضع بني املتصاحلني لدفع املنازعة ابلرتاضي بعوض. 137وقوعه،

ه الصلح فقوله عقد هو ارتباط اجياب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره يف حمله، وقوله لدفع املنازعة خيرج ب

بوقف النزاع دون إهنائه، أما قوله ابلرتاضي ذلك أنه ل يعد صلحاا ما أرغم فيه طرف على قبوله، وقوله بعوض 

 139خيرج به العفو دون مقابل.

 حكم الصلح: -2

إن القيام ابلصلح بني الناس من فروض الكفاية اليت حث هللا عليها وأمر هبا بصورة عامة كما يف قوله تعاىل: 

ليَك ابْتيَغاَء  َخرْيَ يفي َكثيرٍي مّين جن َْواُهْم إيل  َمْن أََمَر بيَصَدَقٍة أَوْ ﴿ل   ۚ  َوَمن يَ ْفَعْل ذََٰ َمْعُروٍف أَْو إيْصَلٍح َبنْيَ الن اسي

ود ، وبصورة خاصة بني املؤمنني يف وجوب اإلصلح بينهم لوج140َمْرَضاتي اَّلل ي َفَسْوَف نُ ْؤتييهي َأْجراا َعظييماا﴾

نَ ُهَما ۖ فَإين بَ َغْت إيْحَدامُهَا َعَلى األخوة يف اإلسلم، لقوله تعاىل:  نينَي اقْ تَ تَ ُلوا فََأْصليُحوا بَ ي ْ ﴿َوإين طَائيَفَتاني ميَن اْلُمْؤمي

طُوا ۖ إين  اَّلل َ حيُيب  اأْلُْخَرىَٰ فَ َقاتيُلوا ال يتي تَ ْبغيي َحىت َٰ تَفييَء إيىَلَٰ أَْمري اَّلل ي ۚ فَإين فَاَءْت فََأْصليُحوا بَ ي ْ  ْلَعْدلي َوأَْقسي نَ ُهَما ابي

طينَي﴾  ، فقد خصت الفئتني ابلذكر إلثبات وجوب اإلصلح، فإذا وقع الصلح سقط اإلمث عن141اْلُمْقسي

                                                           
، 1ه، ج1371أبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي، البهجة شرح التحفة، مطبعة مصطفى محمد، مصر،  - 137

350. 
 .193، 4أبي زكريا يحي بن شرف النووي، روضة الطالبين، المكتب اإلسالمي، ج - 138
أحكام الصلح في الدماء بين الناس، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون بالجامعة  فادي عيسى عايش الدالي، - 139

 .3م، 2012اإلسالمية، غزة، 
 .114سورة النساء، اآلية  - 140
 .9سورة الحجرات، اآلية  - 141
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املصلح وعن غريه، ألن إصلح الفساد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني وإذا َل يفعلوا أمثوا 

 142مجيعاا.

 ا عن حكم القيام ابلصلح أما عن حكم الصلح ذاته فتعرتيه األحكام اخلمسة على النحو اآليت:هذ

أ( يكون الصلح واجباا إذا ترتب عليه مصلحة راجحة وذلك كوقف القتال الذي يقع بني طائفتني من املؤمنني، 

نَ ُهَما ۖ فَإين بَ َغْت إيْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرىَٰ ف َ قال تعاىل:  نينَي اقْ تَ تَ ُلوا فََأْصليُحوا بَ ي ْ َن اْلُمْؤمي َقاتيُلوا ال يتي ﴿َوإين طَائيَفَتاني مي

طُوا ۖ ْلَعْدلي َوأَْقسي نَ ُهَما ابي طينَي﴾ تَ ْبغيي َحىت َٰ تَفييءَ إيىَلَٰ أَْمري اَّلل ي ۚ فَإين فَاَءْت فََأْصليُحوا بَ ي ْ َ حيُيب  اْلُمْقسي ، فاألصل إين  اَّلل 

يف األمر الوجوب الذي يف سبيله أبيح حمرم كبري وهو الكذب حيث رخص النيب صلى هللا عليه وسلم فيه يف 

 143احلرب ويف اإلصلح بني الزوجني وحفظ حياهتما من الهنيار والتصدع.

ه من سلمة الدين وحفظ قوة املسلمني، لقوله تعاىل: وكذلك يكون الصلح واجباا يف إصلح ذات البني ملا في

، فقد قال ابن بطال: )اإلصلح بني الناس واجب على األئمة، 144﴾َوَأْصليُحوا َذاَت بَ ْينيُكْم ۖ﴿فَات  ُقوا اَّلل َ 

، وهبذا يتبني أن حكم إصلح ذات البني واجب شرعاا ملا فيه من القوة 145وعلى من وله هللا أمور املسلمني(

ُنوَن إيْخَوٌة فََأْصليُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم ۚ َوات  ُقوا اَّلل َ َلَعل ُكْم والرتابط بني املؤمنني، قال تعاىل:  َا اْلُمْؤمي ﴿إيمن 

 146.147تُ ْرمَحُوَن﴾

                                                           
رة، . أبي بكر محمد بن عبد هللا، أحكام القرآن، القاه30طه عابدين طه، الصلح في ضوء القرن الكريم، ص - 142

 .105، 1ج
 .12. فادي عيسى عايش الدالي، المرجع السابق، ص31طه عابدين طه، المرجع السابق، ص  - 143
 .1سورة األنفال، اآلية  - 144
أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال، شرح صحيح البخاري، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة  - 145

 .78، 8م، ج2000، 1العربية السعودية، ط 
 .10سورة الحجرات، اآلية  - 146
 .83-82يسري عبد العليم عجور، المرجع السابق، ص  - 147
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ب( يكون الصلح حراماا إذا نصر فيه القوي على الضعيف لقوته، أو أن يكون الصلح متضمناا شروطاا جائرة 

ع، وكذلك الصلح الذي حيل احلرام أو حيرم احللل فهو حرام، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: منافية للشر 

)الصلح جائز بني املسلمني إل صلحاا حرم حللا أو أحل حراماا، واملسلمون على شروطهم إل شرطاا حرم 

كإجبار الزوجة على   ، وكذلك يكون الصلح حراماا إذا ترتبت عليه مفاسد بينة148حللا أو أحل حراماا(

 149الستمرار يف احلياة الزوجية مع زوج ل أتمن معه على دينها ونفسها.

ج( يكون الصلح مندوابا يف األحوال اليت يتطلب فيها تنازل الشخص عن حقه أو بعضه، فل يلزم الشارع املرء 

َل يلزم أولياء الدم بذلك، التنازل عن حقه كما يف القتل العمد، فقد رغب الشارع بقبول الدية أو العفو و 

 150فالصلح هنا يكون عن طواعية واختيار.

يقول صاحب الشرح الصغري: )وأمر احلاكم ندابا ذوي الفضل كأهل العلم عند خماصمتهم وذوي الرحم أو 

األقارب عند خماصمة بعضهم بعضاا ابلصلح، ألنه أقرب جلمع اخلواطر، وأتليف النفوس املطلوب شرعاا، 

 .151ء فإنه أمر يوجب الشحناء والتفرق(خبلف القضا

 -أي الصلح-د( يكون الصلح مباحاا إذا استوت فيه املصاحل واملفاسد، قال ابن عرفة: )وهو من حيث ذاته 

مندوب إليه، وقد يعرض وجوبه عند تعني مصلحة، وحرمته أو كراهته لستلزامه مفسدة واجبه الدرء أو راجحة 

 .152كما يف النكاح(

                                                           
 .1352أخرجه الترمذي، باب ما ذكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الصلح بين الناس، رقم  - 148
 .32. طه عابدين طه، المرجع السابق، ص12فادي عيسى عايش الدالي، المرجع السابق، ص - 149
. حمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة، دار 32عابدين طه، المرجع السابق، ص طه - 150

 .57م، ص  1987الجيل، بيروت، لبنان، 
 .220، 4أحمد الدردير، المرجع السابق، ج - 151
 80، 5أبو عبد هللا محمد بن أحمد الحطاب، المرجع السابق، ج - 152
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 153ح مكروهاا لستلزامه مفسدة راجحة الدرء.يكون الصل( ه

 احلكمة من مشروعية الصلح: -3

يعاا َوَل تَ َفر ُقوا ۚ اإلسلم دين الوحدة والتعاون والتضامن ونبذ الفرقة وأسباهبا قال تعاىل:  َْبلي اَّلل ي مجَي ُموا حبي ﴿َواْعَتصي

رات احلياة، لذا جند الشريعة اإلسلمية ، فقد دعا اإلسلم إىل الصلح بني الناس؛ ألنه ضرورة من ضرو 154﴾

﴿َوَل أَتُْكُلوا حتث املسلمني على أداء احلقوق ألصحاهبا؛ ألن اإلخلل بذلك يثري اخلصومة والنزاع، قال تعاىل: 

ْن أَْمَوالي ال َا إيىَل احْلُك امي ليَتْأُكُلوا َفرييقاا مّي ْلَباطيلي َوتُْدُلوا هبي َنُكم ابي مثْي َوأَنُتْم تَ ْعَلُموَن﴾أَْمَواَلُكم بَ ي ْ إْلي ، وقال 155ن اسي ابي

ْلَباطيلي إيل  َأن َتُكوَن جتيَاَرةا َعن تَ رَاٍض مّي تعاىل:  َنُكم ابي نُكْمۚ  َوَل تَ ْقتُ ُلوا ﴿اَي أَي  َها ال ذييَن آَمُنوا َل أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ

يما  َ َكاَن بيُكْم َرحي ، وقوله صلى هللا عليه وسلم حمذراا من التنازع: )ل تباغضوا ول حتاسدوا 156ا﴾أَنُفَسُكْم ۚ إين  اَّلل 

 157ول تقاطعوا وكونوا عباد هللا إخواانا(

فالصلح بني الناس عامة وبني املؤمنني خاصة وإصلح ذات البني بينهم حتفظ اجملتمع من اهللك، وبه ينتشر 

األمن بني الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، ونصرة للمظلوم، وقمع ملطامع الظاملني، وحتقيق للعدل بني الناس، 

َ َوَأْصليُحوا َذاَت بَ ْينيُكْم ۖ ﴾﴿فَات   ونزع الضغائن من قلوهبم وزرع احملبة بينهم، قال تعاىل:  ، وقوله تعاىل: 158ُقوا اَّلل 

                                                           
 .80ع السابق، يسري عبد العليم عجور، المرج - 153
 .103سورة آل عمران، اآلية  - 154
 .188سورة البقرة، اآلية  - 155
 .29سورة النساء اآلية  - 156
 .121أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب اإلنصات للعلماء، رقم  - 157
 .1سورة األنفال، اآلية  - 158
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، وقوله صلى هللا عليه وسلم: )ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس، فينمي خرياا ويقول 159﴿َوالص ْلُح َخرْيٌ ۗ﴾

 .160خرياا(

 والصلح جائز ابلقرآن والسنة واإلمجاع

َ َلَعل ُكْم  ، وقال تعاىل:161﴿َوالص ْلُح َخرْيٌ ۗ﴾قال تعاىل:  ُنوَن إيْخَوٌة فََأْصليُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم ۚ َوات  ُقوا اَّلل  َا اْلُمْؤمي ﴿إيمن 

ۚ   ﴿ل  َخرْيَ يفي َكثيرٍي مّين جن َْواُهْم إيل  َمْن أََمَر بيَصَدَقٍة َأوْ ، وقوله تعاىل: 162تُ ْرمَحُوَن﴾ َمْعُروٍف أَْو إيْصَلٍح َبنْيَ الن اسي

ليَك ابْتيَغاَء َمْرَضاتي اَّلل ي َفَسْوَف نُ ْؤتييهي َأْجراا َعظييماا﴾َوَمن  ﴿َوَل جَتَْعُلوا اَّلل َ ُعْرَضةا ، وقوله تعاىل: 163يَ ْفَعْل ذََٰ

يٌع َعلييٌم﴾ ُ مسَي َمْيَانيُكْم َأن َترَب وا َوتَ ت  ُقوا َوُتْصليُحوا َبنْيَ الن اسي ۗ َواَّلل  اْمرَأٌَة َخاَفْت مين بَ ْعليَها ﴿َوإيني ، وقال تعاىل: 164ألّي

اۚ  َوالص ْلُح َخرْيٌ ۗ﴾ نَ ُهَما ُصْلحا  .165ُنُشوزاا أَْو إيْعرَاضاا َفَل ُجَناَح َعَلْيهيَما َأن ُيْصليَحا بَ ي ْ

ومن السنة قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: )الصلح جائز بني املسلمني إل صلحاا أحل حراماا أو حرم 

هللا عليه وسلم: )ل حيل الكذب إل يف ثلث حيدث الرجل امرأته لريضيها والكذب  ، وقوله صلى166حللا(

 ، وقوله صلى هللا عليه وسلم: )ليس الكذاب الذي يصلح بني167يف احلرب والكذب ليصلح بني الناس(

                                                           
 .128سورة النساء، اآلية  - 159
 .2605باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، رقم أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب،  - 160
 .128سورة النساء، اآلية  - 161
 .10سورة الحجرات، اآلية  - 162
 .114النساء، اآلية  - 163
 .224سورة البقرة، اآلية  - 164
 .128سورة النساء، اآلية  - 165
 سبق تخريجه. - 166
ه وسلم، باب ما جاء في اصالح ذات البين، أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول هللا صلى هللا علي - 167

 .1939رقم 



58 
 

وا بلى ، وقوله أيضاا: )أل أخربكم خبري من كثري من الصلة والصدقة قال168الناس، فينمي خرياا ويقول خرياا(

 .169قال إصلح ذات البني وإايكم من البغضة فإهنا هي احلالقة(

 وأمجع املسلمون يف كل العصور على جواز الصلح.

 أقسام الصلح: -4

 قسم العلماء الصلح حبسب موضوعه وأطرافه إىل عدة أقسام هي حمل دراستنا هلذه الفقرة:

الوحيد حلل النزاعات بني املسلمني وغريهم، فلم أ( الصلح بني املسلمني والكفار: ليست احلرب هي السبيل 

تكن احلرب يوماا هدفاا للمسلم، ومىت وجد سبيل حلل الصراع ابلطرق السلمية بعيداا عن سفك الدماء فإن 

اإلسلم حيبذه، واملتصفح لتاريخ املسلمني جيد العديد من النزاعات اليت انتهت إىل الصلح، ولعل األبرز منها 

لذي وقع يف السنة الثالثة للهجرة وقبله الرسول صلى هللا عليه وسلم، ابلرغم ما احتوى عليه صلح احلديبية ا

من شروط جمحفة يف حق املسلمني، إل أنه مسح للناس ابلتعرف على حماسن اإلسلم، حىت دخل الناس يف 

  170دين هللا أفواجاا.

                                                           
 سبق تخريجه. - 168
 .1676أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب حسن الخلق، رقم  - 169
عزالدين عبد العزيز بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، مصر،  - 170
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َن ﴿بَ رَ والصلح مع غري املسلمني مشروع يف اإلسلم، قال تعاىل:  َن اَّلل ي َوَرُسوليهي إيىَل ال ذييَن َعاَهدمت  مّي اَءٌة مّي

يُع اْلَعلييُم﴾، وقال تعاىل: 171اْلُمْشريكينَي﴾ ، 172﴿َوإين َجَنُحوا ليلس ْلمي فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَك ْل َعَلى اَّلل يۚ  إين ُه ُهَو الس مي

 173ملة هي طلب السلمة من احلرب.جاء يف تفسري اآلية أن السلم والسلم هو الصلح، واملسا

وقد صاحل الرسول صلى هللا عليه وسلم املشركني يف احلديبية، وهادن يهود خيرب، وصاحل أهل جنران، وقد أمجع 

 174املسلمون على جواز الصلح ملا فيه من دفع للشر والفتنة.

دع من أعظم الواجبات، قال ب( الصلح بني املسلمني: إن وحدة املسلمني ومحايتهم من الفرقة واخللف والتص

يعاا َوَل تَ َفر ُقوا ۚ ﴾تعاىل:  َْبلي اَّلل ي مجَي ُموا حبي ، وقد حذر هللا سبحانه وتعاىل من الفرقة والنزاع واخلصومة، 175﴿َواْعَتصي

لمني ، فإذا بدت بوادر اخلصومة أمر هللا املس176﴾َوَل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ريحُيُكمْ ﴿قال عز وجل: 

، وقد وضع هللا سبحانه أسس 177﴿فَات  ُقوا اَّلل َ َوَأْصليُحوا َذاَت بَ ْينيُكْم ۖ ﴾إبصلح ذات بينهم، قال تعاىل: 

نَ ُهَما ۖ فَإين بَ َغْت اإلصلح بني طوائف املسلمني يف قوله تعاىل:  نينَي اقْ تَ تَ ُلوا فََأْصليُحوا بَ ي ْ ﴿َوإين طَائيَفَتاني ميَن اْلُمْؤمي

نَ هُ إيْحَدامهَُ  طُوا ۖ ا َعَلى اأْلُْخَرىَٰ فَ َقاتيُلوا ال يتي تَ ْبغيي َحىت َٰ تَفييَء إيىَلَٰ أَْمري اَّلل ي ۚ فَإين فَاَءْت فََأْصليُحوا بَ ي ْ ْلَعْدلي َوأَْقسي َما ابي

طينَي﴾ َ حيُيب  اْلُمْقسي نني قال تعاىل: ، كما حرم هللا سبحانه كل ما من شأنه أن يفسد العلقة بني املؤم178إين  اَّلل 

َن الظ نّي إين  بَ ْعَض الظ نّي إيمْثٌۖ  َوَل جَتَس ُسوا َوَل ي َ  ْغَتب ب  ْعُضُكم بَ ْعضاا ۚ َأحيُيب  ﴿اَي أَي  َها ال ذييَن آَمُنوا اْجَتنيُبوا َكثيرياا مّي
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 .61سورة األنفال، اآلية  - 172
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تاا َفَكريْهُتُموُه ۚ َوات  ُقوا اَّلل َ  يهي َمي ْ يٌم﴾َأَحدُُكْم َأن أَيُْكَل حلََْم َأخي َ تَ و اٌب ر حي ، كما حرم اإلسلم إاثرة الفتنة 179 ۚ إين  اَّلل 

وتفريق األمة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من أاتكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق 

ربطهم ، فقد أصل اإلسلم لعلقة خالية من النزاع بني املسلمني عندما 180عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه(

ُنوَن إيْخَوٌة﴾برابط األخوة، قال تعاىل:  َا اْلُمْؤمي ، هذه األخوة هي أخوة الدين اليت ترتفع فوق العصبيات 181﴿إيمن 

 182واجلنسيات فتمنع النزاع ونشوب احلرب.

ج( الصلح يف الدماء: يقصد ابلدماء يف هذا املوضع اجلناايت الواقعة على اإلنسان من قتل أو جرح أو قطع 

أو خطأ، فقد عظمت الشريعة حرمة الدماء فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خطبة حجة الوداع:  عمداا 

، والصلح 183)إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا(

نَ ُهَما ۖ فَإين بَ َغْت ﴿َوإين طَائيَفَتاني ميَن الْ يف الدماء مندوب إليه يف الشريعة لقوله تعاىل:  نينَي اقْ تَ تَ ُلوا فََأْصليُحوا بَ ي ْ ُمْؤمي

طُوا ۖ  إيْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرىَٰ فَ َقاتيُلوا ال يتي تَ ْبغيي َحىت َٰ تَفييَء إيىَلَٰ أَْمري اَّلل ي ۚ فَإين فَاَءْت فََأْصليُحوا ْلَعْدلي َوأَْقسي نَ ُهَما ابي بَ ي ْ

طينَي﴾إين  اَّلل َ حيُيب  اْلمُ  ، ويكون التصاحل يف الدماء ابألموال واملنافع اجلائز متلكها ويصح التصاحل على 184ْقسي

 185الدية وعلى أقل منها، أما الصلح على أكثر من الدية فهو على خلف بني الفقهاء.

                                                           
 .12الحجرات اآلية سورة  - 179
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 .1652أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام ممني، رقم  - 183
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املعتاد، ولألموال د( الصلح يف املعاملت املالية: املال هو كل ما ميكن أن ميلكه اإلنسان وينتفع به على الوجه 

يف اإلسلم حرمة عظيمة قرنت حبرمة الدماء، قال صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع: )فإن دماءكم وأموالكم 

، وللصلح يف األموال قسمان: صلح على إقرار، وهو أن يدعي شخص على 186وأعراضكم عليكم حرام(

لى عني غري املدعاة، وهو جائز ابتفاق الفقهاء، شخص شيئاا فيقر املدعى عليه هبذا احلق مث يطلب املصاحلة ع

أو أن يكون احلق املدعى املصاحل عنه عيناا وجرى الصلح على دفع عني أخرى غريها وهو جائز أيضاا، وصلح 

على اإلنكار وهو أن يدعي إنسان على آخر حقاا كدين أو عقار ول يقر املدعى عليه بذلك، وينكره أو 

أن يصاحله عما ادعاه، وفيه قولن: فأجازه مجهور الفقهاء بشرط أن يكون يسكت مث يطلب من املدعي 

 187املدعي معتقداا أن ما ادعاه حقاا له، وحرمه الشافعية.

الصلح بني الزوجني: من أعظم أنواع الصلح الصلح بني الزوجني املتخاصمني فإن األسر تقوم على احملبة ( ه

َها : واأللفة وتدوم بدوامها، قال سبحانه وتعاىل ُكْم أَْزَواجاا لّيَتْسُكُنوا إيلَي ْ ْن أَنُفسي ﴿َوميْن آاَيتيهي َأْن َخَلَق َلُكم مّي

ليَك آَلاَيٍت لّيَقْوٍم يَ تَ َفك ُروَن﴾ َنُكم م َود ةا َوَرمْحَةاۚ  إين  يفي ذََٰ ، ولكن النفس البشرية عرضة ألن حيدث 188َوَجَعَل بَ ي ْ

وشقاق ما يؤثر سلباا على دوام احملبة والرمحة فيكون النفور بدل األلفة هلا ما يغريها ويعكر صفوها من نزاع 

 189والشقاق بدل الوفاق.

                                                           
 سبق تخريجه. - 186
، 5. فخر الدين الزيلعي، المرجع السابق، ج40، ص6مرجع السابق، جأبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، ال - 187
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 .21سورة الروم، اآلية  - 188
 .262يسري عبد العليم عجور، المرجع السابق، ص - 189



62 
 

فإن زالت احملبة واأللفة وحل الشقاق واخلصام ظهرت بوادر الفراق، فلبد هنا للمصلحني القيام بواجبهم حنو 

ْن ﴿َوإيْن خي األسر املتفككة ابلسعي يف اإلصلح بني األزواج، قال تعاىل:  َقاَق بَ ْينيهيَما فَابْ َعثُوا َحَكماا مّي ْفُتْم شي

ا َخبيريا  نَ ُهَما ۗ إين  اَّلل َ َكاَن َعلييما ُ بَ ي ْ ا يُ َوفّيقي اَّلل  ْن أَْهليَها إين يُرييَدا إيْصَلحا  190.191ا﴾أَْهليهي َوَحَكماا مّي
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 الطالق: -د

 تعريف الطالق لغة واصطالحا: -1

هو حل الواثق مشتق من اإلطلق وهو اإلرسال والرتك، تقول: أطلقت األسري إذا حللت  أول: الطلق لغة:

 192قيده وأرسلته.

وأصل الطلق التخلية من الواثق، يقال: أطلقت البعري من عقاله، وأطلقته، وهو طالق وطلق، بل قيد، ومنه 

 193.استعري طلقت املرأة حنو خليتها، فهي طالق: أي خملة عن حبالة النكاح

ويستعمل يف رفع القيد احلسي أو املعنوي مطلقا، فيقال: أطلق الرجل السجني وطلقه إذا رفع القيد احلسي 

 194عنه، ويقال: طلق الرجل زوجته إذا رفع القيد املعنوي عنها، وهو قيد الزواج.

حلسي، ويف العرف اقتصر استعمال لفظ الطلق على حل القيد املعنوي، ولفظ اإلطلق على حل القيد ا

 195فتقول: طلق الرجل زوجته والسجني مطلق سراحه.

 

 

 

                                                           
 .961، 5م، ج2005، 1طمنظور، المرجع السابق،  بنجمال الدين  - 192
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 اثنيا: الطلق اصطلحا: 

لقد اختلفت عبارات الفقهاء وتفاوتت يف تعريف الطلق تبعاا لختلفهم فيما يرتتب على ذلك من تفاوت 

وص وعبارة بعض األحكام فقد عرفه احلنفية أبنه: حل رابط الزوجية الصحيحة يف احلال أو املآل بلفظ خمص

  196تفيد ذلك صراحة أو دللة تصدر من الزوج أو من القاضي بناءا على طلب الزوجة.

فاملقصود من قوهلم حالا هو الطلق البائن؛ ألنه يرفع قيد النكاح يف احلال، أما قوهلم مآلا فيقصد به الطلق 

رج هبا الفسخ؛ ألنه ل حيتاج إىل الرجعي؛ ألنه يرفع قيد النكاح بعد انتهاء العدة، وقوهلم بلفظ خمصوص خ

  197لفظ خمصوص.

وعرفه املالكية بقوهلم صفة حكمية ترفع حلية متتع الزوج بزوجته حبيث لو تكررت منه مرتني حرمت عليه قبل 

 198التزويج بغريه.

 فاملراد ابلصفة احلكمية هي األمر املعنوي الذي يقوم ابلشخص ويتصف به عند إيقاع الطلق، فهو حمتاج إىل

 199ما يدل عليه يف الظاهر ليرتتب عليه حكم شرعي.

 200وعرفه الشافعية أبنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلق وحنوه.

 201لفاظ الطلق صراحة أو كناية.أبوعرفه احلنابلة أبنه: الطلق هو حل عقدة النكاح 

                                                           
 .128عبد الوهاب خالف، المرجع السابق،  - 196
 .520سالم بن عبد الغني الرافعي، المرجع السابق،  - 197
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نه حل عقدة الزواج، فاملشرع يف هذا عريف الطلق أبواكتفت املادة الثامنة والعشرون من القانون اللييب بت

َل أيت جبديد، وَل يضف حكماا ولذلك فإن وجود النص وعدمه سواء، ألن التعريفات من عمل الفقه التعريف 

 202وليس من عمل املشرعني.

 .203ويف القضاء اللييب عرف أبنه: )اللفظ الدال على حل رابطة الزوجية(

 احلكمة من مشروعية الطالق: -2

شرع الطلق ليستطيع الزوجان التخلص من رابط الزوجية إذا تبني هلم أنه مصدر للشقاء وعدم التعاشر 

ابملعروف، ول يقوم كل منهما ابحلقوق الزوجية املطلوبة منه، فاإلسلم ل حيبذ الطلق ول أيمر به ول يسعى 

ارضة، لكنه يشدد عليه بقوة وحيرص على بقاء إليه ألول بوادر اخللف بني الزوجني أو جملرد اهلوى والنزعة الع

الزواج ول جيب أن يفرق بني الزوجني إل بعد اليأس من جدواه، والتحقق من أن بقائه ل يقوم على مراعاة 

ُروُهن  حدود هللا، فاهلل سبحانه وتعاىل يدعو إىل عدم اللجوء إليه حىت يف حالة الكراهية، لقوله تعاىل:  ﴿َوَعاشي

ْلَمعْ  ۚ  ابي ، فإذا جتاوز حد الكره إىل 204 ﴾فَإيْن َكريْهُتُموُهن  فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاا َوجَيَْعَل هللُا فييهي َخرْياا َكثيرياا ُروفي

النفور والشقاق فالطلق ليس أول شيء يفعل بل لبد من حماولة التوفيق يقوم هبا الزوجان أو غريمها من 

اولت والوساطات فيتنب أن هناك من اخللفات ما ل تستقيم معه حياة الزوجني األقارب، فإن َل جتد هذه احمل

ويتعذر معه اإلمساك ابلعدل واملعروف، فمن احلكمة إهناء هذه احلياة الزوجية ابلطريق املشروعة، ومن األسباب 

والطباع بينهما وأن اليت يكون الطلق فيها أن يتبني للزوجني بعد املعاشرة الزوجية وجود تفاوت يف األخلق 

                                                           
 .15، 2الهادي زبيدة، المرجع السابق، ج - 202
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البحث والتحري الذي حدث أثناء اخلطبة َل يظهر احلقيقة اليت أظهرهتا املعاشرة الزوجية فرفع هللا احلرج عنهما 

وفتح هلما ابب اخللص من هذا الشقاء والتباغض والتباعد ابلطلق، وكذلك إذا اراتب الزوج يف زوجته أو 

لقية أو ُخلقية ما ل  يستطيع معه املعاشرة ابملعروف والقيام حبقوق زوجته، وأيضاا إذا وجدت وجد فيها عيوابا خي

الزوجة من زوجها ما حيملها على حل عقدة النكاح كأن ميرض بداء عضال ل يربؤ منه ول ميكن املعاشرة معه، 

ب عليها مدة أو يكيدها بعدم اإلنفاق عليها وأن يعسر عليها يف اإلنفاق أو يضايقها أبقواله وأفعاله كأن يغي

طويلة، فاحلقيقة أن اإلسلم شرع الطلق ليكون وسيلة للخلص من زواج ل خري يف بقائه ول ميكن معه أداء 

   205حقوق ول واجبات، وشرع إيقاعه على سنن يكفل تدارك اخلطأ فيها.

َْعُروٍف أَْو َتْسرييٌح ﴿الط َلُق َمر اَتني ۖ فَإيْمسَ والطلق مشروع ابلكتاب والسنة واإلمجاع، قال تعاىل:  اٌك مبي

َة ۖ َوات  ُقوا اَّلل َ ، وقال سبحانه: 206﴾ْحَساٍن ۗإبيي   ﴿اَي أَي  َها الن يبي  إيَذا طَل ْقُتُم النّيَساَء َفطَلّيُقوُهن  ليعيد هتيين  َوَأْحُصوا اْلعيد 

َشٍة م بَ يّيَنٍة ۚ َوتيْلَك ُحُدوُد اَّلل يۚ  َوَمن يَ تَ َعد  ُحُدوَد اَّلل ي َرب ُكْم ۖ َل خُتْريُجوُهن  مين بُ ُيوهتيين  َوَل خَيُْرْجَن إي  ل  َأن أَيْتينَي بيَفاحي

ليَك أَْمراا﴾ َ حُيْديُث بَ ْعَد ذََٰ  ﴿ل  ُجَناَح َعَلْيُكْم إين طَل ْقُتُم النّيَساَء َما، وقوله: 207فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه ۚ َل َتْدريي َلَعل  اَّلل 

عي َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرتيي َقَدرُهُ  ْلَمْعُروفي ۖ َحقًّا َعَلى  َلَْ مَتَس وُهن  أَْو تَ ْفريُضوا هَلُن  َفرييَضةا ۚ َوَمتّيُعوُهن  َعَلى اْلُموسي َمَتاعاا ابي

نينَي﴾ ُتْم إيْحَداُهن  قينطَاراا َفَل أَتُْخُذوا ﴿َوإيْن أََردمت ُ اْستيْبَداَل َزْوٍج م َكاَن َزْوٍج ، وقوله عز وجل: 208اْلُمْحسي َوآتَ ي ْ

ئااۚ  أأََتُْخُذونَُه هُبَْتاانا َوإيمْثاا م بييناا﴾ ْنُه َشي ْ  .209مي

                                                           
 .129. عبد الوهاب خالف، المرجع السابق، 41، 2سعيد الجليدي، المرجع السابق، ج - 205
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ومن السنة ما جاء عن ابن عمر رضي هللا عنه أنه طلق امرأته وهي حائض يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه 

 عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسأل عمر بن اخلطاب رسول هللا صلى هللا

وسلم: )مره فلرياجعها مث ليرتكها حىت تطهر، مث حتيض، مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل 

، وحديث عائشة أم املؤمنني رضي هللا 210أن ميس، فتلك العدة اليت أمر هللا عز وجل أن يطلق هلا النساء(

منك، فقال اجلوين ملا أدخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ودان منها، قالت: أعوذ ابهلل  عنها أن ابنة

، وحديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا 211حلقي أبهلك(هلا: )لقد عذت بعظيم، ا

 212عليه وسلم طلق حفصة مث راجعها.

 213.أما اإلمجاع فقد أمجع العلماء على جواز الطلق

 حكم الطالق: -3

 إن األصل يف حكم الطلق هو اجلواز ولكن خيتلف ويتغري بتغري األحوال على النحو اآليت:

أ( الطلق الواجب: إذا كان الزوج غري قادر على القيام حبقوقه الزوجية، أو أن يكون الشقاق بني الزوجني بلغ 

الفتنة، أو من آىل من زوجته ورفض الفيئة بعد مرحلة يستحيل معها الستمرار، وكذلك إذا خيف على املرأة 

 214تربص أربعة أشهر.

                                                           
أخرجه البخاري، كتاب الطالق، باب قول هللا تعالى: )يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا  - 210

 .4954العدة(، رقم 
 .5254أخرجه البخاري، كتاب الطالق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق، رقم  - 211
 .2283كتاب الطالق، باب في المراجعة، رقم أخرجه أبو داوود،  - 212
، 2مصطفى عبد الغني شيبه، أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية، دار الكتب الوطنية، ليبيا، بنغازي، ط - 213

 19، ص2م، ج2012
 ،293جمعة محمد بشير، األحوال الشخصية، منشورات المكتبة الجامعية، ليبيا، الزاوية، ص - 214
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ب( الطلق احملرم: هو الطلق الذي يكون لغري حاجة ومن غري سبب مع اسقام احلال، ألنه ضرر بنفس 

، وكذلك إذا طلق الزوج زوجته وهي 215الزوج وضرر بزوجته، لقوله صلى هللا عليه وسلم: )ل ضرر ول ضرار(

 طهر جامعها فيه فهو طلق بدعي وقد أمجع العلماء على حترميه، وكذلك التطليق من غري حائض، أو يف

 216إشهاد.

ج( الطلق املباح: وهو الذي يكون عند احلاجة إليه كسوء خلق املرأة وسوء عشرهتا والتضرر هبا من غري 

 217ها أو لكربها.حصول الغرض منها، أو يف حال مرض املرأة وَل يستطع الزوج الستمتاع هبا ملرض

 218د( الطلق املكروه: هو الطلق الذي يقع من غري سبب يدعو إليه.

الطلق املندوب: هو الذي يقع عند تفريط املرأة يف حق من حقوق هللا الواجبة عليها مثل الصلة، ول ( ه

 219ميكن للزوج إجبارها عليها، أو أن تكون املرأة غري عفيفة.

 الطلق يتغري بتغري السبب الذي يدعو إليه.ومن خلل ما ذكرت فإن حكم 

 :أقسام الطالق -4

إن الطلق ينقسم من حيث آاثره املرتتبة عليه إىل طلق رجعي وطلق ابئن، أما من حيث وصفه فينقسم إىل 

 طلق سين وطلق بدعي.

                                                           
 .2340ه، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم أخرجه ابن ماج - 215
 .19مصطفي عبد الغني شيبة، المرجع السابق، ص  - 216
 .293جمعة محمد بشير، المرجع السابق،  - 217
 .16م، ص2012باديس ديابي، صور وآثار فك الرابطة الزوجية في قانون األسرة، دار الهدى، الجزائر،  - 218
 .19، ص2المرجع السابق، ج مصطفى شيبه، - 219
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 جمرداا عن أن يكون هو الطلق الذي يوقعه الزوج على زوجته اليت دخل هبا حقيقة، إيقاعاا  أ( الطالق الرجعي:

فالطلق الرجعي ل يرفع قيد  220يف مقابله مال، وَل يكن مسبوقاا بطلقة أصلا أو كان مسبوقاا بطلقة واحدة.

 221النكاح يف احلال، وإمنا يرفع إذا انقضت العدة دون أن يرجع الزوج زوجته.

لزواج، ول يزيل امللك، ول يؤثر يف فالطلق الرجعي ل مينع الزوج من الستمتاع بزوجته ألنه ل يرفع عقد ا

احلل، فهو وإن انعقد سبباا للفرقة إل أنه ل يرتتب عليه أثره ما دامت املطلقة يف العدة، وإمنا يظهر أثره بعد 

انقضاء العدة دون مراجعة، فإذا مات أحد الزوجني ورثه اآلخر ما دامت العدة َل تنقض ونفقتها واجبة على 

ل املؤجل من املهر ابلطلق الرجعي ألحد األجلني املوت أو الطلق، وإمنا حيل مؤخر الزوج، وكذلك ل حي

 222الصداق ابنقضاء العدة.

وقد قال احلنفية جبواز أن تتزين الزوجة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس احللي وتبدي البنان والكحل ول 

ة ل خيلو معها ول يدخل عليها إل إبذهنا، ول يدخل عليها إل أن تعلم بدخوله بقول أو حركة، وقال املالكي

ينظر إىل شعرها، ول أبس أن أيكل معها إذا كان معها غريها، أما الشافعية فقالوا هي حمرمة على مطلقها حترمياا 

  223مبتواتا.

ُعولَتُ ُهن  ﴿َوب ُ فالرجعة حق الزوج مدة العدة؛ ألن هذا احلق أثبته له الشارع فهو ل ميلك إسقاطه لقوله تعاىل: 

ا ۚ﴾ ليَك إيْن أَرَاُدوا إيْصَلحا ، ولذلك ل يشرتط رضا الزوجة ول علمها، ول حتتاج إىل ويل، 224َأَحق  بيَردّيهين  يفي ذََٰ

                                                           
، 1علي أحمد عبد العال الطهطاوي، تنبيه األبرار بأحكام الخلع والطالق والظهار، دار الكتب، لبنان، بيروت، ط - 220

 .111م، 2003
 .123، 2سعيد الجليدي، المرجع السابق، ج - 221
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﴿فَإيَذا كما ل يشرتط اإلشهاد عليها وإن كان مستحباا خشية إنكار الزوجة فيما بعد أنه راجعها، لقوله تعاىل: 

نُكْم َوأَقييُموا الش َهاَدَة َّللي ي بَ َلْغَن َأَجَلُهن   َْعُروٍف َوَأْشهيُدوا َذَوْي َعْدٍل مّي َْعُروٍف أَْو فَاريُقوُهن  مبي ُكوُهن  مبي ليُكْم  فََأْمسي  ۚ ذََٰ

ريۚ  َوَمن يَ ت قي اَّلل َ جَيَْعل ل ُه خَمَْرجاا﴾ َّلل ي َواْليَ ْومي اآْلخي ُن ابي وتصح املراجعة ابلقول كأن  225يُوَعُظ بيهي َمن َكاَن يُ ْؤمي

 226يقول: راجعتك، وابلفعل أيضاا.

والطلق الرجعي ينقص عدد الطلقات اليت ميلكها الزوج على زوجته، فإذا وقعت الطلقة األوىل احتسبت 

وبقيت له طلقتان، وإذا كانت الطلقة الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة، واملراجعة ل متحو هذا األثر 

إىل أن انقضت عدهتا من غري مراجعة وتزوجت غريه مث عادت إليه فإهنا تعود مبا بقي هلا من  حىت لو بقيت

 227عدد الطلقات ول يهدم الزواج الثاين ما وقع من طلقات.

ولقد نص قانون وعرفته املادة التاسعة والعشرون أبنه الطلق الذي ل ينهي عقد الزواج إل ابنتهاء العدة، 

منه على أن )كل طلق يقع رجعياا إل الطلق املكمل للثلث، والطلق  30اللييب يف املادة الزواج والطلق 

قبل الدخول، والطلق على بدل، وطلق القاضي يف غري اإليلء واهلجر والظهار واإلعسار ابلنفقة والغيبة 

ون رجعياا وَل يستثىن إل وما نص يف هذا القانون على أنه ابئن(، فهذا النص اعترب األصل يف الطلق أن يك

 228ما ذكر، وهذا ما ذهب إليه فقهاء املذاهب األربعة.
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 إن الطلق البائن ينقسم إىل قسمني ابئن بينونة صغرى، وابئن بينونة كربى.ب( الطالق البائن: 

 بعد ( الطلق البائن بينونة صغرى: هو الطلق الذي ل يستطيع الزوج بعده أن يعيد مطلقته إىل عصمته إل1

 229عقد جديد ومبهر جديد وبشرط رضا الزوجة سواءا كانت يف عدهتا أو بعد انتهاء العدة.

 يكون الطلق ابئناا بينونة صغرى يف احلالت اآلتية:

الطلق قبل الدخول احلقيقي ولو بعد اخللوة الصحيحة إذا َل حيصل فيها دخول، فمن طلق امرأته قبل  -

َناتي مُث  طَل ْقُتُموُهن  عدة عليها، لقوله تعاىل:  الدخول هبا ابنت منه؛ ألنه ل ﴿اَي أَي  َها ال ذييَن آَمُنوا إيَذا َنَكْحُتمُ اْلُمْؤمي

ٍة تَ ْعَتد وهَنَا ۖ َفَمتّيُعوُهن  َوَسرّيُحوُهن  َسرَاحاا ﴾ مين قَ ْبلي أَن مَتَس وُهن  َفَما َلُكْم َعَلْيهين  ميْن عيد   ، وكذلك230مجَييلا

الطلق بعد اخللوة الصحيحة إذا َل حيصل فيها اتصال جنسي فهو طلق ابئن؛ ألنه قبل الدخول وإمنا جتب 

العدة فيه احتياطاا لألنساب ولتعلق حق الشارع هبا وأيضاا ل يصح أن يراجع الزوج زوجته يف هذه العدة؛ ألهنا 

 231وجبت على املرأة للحتياط.

أجل أن تفتدي املرأة نفسها وختلص من الزوج هو طلق ابئن؛ ألهنا  الطلق على بدل أو على مال من -

أعطته املال نظري عوض وهو خلص عصمتها وأن متلك أمرها، ول يكون للزوج سلطان عليها ول يستطيع 

إرجاعها إل برضاها، فلو كان له عليها حق الرجعة ملا حتقق مقصودها، فمن طلق امرأته يف مقابل املال مث أراد 

                                                           
 .532. سالم بن عبد الغني الرافعي، المرجع السابق، 123، 2سعيد الجليدي، المرجع السابق، ج - 229
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مراجعتها ل يتم ذلك إل بعقد جديد ومهر جديد بعد موافقتها وموافقة وليها، فإن حصل على املوافقة جاز 

 232له أن يعقد عليها ولو يف العدة؛ ألن العدة بسببه وهو صاحب احلق فيها.

أو الغيبة،  الطلق الذي يوقعه القاضي إذا َل يكن بسبب اإليلء واهلجر، أو الظهار، أو اإلعسار يف النفقة، -

 233فإنه يعترب طلقاا ابئناا كتطليق القاضي للشقاق وسوء العشرة بني الزوجني، والتطليق بسبب العيوب.

حكم الطلق البائن بينونة صغرى: يقطع قيد الزوجية مبجرد صدوره واملطلقة تصبح أجنبية عن زوجها فل حيل 

ا والنظر إليها ول يرث أحدمها اآلخر إذا مات قبل انتهاء له الستمتاع هبا يف أثناء العدة، وحيرم عليه اخللوة هب

العدة أو بعدها، إل إذا تبني أنه طلقها يف مرض موته لكي حيرمها من املرياث فرتث يف هذه احلالة عند مجهور 

العلماء، وحيل ابلطلق البائن موعد مؤخر الصداق املؤجل إىل أبعد األجلني املوت أو الطلق، كما حتتسب 

 234لطلقة من عدد الطلقات.ا

ب( الطلق البائن بينونة كربى: هو الطلق الذي ل يستطيع الزوج بعده أن يعيد مطلقته إىل عصمته إل بعد 

أن تتزوج برجل آخر زواجاا صحيحاا، ويدخل هبا دخولا حقيقياا مث يفارقها أو ميوت عنها أو تنتهي عدهتا 

مرتني مث طلقها الثالثة ابنت منه بينونة كربى، ألهنا مكملة للثلث، فإذا سبق للزوج أن طلق امرأته  235منه.

وإذا طلقها ويف أثناء عدهتا أردفها بطلق اثن وطلقها طلقة اثلثة يف العدة كانت مكملة للثلث، وابنت منه 

 236بينونة كربى.
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وأيخذ مجيع أحكامه إل  حكم الطلق البائن بينونة كربى: يزيل قيد الزوجية مثل الطلق البائن بينونة صغرى

أنه ل حيل للرجل أن يعيدها إىل عصمته إل بعد أن تنكح زوجاا غريه نكاحاا صحيحاا ويدخل هبا دون إرادة 

ا َغرْيَُه ۗ فَإين طَل َقَها َفَل ُجَناحَ التحليل، لقوله تعاىل:  َعَلْيهيَما  ﴿فَإين طَل َقَها َفَل حتَيل  َلُه مين بَ ْعُد َحىت َٰ تَنكيَح َزْوجا

، وحيل به مؤخر الصداق 237أَن َيرَتَاَجَعا إين ظَن ا َأن يُقييَما ُحُدوَد اَّلل ي ۗ َوتيْلَك ُحُدوُد اَّلل ي يُ بَ يّينُ َها ليَقْوٍم يَ ْعَلُموَن﴾

 238ومينع التوارث بني الزوجني إل يف حالة الطلق يف مرض املوت.

لييب الطلق البائن أبنه: الطلق الذي ينهي عقد الزواج حني عرفت املادة التاسعة والعشرون من القانون ال

 وقوعه. 

هو الطلق الذي وافق أمر هللا تعاىل وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم يف أن يطلق الزوج  ( الطالق السين:3

ط َلُق ﴿الزوجته املدخول هبا طلقة واحدة يف طهر َل ميسسها فيه مث تركها حىت انقضت عدهتا، لقوله تعاىل: 

َْعُروٍف َأْو َتْسرييٌح إبييْحَساٍن ۗ﴾ ، ومسي ابلطلق السين؛ ألنه موافق للكتاب والسنة، وكذلك 239َمر اَتني ۖ فَإيْمَساٌك مبي

 240.241﴿اَي أَي  َها الن يبي  إيَذا طَل ْقُتُم النّيَساَء َفطَلّيُقوُهن  ليعيد هتيين ﴾يسمى بطلق العدة، لقوله تعاىل: 

ي أن ابن عمر رضي هللا عنه طلق زوجته وهي حائض تطليقة فذكر عمر رضي هللا عنه ذلك للنيب صلى وما رو 

هللا عليه وسلم، فقال: )مره فلرياجعها، مث ليمسكها حىت تطهر، مث حتيض، مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد 

مبعىن أنه جيب عند  242.ذلك وإن شاء طلق قبل أن ميس، فتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق النساء هلا(
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التطليق مراعاة أن تكون املرأة مستقبلة العدة بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل املس، واحلكمة من ذلك 

أن املرأة إذا طلقت وهي حائض َل تكن مستقبلة العدة يف هذا الوقت فتطول عليها املدة، وإن طلقها يف طهر 

  243 تدري مبا تعتد، أتعتد ابألقراء أم بوضع احلمل.جامعها فيه ل تعرف هل محلت أم َل حتمل فل

هذا ابلنسبة للمرأة املدخول هبا فإذا َل يكن مدخولا هبا فطلقها جائز سواءا كانت طاهراا أو حائضاا؛ ألنه ل 

، وكذلك عليها عدة عليها، والشرع ملا منع طلق احلائض راعى عدم اإلضرار ابملرأة بتطويل عدهتا وهذه ل عدة

وز طلق الصغرية اليت َل حتض، والكبرية اآليسة من احليض؛ ألن عدهتن حمدودة ابلشهور من وقت وقوع جي

 244الطلق.

هو الطلق املخالف للمشروع كأن يطلق زوجته وهي حائض أو يطلقها يف طهر جامعها  ( الطالق البدعي:4

 245فيه، أو يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات يف جملس واحد.

وأمجع العلماء أن الطلق البدعي حرام وأن فاعله آمث، واتفق مجهور الفقهاء على أن الطلق البدعي يقع 

ح ابن عمر رضي هللا عنه ملا طلق امرأته وهي حائض، وأمر الرسول صلى هللا عليه وسلم مبراجعتها بدليل تصري

 246وأهنا حسبت تلك الطلقة.

؛ ألنه ليس من الطلق الذي أذن هللا به، بل هو من  أن الطلق البدعي ل يقعوذهب بعض العلماء إىل

 247.248 ليعيد هتيين ﴾َفطَلّيُقوُهن  ﴿الطلق الذي أمر هللا خبلفه حيث قال: 
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 :صيغة الطالق -5

هي الوسيلة اليت يعرب هبا الزوج عن إرادته يف إهناء احلياة الزوجية يف احلال أو املآل، وطرق التعبري عن الطلق 

 249ل خترج عن كوهنا لفظاا أو كتابة أو إشارة.

 فيقع به الطلق من غري نية، أ( الطلق ابللفظ: إن اللفظ املستعمل للدللة على الطلق قد يكون صرحياا 

 250ه.كناية فل يقع الطلق به حىت ينو وقد يكون  

( اللفظ الصريح: اتفق الفقهاء أن لفظ الطلق وما تصرف منه لفظ صريح يف إفادة رفع احلل الثابت ابلزواج، 1

مة ووقوع فمن قال لزوجته أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك كان هذا القول صرحياا يف معناه وهو حل العص

الطلق؛ ألن هذا اللفظ وضع يف الشرع والعرف للدللة على إهناء العلقة الزوجية، وإن ادعى أنه َل يقصد 

 251إهناء العلقة الزوجية وإمنا قصد شيئاا آخر َل يقبل منه؛ ألن احلقيقة الشرعية تقدم على احلقيقة اللغوية.

ولقد اختلف الفقهاء يف اعتبار لفظي الفراق والسراح من األلفاظ الصرحية اليت إذا نطق هبا الزوج وقعت حىت 

وإن َل ينوي، فقال الشافعية وبعض احلنابلة أن صريح الطلق منحصر يف لفظ الطلق وما اشتق منه، ولفظ 

َْعُروٍف َأْو َتْسرييٌح املعىن، قال تعاىل: السراح والفراق اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي ويراد هبا هذا  ﴿فَإيْمَساٌك مبي

عاا َحكييماا﴾، وقوله تعاىل: 252إبييْحَساٍن ۗ﴾ ُ َواسي ن َسَعتيهي ۚ وََكاَن اَّلل  ُ ُكلًّ مّي  253.254﴿َوإين يَ تَ َفر قَا يُ ْغني اَّلل 
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اق وذهبوا إىل اعتبارمها من ألفاظ أما احلنفية وبعض احلنابلة فقالوا: أن الطلق ل يقع هبما أي السراح والفر 

الكناية أي ل يقع الطلق هبما إل إذا صاحبته نية الطلق، وحجة اإلمام أيب حنيفة ومن معه أن هذين 

اللفظني يستخدمان كثرياا يف غري الطلق فلم يكوان صرحيني، أما اإلمام مالك فقد اعتربمها من ألفاظ الكناية 

 255ية؛ ألهنما من ألفاظ الكناية الظاهرة.إل أهنما ل حيتاجان إىل ن

وحكم لفظ الطلق الصريح إذا قصد التلفظ به وَل توجد قرينة تصرف اللفظ عن هذا املعىن فإن الطلق يقع 

 256دون توقف على نية أو دللة حال.

ة فيه عرفاا، أي يقع ابأللفاظ الصرحي الزواج والطلق اللييب أن الطلق ذكرت املادة احلادية والثلثون من قانون

 تركت حتديد ما يعد صرحياا من ألفاظ الطلق للعرف.

وهو ما أكده القضاء اللييب بقوله الطلق هو: )رفع قيد النكاح يف احلال، أو يف املآل بلفظ يدل على معناه 

 .257صراحة حبيث يفهم املقصود منه(

معىن الطلق وحيتمل غريه سواء كان  ( اللفظ الكنائي: هو اللفظ املستعمل يف الطلق وغريه، أي حيتمل2

هذا الحتمال أبصل وضعه اللغوي أو استعماله العريف، فالذي يعني إرادة الطلق به هو نية املتلفظ حىت لو 

قال الناطق ابلكناية َل أنو الطلق وإمنا نويت معناا آخر يصدق قضاء ول يقع منه الطلق، كأن يقول الزوج 

ابئن يفيد معىن الفرقة والقطع فيحتمل إرادة الطلق وقطع العصمة كما حيتمل أن  لزوجته أنت ابئن فإن لفظ

 258يكون مفارقة ألهلها ابقية معه.
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وكذلك لفظ احلقي أبهلك وخليت سبيلك وغريها ملا ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن ابنة اجلوين ملا 

، ففي هذا 259)لقد عذت بعظيم احلقي أبهلك(أدخلت عليه ودان منها، قالت: أعوذ ابهلل منك، فقال هلا: 

احلديث دلت لفظة احلقي أبهلك على الطلق واستعملت فيه، وما ورد يف حديث كعب بن مالك حني 

ختلف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أمره أن يعتزل امرأته 

، ففي هذا احلديث 260بل اعتزهلا فل تقربنها، فقال لمرأته: احلقي أبهلك( فقال: أ أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال:

َل تدل لفظة احلقي أبهلك على إرادة الطلق، فالذي جعل اللفظة الواحدة ختتلف يف دللتها بني احلني واآلخر 

 261هو النية.

حتقق شرطها، مع الختلف  وعلى هذا فإن مجهور الفقهاء قالوا أن الطلق كما يقع ابلصريح يقع ابلكناية إذا

بينهم يف شرط وقوع الطلق ابلكناايت، فقد قال احلنفية واحلنابلة أنه لبد من توفر أحد أمرين لوقوع الطلق 

ابلكناية: األول دللة احلال الظاهرة على أن املقصود ابلكناية الطلق، والثاين اقرتان الكناية بنية الطلق، أما 

لوا أن الكناايت ل يقع هبا الطلق إل ابلنية ول عربة بدللة احلال؛ ألن الكناية حمتملة املالكية والشافعية قا

ألكثر من معىن فل تقع دالة على الطلق إل إذا استعملها املتكلم جمازاا أي قصد إيقاع الطلق، فل يقع 

 262الطلق ابلكناية من غري نية.

إل إذا نوى املتكلم هبا الطلق ول تثبت النية إل ابعرتافه، وحيدد  ويف القانون اللييب ل يقع الطلق ابلكناية

العرف ما يعد كناية للطلق وما ل يعد ويف ذلك قضت احملكمة العليا )إن املدار يف كناايت الطلق على 
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همة اليت اختلف أنواعها على ما قال به احملققون من الفقهاء على النية والعرف، ذلك أن العرف من األمور امل

جيب معرفتها عند صدور األحكام، ولسيما إذا كانت خبصوص كناايت الطلق؛ ألن معانيها ومدلولهتا تتغري 

 .263بتغري الزمان واملكان، ويتبع ذلك تغري األحكام الصادرة يف هذا الشأن(

ذهب مجهور الفقهاء  ب( الطلق ابلكتابة: إن الكتابة يقع هبا الطلق ولو كان الكاتب قادراا على النطق فقد

إىل أن من كتب الطلق ونواه وقع؛ ألن الكتابة حروف يفهم منها الطلق، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته 

ابللفظ له أن يكتب إليها الطلق، فالكتابة املستبينة املرسومة يقع هبا الطلق كألفاظ الصريح بدون التوقف 

يث تقرأ يف صحيفة وغريها، أما املرسومة هي املكتوبة بعنوان الزوجة على نية، واملراد ابملستبينة هي الواضحة حب

أبن يكتب إليها اي فلنة  أنت طالق، والكتابة املستبينة الغري مرسومة هي كألفاظ الكناايت ل ينعقد الطلق 

يقع الطلق إل  هبا إل بنية واملراد هبا إذا َل يوجه الكاتب الكتابة لزوجته أبن كتب على ورق زوجيت طالق، فل

ابلنية لحتمال أنه ل يقصد الطلق هبذه العبارة وإمنا أراد حتسني خطه، أما الكتابة الغري مستبينة فل عربة هبا 

 264ول يقع هبا الطلق.

يف حني أن القانون اللييب ل يعترب الكتابة وسيلة للطلق إل ابلنسبة للعاجز عن الكلم، ويشرتط توفر نية 

 ق.إيقاع الطل

ج( الطلق ابإلشارة: إن الشخص الذي ل يقدر على الكلم كاألخرس يقع طلقه ابإلشارة؛ ألنه ل طريقة 

له إىل الطلق إل ابإلشارة فقامت مقام اللفظ، واشرتط بعض الفقهاء أن يكون غري قادر على الكتابة ول 
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ألن الكتابة أدل على املقصود، فل يعدل عنها يعرفها، فإذا كان يعرف الكتابة قادراا عليها فل تكفي إشارته؛ 

 265إىل اإلشارة إل لضرورة العجز عنها.

اشرتطت املادة احلادية والثلثون من قانون الزواج والطلق اللييب يف فقرهتا )ج( أن يكون املطلّيق عاجزاا عن 

 الكلم والكتابة حىت يكون له الطلق ابإلشارة املفهمة.
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 الثالث: منهجية البحثالفصل 

إن دراسة موضوع الصلح بني الزوجني دراسة فقهية وهو من املواضيع اليت َل جند هلا دراسات سابقة مستقلة 

 قررانها ولذلك وقع اختيارينا عليه ليكون حمل لدراستنا.بذات حدود البحث اليت 

 :مدخل البحث ومنهجه -أ

أسلوب املنهج الستقرائي الذهين وهو املنهج الذي يعتمد على اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على اتباع 

احلقائق اجلزئية اجلاهزة، املسجلة على الورق أو غريها من وسائل احلفظ، أو ما ميكن تسميته ابلواثئق، ويكون 

تعامل الباحث مع النصوص الواردة فيها أو اجلمل أو العبارات أو الكلمات. ويسعى الباحث من خلل 

هذا املنهج إىل الوصول إىل قاعدة عامة، أو حتليل املضمون. وستستخدم الباحثة هذا املنهج يف مجع  استخدام

 266النصوص املتعلقة ابلصلح يف القرآن الكرمي وكتب احلديث وشروحها وكتب الفقه اإلسلمي.

فق عليها ذات وكذلك اعتمدت على املنهج الستنباطي وهو املنهج الذي ينطلق من احلقائق العامة أو املت

القوة التشريعية للوصول إىل املسائل الفرعية اليت تستمد حلوهلا من تلك احلقائق العامة. وستستخدم الباحثة 

هذا املنهج يف حتليل النصوص الشرعية للرتجيح يف مواطن اخللف أو الوصول إىل أحكام يف املستجدات مىت 

 267وجدت.

 ج الوصفي تلقائياا، مبعىن حصر احلقائق العامة وتصنيفها.ويلحظ أن املنهج الستنباطي يتضمن املنه

                                                           
 .75-74م، ص1994أساسية في البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، سعيد إسماعيل صيني، قواعد  - 266
 .70المرجع نفسه، ص - 267
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مجع البياانت من أجل فحص النظرايت أو اإلجابة على أسئلة هتتم ابلوضع احلايل " :املنهج الوصفي هوو 

وحتديدها واختيار أدوات شكلة البحث الشعور مبمن خلل ابستخدام النوع الكيفي،  ،268"للفئات املدروسة

 انت والوصول إىل النتائج وحتليل النتائج.البحث ومجع البيا

 

 مصادر البياانت -ب

 تنقسم مصادر البياانت إىل:

 مصادر أولية: -1

املصادر اليت دونت وسجلت بياانهتا ومعلوماهتا بشكل مباشر بواسطة الشخص أو اجلهة املصادر األولية هي: )

 269ا أقرب ما تكون إىل الصحة والدقة(املصادر اليت تكون معلوماهت مع تلك املعلومات ونشرها، إذا هياملعنية جب

 تب الفقه للمذاهب السنية األربعة، املتعلقة ابلصلح بني الزوجني.كلية هلذا البحث هي:  واملصادر األو 

 أولا: كتب املذهب احلنفي:

إحياء م، شرح فتح القدير، دار بن حممد بن عبد الواحد املعروف اببن مهاكمال الدين  -

 العريب، بريوت، لبنان. الرتاث

 عثمان بن علي الزيلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، دار املعرفة، بريوت، لبنان. -

زين الدين ابن جنيم احلنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسلمي، القاهرة،  -

 مصر.

                                                           
 .153م، ص  2007منذر عبد الحميد الضامن، أساسيات البحث العلمي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،  - 268

ر اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عامر إبراهيم قنديلجي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات، دا- 269

 151م، ص 1999عمان، الطبعة األولى 
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 اثنياا: كتب املذهب املالكي:

 الكربى، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.مالك بن أنس، املدونة  -

أيب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير، الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب  -

 اإلمام مالك، دار املعارف، القاهرة، مصر.

 حممد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، دار الفكر، بريوت، لبنان. -

 املذهب الشافعي:اثلثاا: كتب 

حممد بن حممد اخلطيب الشربيين، مغي احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار الكتب  -

 العلمية، بريوت، لبنان.

 دار الفكر، بريوت، لبنان.ج الطلب، فتح الوهاب بشرح منهأيب حيىي زكراي األنصار،  -

املكتبة اإلسلمية، القاهرة،  أيب حيىي زكراي األنصاري، شرح روض الطالب من أسىن املطالب، -

 مصر.

 رابعاا: كتب املذهب احلنبلي:

 عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، املغين، مكتبة الرايض احلديثة، الرايض، السعودية. -

أيب إسحاق بن برهان الدين بن عبد هللا بن حممد بن مفلح، املكتب اإلسلمي، دمشق،  -

 سوراي.

انشرون، بريوت،  مؤسسة الرسالةشرح منتهى اإلرادات، البهويت، منصور بن يونس بن إدريس  -

 لبنان.
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 :القانون اللييب خامساا:

 م.1984، 6، اجلريدة الرمسية، العدد بشأن الزواج والطلق م1984لسنة  10القانون رقم 

 أحكام القضاء اللييب ابخلصوص.

 

 :مصادر اثنوية -2

واملصادر  270األولية بشكل مباشر أو غري مباشر(اليت تنقل معلوماهتا عن املصادر ملصادر الثانوية هي: )ا

 الثانوية هلذا البحث هي: الرسائل العلمية والبحوث العلمية املتعلقة مبوضوع البحث. 

فادي عيسى عايش الدايل، أحكام الصلح يف الدماء بني الناس يف الفقه اإلسلمي، رسالة  -

 م.2012مية غزة، ماجستري، اجلامعة اإلسل

علي بن عوايل، الصلح ودوره يف استقرار األسرة دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، رسالة  -

 م.2012ماجستري، جامعة وهران، اجلزائر، 

منصور التحكيم بني الزوجني يف الفقه اإلسلمي، رسالة ماجستري، جامعة  هبة أمحد حممد -

 .2014النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني، 

 أدوات جمع البيانات: -ج

  سيتم مجع املعلومات هلذا البحث عن طريق الواثئق

                                                           
 .153المرجع نفسه، ص  - 270
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، وستتضمن الواثئق 271ت من دورايت، صور، رسومات وغريها(هي أوراق مكتوبة مثل مقال)والواثئق هي: 

 يف هذا البحث كتب التفاسري وكتب السنة واجمللت العلمية.

 تحليل البيانات -د

بعد أن يقوم الباحث جبمع البياانت وذلك من خلل الطريقة السابق ذكرها يف طريقة مجع البياانت، جند 

 التالية:أنفسنا أمام مرحلة حتليل البياانت اليت سنجريها من خلل النقاط 

 حتديد املشكلة اليت يريد دراستها. -1

 ابستخدام الواثئق.مرحلة مجع البياانت  -2

يريد الوصول إليها وذلك بغرض املقارنة والتوصل إىل وجوه الشبه والختلف وتبني تصنيف البياانت اليت  -3

 العلقات.

اختيار أدوات البحث اليت يستخدمها يف مجع البياانت، وفقا لطبيعة املشكلة موضوع الدراسة، ويتحقق  -4

 من صلحية هذه األدوات يف مجع البياانت.

 ضوعية ودقيقة.القيام مبلحظات ومجع البياانت بطريقة مو  -5

حتديد النتائج اليت توصل إليها الباحث وتصنيفها مث حتليلها وتفسريها بدقة وبساطة، ومن مث وضع توصيات  -6

 272.لتحسني الواقع الذي يدرسه

 

 

                                                           
 .182المرجع نفسه، ص  - 271
 .192،191رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي، أساسياته النظرية، وممارسته العملية، مرجع سابق، ص  - 272
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 عرض البياانت وحتليلهاالفصل الرابع: 

 

 :خطوات الصلح عند النشوز بني الزوجني يف الشريعة اإلسالمية  -أ

 :متهيد

إن العلقة الزوجية من أقدس العلقات يف اإلسلم، فهي تقوم على احملبة واملودة والرمحة فقد أمر هللا الزوجة 

بطاعة زوجها، مث أمر الرجل ابلقيام على أمرها وجعل له القوامة عليها، ولكن هذه العلقة عرضة ألن 

دي إىل النفرة واحنراف النفس، فإذا حيدث هلا ما يغريها من نزاع وشقاق، وما يعرتيها من مشكلت فيؤ 

تِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنا ﴿نشوزها  علىوعلمات متردت الزوجة على طاعة زوجها وظهرت أمارات  َوالالا

  ۗ فَِعُظوُهنا َواْهُجُروُهنا فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنا ۖ فَإِْن أََطْعنَُكْم فَاَل تَْبغُوا َعلَْيِهنا َسِبيالا

ا َ َكاَن َعِليًّا َكِبيرا فقد أعطت هذه اآلية احلق للزوج أبن يؤدب زوجته إذا قصرت أو أخلت  .273﴾إِنا َّللاا

يف حقوقه وواجباته، حبيث يعترب هذا التقصري نشوزاا، فيقوم إبصلح خلق زوجته عن طريق هذه الوسائل 

  274اليت ذكرت يف اآلية.

ة بلفظ اخلوف وَل يعرب بلفظ العلم حلكمة ابلغة وهي أن طبيعة وقد عرب هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلي

املعيشة بني الزوجني مبنية على احملبة واأللفة، فلم يشأ هللا سبحانه وتعاىل أن يسند النشوز إليهن حبيث أنه 

يه يقع منهن فعلا، وإمنا عرب عنه بلفظ يدل على أنه ل يقع منهن ألنه خلف األصل، ففي هذا التعبري تنب

                                                           
 .34سورة النساء، اآلية  - 273
 .264يسري عجور، المرجع السابق،  - 274
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لطيف إىل مكانة املرأة وما هو األوىل من شأهنا فإن ظهر للزوج ما يدل على نشوز زوجته قام بتأديبها 

 275ابلوسائل املشروعة.

 وهناك ثلثة آراء للمفسرين يف معىن اخلوف:

 276الرأي األول: فسر اخلوف ابلعلم، أي أن الرجل ل يقوم هبذا الواجب إل إذا علم وأيقن نشوز زوجته،

فقد قال األلوسي: )إن الرجل ل يبدأ يف علج زوجته الناشز إل إذا علم وحتقق من نشوزها، ووقع النشوز 

 277ابلفعل(.

الرأي الثاين: فسر اخلوف مبعىن الظن، أي إذا ظن الزوج نشوز زوجته يبدأ الزوج بعلج زوجته عن طريق 

 278لضرب إل إذا تيقن من النشوز.الوسيلة األوىل فقط وهي الوعظ ول جيوز استخدام اهلجر وا

الرأي الثالث: قالوا أبن اخلوف هنا هو اخلوف الذي هو خلف األمن، أي إذا ظهرت أمارات وعلمات 

فقد قال الرازي:) واعلم أن اخلوف عبارة عن حال  279،النشوز يبادر الزوج ابتباع العلج إلصلح زوجته

 ، وهذا هو الرأي الراجح.280(حيصل يف القلب عند ظن حدوث مكروه يف املستقبل

 .يف املنزلعالج النشوز من قبل الزوجني اخلطوة األوىل: 

 هي: الوعظ واهلجر والضرب.لقد ذكرت اآلية الكرمية ثلث وسائل لعلج نشوز الزوجة و 

                                                           
 .113معتصم عبد الرحمن منصور، المرجع السابق،  - 275
 .256يسري عجور، المرجع السابق،  - 276
شهاب الدين محمود األلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي،  - 277

 .25، 5م، ج1999بيروت، لبنان، 
 .266، يسري عجور المرجع السابق، 112معتصم عبد الرحمن منصور، المرجع السابق،  - 278
 .265يسري عجور، المرجع السابق،  - 279
 .89، 10محمد بن عمر بن حسين الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، ج - 280
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 الوسيلة األوىل: الوعظ -1

بينت السنة النبوية إن الوعظ هو احلد األدىن لإلصلح وأوىل خطوات علج النشوز وإصلح الزوجة، فقد 

عدة أساليب يف وعظ الزوجة وهذا الوعظ خيتلف ابختلف حال املرأة، فمن هذه األساليب التذكري 

فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه  281بتقوى هللا وختويف الزوجة من عقابه ووجوب طاعة زوجها ابملعروف،

، وقد قال ابن العريب 282د لزوجها(وسلم:) لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت الزوجة أن تسج

عن الوعظ:) هو التذكري ابهلل، يف الرتغيب ملا عنده من ثواب، والتخويف ملا لديه من عقاب إىل ما يتبع 

ذلك ما يعرفها به حسن األدب يف إمجال العشرة، والوفاء بزمام الصحبة، والقيام حبقوق الطاعة للزوج، 

 283والعرتاف ابلدرجة اليت له عليها(.

وقال القرطيب يف الوعظ:) أي بكتاب هللا تعاىل، أي: ذكروهن ما أوجب هللا عليهن من حسن الصحبة 

 284ومجيل العشرة للزوج، والعرتاف ابلدرجة اليت له عليها(.

ومن هذه األساليب أيضا التحذير من معصية الزوج، ألن معصيته تغضب هللا سبحانه وتعاىل، وكذلك 

إذا ابتت املرأة مهاجرة فراش ل رسول هللا صل هللا عليه  وسلم: )فقد قا 285،جةجتعل امللئكة تلعن الزو 

  286زوجها لعنتها امللئكة حىت ترجع(.

                                                           
 .411، معتصم منصور، المرجع السابق، 268يسري عجور، المرجع السابق،  - 281
 .633، 3، ج12322مسند أحمد، رقم  - 282
 .417، 1أبي بكر محمد بن عبد هللا ابن العربي، المرجع السابق، ج - 283
، 5أبي عبد هللا محمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ج - 284

171. 
 .269يسري عجور، المرجع السابق،  - 285
 .5194اري، كتاب النكاح، رقم أخرجه البخ - 286
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ذكروهن هللا وخوفوهن وعيده، يف ركوب الواحدة منهن ما حرم هللا عليها يف معصية فقد قال الطربي:)

 287زوجها(.

تعاىل وبنفسه فتخويفها ابهلل أن يقول هلا: اتقي هللا وخافيه، وقال املاوردي:) أما العظة فهو أن خيوفها ابهلل 

 288واخشي سخطه، واحذري عقابه، فإن التخويف ابهلل من أبلغ الزواجر يف ذوي الدين(.

ومن أساليب الوعظ أيضا تذكري الزوجة ما يرتتب عليها عند طاعة زوجها من أجر وهذا سبب من أسباب 

 صلى هللا عليه وسلم:) أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت فقد قال رسول هللا 289دخوهلا اجلنة،

 290اجلنة(.

فبهذه األساليب يستطيع أن خيتار من بينها ما يناسب زوجته ويؤثر عليها ويف قلبها، فقد قال حممد رشيد 

ه رضا:) إن الوعظ خيتلف ابختلف حال النساء، فمنهن من يؤثر يف نفسها التخويف من هللا تعاىل وعقاب

على النشوز، ومنهن من يؤثر يف نفسها التهديد والتحذير من سوء العاقبة يف الدنيا، كشماتة األعداء، 

واملنع من بعض الرغائب كالثياب احلسنة واحللي، فالرجل العاقل ل خيف عليه الوعظ الذي يؤثر يف 

 291امرأته(.

                                                           
، 1محمد بن جرير بن زيد أبو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط - 287

 .588، 2م، ج2001
علي بن محمد بن حبيب المصري الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية،  - 288

 .598، 9م، ج1999بنان، بيروت، ل
 .270يسري عجور، المرجع السابق،  - 289
 .1161أخرجه الترمذي، رقم  - 290
 .72، 5م، ج1973محمد رشيد رضا، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  - 291
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ة أنه ليس فيها خلف جوهري فكلها ويلحظ من أقوال العلماء يف معىن الوعظ الذي ذكرته اآلية الكرمي

 جتمعها صفة مشرتكة وهي الرتغيب والرتهيب.

هذا وجيب على الزوج أن يشعر زوجته عند وعظه هلا أبنه يريد اخلري هلا، وكذلك جيب أن يكون الوعظ 

الوعظ سرا بينه وبينها وليس أمام أهله وأهلها، وجيب أن يكون الوعظ رقيقا ولطيفا حبيث يبتعد الزوج عند 

 292عن الغلظة والشدة والتعنيف.

قال أبو زهرة:) الوعظ طبقات، أخفها التنبيه الديين، أو اخللقي من غري تنقض، وأعلها اللوم، والتنبيه 

إىل العيوب ونتائجها، ولكل حال نوع من القول، وطريق يف اخلطاب، والعاقل من عرف لكل أمر علجه، 

 293ولكل داء دواءه(.

 اهلجر يف املضاجع الوسيلة الثانية: -2

هي الوسيلة الثانية من وسائل إصلح الزوجة إذا َل تنفع املوعظة يف إصلحها، فإن الزوج يلجأ إىل اهلجران 

يف املضجع سعياا إىل أتديب زوجته إذا استمرت يف عصيانه، فيظهر هلا أنه قادر على الستغناء عنها إذا 

 294استمرت يف هذا الفعل بدون وجه حق.

 ت أقوال الفقهاء يف تفسري معىن اهلجر:وقد تعدد

                                                           
عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  - 292

 .313، 7م، ج2000لبنان، 
 .189محمد أبو زهرة، المرجع السابق،  - 293
 .117معتصم منصور، المرجع السابق،  - 294



90 
 

القول األول: املراد بقوله )واهجروهن يف املضاجع( هو هجر اجلماع، أي أنه ل جيامعها يف فراشها ويوهلا 

ل القرطيب )اهلجر يف املضاجع هو أفقد قال  295ظهره، وهو ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبري،

 296يضاجعها ويوليها ظهره ول جيامعها.

أي مواضع الضطجاع واملراد )اتركوهن منفردات يف  وقال األلوسي يف تفسريه:)واهجروهن يف املضاجع(،

 . 297مضاجعهن، فل تدخلوهن حتت اللحف، ول تباشروهن، فيكون الكلم كناية عن ترك مجاعهن(

مبيتها لكي يصلح القول الثاين: املراد ابهلجر يف املضاجع هو هجر املبيت أي يهجر فراشها وحجرهتا وحمل 

 298زوجته، وهذا القول مروي عن جماهد.

فقد قال الدردير عن املراد ابهلجر:)هو أن يتجنبها يف املضجع فل ينام معها يف فراش واحد، لعلها ترجع 

  .299عما هي عليه من املخالفة(

م أي ل يندب وقال األنصاري:)هجرها يف الفراش، ألن يف اهلجر أثر ظاهر يف أتديب النساء ل يف الكل

 300هجرها فيه بل يكره(

القول الثالث: املراد ابهلجر هو أن ل يكلمها يف حال مضاجعتها أي عند اجلماع أو يكلمها بكلم غليظ 

 وهو قول عكرمة وسفيان الثوري واحلسن البصري.
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وهن فقد قال القرطيب:)اهجروهن( من اهلُُجر وهو الكلم القبيح أي اغلظوا عليهن يف القول وضاجع

 301للجماع وغريه.

وقال ابن جنيم:)واختلف يف اهلجر فقيل يرتك مضاجعتها، وقيل: يرتك مجاعها واألظهر ترك كلمها مع 

 .302املضاجعة واجلماع إن احتاج إليه(

والراجح من هذه األقوال هو القول األول الذي يقول مبضاجعتها يف فراش واحد ولكن يرتك مجاعها ألن 

هر اآلية، أما هجر احلجرة وهجر البيت فهذا زايدة يف العقوبة اليت قد تؤدي غالباا هذا الذي يدل عليه ظا

يف زايدة الفجوة بني الزوجني، فتفوت احلكمة من وراء هذا اهلجر وهي إصلح زوجته وإىل زايدة الفجوة 

ل ضرورة، ألنه إذا  والبعد بينهما، أما الذين قالوا أبن املراد ابهلجر هو ترك الكلم معها أثناء اجلماع فهو

جامعها وترك كلمها يفقد اهلجر معناه، أما من قال أبنه يكلمها بكلم غليظ عند مضاجعتها فهذا ل 

 303ينبغي، ألنه ل حيل ملسلم أن يؤذي مسلماا ابلكلم اجلارح فضلا عن أن تكون زوجته.

 وللهجران ضابط يتحقق بعدة أمور منها:

إل عند خمافة نشوزها، وكذلك ل يبدأ هبجرها إل بعد أن يعجز عن أنه ل يباح للزوج هجر زوجته 

إصلحها وإرشادها ابلوعظ احلكيم، ويف هذا خلف سنعود إليه يف حينه، واألمر الثالث أن يكون اهلجر 

يف املضجع فقط كما قيده هللا سبحانه وتعاىل، وكذلك أيضاا جيب على الزوج الرجوع فوراا وترك اهلجر 
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ح زوجته، فاهلجر شرع وأبيح لإلصلح وَل يشرع ليكون وسيلة إلذلل املرأة احرتاماا إلنسانيتها مبجرد صل

 304وكرامتها.

وقد بينت السنة النبوية الشريفة كيفية اهلجر أيضاا وذلك إلصلح الزوجة فعن حكيم بن معاوية القشريي 

تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا  عن أبيه قال قلت اي رسول هللا ما حق زوجة أحدان عليه؟ )قال: أن

، قال أبو داود ول تقبح 305اكتسيت، أو اكتسبت، ول تضرب الوجه، ول تقبح، ول هتجر إل يف البيت(

 أن تقول قبحك هللا.

وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: )آىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نسائه شهراا، وقعد يف 

 .306ين، فقيل: اي رسول هللا آليت شهراا، فقال: إن الشهر تسع وعشرون(مشربة له، فنزل تسع وعشر 

فتبني من ذلك أن احلديثني بينهما تعارض حيث يقول األول أن من حق املرأة على الرجل أل يهجر خارج 

البيت، يف حني يثبت احلديث الثاين اهلجر خارج البيت بفعل النيب مع زوجاته، وقال البخاري أن احلديث 

ين أصح من األول، وقال ابن حجر نقلا عن املهلب )هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يسنت الثا

الناس مبا فعله النيب صلى هللا عليه وسلم من اهلجر يف غري البيت رفقاا ابلنساء، ألن هجراهنن مع اإلقامة 

 بةراض يف تلك احلال، وملا يف الغيمعهن يف البيوت أشد أملاا ألنفسهن، وأوجع لقلوهبن، مبا يقع من اإلع
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عن األعني من التسلية عن الرجال، قال: وليس ذلك بواجب ألن هللا قد أمر هبجراهنن يف املضاجع، فضلا 

 .307عن البيوت(

وقال ابن حجر احلق أن ذلك خيتلف ابختلف األحوال فرمبا كان اهلجران يف البيت أشد من اهلجران 

أن يف اهلجران يف غري البيوت أشد أملاا للنفوس، وخصوصاا النساء خارجه، وابلعكس، بل الغالب 

 308لضعفهن.

وقال: إن هجر الرسول صلى هللا عليه وسلم لنسائه كان حكما خاصا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

حيث كان من ابب اإلغلظ عليهن، ألهنن لسن كباقي نساء املسلمني، حيث إن هلن خصوصية مضاعفة 

 309لعقاب، لكوهنن أمهات للمؤمنني، وزوجات للنيب صلى هللا عليه وسلم.الثواب وا

 310والقول الراجح هو قول اهلجران يف البيوت ألن يف اهلجر خارج البيت أضرار على األسرة واألولد.

 وقد اختلف الفقهاء يف مدة اهلجران إىل قولني:

وهي شهر، ولكن للزوج الزايدة على الشهر  القول األول: هو قول املالكية حيث قالوا أن مدة اهلجر حمدده

ودليلهم ما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه هجر زوجاته  311إىل أربع أشهر قياسا على حكم اليلء،
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لاِذيَن يُْؤلُوَن ِمن ن َِساِئِهْم تََربُُّص أَْربََعِة ﴿ وتقييده أيضا بنص القرآن حيث قال تعاىل:  312شهرا، ل ِ

ِحيمٌ أَْشُهٍر ۖ فَ  َ َغفُوٌر را  313.﴾إِن فَاُءوا فَإِنا َّللاا

القول الثاين: هو قول الشافعية والراجح عند احلنابلة حيث قالوا بعدم تقييد هجر الزوج لزوجته مبدة حمددة 

ودليلهم اإلطلق الوارد يف اآلية  314فله أن يهجرها ما شاء حىت يصلح زوجته وترجع عن نشوزها،

فدلت اآلية على إابحة اهلجر وَل تقيده، واستدلوا ابملعقول فقالوا أن القصد  )واهجروهن يف املضاجع(،

من اهلجر هو اصلح الزوجة فمىت صلحت انتهى اهلجر، فطبائع النساء ختتلف فل ميكن حتديد مدة 

 للهجر.

 الوسيلة الثالثة: الضرب -3

معها الوعظ واهلجر، فقد أذن هو الوسيلة الثالثة من وسائل اصلح الزوجة وعلج نشوزها إذا َل ينفع 

فقد قال رسول هللا صلى  315الشارع للزوج أن يضرب زوجته ضرب أتديب وإصلح إذا متكن منها النشوز،

وقد قال ابن حجر:)ويف  316هللا عليه وسلم :)ل جيلد أحدكم امرأته جلد العبيد مث جيامعها يف آخر النهار(.

، والمياء إىل جواز ضرب النساء دون ذلك....، مث قال هذا احلديث جواز أتديب الرقيق ابلضرب الشديد

فوقعت اإلشارة إىل ذم ذلك، وأنه وإن كان ول بد فليكن التأديب ابلضرب اليسري حبيث ل حيصل منه 

 317النفور التام، فل يفرط يف الضرب، ول يفرط يف التأديب(.
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يعترب بذلك متعداي وظاملا، ومن هذه وللضرب شروط وضعها الشارع فل ينبغي للزوج أن يتعداها، ألنه 

 الشروط:

الشرط األول: الضرب غري املربح الذي ل يكسر عظما، ول يشني جارحة، ويتجنب الوجه عند الضرب، 

 318ألن القصد منه إصلح الزوجة وأتديبها.

س متلكون فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:)أل استوصوا ابلنساء خريا، فإمنا هن عوان عندكم، لي

منهن شيئا غري ذلك، إل أن أيتني بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع، واضربوهن ضراب 

 319غري مربح، فإن أطعنكم فل تبغوا عليهن سبيل(.

وقد قال ابن عادل يف تفسريه: وقال بعض العلماء يكون الضرب مبنديل غري ملفوف، أو بيده، ول يضرهبا 

 320ا، وابجلملة التخفيف مطلوب يف هذا الباب.ابلسياط ول ابلعص

وقال الرملي: ل جيوز ضرب مدم أو مربح، وهو كما هو واضح ما يعظم أمله عرفا، وإن َل تنزجر إل به 

اي ول مربحا ول على الوجه واملهالك، ؤدوقال النووي: الضرب ينبغي أن ل يكون م 321حرم املربح وغريه،

  322ألنه تبني أنه اتلف ل إصلح. فإن أفضى إىل تلف وجب الغرم،

الشرط الثاين: عدم الضرب على الوجه، فهو من أشرف أعضاء اإلنسان ومعدن مجاله، فلبد على 

 الشخص أن يتحرز ويتنبه عند الضرب.
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فهذا ما ذكر يف حديث أيب داود السابق ذكره من هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن ضرب الوجه حيث  

لوجه ول تقبح(، فقد قال احلطايب فيه دللة على جواز الضرب على غري الوجه، إل أنه قال:)ول تضرب ا

 323ضرب غري مربح، وقد هنى صلى هللا عليه وسلم عن ضرب الوجه هنيا عاما.

وقال اآلابدي ول تقبح: أي ل تقل هلا قول قبيحا ول تشتمها، ول تقل هلا قبحك هللا وحنوه، ألن هذا 

ثرا عميقا وسيئا يف نفسية الزوجة ألن فيه إهانة للمرأة تفوق أثر الضرب وهذا ل جيوز، ألن الكلم يرتك أ

 324هللا سبحانه وتعال كرم اإلنسان وجعله يف أحسن صورة.

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب 

ويدخل يف هذا النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب أتديب فليجتنب الوجه، وقد قال النووي: 

  325الوجه.

وقال البهويت:)وجيتنب الوجه تكرمة له، ويتجنب البطن واملواضع املخوفة، خوف القتل، وجيتنب املواضع 

 .326املستحسنة لئل يشوهها(

ون متتالياا يف مكان واحد فيؤدي والشرط الثالث: أن ل يكون الضرب على املقاتل: هو الضرب الذي يك

إىل تلف العضو واهنيار الدماء والضرب على الفؤاد واخلاصرة، فقد قال املاوردي:)وإذا كان كذلك توقى 
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شدة الضرب، وتوقى ضرب الوجه وتوقى املواضع القاتلة من البدن كالفؤاد واخلاصرة، وتوقى أن يوايل 

 .327الضرب موضعاا فينهر الدم(

ي يف حاشيته:)املناسب أن يقول: أبن يضرهبا ضرابا غري خموف، ألن الضرب الذي ل وقد قال العدو 

 .328يكسر عظماا، ول يشني جارحة قد يكون خموفاا، كالكمة على القلب أو على الثديني(

أما الشرط الرابع: هو أن يغلب على ظن الزوج أن ضرب زوجته مفيد يف زجرها ألن الضرب شرعه هللا 

إلصلح الزوجة وزجرها عن نشوزها فإذا فقدت هذه الوسيلة فاعليتها يف العلج أصبح سبحانه وتعاىل 

  329استخدامها بدون مربر إل بقصد اإليذاء فيكون الضرب حراماا يف هذه احلالة.

فقد قال الدردير:)إن َل ينفع معها اهلجر ضرهبا ضرابا غري مربح، ول جيوز الضرب املربح وهو الذي يكسر 

 .330يشني حلماا، وحمل جواز الضرب إن ظن إفادته وإل فل ضرب( عظماا، أو

أما مقدار الضرب أو عدد اجللدات فقد اتفق الفقهاء إذا كان عدد اجللدات أقل من عشرة واختلفوا إذا 

 زيد على العشر إىل ثلثة أقوال:

شافعية، وبعض ل يزيد يف ضربه على عشر جلدات وهو قول احلنابلة يف املشهور عندهم وبعض الأن  .1

املالكية، والظاهرية، وحجتهم حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ل جيلد أحد فوق عشرة أسواط 

 .331إل يف حد من حدود هللا(
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فقد قال النووي: )والوجه الثاين: أن مجيع املعاصي سواء، ول يزداد تعزير على عشر جلدات للحديث 

 . 332لم قال: )ل جيلد أحد فوق عشرة أسواط إل يف حد(الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

جيوز الزايدة على عشر جلدات: وهو قول أكثر احلنفية، والشافعية واحلنابلة واملالكية، واجلمهور من  .2

 333الصحابة والتابعني.

، وقوهلم أن حديث )ل 334وأدلة هذا الرأي ما روي مرفوعاا )من بلغ حداا يف غري حد فهو من املعتدين(

 335جيلد أحد فوق عشرة أسواط( منسوخ بعمل الصحابة رضي هللا عنهم حيث جاوزوا عشرة أسواط.

أن الضرب ليس له مقدار حمدد فيمكن أن يزداد على احلد إذا رأى اإلمام مصلحة يف ذلك، والقائلون . 3

والطحاوي هبذا الرأي هم اإلمام مالك وأصحابه، وأحد أقوال أيب يوسف، وطائفة من أصحاب الشافعي، 

 336من احلنفية، وابن تيمية يف اجلرائم ل حد هلا.

ليه رجل غشي جارية امرأته واستدلوا بعدة أدلة منها ما روي عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه أنه رفع إ

قضني فيها بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن كانت فقال أل

وما روي أيضاا أن معن بن زائدة عمل خامتاا على نقش خامت بيت املال مث جاء به  337رمجتك،َل حتلها لك 
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صاحب بيت املال، فأخذ منه مالا، فبلغ ذلك عمر رضي هللا عنه، فضربه مائة وحبسه، فكلم فيه فضربه 

 338مائة أخرى، فكلم فيه من بعد فضربه مائة ونفاه.

لضرب عشر جلدات فأقل هي ل تضر إذا كانت امرأته صحيحة ومن خلل ما سبق فإن الذين قالو أبن ا

غري مريضة ول صغرية، حبيث يكون الضرب بشيء ل يكسر العظم أو جيرح، أي ل ميوت منه أحد فإن 

ماتت خلل ذلك أو بعده فل دية عليه، أما الذين قالو جبواز زايدة اجللدات على عشر فإن حديث من 

املعتدين فهو ضعيف ألنه ل يقوى على معارضة حديث صحيح، أما قوهلم  بلغ حداا يف غري حد فهو من

أبن حديث ل جيلد أحد فوق عشرة أسواط منسوخ بعمل الصحابة، يرد عليه أبنه ل يصار إىل النسخ إل 

)ول خيفى أن فعل الصحابة ليس بدليل، ول يقاوم النص الصحيح، :بدليل على ذلك، فقد قال الصنعاين 

 .339قل عن عمر ل يتم هلم دليلا(وأن ما ن

)واجلمهور على أنه منسوخ بعمل الصحابة :وما جاء يف حاشية سنن ابن ماجة، حيث قال البوصريي 

خبلفه، أو خمصوص بوقته صلى هللا عليه وسلم وكلمها دعوى بل برهان، ولعل من عمل من الصحابة 

 .340خبلفه كان عمله به لعدم بلوغ احلديث إليه(

ذين قالوا أبن الضرب ليس له مقدار حمدد فإن احلديث األول الذي استدلوا به هو حديث ضعيف أما ال

أما احلديث الثاين فيه خطأ اترخيي وهو أن أحداا من املؤرخني َل يذكر أن معني بن زائدة قد عاش يف زمن 

عز بن زائدة توىف سنة للهجرة، وأن م 23عمر بدليل ما قاله املؤرخون من أن وفاة عمر رضي هللا عنه سنة 
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 127هجرية، على اختلف الرواايت فمن خلل هذا يتبني أن معن مات بعد  152هجرية أو  151

 341سنة من وفاة عمر بن اخلطاب.

 الرتتيب بني وسائل أتديب وإصالح الزوجة: -

الرتتيب  إذا أراد الزوج أن يقوم بتأديب زوجته بعد أن ظهرت عليها بوادر النشوز فهل جيب عليه مراعاة

 الذي ذكرته اآلية؟ أم أن ذلك الرتتيب غري واجب، وعلى هذا فقد اختلف الفقهاء إىل ثلثة آراء:

القول األول: وجوب الرتتيب الوارد يف اآلية الكرمية: أي أنه يعظها أولا مث يقوم هبجرها يف املضجع إذا َل 

رأي احلنفية واملالكية والشافعي يف اجلديد ورواية تتعظ مث يقوم بضرهبا إذا َل أيثر فيها اهلجر، وقال هبذا ال

 وأدلتهم هي: 342عن أمحد بن حنبل،

تِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنا فَِعُظوُهنا َواْهُجُروُهنا فِي اْلَمَضاِجعِ ﴿: من القرآن الكرمي قوله تعاىل َوالالا

املوضوعة للجمع املطلق، لكن املراد  ، ووجه الدللة أن ظاهر اآلية وإن كان حبرف الواو343﴾َواْضِربُوُهنا ۖ

وقال األلوسي:)والذي يدل عليه السياق والقرينة العقلية  344منه اجلمع على سبيل الرتتيب والواو حتتمل ذلك،

أن هذه األمور الثلثة مرتتبة، فإن خيف نشوز املرأة تنصح مث هتجر مث تضرب، إذ لو عكس استغين ابألشد 

روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع أنه قال: )أل واستوصوا ، ومن السنة ما 345عن األضعف(
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ابلنساء خرياا، فإمنا هن عوان عندكم ...( إىل أن قال: )فإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع، واضربوهن ضرابا 

 346غري مربح، فإن أطعنكم فل تبغوا عليهن سبيلا(.

تيب يف أتديب الزوجة على التدرج يف األمر ابملعروف والنهي عن أما من املعقول فقد قاموا بقياس التدرج والرت 

:)وسبيل هذا سبيل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حق سائر الناس، إن األمر  املنكر، فقد قال الكاساين

بسط يبدأ ابملوعظة على الرفق واللني دون التغليظ يف القول، فإن قبلت وإل غلظ القول به، فإن قبلت وإل 

:)وهو املنصوص عليه يف اجلديد أن العقوابت مرتتبات على أحواهلا الثلثة، ويكون  وقال املاوردي 347يده فيه،

 .348الرتتيب مضمناا يف اآلية، ويكون معناها فإن أبدت النشوز هجرها، فإن أقامت على النشوز ضرهبا(

 القول الثاين: الرتتيب ليس شرطاا وجيوز له أن يبدأ ابلضرب

الزوج جيوز له أن يضرب زوجته حال نشوزها ول يراعي الرتتيب الذي ذكرته اآلية وهذا قول بعض  أي أن

 349الشافعية، ورواية عن اإلمام أمحد بن حنبل.

ا :)واضربوهن( من وجهني مها أن ظاهر اآلية يدل على إابحة ضرهب وقد استدلوا من القرآن الكرمي بقوله تعاىل

و حق له، فله اخليار، والثاين قالوا إن الواو ملطلق اجلمع املقتضي جوازه والتخيري ، وهكما لو أصرت على النشوز

فيه، واملراد من اخلوف يف اآلية العلم، أما من املعقول فقد قالوا أبن عقوابت املعاصي ل ختتلف ابلتكرار وعدمه 

الناشز ل هتتم بوعظ زوجها وهجراهنا  كاحلدود، فإنه يتم العقاب عليها ألول مرة وإن َل تتكرر، وأيضاا ألن املرأة
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وميكن القول أبن هذا قياس مع الفارق ألن العقوابت التعزيرية والتأديبية  350فيبدأ الزوج عندها مبا يراه مصلحاا،

ل ل تقاس على احلدود ألن احلدود مقدرة ول يوجد جمال للجتهاد فيها، بينما املعاصي فيها أتديب فإنه يوك

رق فيها بني من يفعل الذنب أول مرة ومن تكرر منه الذنب، وكذلك فإن قبل املؤدب، فيفأمر تقديرها من 

 351؟. احلدود أشد خطراا من املعاصي فكيف تقاس عليها

 وإصلح الزوجة القول الثالث: قالوا أبنه ميكن اجلمع بني وسيلتني عند علج النشوز

لفوا يف تطبيقها على وجهني: األول: أنه إذا خاف اإلمام الشافعي يف القدمي، وقد اختوقال: هبذا الرأي  

اين نشوزها وعظها وهجرها، فإذا أبدت النشوز ضرهبا، وكذلك إذا أقامت عليه، وهذا قول البصريني، أما الث

إذا خاف نشوزها وعظها فإذا أبدت النشوز هجرها وضرهبا، وكذلك إذا قامت  فهو قول البغداديني قالوا

 352عليه.

هو رأي اجلمهور الذين قالوا أبنه جيب على الزوج مراعاة الرتتيب الذي ذكرته اآلية ملوافقته والرأي الراجح 

لظاهرها، فل يهجر الزوج زوجته إل إذا َل ينفع معها الوعظ، ويضرهبا إذا َل ينفع معها اهلجر، ول يضرهبا إل 

 353إذا أتكد أن الضرب جيدي معها وإل فل وإمنا يلجأ إىل التحكيم.

 وز الزوج:نش

 تدل عليه ويعرف به، فقد قال الزخمشريإن النشوز واإلعراض الذي يظهر من الزوج له أمارات وعلمات 

عن زوجته، أبن مينعها الرمحة اليت بني الرجل واملرأة، وأن يؤذيها بس أو ضرب، :)والنشوز من الزوج أن يتجاىف 
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، من طعن يف السن، أو ، وذلك لبعض األسبابهو أن يعرض عنها أبن يقل حمادثتها ومؤانستهاواإلعراض 

  354.دمامة، أو شيء يف خلق أو خلق أو ملل أو حنو ذلك(

 أسباب نشوز الزوج نوعني: 

 أن يكون دافع النشوز واإلعراض عند الزوج بسبب من الزوجة نفسها. -1

 أن يكون دافع النشوز واإلعراض بسبب من الزوج نفسه. -2

أَل هبا كأن تكون طاعنة يف السن، أو   يف نشوز زوجها أن الزوجة هي السببنوع األول وهو وابلرجوع إىل ال

املرض، أو كان هلا دمامة يف اخللق وغري ذلك، ففي هذه احلالة أجاز هللا سبحانه وتعاىل للزوجة أن تسقط 

﴿َوإيني : بقاء الرابطة الزوجية، فقد قال سبحانه وتعاىل ىشيئا من حقوقها، لكي تسرتضي زوجها حرصا عل

ا ۚ َوالص   نَ ُهَما ُصْلحا َما َأن ُيْصليَحا بَ ي ْ قال ، 355ْلُح َخرْيٌ ۗ﴾اْمرَأٌَة َخاَفْت مين بَ ْعليَها ُنُشوزاا َأْو إيْعرَاضاا َفَل ُجَناَح َعَلْيهي

ها، ما إذا خافت املرأة من زوجها أن ينفر عن:) يقول تعاىل خمربا ومشرعا يف حالة  ابن كثري يف تفسري هذه اآلية

أو كسوة أو مبيت، أو غري ذلك من حقوقها  عنه حقها أو بعضه من نفقةأو يعرض عنها، فلها أن تسقط 

ذهلا ذلك له، ول عليه يف قبوهلا منها، وهلذا قال هللا سبحانه عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فل جناح عليها يف ب

 356لحا(.فل جناح عليهما أن يصلحا بينهما ص:) وتعاىل يف هذه اآلية
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الزوجية بدليل ما روي عن ابن عباس وهبذا فقد أابح اإلسلم للزوجني هذا النوع من الصلح ألجل بقاء الرابطة 

ين، وأمسكين، ل تطلق:)خشيت سودة أن يطلقها النيب صلى هللا علبه وسلم فقالت:  حيث قال رضي هللا عنهما

 357.يصلحا بينهما صلحا والصلح خري(يومي لعائشة، ففعل، فنزلت: فل جناح عليهما أن واجعل 

 يقع الصلح بواحد منها: وهلذا النوع من النشوز عدة صور

 :الصورة األوىل: أن يقع الصلح على التنازل عن مجيع احلقوق أو بعضها

فإذا أراد الزوج فراق زوجته لألسباب السابق ذكرها وهي ترغب يف بقاء هذا الزواج فحينئذ جيوز هلا التنازل عن 

 358رابطة الزوجية.حقوقها أو بعضها لكي تسرتضي زوجها وتبقي هذه ال مجيع

أو إعراضا، هي املرأة تكون عند الرجل :)وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا  فعن عائشة رضي هللا عنها قالت

ن ، مث تزوج غريي، فأنت يف حل مقول له أمسكين ول تطلقين، تل يستكثر منها، فرييد طلقها، ويتزوج غريها

وعلى 359،أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خري(والقسمة يل، فذلك قوله تعاىل: فل جناح عليهما  النفقة عليّ 

 ذلك فالصلح هنا هو التفاق والرتاضي.

 :الصورة الثانية: أن يقع الصلح على الرضا ابألثرة عليها

هبذه أي إذا كربت الزوجة والزوج ل يريد فراقها ابلطلق وإمنا تزوج عليها شابة فآثرها على زوجته، فإن رضت 

دليل ما روي عن ب360خرج من ظلم األثرة،األثرة فقد وقع الصلح بينهما، ول جناح على الزوج بعد ذلك ألنه 
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نده حت كربت، فتزوج عليها شابة، خديج )أنه تزوج بنت حممد بن مسلمة األنصاري، فكانت عرافع بن 

الطلق، فطلقها واحدة، مث أمهلها حىت إذا كادت حتل راجعها، مث عاد فآثر فآثر الشابة عليها، فناشدته 

شئت إمنا  آثر الشابة فناشدته الطلق، فقال: ما، مث راجعها، مث عاد ف، فناشدته الطلق فطلقها واحدةالشابة

ما ترين من األثرة، وإن شئت فارقتك، قالت: بل أستقر على األثرة، بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على 

وعلى هذا فقد بني احلديث أن  361نده على األثرة(،ير رافع عليه إمثا حني قّرت عفأمسكها على ذلك، وَل 

، فإن أن تبقى على األثرة أو يقوم بفراقها الرجل إذا آثر إحدى نسائه على األخرى فيجب عليه أن خيريها بني

 بقيت ورضت ابألثرة فقد وقع الصلح هنا.

أن يكون للزوج أكثر من زوجة فتصاحل إحداهن صاحبتها عن يومها، أي إذا وقعت بني الزوج الصورة الثالثة: 

صاحبتها عن فل جناح أن تصاحل إحداهن خشيت إحدى زوجاته الفراق منها ، أو وإحدى زوجاته نفرة

لم وجد على صفية بنت أن رسول هللا صلى هللا عليه وس) :بدليل حديث عائشة رضي هللا عنها 362يومها،

 صلى هللا عليه وسلم عين ولك يومي؟أن ترضي رسول هللا حيي يف شيء، فقالت صفية: اي عائشة هل لك 

مث قعدت إىل جنب رسول هللا صلى  ه ابملاء ليفوح رحيه،نعم، فأخذت مخار هلا مصبوغا بزعفران فرشت :قالت

ذلك فضل هللا النيب صلى هللا عليه وسلم: اي عائشة إليك عين، إنه ليس يومك، فقالت: هللا عليه وسلم، فقال 

 363.يؤتيه من يشاء، فأخربته ابألمر فرضي عنها(
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نفسه، وهذا النوع له أن يكون دافع النشوز واإلعراض من الزوج أما النوع الثاين من أسباب نشوز الزوج هو 

 364حالتني:

 أن مينع حقوق الزوجية عن زوجته، أو يضرهبا، أو يسبها بدون سبب شرعي. -1

 أن يطلب منها معصية هللا. -2

 أما علج احلالة األوىل فيكون بواحد من ثلثة أشياء:

أن تتنازل املرأة عن شيء من حقوقها كالنفقة أو الكسوة من أجل أن تستهوي زوجها وتستميل  -أ

إليها وتذهب ما وقع يف نفسه من الكراهية والوحشة هلا، وهذا التصاحل سبيل من سبل  قلبه

أيضا استحب الفقهاء أن يدفع الزوج لزوجته شيئا من املال إذا ، وعلى سبيل الصلح اإلصلح

 365.وتشكو منه كانت تكره صحبته

وجية، وخاصة إذا أدت التذكري والتخويف من عقاب هللا تعاىل إذا قصر الزوج يف احلقوق الز  -ب

َفإِْن أََطْعنَُكْم فَاَل تَْبغُوا َعلَْيِهنا ﴿ :ما عليها من حقوق وأطاعت زوجها، قال تعاىلالزوجة 

ا َ َكاَن َعِليًّا َكِبيرا )واملراد من هذه اآلية أي إذا أطاعت : فقد قال ابن كثري366،﴾َسبِيالا ۗ إِنا َّللاا

بعد ذلك، وليس له  بيل له عليهاما أابحه هللا له منها، فل ساملرأة زوجها يف مجيع ما يريده منها 

 367.ضرهبا ول هجرها ول إيذائها(

                                                           
 .303يسري عجور، المرجع السابق،  - 364
 .303المرجع نفسه،  - 365
 .34سورة النساء، اآلية  - 366
 .504، 1ابن كثير، المرجع السابق، ج - 367
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 تذكري ابلطبيعة اخللقية اليت جبلت عليها املرأة، فيذكر الرجل حبقيقة النساء ومدى حاجتهن إىلال -ت

عن النيب  فعن أيب هريرة رضي هللا عنه368اإلحسان، وأن هذا ل يتم إل عن طريق الصرب عليهن،

نساء ل)من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فل يؤذي جاره، واستوصوا اب صلى هللا عليه وسلم قال:

، فإهنن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء يف الضلع أعله، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن خريا

 369ابلنساء خرياا(.تركته َل يزل أعوج، فاستوصوا 

غيب والرتهيب يقوم املصلح إبصلح خلق الزوج الذي تعدى على وهبذا األسلوب الذي جيمع بني الرت 

عن ظلمه كان اخلري والصلح، وإل رفع أمره إىل احلاكم ليأمره حقوق زوجته وإرجاعه إىل رشده، فإن رجع 

عن إيذاء زوجته، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء، حيث قالوا أبداء احلقوق الزوجية الواجبة عليه وأن يتخلى 

 370.رفع أمره إىل احلاكمبوجوب 

هو أن يطلب منها معصية هللا سبحانه  أما احلالة الثانية من حالت النشوز الذي يكون سببه الزوج نفسه

 ، ففي هذه احلالة ل يستجاب له ما دام األمر فيه معصية هلل سبحانه وتعاىل، وجيب أن يعرف الزوجوتعاىل

خيالف شرع هللا إذا كان عاملا هبذه املعصية اليت طلبها وجته له يف املعروف، وعليه أل أن حدود طاعة ز 

إىل  هجيب رفع أمر ، أما إذا كان جيهلها على املصلح أن يعرفه بتحرميها يف الشرع، فإذا أصر عليها منها

 372الطاعة يف املعروف(.: )ل طاعة يف معصية هللا وإمنا فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم371احلاكم،

                                                           
 .305يسري عجور، المرجع السابق،  - 368
 .301، 4تحريم الظلم، جأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب  - 369
 .308يسري عجور، المرجع السابق،  - 370
 .309المرجع نفسه،  - 371
 .329، 3أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اْلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية، ج - 372
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وهبذا يتضح أن الصلح بني الزوجني يف مجيع صوره خري من الفراق الذي يكون سببا يف إهناء الرابطة 

 الزوجية.

 

 .اخلطوة الثانية: التحكيم

 :متهيد

ْن ﴿ قال تعاىل: ا م ِ ْن أَْهِلِه َوَحَكما ا م ِ ا َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق َبْيِنِهَما فَاْبعَثُوا َحَكما أَْهِلَها إِن يُِريدَا إِْصاَلحا

ا ا َخِبيرا َ َكاَن َعِليما ُ َبْيَنُهَما ۗ إِنا َّللاا  373.﴾يَُوف ِِق َّللاا

إن هللا سبحانه وتعال بني من خلل هذه اآلية ما الذي جيب فعله إذا َل تنفع وسائل إصلح الزوجة السابقة، 

ح بينهما واحلفاظ على األسرة من التفكك والهنيار، فأمر ببعث احلكمني من أهل الزوج وأهل الزوجة لإلصل

)إذا وقع الشقاق بني الزوجني  ألهنا أساس بناء اجملتمع ولكي ل يفضى األمر إىل الطلق، فقد قال ابن كثري:

أسكنهما احلاكم إىل جنب ثقة ينظر يف أمرمها ومينع الظاَل منهما من الظلم، فإذا تفاقم أمرمها وطالت خصومتهما 

ث احلاكم ثقة من أهل املرأة وثقة من أهل الزوج ليجتمعا فينظرا يف أمرمها ويفعل ما فيه املصلحة ما يراينه بع

   374من التفريق أو التوفيق وتشوف الشارع إىل التوفيق(.

وقد اختلف الفقهاء واملفسرون يف من هو املخاطب يف هذه اآلية، فقال القرطيب واجلصاص وبعض املفسرين 

اطب هو احلاكم الذي ينظر بني اخلصمني والذي مينع من التعدي والظلم، فاهلل سبحانه وتعاىل قد بني إن املخ

                                                           
 .35سورة النساء، اآلية  - 373
 .504، 1إسماعيل بن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم، دار الفيحاء، دمشق، سوريا، ج - 374
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أمر الزوج وأمره بوعظ زوجته وختويفها من عقاب هللا، مث يهجرها يف املضاجعة إن َل ترتاجع عن نشوزها، مث 

  375الذي ينصف املظلوم. يضرهبا إن استمرت يف النشوز، فإذا َل ينفع معها اجته الزوجان للحاكم

 376وقال بعضهم إن املخاطب هو القاضي أو اإلمام أو من يلي من قبله، وبه قال الرازي وبعض املفسرين.

وقال بعضهم اخلطاب موجه إىل مجيع صاحلي األمة، ألن قوله )خفتم( خطاب للجميع وليس خطاب خاص 

وجد اإلمام أو َل يوجد فللصاحلني أن يبعثوا ببعض دون غريهم، وإمنا هو خطاب خاص جبميع املؤمنني سواء 

  377احلكمني لإلصلح.

والراجح يف املخاطب هو احلاكم ألن سياق اآلية يشري إىل هذا املعىن ويؤيده، فبعد أن بني هللا سبحانه وتعاىل 

وسائل اإلصلح للزوجني وَل جتد نفعا خيف عليهما من أ ن خيرجهما ذلك إىل العصيان، فيبعث احلاكم 

 378كما من أهل كل منهما مأمونني وبرضا الزوجني وتوكيلهما، أبن جيمعا أو يفرقا، فما اختاره لزمهما.ح

 وكذلك فقد اختلف الفقهاء يف حكم بعث احلكمني، هل هو واجب أم مندوب؟

قاق القول األول: قالوا ابلوجوب وهو قول اجلمهور، فقد قال ابن العريب:)إذا علم اإلمام من حال الزوجني الش

)اآلية دالة على وجوب بعث احلكمني عند النزاع املستمر  وقال ابن عاشور: 379لزمه بعث إليهما حكمني(،

وقد استدلوا ابملعقول فقالوا: إن التحكيم من ابب رفع املظاَل واألمر  380بني الزوجني املعرب عنه ابلشقاق(،

هبا للفصل بني املتخاصمني، وكذلك ألنه  ابملعروف، وهو من الفروض العامة واملتأكدة على القاضي أن يقوم

                                                           
 .269، 2محمد بن عبد هللا بن العربي، المرجع السابق، ج - 375
 .96، 9محمد بن عمر بن حسين الرازي، المرجع السابق، ج - 376
 المرجع نفسه. - 377
 .243، 7ابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ج - 378
 .427، 1محمد بن عبد هللا بن العربي، المرجع السابق، ج - 379
 .46، 3محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، ج - 380
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إذا ترك التحكيم يضيق األمر على الناس ألنه يصعب عليهم أحياان احلضور إىل جملس القضاء فشرع التحكيم 

  381للحاجة.

 وهذا هو الرأي الراجح ألن األصل يف األمر الوجوب إذا َل توجد قرينة تصرفه عن ذلك، وهنا ل توجد.

)التحكيم جائز، وهو غري لزم واعترب األمر يف قوله  ابلندب وهو قول الشافعي، حيث قال: القول الثاين: قالوا

 382)فابعثوا( لإلرشاد وليس للوجوب.

 شروط احلكمني: -

 383هناك شروط ينبغي أن تتوفر يف احلكمني وهي:

 أقول: أربعة التكليف: أي أن يكون احملكم مسلما ابلغا عاقل حرا، واختلفوا يف أن يكون ذكرا على -1

الرأي األول: اشرتطوا الذكورة مطلقا سواء كان احلكمني حكمني أو وكيلني، ول جيوز حتكيم املرأة، وهو قول 

مجهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة، وحجتهم يف ذلك أن التحكيم حيتاج فيه إىل الرأي والنظر يف 

ن، وكذلك َل يول النيب صلى هللا عليه وسلم ول اجلمع والتفريق، وهذا ل يصلح إل أن يكون احلكمني ذكرا

أحدا من خلفائه امرأة يف القضاء، واملرأة مأمورة ابلتحرز عند خماطبة الرجال، فهي ليست مثلهم ألهنا انقصة 

                                                           
أحمد محمود صالح أبو هشهش، الصلح وتطبيقاته في األحوال الشخصية، رسالة ماجستير، جامعة الخليل،  - 381

 . 125-124م، 2007فلسطين، 
 .125، 2محمد بن عبد هللا بن العربي، المرجع السابق، ج - 382
 .528، 7، وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج127أحمد محمود صالح أبو هشهش، المرجع السابق،  - 383
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العقل وقليلة الرأي، وغري أهل حلضور جمتمع الرجال، وحتكيم املرأة يفضي إل ارتكاب حمظور، ألهنا ختتلط مع 

 384نظر واخللوة ببعض اخلصوم والشهود.الرجال وال

الرأي الثاين: قالوا أبن شرط الذكورة واجب إذا كان احلكمني حاكمان ومندوب إذا كان احلكمني وكيلن، 

وهو قول بعض الشافعية ومنهم احلناطي، والزركشي من احلنابلة إذ قال جبواز أن يكون احلكم أنثى على اعتبار 

 أهنما وكيلن.

قالوا ل يشرتط الذكورة إل فيما ل تقبل شهادة املرأة فيه، فيجوز التحكيم للمرأة فيما تقبل  الرأي الثالث:

شهادهتا فيه، فأهلية القضاء عندهم تدور مع أهلية الشهادة، أي ما يقبل شهادة املرأة فيه جيوز أن تتوىل القضاء 

جتهم أن شهادة النساء تقبل إل يف شهادة فيه وما ل فل، وهو قول احلنفية وبعض املالكية، أما احلنفية فح

احلدود واجلراح، فهي تقضي يف كل شيء إل فيهما، فقد قال ابن جنم:)املرأة تصلح سلطاان أو قاضية يف 

) إن محكا بينهما امرأة فحكمها ماض(، أي أن عند  ، أما حجة املالكية فقال أصبع وأشهب:385اجلملة(

 ة املسنة بدل احلكمني.بعض فقهاء املالكية جيوز بعث املرأ

الرأي الرابع قالوا جبواز حتكيم املرأة مطلقا، وهذا الرأي قال به الظاهرية وابن جرير الطربي، وحجتهم أن املرأة 

تتوىل القضاء فمن ابب أوىل جيوز هلا أن حتكم، وألن املرأة كما جيوز هلا أن تكون مفتية فيجوز هلا أن تكون 

 قاضية.

                                                           
وائل طالل سكيك، التحكيم في الشقاق بين الزوجين في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بقانون األحوال الشخصية  - 384

 .69-68، 2007قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، الفلسطيني ب
 .152، 2زين الدين الحنفي ابن نجيم، المرجع السابق،  - 385
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رأي الثالث الذي قال به احلنفية، حيث قالوا أن املرأة جيوز هلا التحكيم فيما جيوز شهادهتا هو ال :الرأي الراجح

فيه، مع الستفادة ما أمكن ابلقول األول يف اجلانب التطبيقي، مع حماولة دفع التعارض بينهما فيما خيدم 

خلصوم ل يقل خطرا عن اختلط الواقع، فيكون حكم املرأة أنثى وحكم الرجل ذكر، ألن اختلط املرأة احلكم اب

احلكم الذكر ابلزوجة األنثى، وأيضا فإن البيئة حتكم، كما ينبغي يف ذلك مراعاة ثقافة اجملتمع، فاجملتمع البدوي 

ل يقبل تدخل املرأة يف مثل هذه املسائل، فستعجز املرأة عن أداء مهمتها بعكس سكان املدن فهم ل يرون 

 386ثل هذا الدور، فرياعى ذلك عند تعيني احلكمني.ضرا يف أن متارس املرأة م

وكذلك جيب أن يكون احملكم أمينا على مصلحة الزوجني، لذلك ل جيوز حتكيم الكافر ول الصيب ول العبد 

 ول اجملنون أو املعتوه.

 للشهادة كما هو مشروط يف القاضي األهلية: جيب أن يكون احلكم أهل -2

الذي عني من طرف السلطان للحكم بني الطرفني، لذلك جيب أن تتوافر فيه الشروط ألن احملكم مبنزلة القاضي 

املشروط وجودها يف القاضي، وكذلك ل جيوز أن يكون الصيب والعبد واألعمى قضاة، وكذلك ل جيوز أن 

 يكونوا حكمني.

 لتعيني: أن يكون احملكم معيناا ا -3

املسجد، فإن هذا  أول يف الطريق أو أول من يدخل إىلفلو قال الطرفان إننا حكمنا الشخص الذي يصادفنا 

شخصا ، وكذلك ليس شرطا أن يكون احملكم شخصا يعرفه الطرفان، فلو عني املتخاصمان التحكيم ل يصح

على جواز بعث احلكمني من غري لف التحكيم بني الزوجني فقد اتفق الفقهاء ل يعرفانه حكما جائز، خب

                                                           
 .73-71وائل طالل سكيك، المرجع السابق،  - 386
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كون أو تعذر بعثهم لعدم توفر شروط احلكمني فيهم، ولكن اختلفوا يف حكم  دهم أهل الزوجني عند عدم وجو 

 احلكمني من غري أهل الزوجني مع توفر شروط احلكمني فيهم إىل قولني:

غري أهل  ث احلكمني منشافعية واحلنابلة، حيث قالوا جبواز بعالقول األول: هو قول اجلمهور من املالكية وال

 387يكوان من األهلني ولكن ل جيب. أنالزوجني، حيث يستحب 

 388وحجتهم يف ذلك:

ا ﴿ الزوجة وحكما من أهل الزوج، لقوله تعاىل:يستحب أن يكون احلكمني حكما من أهل  فَاْبعَثُوا َحَكما

ْن أَْهِلِه وَ  ْن أَْهِلَهام ِ ا م ِ ، ألهنما أدرى وأعلم ابحلال، فقد روي أنه وقع بني عقيل بن أيب طالب 389﴾َحَكما

بين أمية، فبعث عثمان رضي هللا عنه حكما من أهله وهو ابن عباس رضي هللا وبني زوجته شقاق وكانت من 

، وحكما من أهلها وهو معاوية رضي هللا عنه، ول جيب أن يكون احلكمني من أهل الزوجان ملا روي أن عنه

أحدمها من بين هاشم، واآلخر من بين عبد   عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهوزوجته اختصما، فرتافعا إىلل رج

حكمني بني الزوجني، فرجعا وَل يصلحا، فقال هلما عمر: ما قصدمتا  مشس، فبعث اب عباس وعثمان بن عفان

ُ ﴿ وجه هللا، فإن هللا يقول: ا يَُوف ِِق َّللاا ا إِن يُِريدَا إِْصاَلحا ا َخِبيرا َ َكاَن َعِليما   390.﴾َبْيَنُهَما ۗ إِنا َّللاا

ول يف الوكيل إذا املستحب أن يكون احلكمني من أهل الزوجني، ألن القرابة ليست شرطا يف احلاكم  -

 قلنا أبن احلكمني وكيلن.

                                                           
 60المرجع نفسه،  - 387
، 244، 7المرجع السابق، ج، ابن قدامة، 542، 1أبي بكر محمد بن عبد هللا بن العربي، المرجع السابق، ج - 388
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ني هو إرشادا واستحبااب إىل ما هو األصلح، أن الذي ذكرته اآلية من كون احلكمني من أهل الزوج -

حلكم من غري أهل الزوجني، فالغرض حصول اإلصلح، وتقييد اآلية ابألهل ابحلصول الغرض 

 لألغلبية.

  391كون احلكمني من أهل الوجني.القول الثاين: هو قول بعض املالكية وان تيمية، الذين قالو بوجوب  

 392وحجتهم هي:

 بعث حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة.عمل بظاهر اآلية، أي  -

إىل األمانة والنظر يف ألن أقارب الزوجني أدرى أبسرارمها والعلل اليت تواجه الزوجني، وهم أقرب  -

 مصلحتهما، وهم أدرى بكيفية صلحهما، ألن األهل يطمئن حلكمهم خبلف األجنيب.

يكون احلكمان من غري أهل الزوجان، أي يستحب أن الرأي الراجح: هو قول اجلمهور الذين قالوا جبواز أن 

  394وذلك لعدة أسباب منها: 393يكوان من أهلهما ولكن ل جيب.

وان عباس رضي هللا عنهم لآلية كما ذكران سابقا عندما بعث عمر ابن فهم الصحابة عمر وعثمان  -

 زوجان مها عنهما أجنبيان.يحكما بني عباس وعثمان بن عفان ل

الزوجني أو من حلصول الغرض من التحكيم وهو اإلصلح بني الزوجني سواء كان احلكمان من أهل  -

قليل ما يكون سكن غريمها، ورمبا يكون اإلصلح من األجانب أوىف من األهل، ففي وقتنا احلاضر 

                                                           
 .61وائل طالل سكيك، المرجع السابق،  - 391
 .26، 5، شهاب الدين محمود األلوسي، المرجع السابق، ج275، 2أحمد بن محمد الدردير، المرجع السابق، ج - 392
 .62وائل طالل سكيك، المرجع السابق.  - 393
، وائل طالل 261، 3، الشربيني الخطيب، المرجع السابق، ج542، 1عبد هللا بن العربي، المرجع السابق، ج - 394

 .63سكيك، المرجع السابق، 
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الزوجان مع األهل يف بيت واحد، وأحياان سكن الزوجني مع األهل يكون هو السبب يف إظهار 

احلرص عند اختيار احلكمني، فيكوان من ذوي الصلة والعلقة احلسنة الشقاق بني الزوجني، فيجب 

 مع الزوجني.

جد من األهل من منصب القضاء، أما إذا و ألن القرابة َل يضعها الفقهاء يف شروط التحكيم أو تويل  -

ثمان لألهل لكي يصلح عندما بعث ع أوىل لتوفر الشروط فيهم كما ذكران سابقايصلح فتحكيمهم 

 بني عقيل وزوجته.

)النفس، :إن القيد الذي ذكرته اآلية مبين على الغالب، ألن لفظ األهل يشمل العديد من املعاين -

َوَينقَِلُب ﴿ ل تعاىل:خر قا، ويف اآل(يعا، يف الدنياوالزوجة، والقرابة، والبلد، وأهل الصنعة، واملسلمني مج

ا  .395﴾إِلَٰى أَْهِلِه َمْسُرورا

، لذلك جيوز أن يكون احلكمان ألن التحكيم شرع من أجل مصلحة الزوجني وليس ملصلحة أهلهما -

 من غري األهل ما دام املقصود التوفيق بني الزوجني.

فلو حكم املتخاصمان ، يضاف إىل وقت معنييم على شرط أو عدم التعليق: أي ل يعلق التحك -4

 أحدا فيقولن له إذا جاء الشهر الفلين فاحكم بيننا، فهذا ل يصح.

عدم وجود خصومة: أي ل يكون احملكم خصما، ألن حتكيم اخلصم خلصمه ل يصح حبيث حيكم  -5

 لنفسه أو عليها، كما ل يصح أيضا أن يكون خصما ألحد طريف اخلصومة.

 ن يكون احملكم عاملا مبا حكم به خبريا مبا يطلب منه، مهتداي إل املقصود من بعثه.العلم: أي أ -6
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 دور احلكمني يف اإلصالح بني الزوجني: -

إن دور احلكمني هو إصلح اخللفات الزوجية بني الزوجني، وإزالة ما أصاب هذه العلقة من تصدع وشقاق، 

والوفاق والوائم، وألجل ذلك على احلكمني بذل اجلهد هلذا  وإرجاعها إىل ما كانت عليه يف السابق من األلفة

 396اإلصلح واتباع اخلطوات التالية:

، فيقوم كل من احلكمان ابلبحث عن خصائص الزوجني ع املعلومات اللزمة عن الزوجنيمج -أ

وعلقتهما الجتماعية والنفسية واألخلقية والقتصادية، وأيضا البحث عن أساليب التواصل بينهما، 

 ببعضهما ومع أولدمها ومع كل ما حييط هبما.

جلوس كل حكم إىل من وله: جيلس كل حكم إىل قريبه، أو الشخص الذي عني من أجل  -ب

أن يسمعه لكي يعرف األسباب اخلاصة اليت دفعته إىل النشوز عن الطرف اآلخر، ومناقشة ذلك بكل 

احلفاظ على العلقة الزوجية، وله الرغبة يف الصلح صراحة لكي يعرف أن هذا الشخص يريد الستمرار و 

 وإزالة الشقاق واخللف الذي وقع بينهما، أم أنه يريد إهناء هذه العلقة.

حترير مسألة النزاع أو الشقاق: بعد مساع احلكمني لكل الطرفني ومعرفة أسبا الشقاق بينهما يبدأ  -ج

ة األسباب الرئيسية من غريها من األسباب الثانوية اليت احلكمان يف حماولة حترير مكمن النزاع وهو تصفي

هلا أثر بسيط يف املشكلة، فإذا َل يقم احلكمان ابلتحقق من األسباب الرئيسية اليت أدت إىل اخللف قد 

يعاجلان أسبااب اثنوية، وابلتايل فإن اهلدف املرجو من الصلح الذي يستلزم القضاء على أصل النزاع ل 

                                                           
علي بن عوالي، الصلح ودوره في استقرار األسرة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير،  - 396

، مؤسسة اقرأ للنشر ، حاتم آدم، العالقات الزوجية فنون وأسرار177-176م، 2012جامعة وهران، الجزائر، 

 .332-331، م2014والتوزيع والترجمة، 
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عرفة األسباب الرئيسية للشقاق وعزهلا عن األسباب الثانوية تضيق دائرة اخللف بني يتحقق، ألن م

 الزوجني، وبذلك ميكن القضاء عليها.

مجع احلكمني الزوجني: عندما جيتمع الزوجان يذكراهنما احلكمني مبا جيب التذكري به وتبصريمها ابألمر  -د

عاجلة السبب الذي أدى هبما إىل الشقاق، سواء من مجيع جوانبه ويرشداهنما إىل الطريق الصحيح وم

إبمهال أحدمها واجباته اجتاه اآلخر، أو بسبب شخص خارجي يريد اإليقاع بينهما وغريها من األسباب 

اليت إبزالتها والتخلي عنها يزول الشقاق بينهما، وميكن أيضا أن مينح احلكمني كل من الزوجني مهلة من 

 عليه بني الفقهاء.لحا بينهما وهذا متفق أهل النصح، مث جيمعاهنما ويص أجل التفكري والستنصاح من

أما إذا رأى احلكمني أن مصلحة الزوجني هي التفريق بينهما فهذا فيه خلف بني الفقهاء، فهناك من 

قال بنفاذ حكم احلكمني إذا رأاي املصلحة يف التفريق ولو بدون رضا الزوجني كنفاذ حكمهما يف التوفيق 

صلح، وهو قول املالكية ورواية عن الشافعية ورواية عن أمحد، إل أنه يشرتط لنفاذ هذا احلكم حضور واإل

الزوجني جلسة النطق ابحلكم، لعدم صحة احلكم على الغائب، أما من قال بعدم نفاذ حكمهما يف التفريق 

عن الزوجني، فل يقع التفريق إل وهو قول احلنفية والشافعية ورواية عن أمحد، فقد اعتربوا احلكمني وكيلني 

برضا الزوجني معا، ألن إيقاع الطلق حق الزوج، وبدل املال كعوض للخلع من حق الزوجة، وابلتايل ل 

جيوز التفريق بينهما ألن مهمة احلكمني هي اجلمع والتوفيق بني الزوجني وليس هلما سلطة يف التفريق 

مني ينفذ يف التفريق كما ينفذ يف اجلمع والتوفيق حىت وإن بينهما دون رضامها، والصحيح أن حكم احلك

 397َل يرض الزوجان ابحلكم، ما دامت املصلحة الراجحة تقتضي التفريق.
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 عرض القاضي الصلح على الزوجني.اخلطوة الثالثة: 

 متهيد:

القاضي يعترب دور القاضي مهما يف الصلح بني الزوجني فتدخله هو آخر مرحلة من مراحل الصلح، ألن 

منشغل مبا هو معروض أمامه من القضااي ل يتدخل للصلح بني الزوجني إل إذا عجز احلكمني على اإلصلح 

واشتد اخلصام والشقاق واستعصى حله على احلكمني، ففي هذه احلالة يتدخل القاضي للنظر يف القضية 

لقة الزوجية واستمرارها وإنقاذ األسرة وحماولة اإلصلح بني الزوجني، ألنه أمر ضروري وواجب للحفاظ على الع

من التفكك، فيستعمل القاضي كل السبل املتاحة أمامه من أجل اإلصلح والواجب على القاضي أن ل يبادر 

إىل القضاء ول حيكم بني الزوجني ابلطلق بل جيب عليه ردمها إىل الصلح مرتني أو أكثر إذا كان يرجو 

ا جيمعهما من اإلجيابيات أكثر ما يفرقهما من السلبيات، فإذا َل يتعني احلق اإلصلح بينهما، وذلك لوجود م

على أحد الزوجني فحمل القاضي الزوجني على الصلح أوىل وأفضل وحياول القاضي حتقيق ذلك بكل الطرق 

 398من ترغيب ووعظ وترهيب من هللا سبحانه إن رجا منه اإلصلح.

 

 حكم عرض القاضي للصلح: -

علماء خلف يف استحباب عرض الصلح على اخلصوم إذا َل يتبني للقاضي وجه احلق يف القضية، َل يقع بني ال

وزاد بعضهم على ذلك فقالوا وَل يتمكن من مشاورة غريه، وَل يوجد قاٍض غريه، ول يوجد خلف بينهم يف 

ي الفضل، أو استحباب عرض الصلح على اخلصوم ولو تبني له وجه احلق يف حالة إذا كان اخلصوم من ذو 
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من ذوي األرحام، أو خاف من فصل اخلصومة ابلقضاء تفاقم األمر وحدوث فتنة، هذا مدار التفاق بني 

العلماء، أما مدار اخللف بينهم فحول ما إذا تبني للقاضي وجه احلق وَل يكن اخلصوم من ذوي الفضل أو 

لقاضي الصلح على اخلصوم أم ل؟ ويف هذا بينهم صلة رحم وَل خيش تفاقم األمر وحدوث الفتنة، فهل يعرض ا

 399أقوال ثلثة على النحو اآليت:

القول األول قالوا جبواز عرض الصلح على اخلصوم مطلقاا سواءا تبني له وجه احلق أم َل يتبني، وهو قول بعض 

 احلنفية، وقول للمالكية، وظاهر قول الشافعية، وبعض احلنابلة. 

، وهو ق، إل برضا اخلصومجيوز عرض الصلح على اخلصوم مىت تبني للقاضي وجه احلوالقول الثاين يرى أنه ل 

 قول احلنفية وبعض املالكية، واحلنابلة.  

والقول الثالث قالوا أبنه ل جيوز للقاضي عرض الصلح على اخلصوم إذا تبني له وجه احلق إل إذا رأى لذلك 

 لبعض املالكية. وجهاا كالرفق ابلضعيف منهما وغري ذلك، وهو قول

والراجح هو جواز عرض القاضي للصلح مطلقاا سواءا تبني له وجه احلق أم َل يتبني له قبل النظر وبعده ألن 

يف حالة تبني للقاضي أو غريه أن أحد اخلصوم مبطل يف َل ختصص إل أنه ينبغي القول األدلة الواردة يف ذلك 

صلح ألنه إذا عرض الصلح يكون مكافأة للمعتدي، وتضييع دعواه ففي هذه احلالة على القاضي عدم عرض ال

للذي له احلق، إل إذا خشي من احلكم الشرعي شيوع فوضى وهرج وهتك لألعراض واألموال فإنه أيمر ابلصلح 

 400ويعرضه.

                                                           
عبد هللا بن سعيد القحطاني، الصلح القضائي وتطبيقاته في المحاكم السعودية، رسالة ماجستير، جامعة اْلمام  - 399
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 401شروط عرض القاضي للصلح: -

علم صاحب احلق ل جيوز ل يكون قد استبان للقاضي وجه احلق، وَل يظهر له صاحبه املستحق له ألنه إذا أ

له عرض الصلح إل يف حالة القراابت وذوي الرحم وأويل الفضل، وخشية تفاقم األمر، وهذا هو مذهب 

 اجلمهور.

أن ل يطيل القاضي يف عرض الصلح، ويؤخر جراين الدعوى مبا يضر املتخاصمني طلباا للصلح، فيكون 

فقهاء يف املدة اليت جيوز التأجيل هلا فقيل يوم، وقيل يومان التطويل هلذا الغرض عقوبة يف حقهم، وقد اختلف ال

وثلثة، وقيل حسب املصلحة، وكذلك فقد قال الفقهاء ل ينبغي للقاضي تكرار عرض الصلح على اخلصوم 

ألنه يؤدي إىل أتخري وصول احلق إىل مستحقه وألن مطله احلق والتأخري فيه ظلم لقوله صلى هللا عليه وسلم 

، أما إذا طمع القاضي أن يصطلح اخلمصان فل أبس من الصلح مرة 402 ظلم حيل عرضه وماله()مطل الغين

 ومرتني.

 

 

 403مباشرة القاضي للصلح والفرق بينهما وبني عرضه للصلح: -

                                                           
 .69المرجع نفسه،  - 401
 .1270مطل الغني ظلم، رقم أخرجه البخاري، كتاب االستقراض، باب  - 402
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121 
 

بنفسه اإلصلح بني املتخاصمني، وليس له أن يفوض غريه يف لقاضي للصلح هي أن يتوىل القاضي مباشرة ا

ألهنا من املهام األساسية للقاضي مثلها يف ذلك مثل مهمة الفصل يف النزاع اليت ل جيوز له القيام هبذه املهمة 

 أن يفوض غريه يف القيام هبا.

والفرق بني عرض الصلح ومباشرهتا؛ أن عرض الصلح على اخلصوم قد يكون من جهة القاضي، وقد يكون 

ف أخرى ل علقة هلا ابلنزاع، أما مباشرة القاضي من جهة هيئة للصلح بني املتنازعني، وقد يكون من قبل أطرا

للصلح أي هو من يتوله بنفسه ول يقوم به غريه، ألنه من مهمة القاضي يف هذه املرحلة إل أنه جيوز له 

 تكليف غريه وسيطاا للتدخل يف مباشرة الصلح.

 احلاالت اليت ميكن للقاضي فيها عرض الصلح على اخلصمني هي: -

من فصل القضية قضاء تفاقم األمر بني اخلصوم، ففي هذه احلالة جيب عليه عرض  إذا خشي القاضي .1

 404الصلح واإلحلاح به عليهم حسب احلاجة.

إذا أشكل على القاضي أمر من األمور وَل يتبني له وجه احلق فيه، ول يوجد قاٍض آخر، ول يوجد  .2

خاطره احملتملة وإمخاد حدوث مل درءاا من يستشريه يف هذا األمر، جيب عليه عرض الصلح قطعاا للنزاع و 

 405فتنة حمتملة.

                                                           
أبي الحسن عالء الدين علي بن خليل الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام، دار  - 404

 .18الفكر، 
ة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، علي بن عبد السالم بن علي أبي الحسن التسولي، البهجة في شرح التحف - 405
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إذا طال اخلصام يف أمر وتشعب كثرياا فإنه يندب للقاضي يعرض الصلح على اخلصوم، فإذا رأى أن  .3

 406هذا التشعب يؤدي إىل فتنة وجب عليه عرض الصلح واللزام به قطعاا لطريق الفتنة.

ا أحلن حبجته من اآلخر فإنه يشرع للقاضي يف هذه إذا تقاربت احلجتان بني اخلصمني إل أن أحدمه .4

 407احلالة إن َل يندب له أن يعرض الصلح لكن يرفق ابلضعيف من اخلصمني.

إذا رأى القاضي أن احلكم ابلقضية بغري الصلح ل ينهي اإلشكال، ول يعود بفائدة على أحدمها فإن  .5

 408ضية بينهما لكي ينهي اخللف والنزاع.القاضي أيمرمها ابلصلح ويرغبهما فيه، وجيعل هلما صيغة مر 

 هناك أمور ال ينبغي للقاضي أن يرد فيها اخلصوم إىل الصلح منها: -

إذا تبني للقاضي وجه احلق: فل يدعوا الزوجني إىل الصلح إذا تبني له احلق، وإمنا ينفذ القضاء أ. 

ابلرجوع إىل الصلح، أو كان فيهما ألنه عند تبني احلق ل فائدة من الصلح، إل إذا رضى الزوجان 

قال أبو احلسن  409الصلح أرجح من القضاء إذا خشي تفاقم األمر بني الزوجني أو زايدة الفتنة.

) وإذا أشكل على القاضي وجه احلق أمرهم ابلصلح، فإن تبني له وجه احلكم فل يعدل  الطرابلسي:

بني املتخاصمني، أو كاان من أهل  إىل الصلح، وليقطع به، فإن خشي من تفاقم األمر إبنفاذ احلكم

 410الفضل أو بينهما رمحا أقامهما وأمرمها ابلصلح.

إذا كانت املصلحة يف الفصل بينهما قضاء: إذا خشي القاضي من عدم التزام الزوجني ابلصلح، ب. 

أو ترتب مفسدة عليه أو الختلف يف تنفيذه وترجح عند القاضي أن املصلحة يف الفصل بني الزوجني 

                                                           
إبراهيم شمس الدين محمد بن فرحون اليعمري، تبصرة الحكام في أصول األقضية واألحكام، دار عالم الكتب  - 406

 م.2003للنشر والتوزيع، 
 المرجع نفسه. - 407
 .75عبد هللا بن سعيد القحطاني، المرجع السابق،  - 408
 .28 هـ،1436، محرم 67الصلح في مجلس القضاء، مجلة العدل، العدد  ،العصيمي فيصل بن سعد - 409
 .19، المرجع السابقأبو الحسن الطرابلسي،  - 410
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ي القضاء حينها ل ينبغي له ردهم إىل الصلح، مثل أن يكونوا مجاعة يتعذر التحقق من رضاهم ه

 411مجيعا.

إذا تعذر الصلح: يف حال تعذر الصلح لمتناع الزوجني أو تعنت أحدمها بث القاضي يف القضية، ج. 

هللا صلى هللا عليه إىل رسول  -قد شهد بدرا -فقد جاء عن عروة بن الزبري أنه خاصم رجل من األنصار

اسق اي  صلى هللا عليه وسلم للزبري: )وسلم يف شراج من احلرة، كاان يسقيان به كلمها، فقال رسول هللا

(، فغضب األنصاري، فقال : اي رسول هللا آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول ل جاركزبري، مث أرسل إ

بلغ اجلدر(، فاستوعى رسول هللا صلى هللا عليه اسق مث احبس حىت ي) هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال:

وسلم حينئذ للزبري حقه، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبري برأي سعة له 

ولألنصاري، فلما أحفظ األنصاري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استوعى للزبري حقه يف صريح احلكم، 

ما أحسب هذه اآلية نزلت إل يف ذلك، )فل وربك ل يؤمنون حىت حيكموك  قال عروة: قال الزبري: وهللا

  412.413فيما شجر بينهم(

إذا كان يف الصلح جور أو ظلم على أحد الزوجني: على القاضي أن حيذر من الصلح اجلائر بني د.  

ظلم على أحد الزوجني، فمىت أصلح بينهما بنفسه أو وكل غريه، مث تبني له بعد ذلك أن هذا الصلح فيه 

 414الزوجني، فإنه مردود وعليه إعادة الصلح بينهما ابلعدل، أو حيكم بينهما حبكم الشرع.

                                                           
 .29، المرجع السابق، العصيمي فيصل بن سعد - 411
 .65سورة النساء، اآلية  - 412
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 خطوات الصلح بني الزوجني يف القانون اللييب: -ت

 متهيد:

وما بعدها من قانون الزواج والطلق، حيث نصت املادة على  35لقد تناول املشرع اللييب النشوز يف املادة 

يتفق الطرفان على الطلق فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من احملكمة املختصة وفقا للمواد أنه )إذا َل 

 .40إىل املادة  36التالية(، وهذه املواد هي من املادة 

فاملشرع اللييب َل يعرف الشقاق والضرر ول كيفية علجه، قبل وصوله إىل أروقة القضاء، وما يتطلب ذلك من 

 ب اتباعها لقبول الدعوى، بل تطرق إىل نقطتني مبينا حكمهما:إجراءات قانونية جي

حيث بني أولا أن على القاضي حيكم ابلطلق، وهذا ل يكون إل بعد إجراء حماولت الصلح اليت نصت 

من قانون الزواج والطلق اليت سيأيت تفصيلها فيما بعد، واثنياا بني مسألة اجلزاء الذي  39-38عليها املواد 

  415لى املتسبب يف الضرر ابحلرمان من بعض حقوقه.يقع ع

وعدم تطرق املشرع اللييب إىل تعريف النشوز وكيفية علجه وفق اخلطوات اليت بينهما هللا تعاىل يف كتابه الكرمي، 

ونص مباشرة على آخر حل الذي ل يلجأ إليه يف احلقيقة إل بعد استنفاذ كل اخلطوات املطلوبة شرعا من 

ضرب وحتكيم، فهذا ل يعين أن املشرع داس على هذه اخلطوات أو جتاهلها، وإمنا ينبغي الرجوع وعظ وهجر و 

من نفس القانون اليت بدورها حتيلنا على مبادئ الشريعة اإلسلمية األكثر ملئمة لنصوص  73إىل املادة 

                                                           
 .164، 2سعيد الجليدي، المرجع السابق، ج - 415
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مراحل علجه وفقا ألحكام القانون يف كل ما َل يرد فيه نص يف هذا القانون، وقد سبق بيان أحكام النشوز و 

 416الشريعة اإلسلمية يف إطار هذا البحث.

، فالقاضي 39أما صور الشقاق والضرر فقد ترك أمر تقديرها لسلطة قاضي املوضوع، وهو ما نصت عليه املادة 

ق هو الذي يقدر وجود الشقاق واستمراره ووجود استحالة العشرة اليت جعلتها املادة السابقة سببا يف التطلي

حال العجز عن اإلصلح، وهذه املسألة التقديرية ختتلف من قاضي إىل آخر ومن زمن إىل آخر، على أن 

 417وجود الشقاق واستحال العشرة ميكن استخلصها من عدة قرائن.

من قانون الزواج والطلق حتيلنا  73أما كيفية علج الزوج نشوز زوجته أو ابلعكس يف القانون، فإن املادة 

 دئ الشريعة اإلسلمية اليت بينت اخلطوات الواجب اتباعها لعلج الشقاق والضرر كما ذكران سابقا.على مبا

 اخلطوة األوىل: التحكيم:

من قانون الزواج والطلق على أنه )إذا َل  38-37-36لقد تناول املشرع اللييب مسألة التحكيم يف املواد 

ورفع األمر إىل احملكمة املختصة توىل تعيني حكمني لإلصلح يتفق الزوجان على الطلق طبقا للمادة السابقة 

 بني الزوجني.

فهذه املادة نصت على وجوب تعيني حكمني، وجاء يف املادة اليت تليها شروط احلكمني، فذكرت املادة أنه 

، يتعني أن يكون احلكمني من أهل الزوجني فإن انعدم من يصلح هلذه املهمة من أهل الزوجني فمن غريمها
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وذلك للبحث عن أسباب الشقاق من أجل إصلحه، حفاظا على العلقة األسرية ما قد يصيبها من تفكك، 

 وتعيني احلكمني يف القانون ألجل رفع الشقاق والضرر وإعادة احلياة إىل جمراها الطبيعي.

 :شروط احلكمني يف القانون أ.

اليت حددها قانون الزواج والطلق يف املادة  عند اختيار القاضي للحكمني ينبغي عليه أن يراعي الشروط

 (، وهذه الشروط هي:37)

ولعل مربر ذلك  418اشرتط املشرع يف احلكمني أن يكوان رجلني فاستبعد النساء من أن يكن  يف مهمة الصلح،

ذر أن أمر الصلح يقتضي التنقل بني الزوجني وأقارهبم وكل من يكون قادراا على إقناعهم ابلصلح وهو ما يتع

على املرأة خاصة يف بيئة اجملتمع اللييب، وإن كان هذا األمر يعد سلوكاا غريباا عن التشريع اللييب الذي يسمح 

للمرأة ابلعمل يف اجملال القضائي من نيابة وقضاء وحماماة وحىت الشرطة، وهو أصعب من مارسة التحكيم، هذا 

 التشريعية للنظام القانوين اللييب.ما يدل على عدم مراعاة جلان صياغة القوانني للوحدة 

اشرتط املشرع اللييب العدالة ويقصد ابلعدالة هنا الستقامة وذلك بتجنب الكبائر والتعفف عن ارتكاب 

 419الصغائر.

حدد املشرع اللييب أن يكون احلكمني من أهل الزوجني أحدمها من أهل الزوج واآلخر من أهل الزوجة، إل إذا 

فأهل الزوجني األقدر على حل املشكلة إن رغبا ألهنما  420جني من يصلح هلذه املهمة،َل يوجد من أهل الزو 

                                                           
 .163، 2سعيد الجليدي، المرجع السابق، ج - 418
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األقدر على الضغط األديب على الزوجني للرجوع إىل احلق وأيضاا أهل الزوجني األكثر حرصاا يف الغالب على 

 استمرار احلياة الزوجية.

اإلصلح بينهما، وهو مستتبع للشرط السابق، أن يكون احلكمني من هلم اخلربة حبال الزوجني وهلم قدرة على 

 421وهلذا كما ذكران قدم املشرع أهل الزوجني على غريمها.

وما يلحظ على تطبيق مواد القانون املتعلق بدور احلكمني، أنه يف حالت كثرية يتحول احلكمان من دور 

فيكوان خصمني مها أيضاا ويكون ذلك اإلصلح إىل تبين كل منهما رأي اخلصم الذي ميثله الزوج أو الزوجة 

أبن يتمسك احلكم عن الزوجة أبهنا على حق وحيمل الزوج مسؤولية تصدع احلياة الزوجية، ويتمسك احلكم 

عن الرجل بصحة موقفه ونفي التهمة عنه يف حتمل املسؤولية، ما يؤدي إىل إطالة عمر القضية، وهو ما جاء 

كمني قد عجزا يف اإلصلح بينهما، وإمنا قدماه ل يكون إصلحاا، بل يف حكم للقضاء اللييب أبنه )إن احل

 . 422تفريقاا، وهو ما خيرج عن مهمتهما املكلفني هبا(

 ب. مهمة احلكمني:

( من قانون الزواج والطلق، وتبدأ 38مهمة احلكمني هي اإلصلح بني الزوجني وهو ما نصت عليه املادة )

احملكم على أن يقوما مبهمتهما بعدل وأمانة، وهذا يشعر الزوجني ابلثقة مهمة احلكمني أبداء اليمني أمام 

 423ابحلكمني وعدم احنيازمها ألي طرف.
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وعلى القاضي أن حيدد للحكمني مدة ل جتاوز شهراا ألداء مهمتها وله متديدها ملدة أخرى واحدة، أي أن 

ما يؤدي لإلضرار ابلزوجني أو أقصى مدة عمل احلكمني هي شهران، وذلك خشية طول املدة دون جدوى 

 425فإذا ماطل احلكمني وَل يؤداي مهمتهما جبدية للقاضي تبديلهما آبخرين. 424أحدمها.

مث ينتقل احلكمني ملباشرة مهمتها ابلتعرف على أسباب الشقاق بني الزوجني، وحماولة حتديد املسؤول عن 

بب للشقاق، وإقناع الطرف اآلخر ابلعودة للحياة الشقاق لتكون البداية منه إلقناعه ابإلقلع عن السلوك املس

الزوجية بشكل طبيعي وطي صفحة اخللفات وتناسيها، وعلى احلكمني أن يبذل وسعهما لإلصلح وبكل 

الوسائل املمكنة، من خلل وضع احللول ألسباب الشقاق وحث الزوجني على التمسك ابلرابطة الزوجية 

 426فكري فقط يف كيفية العودة للستقرار األسري.وإببعاد التفكري يف النفصال والت

فإذا جنح احلكمني يف مهمتهما فيكون هو اهلدف املرجو، ويرفعان تقريراا بذلك للمحكمة وتنتهي الدعوى، 

فإذا فشل يف مهمتهما يرفعان تقريراا للمحكمة يبينان يف أسباب الشقاق واملتسبب فيه وأسباب فشل مهمتهما، 

وليس لتقريرمها قوة إلزام على قرار احملكمة فهي من حيدد فقط املتسبب يف  427بني الزوجني، وليس هلما التفريق

 الشقاق عند احلكم يف الدعوى.
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 :اخلطوة الثانية: القضاء

قبل أن يقوم القاضي ابلصلح بني الزوجني عليه أن ينظر ويتأكد إذا كان هذا الطلق أو التطليق مبنيا على 

الزوجني إلهناء احلياة الزوجية، أم لسبب خلف أو شقاق دفع ابلزوج إىل إيقاع الطلق، أو اتفاق مسبق بني 

 ابلزوجة إىل طلب التطليق.

إذا كان الطلق أو التطليق بناء على اتفاق مسبق بني الزوجني، أو بناء على طلب أحدمها وقبول الطرف 

دام أن طلب الطلق كان مبحض إرادهتما  اآلخر بذلك، فإن القاضي غري ملزم بعرض الصلح عليهما، ما

الفقرة أ من قانون الزواج والطلق،  35ورضامها، وقد تناول املشرع اللييب مسألة الطلق ابلرتاضي يف املادة 

حيث نصت هذه املادة على أنه )يقع الطلق يف حضور الزوجني أو وكيليهما بوكالة خاصة، ويوثق الطلق 

 428لدى احملكمة املختصة(.الذي يقع ابتفاق الطرفان 

دور القاضي يف الصلح يف حال طلب أحدمها الطلق أو التطليق: فإذا طلب أحد الزوجني التطليق بناء عل 

من قانون الزواج والطلق، ففي هذه احلالة جيب على القاضي أولا التأكد من وجود  35ما نصت عليه املادة 

ت احملكمة العليا أبن )مسألة تقدير وجود شقاق بني الشقاق الذي يستحيل معه دوام العشرة حيث قض

الزوجني من عدمه ما تستقل به حمكمة املوضوع دون معقب عليها من حمكمة النقض طاملا كان حكمها قد 

، مث عليه أن يبذل جهده وأن يستعمل السلطة املخولة له 429بين على أدلة هلا أصلها الثابت يف أوراق الدعوى(

الزوجني، وذلك ابلبحث عن أسباب طلب الفراق، إذ مبعرفتها ميكن للقاضي إزالتها من أجل الصلح بني 

إبعمال السلطة املخولة له قانوان، حرصا منه على ما حيفظ علقتهما، واستمرارها على أسس املودة والرمحة 
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ء حماولت عدة، والتعاون، من أجل حتقيق هذا الصلح بني الزوجني من طرف القاضي ألزمه املشرع اللييب إبجرا

من قانون الزواج والطلق على أنه )إذا  39ول ييأس ما دامت املدة احملددة َل تنقض بعد، حيث نصت املادة 

عجز احلكمان عن اإلصلح بني الزوجني تولت احملكمة الفصل يف النزاع، ويف هذه احلالة تعقد احملكمة جلس 

 430وتبث الضرر حكمت ابلتطليق(. سرية لإلصلح بني الزوجني، فإذا تعذر عليها ذلك

ويف هذا حكم القضاء اللييب أبن  )احملكمة قد أحالت موضوع النزاع للحكمني حملاولة اإلصلح بينهما إل أهنما 

عجزا عن اإلصلح، فقامت احملكمة بعدها إبجراء جلسة سرية حملاولة اإلصلح لكنهما أصر ا على طلبهما 

غري اثبت يف واقعة احلال، وأن املدعية يف الدعوى األصلية، واملدعى عليه يف  التطليق لضرر، وملا كان الضرر

املقابلة قد عجزا عن إثبات دعوامها، واحلكمني واحملكمة يف جلسة سرية تعذر عليهما اإلصلح بينهما،  ىالدعو 

وأنه استبان للمحكمة أبن الشقاق بني الزوجني مستمر ما يستحيل معه دوام العشرة فإهنا حتكم ابلتطليق 

 . 431والتفريق بينهما(

حملكمة املختصة ويثبت لديها بتصريح من ميلكه يف حضور ويف مجيع األحوال ل يثبت الطلق إل حبكم من ا

الطرف اآلخر أو وكيله بوكالة خاصة إن تعذر حضوره شخصيا وذلك كله بعد استنفاذ مجيع حماولت الصلح 

والقاضي ل يستجيب إىل طالب الطلق منهما ول احلكم ابلطلق  47-28بني الزوجني وفقا للمادتني 

ه قبل ذلك أن توىل إصلح ذات البني بينهما وذلك مبحاولة اقناعهما ابلعدول عن مبجرد طلبه بل جيب علي

الطلق وتذكريمها ابلعواقب الوخيمة وأنه أبغض احللل إىل هللا كما وصفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأن 

                                                           
 .39جع السابق، الهادي زبيدة، المر - 430
 م.3/1/2007م، صادر 207/2005محكمة الزاوية الجزئية، دائرة األحوال الشخصية، الدعوى رقم،  - 431
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لإلصلح، فإن الصرب والتحمل أفضل نت اللتجاء إىل الطلق، فإن َل يستجيبا وجب عليه تعيني حكمني 

 432عجز احلكمني حاول القاضي اإلصلح بنفسه، فإن استمر الشقاق وجب عليه التطليق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .190علي بن عوالي، المرجع السابق،  - 432
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 الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب يف أحكام الصلح بني الزوجني: االتفاق واالختالف بنيبيان أوجه  -ج

زوجته فيبدأ بوعظها بكل األساليب اليت تؤثر ذكرت الشريعة اخلطوات اليت جيب على الزوج اتباعها عند نشوز 

فيها لكي ترتاجع عن نشوزها، فإذا فشل انتقل إىل الوسيلة الثانية وهي اهلجر يف املضاجع فيبني لزوجته أنه 

يستطيع الستغناء عنها، فإذا َل جتد نفعاا هذه الوسيلة انتقل إىل الوسيلة الثالثة وهي الضرب، فيضرب زوجته 

ي يبعد عنها النشوز الذي متكن منها، فينتقل بني هذه الوسائل ترتيباا على الراجح، أي ضرب أتديب لك

الوسيلة األوىل فالثانية مث الثالثة، خبلف القانون فاملشرع اللييب َل يتطرق إىل هذه اخلطوات وَل يذكرها يف سياق 

ر تعريف للنشوز ول كيفية علجه بل مواده، بل ابتدأ آبخر حل يلجأ إليه عند فشل الوسائل السابقة، فلم يذك

، وفيها جزاء دنيوي ي نظام حياة متكامل ديناا وقضاءا انتقل مباشرة إىل القاضي، والعلة يف ذلك أن الشريعة ه

خروي، وهناك من األمور يعجز القضاء عن اثباهتا يرتك احلساب فيها إىل اآلخرة، ولذا تدخل الشريعة لتنظيم وآ

ة اخلاصة يف أدق تفاصيلها لكي حتافظ على األسرة بشكل صحيح ومنظم، وإمنا يتطرق حياة الفرد الجتماعي

القانون إىل هذه املشاكل عند وصول األمر إىل القضاء، لوجود الرقابة اإلهلية على حياة الناس اليت يفتقدها 

 القانون.

ذلك على أربعة أقوال حيث َل تقيد الشريعة اإلسلمية من شروط احلكمني الذكورة حيث اختلف الفقهاء يف 

قال اجلمهور بتحكيم الذكور ول جيوز حتكيم املرأة، أما القول الثاين قالوا أبن شرط الذكورة واجب إذا كان 

احلكمني حاكمان ومندوب إذا كان احلكمني وكيلن وهو قول بعض الشافعية والزركشي من احلنابلة، والقول 

تقبل شهادهتا فيه ول جيوز حتكيمها فيما ل تقبل شهادهتا فيه وهو قول  الثالث قالوا جبواز حتكيم املرأة فيما

احلنفية وبعض املالكية، أما القول الرابع قالوا جبواز حتكيم املرأة مطلقاا وهو قول الظاهرية وابن جرير الطربي، 
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ون فقد اشرتط الذكورة ومنع والرأي الراجح هو القول الثالث جبواز حتكيم املرأة فيما تقبل شهادهتا فيه، أما القان

حتكيم النساء، فقال جيب أن يكوان )رجلني عدلني(، وكذلك َل يشرتط القانون اإلسلم خبلف الشريعة فشرط 

 اإلسلم هو ابتفاق الفقهاء.

وقد اختلف الفقهاء الشريعة يف كون احلكمني من غري أهل الزوجني مع وجود من يصلح هلذه املهمة من 

ني، القول األول يرى أنه ل جيب أن يكون احلكمني من أهل الزوجني وإمنا يستحب ذلك أهلهما، إىل قول

فقط وهو قول اجلمهور، والقول الثاين أنه جيب أن يكون احلكمني من أهل الزوجني وهو قول بعض املالكية 

ألهل عند عدم وابن تيمية، والراجح هو قول اجلمهور، واتفق الفقهاء على جواز أن يكون احلكمني من غري ا

وجودهم أو تعذر بعثهم لعدم توفر شروط احلكمني فيهم ويف هذا فقد اختلف القانون مع الشريعة يف بعث 

احلكمني من غري األهل مع وجود من يصلح املهمة من أهلهما واتفقت معه يف أنه إذا َل يوجد من األهل 

ك فقد اختلفت الشريعة والقانون يف حق حكمني أو تعذر بعثهم جيوز أن يكوان من غري أهل الزوجني وكذل

احلكمني يف التفريق بني الزوجني ففي الشريعة خلف بني الفقهاء عل قولني أحدمها قال بنفاذ حكم احلكمني 

ابلتفريق بني الزوجني إذا رأاي املصلحة ولو بدون رضا الزوجني بشرط حضور الزوجني جلسة النطق ابحلكم وهو 

الشافعية وأمحد أما القول الثاين يرى أصحابه عدم نفاذ حكم التفريق ألن مهم احلكمني قول املالكية ورواية عن 

هي إصلح العلقة بني الزوجني واعتربوا أن احلكمني وكيلني وهو قول احلنفية والشافعية ورواية عن أمحد 

كمني من إهناء الشقاق والراجح هو القول بنفاذ حكم احلكمني يف التفريق ، أما يف القانون إذا َل يتمكن احل

والنزاع بني الزوجني ينتهي دورهم ويقومان بتقدمي تقرير مفصل إىل احملكمة وتتوىل احملكمة الفصل يف هذه 

 القضية وليس للحكمني صلحية التفريق بينهما.
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دة وأيضاا خالف القانون الشريعة يف املدة اليت تعطى من أجل الصلح ففي الشريعة اختلف الفقهاء يف حد امل

اليت يؤجل هلا اخلصمان من أجل الصلح قبل الفصل يف الدعوى ابحلكم فقيل يوم ويومان وثلثة وقيل حسب 

املصلحة خبلف القانون الذي حددها مبدة ل تزيد عن شهر فإن َل يستطع احلكمان إهناء مهمتهما تعطى 

 اوز مدة املهلة األصلية وهي شهر.هلما مهلة أخرى مرة واحدة وهذه املدة مرتوك تقديرها للقاضي مبا ل جت

وكذلك فإن يف الشريعة جيوز للقاضي أتخري احلكم رجاء الصلح إذا كان اخلصمان أقرابء مرة وإثنني حىت يتأخر 

احلكم، بينما يف القانون ل يفرق بني اخلصوم سواء كانوا أقرابء أو َل يكونوا وكذلك لو كانوا من ذوي الفضل 

 أو ذوي األرحام.

فإن الشريعة ل تبغي للقاضي تكرار الصلح على اخلصوم، ألنه يؤدي إىل أتخري وصول احلق إىل  وأيضا

 مستحقيه، بينما يف القانون يكرر القاضي عرض الصلح أكثر من مرة حبيث ل يتجاوز املدة احملددة.

 :جدول يوضح أوجه اَلتفاق واَلختالف

 الليبيحكم القانون  حكم الشريعة اْلسالمية المسألة ر

خطوات عالج  1

 النشوز

ذكرت الشريعة اْلسالمية 

خطوات عالج النشوز ترتيبا 

الرأي الراجح، فالخطوة  على

األولى في المنزل: )الوعظ، 

الهجر، الضرب( ثم اللجوء إلى 

 التحكيم والقضاء.

لم يذكر القانون الليبي من 

خطوات عالج النشوز إَل 

 التحكيم والقضاء.
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اشتراط  2

في الذكورة 

 الحكمين

لم تشترط الشريعة اْلسالمية 

 الذكورة على الرأي الراجح.

اشترط القانون الليبي الذكورة 

 ومنع تحكيم النساء

اتخاذ حكمين  3

من غير األهل 

مع وجود من 

 يصلح لهما

الرأي الراجح في الشريعة 

اْلسالمية استحباب أن يكون 

الحكمين من أهل الزوجين، أي ليس 

 واجبا.

القانون الليبي أن يكون اشترط 

الحكمين من أهل الزوجين إذا 

 توفرت فيهم الشروط.

حق الحكمين  4

 في التفريق

إن الرأي الراجح في هذه المسألة 

هو القول بنفاذ حكم الحكمين في 

 التفريق.

ذكر القانون الليبي أنه في حالة 

عدم تمكن الحكمين من التفريق 

وليس لهم صالحية ينتهي دورهم 

 يق.التفر

المدة التي  5

تعطى من 

 أجل الصلح

في الشريعة اْلسالمية قيل يوم 

، وقيل حسب واثنان وثالثة

 المصلحة.

ليبي هذه المدة حدد القانون ال

الحكمان المهمة ه بشهر، فإذا لم ين

 تعطى لهما مهلة أخرى لمدة شهر. 

حكم تأخير  6

الصلح إذا كان 

الخصمان 

 أقرباء

رجاء  يجوز للقاضي تأخير الحكم

ء الصلح إذا كان الخصمان أقربا

 مرة واثنين حتى يتأخر الحكم.

َل يفرق القانون الليبي بين 

 الخصوم سواء كانوا أقرباء أو َل.

تكرار عرض  7

الصلح على 

 الخصوم

َل يجوز للقاضي تكرار عرض 

الصلح على الخصوم ألنه يؤدي إلى 

 تأخر وصول الحق لمستحقيه.

عرض في القانون يكرر القاضي 

الصلح أكثر من مرة بحيث َل 

 يتجاوز المدة المحددة.
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 : النتائج والتوصياتالفصل اخلامس                     

 :النتائج -أ

 توصلت الباحثة جلملة من النتائج هي:

 وفقاا ملا أييت: حددت الشريعة خطوات علج نشوز الزوجة -1

الوعظ واهلجر  إطار مؤسسة األسرة وهيأ( وضعت الشريعة خطوات لإلصلح بني الزوجني يف 

 ، مع وجوب الرتتيب بينها.والضرب

وهو حبث حكمني من أهل الزوجني فإن َل يوجد فمن إذا َل ينتهي النشوز ينتقل إىل التحكيم ب( 

وحماولة اإلصلح ورفع أسباب غريمها، ويتعني عليهما حتديد أساب النشوز بعد اجللوس مع الزوجني 

 النشوز.

أن يعرض الصلح، وقد حدد  تدخل القاضي لإلصلح بني الزوجني، وعليهإذا فشل احلكمان ج( 

أن ل يكون احلكم منهياا للنزاع وقد يؤدي الفقهاء احلالت اليت عليه عرض الصلح فيها مبعيارين مها 

رفته أو واملعيار اآلخر عدم ثبوت احلق لدى القاضي، سواء لعدم قدرته على معلستمراره أو تفاقمه، 

وميتنع القاضي من عرض الصلح إذا تبني له احلق أو كان يف محلهم على لتقارب األدلة واحلجج، 

 الصلح ظلم وجور ألحد الطرفني.

 وأمساه الشقاق والضرر وذلك على النحو اآليت: تناول املشرع اللييب علج النشوز -2

ا وصول األمر إىل القاضي وَل يتناول ما سبقه من مراحل ذكرهت عاجل املشرع الشقاق والضرر حال (أ

 .الشريعة، وترك أمر تقدير وجوده للقاضي
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وخربة حدد القانون الشروط اليت ينبغي للقاضي مراعاهتا عند تعيني احلكمني من ذكورة وعدالة ب( 

 يف اإلصلح، وفضل أن يكوان من أهل الزوجني فإن َل يوجد فمن غريهم.

 القانون مهمة احلكمني يف اإلصلح فليس هلما التفريق بني الزوجني إن عجزا عن اإلصلح.حدد ج( 

وحدد املشرع مدة لعمل احلكمني هي شهر من اتريخ أدائهم اليمني أمام احملكمة وللقاضي متديدها د( 

 شهراا آخر فقط.

إلصلح بني الزوجني فإذا عجز احلكمان ألزم القانون القاضي بعقد جلسة سرية حياول فيها اه ( 

املتسبب يف الشقاق، حكم ابلطلق وتسقط حقوق وتبني له استحالة دوام العشرة، بنفسه، فإن عجز 

 وإن َل يتبني له أي منهما حكم ابلطلق وتسقط حقوق طالب الطلق.

اإلسلمية د خلف فالشريعة و وجاإلسلمية والقانون اللييب  تبني للباحث عند املقارنة بني الشريعة -3

بينت خطوات علج النشوز بينما القانون اللييب ابتدأ آبخر وسيلتني وهي احلكمني والقاضي وَل 

، وَل تقيد الشريعة اإلسلمية من شروط يتطرق إىل اخلطوات اليت ذكرته الشريعة يف سياق مواده

منع حتكيم النساء، احلكمني الذكورة واختلف فيها الفقهاء بينما القانون اللييب اشرتط الذكورة و 

ل حيق والشريعة اإلسلمية عدت قول احلكمني يف التفريق بني الزوجني ماض بينما يف القانون اللييب 

وتنقل القضية إىل  وإمنا ينتهي دورهم عند عدم التوفيق بني الزوجني  التفريق بني الزوجنيللحكمني

 ييب يف املدة اليت تعطى من أجل الصلحوأيضا اختلفت الشريعة اإلسلمية عن القانون الل احملكمة،

   ففي الشريعة َل حتد مبدة معينة أما القانون اللييب فحددها مبدة ل تزيد عن شهرين.
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 التوصيات -ب

ألن  توصي الباحث املشرع ابلعدول عن اشرتاط الذكورة يف احلكمني، وأن يرتك األمر لتقدير القاضي -1

 بعض احلالت تستدعي أن يكون احلكم من طرف الزوجة خاصة امرأة.

توصي الباحثة املشرعني عند الرجوع إىل أحكام الفقه اإلسلمي للرتجيح بينها ينبغي اعتبار املقاصد  -2

 الشرعية وظروف الزمان واملكان يف الرتجيح.
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الزخمشري، أيب القاسم، جار هللا حممود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، 

 طبعة مصطفى البايب احلليب، مصر.

 قرن، دار املعارف، القاهرة، مصر.الطربي، أيب جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن أتويل آي ال

 .القرشي، إمساعيل بن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار الفيحاء، دمشق، سوراي
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 اثلثا : كتب السنة وعلومها

 السنن، دار الفكر، بريوت، لبنان.األشعت السجستاين، األزدي، أيب داود سليمان بن 
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، 8الصنعاين، حممد بن إمساعيل، سبل السلم شرح بلوغ املرام، دار زمزم، الرايض، اململكة العربية السعودية، ط

 م.1993

 .م1996العسقلين، أمحد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الفكر، بريوت، لبنان، 

 دار عيسى احلليب، القاهرة، مصر.القزويين، ابن ماجة، أيب عبد هللا حممد بن يزيد، السنن، 

 .النووي، حيي بن شرف، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان

 م.1997، 1سابوري، أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، دار احلديث، القاهرة، مصر، طالني

 املعاجم وقواميس اللغة: رابعا  

 .مجال الدين، لسان العرب، دار صادر، بريوتابن منضور، 

 م. 1990اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للمليني، 
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  .ه1368معجم مقاييس اللغة، دار إحياء الكتب العربية، مصر،  احلسني، أمحد بن فارس بن زكراي،

 ، علي بن حممد، معجم التعريفات، دار الفضيلة، القاهرة، مصر.اجلرجاين

 -د، املكتبة العصريةالرازي، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، حتقيق يوسف الشيخ حمم

 م.1999جية، بريوت، الطبعة اخلامسة، الدار النموذ

 احلياة.الزبيدي، حممد مرتضى، اتج العروس، دار مكتبة 

 م.2003، 1الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 والرسائل والبحوث العلمية الكتب: خامسا  

 م.2007ابن رشد، حممد بن أمحد، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، بيت األفكار الدولية، األردن، 

 م.2003رد احملتار على الدر املختار، عاَل الكتب، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، حاشية 

 .2ابن جنيم، زين الدين احلنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسلمي، القاهرة، مصر، ط 

 ابن مهام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، دار الفكر.

 م.1971 ،وآاثره، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر حماضرات يف عقد الزواجحممد، أبو زهرة، 

أبو هشهش، أمحد حممود صاحل، الصلح وتطبيقاته يف األحوال الشخصية، رسالة ماجستري، جامعة اخلليل، 

 م.2007فلسطني، 

 م.2014آدم، حامت، العلقات الزوجية فنون وأسرار، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة، 

 السميع اآليب، جواهر اإلكليل، املكتبة الثقافية، بريوت، لبنان. األزهري، صاحل عبد

 م. 2005األشقر، عمر سليمان، املدخل إىل الشريعة والفقه اإلسلمي، دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل، 

 األنصاري، زكراي بن حممد، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسلمي.
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 األحوال الشخصية، منشورات املكتبة اجلامعية، ليبيا، الزاوية. بشري، مجعة حممد،

علي، الصلح ودوره يف استقرار األسرة دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، رسالة ماجستري، جامعة  ،بن عوايل

  .م2012وهران، اجلزائر، 

 سلمي، دمشق، سوراي.أيب إسحاق برهان الدين إبراهيم، املبدع يف شرح املقنع، املكتب اإل ،بن مفلح

 البهويت، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع، مكتبة مصطفى البارز، الرايض، اململكة العربية السعودية.

 ه .1371التسويل، أيب احلسن علي بن عبد السلم، البهجة شرح التحفة، مطبعة مصطفى حممد، مصر، 

، 3يف الزواج والطلق وآاثرمها، الشركة العامة للطباعة، اخلمس، ليبيا، ط ، أحكام األسرةحممدسعيد اجلليدي، 

 م.2010

، 1احلطاب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، مطبعة السعادة، مصر، ط 

 م.1929

 ه . 1317اخلرشي، حممد، حاشية اخلرشي، املطبعة األمريية الكربى، 

 ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، مصطفى احلليب، مصر.اخلطيب، حممد الشربيين

، 2يف الشريعة اإلسلمية، دار القلم، الكويت، ط عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصيةخلف، 

 م.1990

الدايل، فادي عيسى عايش، أحكام الصلح يف الدماء بني الناس، رسالة ماجستري، كلية الشريعة والقانون 

 م.2012معة اإلسلمية، غزة، ابجلا

 أمحد بن حممد، الشرح الكبري هبامش حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة احلليب. ،الدردير
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الدردير، أمحد بن حممد بن أمحد، الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، دار املعارف، 

 القاهرة، مصر.

 م.2012فك الرابطة الزوجية يف قانون األسرة، دار اهلدى، اجلزائر،  داييب، ابديس، صور وآاثر

الغين، أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، دار ابن حزم، بريوت، لبنان،  ساَل بن عبدالرافعي، 

  .ه1423، 1ط

، 2وت، لبنان، طالرملي، مشس الدين حممد بن أمحد، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، دار الكتب العلمية، بري 

 م. 2003

، 1، ط1زبيدة، اهلادي علي، أحكام األسرة يف التشريع اللييب، مؤسسة الشروق، املنصورة، مصر، ج

 م.2013

 الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسلمي وأدلته، دار الفكر، سوراي.

 م.1997، 1ط دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ،يف الشريعة اإلسلمية أحكام اخللعالزيباري، عامر سعيد، 

زيدان، عبد الكرمي، املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسلمية، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 م.2000لبنان، 

 الزيلعي، فخر الدين بن علي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، دار املعرفة، بريوت، لبنان.

السدلن، صاحل بن غامن، النشوز ضوابطه حالته أسبابه طرق الوقاية منه وسائل علجه يف ضوء القرآن والسنة، 

 ه .1417، 4دار بلنسيه، الرايض، اململكة العربية السعودية، ط 

 .، املبسوط، دار املعرفة، بريوت، لبناننمشس الديالسرخسي، 
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لزوجني يف الفقه اإلسلمي دراسة مقارنة بقانون األحوال سكيك، وائل طلل، التحكيم يف الشقاق بني ا

 م.2007الشخصية الفلسطيين بقطاع غزة، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسلمية، غزة، 

 سليم، عمرو عبد املنعم، اجلامع يف أحكام الطلق، دار الضياء، طنطا، مصر.

سة مقارنة، جامعة القدس املفتوحة، اخلليل، شندي، إمساعيل، أحكام الصلح يف الدماء يف الفقه اإلسلمي درا

 م.2007

، 2شيبه، مصطفى عبد الغين، أحكام األسرة يف الشريعة اإلسلمية، دار الكتب الوطنية، ليبيا، بنغازي، ط

 م.2012

 م.1992، 1الشريازي، إبراهيم بن علي، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، دار القلم، دمشق، سوراي، ط

 م.1994إمساعيل، قواعد أساسية يف البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، صيين، سعيد 

 .م 2007عمان،  ،احلميد، أساسيات البحث العلمي، دار املسرية للنشر والتوزيع منذر عبدالضامن، 

دار  الطرابلسي، أيب احلسن علء الدين علي بن خليل، معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام،

 الفكر.

 طه، طه عابدين، الصلح يف ضوء القرن الكرمي.

الطهطاوي، علي أمحد عبد العال، تنبيه األبرار أبحكام اخللع والطلق والظهار، دار الكتب، لبنان، بريوت، 

 م.2003، 1ط

امعة منشورات ج ، الزواج والطلق يف القانون اللييب وأسانيده الشرعية،حممد الشريف عبد السلمالعاَل، 

 م.1998، 3قاريونس، بنغازي، ط
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عبد السلم، عزالدين عبد العزيز، قواعد األحكام يف مصاحل األانم، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، مصر، 

 م. 1991

عبد القدوس، مرمي عبد الرمحن أبو علي، الصلح واإلصلح يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري، جامعة أم 

 م.1999ية السعودية، القرى، اململكة العرب

 م. 1987عبد النور، محود حمجوب، الصلح وأثره يف إهناء اخلصومة، دار اجليل، بريوت، لبنان، 

 .حممد رأفت، عقد الزواج أركانه وشروط صحته يف الفقه اإلسلميعثمان، 

اهرة، مصر، ط عجور، يسري عبد العليم، الصلح يف ضوء الكتاب والسنة، مؤسسة العلياء للنشر والتوزيع، الق

 م.2012، 1

 م.1997العدوي، علي بن أمحد بن مكرم، حاشية العدوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

 ه .1436، حمرم 67العصيمي، فيصل بن سعد، الصلح يف جملس القضاء، جملة العدل، العدد 

 م.1997، 1األرقم، بريوت، لبنان، ط الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد، الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي، دار

الفرماوي، عبد احلي، اخللفات الزوجية صورها أسباهبا وعلجها، دار نصر لعربية للطباعة والنشر والتوزيع، 

 القاهرة، مصر.

القحطاين، عبد هللا بن سعيد، الصلح القضائي وتطبيقاته يف احملاكم السعودية، رسالة ماجستري، جامعة اإلمام 

 .ه 1428سعود اإلسلمية،  حممد بن

قندليجي عامر إبراهيم، البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 

 م.1999عمان، الطبعة األوىل 

 م. 1986، 1الفقهاء، جدة، اململكة العربية السعودية، طقاسم بن عبد هللا، أنيس الفقهاء، دار القونوي، 
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أبو بكر بن مسعود بن أمحد، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الكاساين، 

 م. 1986

املاوردي، علي بن حممد بن حبيب املصري، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية، 

 م.1999بريوت، لبنان، 

-http://www.alم، 5/2/2013مقالة بعنوان: الطلق ينهش يف جسد اجملتمعات العربية، 

watan>com . 

 املقدسي، عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، املغين، مكتبة اجلمهورية العربية، القاهرة، مصر.

ماجستري، جامعة النجاح منصور، معتصم عبد الرمحن حممد، أحكام نشوز الزوجة يف الشريعة اإلسلمية، رسالة 

 م.2007الوطنية، انبلس، فلسطني، 

 موقع اسلم ويب، مركز الفتوى، وزارة األوقاف القطرية.

 م.2011، 1النسفي، أيب الربكات عبد هللا، كنز الدقائق، دار البشائر اإلسلمية، بريوت، لبنان، ط

 ه .1408دار القلم، دمشق، سوراي، النووي، أبو زكراي حميي الدين بن شرف، حترير ألفاظ التنبيه، 

 النووي، أيب زكراي حمي الدين شرف، اجملموع شرح املهذب، دار الفكر.

 النووي، أيب زكراي حيي بن شرف، روضة الطالبني، املكتب اإلسلمي.

اليعمري، إبراهيم مشس الدين حممد بن فرحون، تبصرة احلكام يف أصول األقضية واألحكام، دار عاَل الكتب 

 م.2003نشر والتوزيع، لل
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  عقائمة املصادر واملراج

 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم.: أولا 

 تفسري القرآن وعلومه كتب  اثنياا:

 ابن العريب، أيب بكر حممد بن عبد هللا، أحكام القرآن، القاهرة.

، 1عمر بن علي احلنبلي، اللباب يف علوم الكتاب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط ،ابن عادل 

 م.1999

 حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس. ،بن عاشورا

شهاب الدين حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب،  ،األلوسي

 م.1999بريوت، لبنان، 

 حممد بن عمر بن حسني، التفسري الكبري ومفاتيح الغيب، دار الفكر. ،الرازي

 م.1973رضا، حممد رشيد، تفسري املنار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، 

الزخمشري، أيب القاسم، جار هللا حممود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، 

 ليب، مصر.طبعة مصطفى البايب احل

 الطربي، أيب جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن أتويل آي القرن، دار املعارف، القاهرة، مصر.

 .القرشي، إمساعيل بن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار الفيحاء، دمشق، سوراي

 القرطيب، أيب عبد هللا حممد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتب املصرية، القاهرة، مصر. 
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 اثلثاا: كتب السنة وعلومها

 السنن، دار الفكر، بريوت، لبنان.األزدي، أيب داود سليمان بن األشعت السجستاين، 

 م.1991، 1دار القلم، دمشق، سوراي، طابن أنس، مالك، املوطأ، 

ابن بطال، أيب احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، شرح صحيح البخاري، مكتبة الرشد، الرايض، اململكة 

 م.2000، 1العربية السعودية، ط 

 البخاري، أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل، الصحيح، دار الشعب، القاهرة.

 ان.الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة، السنن، دار التكب العلمية، بريوت، لبن

 م.1980أيب سليمان، معامل السنن، دار املعرفة، بريوت، لبنان،  ،اخلطايب

 الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، نيل األوطار من أحاديث سيد املختار، الطباعة املنريية.

، 8الصنعاين، حممد بن إمساعيل، سبل السالم شرح بلوغ املرام، دار زمزم، الرايض، اململكة العربية السعودية، ط

 م.1993

 .م1996العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الفكر، بريوت، لبنان، 

 دار عيسى احلليب، القاهرة، مصر.القزويين، ابن ماجة، أيب عبد هللا حممد بن يزيد، السنن، 

 .لبنان النووي، حيي بن شرف، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتب العلمية، بريوت،

 م.1997، 1سابوري، أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، دار احلديث، القاهرة، مصر، طالني

 : املعاجم وقواميس اللغةرابعا  

 .مجال الدين، لسان العرب، دار صادر، بريوتابن منضور، 

 م. 1990اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني، 
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 ـ.ه1368معجم مقاييس اللغة، دار إحياء الكتب العربية، مصر،  احلسني، أمحد بن فارس بن زكراي،

 اجلرجاين، علي بن حممد، معجم التعريفات، دار الفضيلة، القاهرة، مصر.

 -يةد، املكتبة العصر الرازي، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، حتقيق يوسف الشيخ حمم

 م.1999جية، بريوت، الطبعة اخلامسة، الدار النموذ

 الزبيدي، حممد مرتضى، اتج العروس، دار مكتبة احلياة.

 م.2003، 1الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 والرسائل والبحوث العلمية الكتب: خامسا  

 م.2007اجملتهد وهناية املقتصد، بيت األفكار الدولية، األردن، ابن رشد، حممد بن أمحد، بداية 

 م.2003ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، حاشية رد احملتار على الدر املختار، عامل الكتب، 

 .2ابن جنيم، زين الدين احلنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مصر، ط 

 ابن مهام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، دار الفكر.

 م.1971 ،حماضرات يف عقد الزواج وآاثره، دار الفكر العريب، القاهرة، مصرحممد، أبو زهرة، 

أبو هشهش، أمحد حممود صاحل، الصلح وتطبيقاته يف األحوال الشخصية، رسالة ماجستري، جامعة اخلليل، 

 م.2007، فلسطني

 م.2014آدم، حامت، العالقات الزوجية فنون وأسرار، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة، 

 األزهري، صاحل عبد السميع اآليب، جواهر اإلكليل، املكتبة الثقافية، بريوت، لبنان.

 م. 2005األوىل، األشقر، عمر سليمان، املدخل إىل الشريعة والفقه اإلسالمي، دار النفائس، األردن، الطبعة 

 األنصاري، زكراي بن حممد، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي.
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 بشري، مجعة حممد، األحوال الشخصية، منشورات املكتبة اجلامعية، ليبيا، الزاوية.

علي، الصلح ودوره يف استقرار األسرة دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، رسالة ماجستري، جامعة  ،بن عوايل

  .م2012وهران، اجلزائر، 

 أيب إسحاق برهان الدين إبراهيم، املبدع يف شرح املقنع، املكتب اإلسالمي، دمشق، سوراي. ،بن مفلح

 تبة مصطفى البارز، الرايض، اململكة العربية السعودية.البهويت، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع، مك

 هـ.1371التسويل، أيب احلسن علي بن عبد السالم، البهجة شرح التحفة، مطبعة مصطفى حممد، مصر، 

، 3يف الزواج والطالق وآاثرمها، الشركة العامة للطباعة، اخلمس، ليبيا، ط ، أحكام األسرةحممدسعيد اجلليدي، 

 م.2010

، 1أبو عبد هللا حممد بن أمحد، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، مطبعة السعادة، مصر، ط  احلطاب،

 م.1929

 هـ. 1317اخلرشي، حممد، حاشية اخلرشي، املطبعة األمريية الكربى، 

 اخلطيب، حممد الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، مصطفى احلليب، مصر.

، 2يف الشريعة اإلسالمية، دار القلم، الكويت، ط حكام األحوال الشخصيةعبد الوهاب، أخالف، 

 م.1990

الدايل، فادي عيسى عايش، أحكام الصلح يف الدماء بني الناس، رسالة ماجستري، كلية الشريعة والقانون 

 م.2012ابجلامعة اإلسالمية، غزة، 

 دار إحياء الكتب العربية، مطبعة احلليب.أمحد بن حممد، الشرح الكبري هبامش حاشية الدسوقي،  ،الدردير
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الدردير، أمحد بن حممد بن أمحد، الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، دار املعارف، 

 القاهرة، مصر.

 م.2012داييب، ابديس، صور وآاثر فك الرابطة الزوجية يف قانون األسرة، دار اهلدى، اجلزائر، 

الغين، أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، دار ابن حزم، بريوت، لبنان،  سامل بن عبدالرافعي، 

 ـ.ه1423، 1ط

، 2الرملي، مشس الدين حممد بن أمحد، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 م. 2003

، 1، ط1روق، املنصورة، مصر، جزبيدة، اهلادي علي، أحكام األسرة يف التشريع اللييب، مؤسسة الش

 م.2013

 الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، سوراي.

 م.1997، 1دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط ،يف الشريعة اإلسالمية أحكام اخللعالزيباري، عامر سعيد، 

اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بريوت، زيدان، عبد الكرمي، املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة 

 م.2000لبنان، 

 الزيلعي، فخر الدين بن علي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، دار املعرفة، بريوت، لبنان.

السدالن، صاحل بن غامن، النشوز ضوابطه حاالته أسبابه طرق الوقاية منه وسائل عالجه يف ضوء القرآن والسنة، 

 هـ.1417، 4ملكة العربية السعودية، ط دار بلنسيه، الرايض، امل

 .، املبسوط، دار املعرفة، بريوت، لبناننمشس الديالسرخسي، 
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سكيك، وائل طالل، التحكيم يف الشقاق بني الزوجني يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بقانون األحوال 

 م.2007الشخصية الفلسطيين بقطاع غزة، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

 سليم، عمرو عبد املنعم، اجلامع يف أحكام الطالق، دار الضياء، طنطا، مصر.

شندي، إمساعيل، أحكام الصلح يف الدماء يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، جامعة القدس املفتوحة، اخلليل، 

 م.2007

، 2ليبيا، بنغازي، ط شيبه، مصطفى عبد الغين، أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية، دار الكتب الوطنية،

 م.2012

 م.1992، 1الشريازي، إبراهيم بن علي، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، دار القلم، دمشق، سوراي، ط

 م.1994صيين، سعيد إمساعيل، قواعد أساسية يف البحث العلمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 .م 2007عمان،  ،املسرية للنشر والتوزيعاحلميد، أساسيات البحث العلمي، دار  منذر عبدالضامن، 

الطرابلسي، أيب احلسن عالء الدين علي بن خليل، معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام، دار 

 الفكر.

 طه، طه عابدين، الصلح يف ضوء القرن الكرمي.

دار الكتب، لبنان، بريوت،  الطهطاوي، علي أمحد عبد العال، تنبيه األبرار أبحكام اخللع والطالق والظهار،

 م.2003، 1ط

منشورات جامعة  ، الزواج والطالق يف القانون اللييب وأسانيده الشرعية،حممد الشريف عبد السالمالعامل، 

 م.1998، 3قاريونس، بنغازي، ط
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، مصر، عبد السالم، عزالدين عبد العزيز، قواعد األحكام يف مصاحل األانم، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة

 م. 1991

عبد القدوس، مرمي عبد الرمحن أبو علي، الصلح واإلصالح يف القرآن الكرمي، رسالة ماجستري، جامعة أم 

 م.1999القرى، اململكة العربية السعودية، 

 م. 1987عبد النور، محود حمجوب، الصلح وأثره يف إهناء اخلصومة، دار اجليل، بريوت، لبنان، 

 .الزواج أركانه وشروط صحته يف الفقه اإلسالمي حممد رأفت، عقدعثمان، 

عجور، يسري عبد العليم، الصلح يف ضوء الكتاب والسنة، مؤسسة العلياء للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 

 م.2012، 1

 م.1997العدوي، علي بن أمحد بن مكرم، حاشية العدوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

 هـ.1436، حمرم 67الصلح يف جملس القضاء، جملة العدل، العدد  العصيمي، فيصل بن سعد،

 م.1997، 1األرقم، بريوت، لبنان، ط الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد، الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي، دار

 الفرماوي، عبد احلي، اخلالفات الزوجية صورها أسباهبا وعالجها، دار نصر لعربية للطباعة والنشر والتوزيع،

 القاهرة، مصر.

القحطاين، عبد هللا بن سعيد، الصلح القضائي وتطبيقاته يف احملاكم السعودية، رسالة ماجستري، جامعة اإلمام 

 .هـ1428حممد بن سعود اإلسالمية، 

قندليجي عامر إبراهيم، البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 

 م.1999ة األوىل عمان، الطبع

 م. 1986، 1الفقهاء، جدة، اململكة العربية السعودية، طقاسم بن عبد هللا، أنيس الفقهاء، دار القونوي، 
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الكاساين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

 م. 1986

املصري، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية، املاوردي، علي بن حممد بن حبيب 

 م.1999بريوت، لبنان، 

-http://www.alم، 5/2/2013مقالة بعنوان: الطالق ينهش يف جسد اجملتمعات العربية، 

watan>com . 

 القاهرة، مصر.املقدسي، عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، املغين، مكتبة اجلمهورية العربية، 

منصور، معتصم عبد الرمحن حممد، أحكام نشوز الزوجة يف الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري، جامعة النجاح 

 م.2007الوطنية، انبلس، فلسطني، 

 موقع اسالم ويب، مركز الفتوى، وزارة األوقاف القطرية.

 م.2011، 1اإلسالمية، بريوت، لبنان، طالنسفي، أيب الربكات عبد هللا، كنز الدقائق، دار البشائر 

 هـ.1408النووي، أبو زكراي حميي الدين بن شرف، حترير ألفاظ التنبيه، دار القلم، دمشق، سوراي، 

 النووي، أيب زكراي حمي الدين شرف، اجملموع شرح املهذب، دار الفكر.

 النووي، أيب زكراي حيي بن شرف، روضة الطالبني، املكتب اإلسالمي.

مري، إبراهيم مشس الدين حممد بن فرحون، تبصرة احلكام يف أصول األقضية واألحكام، دار عامل الكتب اليع

 م.2003للنشر والتوزيع، 
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