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لتقلیل من حاالت الطالق أثر مراعاة مقاصد أحكام األسرة في ا  

  )رؤیة معاصرة( 
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 الملخص:

هذا البحث یهدف إلى بیان أثر مراعاة مقاصد أحكام األسرة في التقلیل 

ن حاالت الطالق، وهو یتناول عدة مسائل عصریة أرى  أنها السبب م

الرئیس في كثرة حاالت الطالق، مع بیان كیفیة التقلیل من تلك 

وقد بینت الدراسة مفهوم مقاصد أحكام األسرة، واستعرضت . الحاالت

الدراسة أیًضا كیفیة التأسیس الصحیح للزواج بحسن اختیار الزوجین 

 ذلك في التقلیل من حاالت الطالق مستقبًال، كما من البدایة، وأثر

استعرضت الدراسة تشریعات اإلسالم لحفظ كیان األسرة ،مع التأكید 

على العالقة الوثیقة بین أثر مراعاة مقاصد أحكام األسرة والتقلیل من 

ومما خلصت إلیه وجوب التمسك بمعاییر اختیار . حاالت الطالق

 النبویة المطهرة ؛ألنها الحصن الزوجین والتي وردت في السنة

الحصین لحمایة األسرة ، بل المجتمع بأسره من التفكك وعدم االستقرار 

  . الناجمین عن كثرة حاالت الطالق

  ). الطالق– النكاح – أحكام األسرة –مقاصد : (الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
 This research aims to explain the impact of observing the 
intentions of family provisions in reducing divorce cases, and 
it addresses several modern issues that I believe are the main 
reason for the large number of divorces, while explaining 
how to reduce these cases.  The study demonstrated the 
concept of the intentions of family provisions, and the study 
also reviewed how to properly establish marriage by making 
a good choice for both spouses from the beginning, and the 
effect of that in reducing future divorce cases.  Reducing 
divorce cases.  The conclusion that it is necessary to adhere 
to the criteria for selecting spouses, which were mentioned in 
the Sunnah of the Prophet, because it is the stronghold to 
protect the family, but rather the whole society from the 
disintegration and instability caused by the large number of 
divorces. 

Keywords: (intentions - family provisions - marriage - 
divorce). 
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$  #  "       ! 

ا  
أولى اإلسالم األسرة عنایة كبیرة، فشرع الخطبة وما فیها من أحكام ومقاصد 

وتوجیهات حتي یتم اختیار الزوجین وفق معاییر دقیقة، كي تدوم المحبة واأللفة 

، ثم شرع الزواج ووضع له من األحكام والشروط واألركان، ما بین الزوجین

یصون كیان األسرة، ویحقق مقاصده الشرعیة، من تحصیل الولد، وحفظ الفروج 

واألنساب، وتحقیق المودة والسكینة، وتكوین البیت المسلم، والتعاون على مصالح 

  .الدین والدنیا

 الشرع هي االختیار الصحیح وأول مقدمة تنطلق منها الحیاة الزوجیة في نظر

من الرجل لزوجته ومن المرأة لزوجها، ولذلك وردت النصوص الشرعیة الكثیرة 

تحث على ضرورة االختیار والتروي فیه، وتعطي المواصفات التي ینبغي أن یتم 

  .على أساسها االختیار

كما حرصت الشریعة على وضع العدید من التشریعات والتوجیهات واآلداب، 

 المحبة واأللفة، منة التعامل بین الزوجین حتي تستقیم حیاتهما في جو لطریق

وعند ظهور بوادر الشقاق وجهتهما إلى كیفیة العالج، وفق أسلوب حكیم رحیم ، 

ومع ذلك فقد یقع في العالقة بین الزوجین شيء من الشقاق والخصومات، مما 

 لدرجة قد یسحیل فیها یعكر صفو الحیاة األسریة السعیدة، وقد تتفاقم المشكالت

التوافق واالستمرار في أسرة واحدة، فلم تهمل الشریعة هذا الجانب في األسرة، 

  .وشرعت األحكام المتعلقة ُبفرق النكاح والتي من أهمها الطالق

والغالب على األزواج في هذا الباب التسرع واالندفاع وعدم مراعاة أحكام 

ت إلى هدم األسرة من غیر سبب الطالق، مما یؤدي في الكثیر من الحاال

شرعي مقنع، والمتأمل في أحكام الطالق یجد أن الشریعة حرصت الحرص 

الشدید على سد كل األبواب المؤدیة للطالق، بحیث ال یلجأ الزوج إلى الطالق 

إال عندما یتیقن من استحالة استمرار الحیاة ولو التزم األزواج بهذه األحكام 

اد تحقیقها منها، ورعوها حق رعایتها لقلت نسبة الطالق والمقاصد الشرعیة المر 
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في مجتمعاتنا بنسبة كبیرة جدًا، ولما كان لالختیار الصحیح من الرجل لزوجته 

ومن المرأة لزوجها أثر بالغ في التقلیل من حاالت الطالق أحببت الكتابة في هذا 

سرة في التقلیل أثر مراعاة مقاصد أحكام األ" الموضوع بهذا البحث والمعنون بـ

  )رؤیة معاصرة( "من حاالت الطالق

والمعلوم أن لمراعاة مقاصد الخطبة والنكاح أثر كبیر في استمرار الحیاة الزوجیة 

ودوامها، ولطبیعة هذا البحث فسیكون البحث في بیان مقاصد حسن اختیار 

الزوجین، وكذلك بیان مقاصد أحكام الطالق وأثرها في التقلیل من حاالت 

  .طالقال

 أهمیة الموضوع وسبب اختیاره:-  

حاجة المكتبة اإلسالمیة لهذا البحث خصوصًا أنه ُیعنى بمقاصد أحكام  -١

األسرة وتفعیلها في الواقع، وأثرها البالغ في استمراریة الحیاة األسریة والتقلیل 

 .من حاالت الطالق

ت عظم خطر الجهل بأحكام األسرة ومقاصدها خصوصًا إذ الكثیر من حاال -٢

 .الطالق الیوم كانت بسبب الجهل بمقاصد أحكام األسرة

التأكید على أهمیة حسن االختیار بین الزوجین ودوره الفعال في الحفاظ  -٣

 .على كیان األسرة، ولتفادي كثیر من حاالت الطالق في المستقبل

المساهمة بشكل عملي وتطبیقي في التقلیل من حاالت الطالق الذي یساهم  -٤

 .ار المجتمع وتقدمهبدوره في استقر 

 ما مدي تأثیر مراعاة مقاصد أحكام األسرة في التقلیل من :إشكالیة البحث

  حاالت الطالق؟

 أهمیة البحث:-  

 .  الخروج من النمط النظري لمقاصد أحكام األسرة إلى الجانب التطبیقي -١

 الكشف عن مقاصد أحكام األسرة وبیان مدي تأثیرها في التقلیل من  -٢

 .وبیان سبل استثمارها وتفعیلها في واقع المجتمعحاالت الطالق، 

 الدراسات السابقة:- 

فقد الشك أن هذا البحث كغیره من البحوث المعاصرة امتداد لما كتب سابقًا، 

  :بحث في هذا الموضوع ثلة من العلماء قدیمًا وحدیثًا وفق نظرین مختلفین
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نظر هذه تناول أصحاب هذا ال:  البحث عنه ضمن عناوین عامة:أحدهما

الجزئیة تحت عناوین عامة، وكتب الفقهاء ملیئة ببیان مقاصد أحكام األسرة فقد 

بحث فیها اإلمام الشاطبي صاحب الموافقات في أصول الفقه، والشیخ عالل 

مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومكارمها، والشیخ الطاهر بن : الفاسي في كتابه

  .مقاصد الشریعة اإلسالمیة: عاشور في كتابه

فقد أفرد هذا الموضوع بالبحث مجموعة من :  إفراده ببحث مستقل:والثاني

  :وقفت على البعض منهاالباحثین 

حسن السید / د.، أ)دراسة فقهیة مقارنة(مقاصد النكاح وآثارها : كتاب بعنوان -١

م، تناول فیه الباحث مقاصد النكاح وأثرها على ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠خطاب،

 .العقد إیجابًا أو سلباً 

/ ، د)التعلیل المقاصدي ألحكام النكاح في الشریعة اإلسالمیة( بعنوان بحث -٢

إخالص ناصر الزبیر، نشر في مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات 

م، تناولت فیه الباحثة المقاصد الخاصة ٢٠١٦اإلسالمیة، تاریخ النشر 

والعامة ألحكام النكاح مستخرجة التعلیل المقاصدي لهذه األحكام من خالل 

 .النصوص الواردة في القرآن والسنة

أثر مراعاة مقاصد أحكام األسرة في التقلیل من ظاهرة (بحث بعنوان  -٣

: خالد تواتي، قدم للمتلقي الدولي الثاني/ إبراهیم خیارى، د/ للباحث) الطالق

 ٢٥، ٢٤: المستجدات الفقهیة في أحكام األسرة بدولة الجزائر في الفترة

ه الباحثان مقاصد أحكام الطالق فقط وأثرها في م وتناول فی٢٠١٨أكتوبر 

 .التقلیل من ظاهرة الطالق

  -:الجدید في بحثي

البحث یجمع بین مقاصد اختیار الزوجین ومقاصد الطالق، وأثرهما في  -١

 .التقلیل من حاالت الطالق

 .یتناول قضایا معاصرة تسببت في دمار األسر -٢

التقلیل من حاالت الطالق، التطبیق العملي ألثر مراعاة تلك المقاصد في  -٣

وذلك من خالل عرض ألهم المشكالت المعاصرة التي تسببت في 

 .الطالق
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 -:منهجي في البحث

بتتبع كالم المفسرین والفقهاء : استعملت في هذا البحث المنهج االستقرائي -١

الخاص بأحكام األسرة الستخراج المقاصد والحكم الشرعیة التي ذكروها في 

 .ذلك

لشرح وتوضیح بعض كالم الفقهاء فیما یتعلق : نهج التحلیلياستعملت الم -٢

 .بموضوع البحث

اعتنیت ببیان معنى المصطلحات الفقهیة، وكذلك األلفاظ العربیة من  -٣

 .مصادرها األصلیة

 .عزوت نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة -٤

 رقمت اآلیات القرآنیة الكریمة الواردة في البحث وعزوتها إلى مواضعها من -٥

 .سور القرآن الكریم

ًا وفقًا لألصول المعتمدة في لمیخرجت األحادیث النبویة الشریفة تخریجًا ع -٦

 .ذلك وعزوتها إلى رواتها ومصادرها في كتب السنة المعتمدة

 .اعتنیت بالتمهید للمسائل بما یوضحها بحسب المقام -٧

 .بذلت وسعي في التزام األمانة العلمیة -٨

ر الجزء والصفحة، وٕاذا كنت تعرضت ذكرت المراجع في الهامش بذك -٩

 .ألكثر من طبعة أذكر ذلك في مراجع البحث في نهایة البحث

 – في رأیي –طرحت نماذج تطبیقیة ألهم القضایا المعاصرة التي تسببت  -١٠

 .في وقوع العدید من حاالت الطالق مع سبل حلها والتقلیل منها

لیه نجاح بینت أن حسن اختیار الزوجین هو األساس الذي یبنى ع -١١

 .واستمراریة الحیاة الزوجیة والعكس صحیح

ترجمت لألعالم غیر المشهورین الذین وردت أسماؤهم في صلب البحث  -١٢

 .قدر اإلمكان

قمت بذكر وجه الداللة من الكتب الخاصة بذلك، وأحیانًا ال أجده صریحًا 

 .فأجتهد في توضیحه

أهم التوصیات ذكرت في نهایة البحث أهم النتائج التي توصلت إلیها و  -١٣

 .التي أرى ضرورة العمل بها



    
 

 
  ٤٥١

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

هذا وأرجو من اهللا تعالى قبول العمل والعفو عن الخطأ والزلل إنه نعم المولى 

  .ونعم النصیر

  

  خطة البحث

یشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهید وثالثة مباحث وخاتمة وفهارس وبیانها 

  -:كالتالي

 ره، وأهمیة البحث، أهمیة الموضوع وسبب اختیا: المقدمة ذكرت فیها

 .والدراسات السابقة ومنهجي في البحث

 وأما التمهید فقد بینت فیه مفهوم مقاصد أحكام األسرة. 

 ُحسن اختیار الزوجین(التأسیس الصحیح للزواج : المبحث األول بعنوان (

 .وفیه ثالثة مطالب

 مقاصد حسن اختیار الزوجین في التقلیل من : المبحث الثاني بعنوان

 .، وفیه ثالثة مطالب)تطبیقات لصور معاصرة(لطالق حاالت ا

 تشریعات اإلسالم لحفظ كیان األسرة وفیه ثالثة : المبحث الثالث بعنوان

 .مطالب

 وفیها أهم النتائج التي توصلت إلیها: الخاتمة. 

 الفهارس. 
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  مفهوم مقاصد أحكام األسرة: تمهید

م مستقل بذاته، أو مقاصد الشریعة على اختالف علماء األصول في كونها عل

و ) مقاصد(هي أحد فروع علم أصول الفقه، هي اسم مركب من كلمتین 

تعریف اللفظین اللذین ركب منهما هذا "، ولتعریف هذا العلم ینبغي أوًال )الشریعة(

  .وبیان ذلك في اآلتي) مقاصد  الشریعة(االسم 

  الفرع األول

  تعریف مقاصد الشریعة لغة واصطالحاً 

  -: المقاصد في اللغةتعریف: أوالً 

الَقْصد، من الفعل َقَصد فهو قاصد والَقْصُد : جمع َمْقِصد داللة على المصدر أي

  :)١(یأتي في اللغة لعدة معان أهمها

 .)٢( M ? > = <L : استقامة الطریق، ومن ذلك قوله تعالى - 

والَقْصد الَقْصد (وفي الحدیث : العدل والتوسط بین اإلفراط والتفریط - 

 .)٣()تبلغوا

فالقصد یدل على إتیان شيء : االعتماد والتوجه وطلب الشيء وٕاتیانه - 

في كالم العرب االعتزام والتوجه والنهوض نحو ) ق ص د(وأمِِّه، وأصل 

الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقیقة وٕان كان 

 قد ُیَخصُّ في بعض المواضع بقصد االستقامة دون المیل، أال ترى أنك

تقصد الجور تارة كما تقصد العدل أخرى؟ فاالعتزام والتوجه شامل لهما 

 .جمیعاً 

  

                                      
 .٥/٩٥بن فارس ال، ومقاییس اللغة، )قصد(دة ، ما٣/٣٥٣بن منظور اللسان العرب، ) ١(

 .٩ اآلیة سورة النحل، من) ٢(

من ) ٦٤ ٦٣(، كتاب الرقاب، باب القصد والمداومة على العمل ٨/٩٨: صحیح البخاري) ٣(

 . رضي اهللا عنه–حدیث أبي هریرة 
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  -:تعریف الشریعة لغة واصطالحاً : ثانیاً 

 من الفعل شرع الوارد الماء یشرع شرعًا وشروعًا، :الشریعة في اللغة -١

نهج الطریق الواضح : ، والشرع)١(هوالماء مشروع فیه إذا تناوله بفی

 .)٢(قاً شرعت له طری: یقال

  

سمیت الشریعة شریعة تشبیهًا بشریعة الماء  ":الشریعة في االصطالح -٢

 .)٣(من حیث إن من شرع فیهما على الحقیقة المصدوقة روي وتطهر

وعلماء اإلسالم المتقدمون یطلقون مصطلح الشریعة في الغالب على جمیع 

ون مصطلح أحكام الدین عقیدة وفقهًا وأخالقًا، في حین أغلب المتأخرین یطلق

  .)٤(الشریعة على األحكام الفقهیة العملیة دون العقائد وأصول الدین

المراد :  بقوله)٥(عرفها عالل الفاسي:  تعریف مقاصد الشریعة باعتبارها لقباً :ثالثاً 

بمقاصد الشریعة هي الغایة منها واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 

  .)٦(أحكامها

صالح التي تعود على العباد في دنیاهم وأخراهم، سواء ومقاصد الشرع هي الم"

  .)٧("أكان تحصیلها عن طریق جلب المنافع أو عن طریق دفع المضار

                                      
 ).شرع(، مادة ٨/١٧٥لسان العرب، ابن منظور ) ١(

 .٤٥١المفردات في غریب القرآن، األصفهاني، ص) ٢(

 .٤٥١المفردات في غریب القرآن، األصفهاني، ص) ٣(

 .١٩/١٣٤  مجموع الفتاوى، ابن تیمیة)٤(

بن عبد الواحد بن عبد السالم بن عالل الفاسي الفهري، من ) محمد عالل(عالل أو ) ٥(

: م بالقرویین، له عدة مؤلفات منهالعلماء في المغرب، ولد بفاس وتعلكبار الخطباء ا

هـ بالرباط ١٣٩٤ توفى سنة) مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومكارمها(و ) دفاع عن الشریعة(

 ).٤/٢٤٦(األعالم، الزركلي 

 .٧ سالمیة ومكارمها، عالل الفاسي صمقاصد الشریعة اإل) ٦(

 .٧٩ ة اإلسالمیة، یوسف حامد العالم صالمقاصد العامة للشریع) ٧(
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  الفرع الثاني

  مفهوم مقاصد أحكام األسرة

ولمعرفة ) األسرة(وكلمة ) أحكام(أحكام األسرة مركب إضافي یتكون من كلمة 

  قصود بكل من األحكام واألسرة، المقصود بأحكام األسرة البد من معرفة الم

  

  :فقه األسرة وعلیه: والمقصود بأحكام األسرة

  -:تعریف الفقه لغة واصطالحاً : أوالً 

 العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدین لسیادته وشرفه وفضله :الفقه لغة

  .)١(على سائر أنواع العلم، والفقه في األصل الفهم

 باألحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتها  هو العلم:والفقه في االصطالح

  .)٢(التفصیلیة

 -:تعریف األسرة لغة واصطالحاً : ثانیاً 

شده وهو : تقول أسر فالن فالنًا أي:  من الفعل أسر:األسرة في اللغة -١

قوة المفاصل واألوصال، وهذه المعاني كلها موجودة في : مأسور واألسر

الدرع الحصینة وعشیرة الرجل : غة أنهااألسرة، لذلك عرفها جمع من أهل الل

 .)٣(وأهل بیته

لفظ األسرة لم یرد ذكره في القرآن الكریم، وال السنة النبویة، ولم یستعمله  -٢

على ): األسرة(الفقهاء في عباراتهم، والمتعارف علیه اآلن إطالق لفظ 

الرجل ومن یعولهم من زوجة وأصوله وفروعه، وهذا المعنى یعبر عنه 

 .)٤(اآلل، واألهل، والعیال: قدیمًا بألفاظ منهاالفقهاء 

                                      
 .٥/٢٦٣، مادة فقه، وتهذیب اللغة، األزهري ١٣/٥٢٢: لسان العرب، ابن منظور) ١(

 .١/٢٨اج، تقي الدین بن السبكي اإلبهاج في شرح المنه) ٢(

 .، مادة أسر٤/١٩، ولسان العرب، ابن منظور ١/١٠٧مقاییس اللغة، ابن فارس معجم ) ٣(

 .٤/٢٢٣: الموسوعة الفقهیة الكویتیة) ٤(
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 -:تعریف فقه األسرة باعتباره علماً : ثالثاً 

العلم : یمكن تعریف فقه األسرة باعتباره علمًا على علم معین بالقول أي أنه

ویسمى . باألحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتها التفصیلیة المتعلقة باألسرة

هي أحكام األسرة من بدء : حوال الشخصیة، ومن تعریفاتهفي الوقت الحدیث باأل

تكوینها إلى نهایتها من زواج وطالق ونسب ونفقة ومیراث، یقصد بها تنظیم 

  .)١(عالقة الزوجین واألقارب بعضهم ببعض

  

هي المقاصد الشرعیة التي أراد اهللا سبحانه : مفهوم مقاصد فقه األسرة: رابعاً 

ألسرة، فهي إذن المصالح والحكم التي أراد اهللا وتعالى تحقیقها من أحكام ا

  .تحقیقها من تشریع أحكام األسرة لتنشأ على ضوئها وتسعد بها في الدنیا واآلخرة

الغایات واألهداف والمصالح التي أراد اهللا سبحانه وتعالى : ویمكن تعریفها بأنها

  .ة باألسرةتحقیقها للعباد من خالل تشریع األحكام الشرعیة العملیة المتعلق

  

  

                                      
 .١/٣٣وهبة الزحیلي / الفقه اإلسالمي وأدلته، د) ١(
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  المبحث األول

  )ُحسن اختیار الزوجین ()١(التأسیس الصحیح للزواج

  : وفیه ثالثة مطالب

  .حسن اختیار الزوجة: المطلب األول

  .صفات أخرى: المطلب الثاني 

  .حسن اختیار الزوج: المطلب الثالث

  

  :تمهید

لمسلمة، وضع اإلسالم الكثیر من التشریعات والمبادئ التي تحفظ كیان األسرة ا

  .وهذه التشریعات تساهم في تضییق كل المنافذ المؤدیة للطالق

                                      
الضم :  أو الزواج لغةالزواج أو النكاح بمعنى واحد عند الفقهاء وعلیه یكون النكاح) ١(

لسان العرب : (والجمع أو هو عبارة عن الوطء والعقد معًا وهو ال یكون إال بین اثنین

  )، مادة نكح٦/٤٥٣٧

هو عقد التزویج وهو یفید ملك استمتاع الرجل بالمرأة فال یحل ألحد غیره، وبالنسبة : وشرعاً 

ز أن تتعدد الزوجات فیصبح للمرأة  هو حل االستمتاع ال الملك الخاص بها وٕانما یجو 

. الملك حقًا مشتركًا بینهن، فتعدد الزوجات جائز شرعًا بینما تعدد األزواج ممنوع شرعاً 

  )٢/٢٦٠لمحتار رد ا(حقیقة في الوطء مجاز في العقد : وعرفه الحنفیة بأنه

، ومغنى ٣/٨٣الشرح الصغیر (حقیقة في العقد مجاز في الوطء : نه وذهب الجمهور إلى أ 

  ).٦/٤٤٥، والمغنى ٣/١٢٣المحتاج 

والراجح تعریف الجمهور لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة باإلضافة 

هذا الوطء لیس نكاحًا، ولو كان النكاح : إلى أنه یصح نفي النكاح عن الوطء، فیقال

  .حقیقة في الوطء لما صح نفیه عنه

یه الندب ویكون واجبًا على من خاف العنت وقدر على فوتعتریه األحكام الخمسة واألصل 

النكاح، ویكون حرامًا على من یخل بالزوجة في الوطء واإلنفاق، ویكره لغیر التائق إلیه 

حاشیة الدسوقي (مصروف الشهرة عنه واإلباحة فیما إذا انتفت الدواعي والموانع 

 ).٣/١٠٩، وسبل السالم ٣٣، ٩/٣٢، الحاوي الكبیر ٢/٢١٥



    
 

 
  ٤٥٧

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد
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وألن بناء األسرة ینطلق من التأسیس الصحیح لها، ویتحقق هذا التأسیس بمراعاة 

 كسنن )١(األركان المتعلقة باالختیار وغیره، وهي وٕان ذكر بعضها فقهاء المذاهب

حیحة فرائض ال یستغنى عنها بات إال أنها بالنسبة للحیاة الزوجیة الصحومست

  .ویمكن حصر هذه األسس في األركان الثالثة التالیة

  المطلب األول

  حسن اختیار الزوجة

  -:من خالل صفات منها

 الدینة فقد رغب الشرع في اختیار المرأة الصالحة، ألن استقرار الحیاة –األولى 

لة الدین الزوجیة یرتبط بصالحها وكثیر من مشكالت الفرقة تكون بسبب ق

: والخلق؛ عن أبي هریرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال

ظفر بذات الدین تربت اتنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، ف(

  .)٢()یداك

  -:وجه الداللة

الحدیث یدل على أن الذي یدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه األربع وآخرها 

 صلى اهللا علیه وسلم أنهم إذا وجدوا ذات –ین، وأمرهم النبي ذات الد: عندهم

 والحسب هو –الدین فال یعدلوا عنها، كما یؤخذ من الحدیث أن تكون حسیبة 

 فیؤخذ منه أن الشریف النسیب یستحب له أن یتزوج نسیبة، إال أن –الشرف 

كل تعارض نسیبة غیر دینة، وغیر نسیبة دینة فتقدم ذات الدین، وهكذا في 

  .)٣(الصفات

                                      
، ٩، ٥/٨، وكشاف القناع ١٢٧، ٣/١٢٦ المحتاج ، ومغني٣/٨٩ الشرح الصغیر )١(

 .٧، ٣/٦، والبحر الزخار ٣٤ – ١٤/٢٨ووسائل الشیعة 

، باب ١٠/٥١ نووي و–، ومسلم )٥٠٩٠(، باب األكفاء في الدین ٩/١٣٢فتح الباري ) ٢(

 .استحباب نكاح ذات الدین

 .٦/١٠٦: نیل األوطار) ٣(
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أي لصقت بالتراب، وهي كنایة ) تربت یداك( وقول النبي صلى اهللا علیه وسلم

 وقد ورد النهي عن )١(عن الفقر وهو خبر بمعنى الدعاء لكن ال یراد به حقیقته

ال تزوجوا (نكاح المرأة لغیر دینها وذلك في حدیث عبد اهللا بن عمرو مرفوعًا 

ردیهن وال تزوجوهن ألموالهن، فعسى أموالهن النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن ی

  .)٢()أن یطغیهن ولكن تزوجوهن على الدین وألمة خرماء سوداء ذات دین أفضل

 الحدیث یدل على تأكید صفة الدین في المرأة التي یراد خطبتها :وجه الداللة

 ال ینفي صفة الجمال عنها، إال أن اختیارها لدینها یطغي – في رأیي –وٕان كان 

  .ى كل الصفاتعل

كما یفهم من الحدیث األول أن تكون حسیبة، وهي الصفة الثانیة كما یفهم منه 

  .كذلك أن تكون جمیلة وهي الصفة الثالثة

  

ألنه أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته، :  أن تكون جمیلة–الثالثة 

  .ولذلك جاز النظر قبل الزواج

 المستحسنة التي یقي اختیار مثلها وجمع صلى اهللا علیه وسلم كل صفات المرأة

أي النساء خیر؟ : عن عواقب التفریق بقوله  صلى اهللا علیه وسلم وقد سئل

التي تسره إذا نظر، وتطیعه إذا أمر، وال تخالفه في نفسها وال في مالها : (فقال

  .)٣()بما یكره

                                      
 .٦/١٠٦ :نیل األوطار) ١(

وفي إسناده ضعیف، ) ١٨٥٩(، باب تزویج ذات الدین حدیث ١/٥٩٧سنن ابن ماجة ) ٢(

أي یوقعهن في ) أن یردیهن: (والحدیث رواه ابن حبان في صحیحه بإسناد آخر والمعاني

أي مقطوعة بعض األنف، ) اءوخرم(أي یوقعهن في المعاصي ) غیهنیط(الهالك، 

 )١/٥٩٧نن ابن ماجة س(ومثقوبة األذن أفضل من الحرة 

، ومسند )٣٢٣١(، باب كراهیة تزویج الزناة وأي النساء خیر رقم ٦/٦٨سنن النسائي ) ٣(

 ).٧٣٧٢(، رقم ٢/٤٩٦: أحمد



    
 

 
  ٤٥٩

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

صلى كان النبي :  رضي اهللا عنه قال)١(لحدیث أنس:  أن تكون ولوداً –الرابعة 

تزوجوا : (اهللا علیه وسلم یأمرنا بالباءة، وینهي عن التبتل نهیًا شدیدًا ویقول

  .)٢()الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم یوم القیامة

الحدیث یدل على استحباب اختیار المرأة الودود، وهي المحبوبة : وجه الداللة

 زوجها كما یدل بكثرة ما هي علیه من خصال الخیر وحسن الخلق، والتحبب إلى

على استحباب اختیار الولود بأن تكون الزوجة من نساء یعرفن بكثرة الوالدة؛ ألن 

  .)٣(من مقاصد الزواج األساسیة تكثیر نسل هذه األمة

ونالحظ أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  جمع في هذا الحدیث بین الود، وهو 

ع كثرة الوالدة لیدل على ضرورة حسن الخلق الذي یثمر التربیة الحسنة لألوالد، م

الجمع بین كثرة األوالد والتربیة الحسنة، فإن تعارض أحدهما مع اآلخر قدمت 

التربیة، فتستحب قلة األوالد إن خشى علیهم االنحراف في حال الكثرة، ویدل 

علیه أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم علل ذلك بمكاثرته بهم یوم القیامة وهو 

وسلم ال یكاثر والیباهي إال بالخیرین من أمته ، أما الفسقة صلى اهللا علیه 

  .والمنحرفون فال فضل في المكاثرة بهم

ویظهر من هذه النصوص أن النهي عن زواج العقیم لیس من باب التشریع، 

وٕانما هو من باب المشورة، وٕاال فإنه ال خالف في صحة الزواج من العقیم، بل 

لحة، وقصد من زواجه منها تحصینها، خاصة ویستحب ذلك، إن كانت امرأة صا

                                      
 النضر بن عدي بن النجار اإلمام المفتي، المقرئ، المحدث، راویة  أنس بن مالك بن)١(

 علمًا جمًا، وعن أبي –لم  صلى اهللا علیه وس–اإلسالم خادم رسول اهللا روى عن النبي 

، مولده قبل عام الهجرة بعشر سنین، ومات سنة ر وعمر وعثمان وعنه خلق كثیربك

 ).٣/٣٩٥: سیر أعالم النبالء(هـ ٩٢

: ، باب استحباب التزوج بالودود الولود ورجاله رجال الصحیح، والتبتل٧/٨١سنن البیهقي ) ٢(

البتول، ولفاطمة علیهما :  ومنه قیل لمریماالنقطاع عن النساء وترك النكاح لعبادة اهللا

 .٣/١١١البتول سیل السالم : السالم

 .٦/١٨٤: نهایة المحتاج) ٣(
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 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

مع تشریع تعدد الزوجات، ألن من أغراضه ومقاصده األصلیة تزویج ذوي 

  .الحاجة من النساء

  

لكال الطرفین فقد أجریت دراسات حدیثة عن . هذا ونظرًا ألهمیة اختیار الولود

 -:الكشف الطبي قبل الزواج وخلصت إلى نتائج منها

مر یلزم بالفحص الطبي قبل الزواج، ألن الفحص إن استقرار النكاح أل -١

الطبي فیه تحقیق للمصلحة العامة للمجتمع، وهو أمر واجب إعماًال 

 .)٢(،)١("تصرف اإلمام على الرعیة منوط بالمصلحة"للقاعدة الفقهیة 

من مقاصد الشریعة من النكاح إنجاب األوالد، ولهذا المقصد األصلي  -٢

 سلیمي األجسام والعقول، والفحص الطبي مقاصد تابعة هي كون األوالد

 .)٣(فیه وقایة بنسبة كبیرة من هذه األخطار

هذا، وٕان الفحص الطبي ال یعني الوقایة المطلقة من التشوهات المتوقعة  -٣

لألجنة، ألن أسباب التشوهات كثیرة، ولیست محصورة فقط في األسباب 

المشروعیة إلى  كما أن الفحص الطبي ینتقل الحكم فیه من )٤(الوراثیة

وعلیه یجوز إلزام المقبلین على . )٥(الوجوب إذا سنت الدولة قانونًا ملزمًا به

الزواج بالفحص الطبي، فهو إجراء وقائي للمحافظة على النسل، وحفظ 

 .كیان األسرة من الطالق بعد الزواج

                                      
 .٢٣١األشباه والنظائر للسیوطي، ص) ١(

 .٢٤٥ – ٢٤١مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطالق، أسامة األشقر ص) ٢(

 – ٩٤محمد بن مفتاح الفهمي صدراسة تخریج المسائل الطبیة على القواعد الفقهیة، ) ٣(

١٠٠. 

 .٧٥ – ٤١أحكام التشوهات البدنیة، إبراهیم بن محمد الزبیدي، ص) ٤(

 .٩٧مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطالق، أسامة عمر األشقر ص) ٥(



    
 

 
  ٤٦١

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

 رضي اهللا عنه )١(وهي التي لم یسبق لها الزواج، لحدیث جابر: البكر: الخامسة

: ثیبًا فقال: تزوجت بكرًا أم ثیبًا قال: أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال یا جابر

  .)٢()هال تزوجت بكرًا تالعبها وتالعبك(

 الحدیث دلیل على استحباب نكاح األبكار، والسر في هذا الترغیب :وجه الداللة

  أن من مقاصد 

لسلیم، ألن الشرع الشرع اإلعفاف، وهو ال یحصل إال مع من یرغب فیها الطبع ا

  لم یأت لمنازعة 

  

  .)٣(الطبیعة وٕانما إلصالحها

ویستحب اختیار الثیب إذا كان له إلیها حاجة كتربیة أوالد، أو كبر سن أو قیام 

على أسرة كما وقع لجابر رضي اهللا عنه  فإنه قال للنبي صلى اهللا علیه وسلم  

ات فتزوجت ثیبًا كرهت هلك أبي وترك سبع بنات، أو تسع بن: (لما قال له ذلك

  .)٤()أن أجیئهن بمثلهن، فقال له النبي صلى اهللا علیه وسلم بارك اهللا لك

  .أن تكون من بیت معروف بالدین والقناعة؛ ألنه مظنة دینها وقناعتها: السادسة

                                      
من المكثرین في صحابي : جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حزام الخزرجي األنصاري) ١(

ة  جماعة من الصحابة، له وألبیه صحب وروى عنه اهللا علیه وسلمالروایة عن النبي صلى

غزوة وكانت له في أواخر أیامه حلقه في المسجد النبوي یؤخذ عنه العلم، روى ) ١٩(غزا 

األعالم للزركلي (هـ ٧٨حدیثًا، توفى سنة ) ١٥٤٠(له البخاري ومسلم وغیرهما 

٢/١٠٤.( 

  باب٨٠/٥٢نووي . ، ومسلم)٥٠٨٠(یث  حد، باب تزویج الثیبات٩/١٢١فتح الباري ) ٢(

 .استحباب نكاح البكر

 .٦/١٠٥نیل األوطار ) ٣(

، وصحیح مسلم )٢٨٠٥(، رقم ، باب تزویج الثیبات ٣/١٠٨٣: صحیح البخاري) ٤(

 .٦/١٠٥ونیل األوطار ) ٧١٥(رقم  باب استحباب نكاح البكر  ٢/١٠٨٧



    
 

 
  ٤٦٢

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

األجنبیة، والمراد بها غیر ذات قرابة قریبة؛ ألن ولدها یكون أنجب؛ : السابعة

  .الق فیفضي إلى قطیعة الرحم المأمور بصلتهاوألنه ال یأمن من الط

  .)١()اغتربوا ال تضووا: (لما روى عن النبي صلى اهللا علیه وسلم  

أن النبي صلى اهللا علیه وسلم وجه بالزواج من غیر األقارب، وذلك : وجه الداللة

  .)٢(ألن ولد الغریبة أنجب وأقوى من ولد القریبة

لوقت المعاصر بإعداد بحوث تتناول زواج هذا وقد قام عدد من الباحثین في ا

  :)٣(األقارب من كافة جوانبه، وخلصوا إلى عدة نتائج أهمها

زواج األقارب لیس هو السبب الوحید لألمراض الوراثیة، فأي خلل  -١

 .یصیب الجینات أو الكروموسومات یؤدي إلى حدوث المرض الوراثي

هة، واألحادیث زواج األقارب مباح في الشریعة اإلسالمیة بدون كرا -٢

فاختالف الفقهاء في مسألة زواج األقارب . الواردة بالكراهة ال أصل لها

، والثالث )٥( والثاني بالندب)٤(قول باإلباحة: تدور بین ثالثة أقوال

 فال یوجد قول یقول بالتحریم، وعلیه یكون زواج األقارب )٦(بالكراهة

 .مباح ال حرج فیه

                                      
حادیث سمعت أصحاب أ: "ال ابن قتیبةهذا الحدیث من األحادیث التي ال إسناد لها، ق) ١(

الضاوي هو ) ال تضووا (٣/٧٣٧ ال أعرف أصحابها غریب الحدیث اللغة یذكرونها

 .ضوى/ ، مادة٨/٢٢٢النحیف الضعیف الجسم، لسان العرب 

 .٣/١٠٦النهایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر ) ٢(

سمحاء عبد المنعم عطیة، / ، د)ةرؤیة معاصر (زواج األقارب في ضوء الفقه اإلسالمي ) ٣(

المستجدات الفقهیة في ( وهو بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الثاني بعنوان ١٣٣٣ص

 أكتوبر ٢٥، ٢٤ الوادي بالجزائر في الفترة –أحكام األسرة، جامعة الشهید حمة لخضر 

 .م٢٠١٨

 ).٢/١٥اني ، الفواكه الدو ٣/٢٨تار رد المح( مذهب الحنفیة والمالكیة وهو) ٤(

 .٩/١٥٢المحلى البن حزم : وهو مذهب الظاهریة) ٥(

 .٧/١٠٩، والمغني ٧/١٩روضة الطالبین للنووي: وهو مذهب الشافعیة والحنابلة) ٦(



    
 

 
  ٤٦٣

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

ي یعارض أصل البقاء واستقرار الحیاة المرض الوراثي الخطیر جدًا الذ -٣

واستقامتها یمكن اعتباره عذرًا شرعیًا ضروریا  یبیح منع اإلنجاب، 

وٕاجهاض الجنین المشوه بعد نفخ الروح فیه، ولكن هذه اإلجابة لیست 

على إطالقها بل یجب أن یكون ذلك بضوابط حتى ال یكون هذا القول 

 .ذریعة للفساد

 قریبین ال یعني حصر ذلك في زواج وجود طفل مشوه من زوجین -٤

األقارب، ولذلك ال ینبغي اإلحجام عن زواج األقارب لهذا األمر، وأن 

ال ینتاب اإلنسان قلق منه، وال یجوز للمرأة أو الرجل منع الحمل خوف 

إنجاب ذریة مشوهة، فلو تخوف اإلنسان مما قد یحدث له في المستقبل 

األسباب وٕاجراء والفحوصات لما تحرك خطوة، ولكن علینا األخذ ب

 .الطبیة الالزمة، والرضا بقضاء اهللا وقدره

 أال یزید على واحدة إن حصل بها اإلعفاف؛ لما فیه من التعرض :الثامنة

  .)١( MI H G F  E D C B L: للمحرم قال تعالى

 فقد أخبر تعالى بنفي االستطاعة في العدل بین النساء، وذلك في :وجه الداللة

 والجماع، والحظ من القلب فوصف اهللا تعالى حالة البشر، وأنهم میل الطبع

  .)٢(بحكم الخلقة ال یملكون میل قلوبهم إلى بعض دون بعض

  .)٣( Mh  g f e d  L: وقول الحق سبحانه

أنه سبحانه منع من الزیادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم : وجه الداللة

ك، وقرأها آخرون بالرفع، أي فواحدة وحسن العشرة؛ وذلك دلیل على وجوب ذل

                                      
 .١٢٩من اآلیة / سورة النساء) ١(

 .٥/٤٠٧أحكام القرآن للقرطبي ) ٢(

 .٣ من اآلیة/  سورة النساء)٣(



    
 

 
  ٤٦٤

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

فیها كفایة أو كافیة، وبهذا یثبت أن اإلسالم لیس مع التعدد، وٕانما أبیح التعدد 

  .)١(تحت ظروف استثنائیة خاصة، فاألصل عدم التعدد

 أن تكون خفیفة المهر فعن السیدة عائشة رضي اهللا عنها عن النبي –التاسعة 

  .)٢() من أعظم النساء بركة أیسرهن صداقاً إن: (صلى اهللا علیه وسلم   قال

 یدل الحدیث على أن أكثر النساء بركة وخیرًا، من كانت یسیرة :وجه الداللة

الصداق، وبذلك نستطیع حل مشكلة العنوسة التي من أسبابها المغاالة في 

  .المهور التي بدورها تقلل من حاالت الطالق في المستقبل

كأن : ر المخطوبة لكنها تندرج تحت ما ذكرهذا وهناك عوامل أخرى الختیا

تكون ذات عقل تستطیع به أن تفهم شریكها اآلخر، والفرق بین العقل والدین أن 

العقل هو حسن التصرف، وتقابله الحماقة والبالهة بخالف الدین الذي یقابله 

الفجور والفسق، والعقل مما تقتضیه الحیاة الزوجیة ، ولهذا یستحب أن یكون 

یتناسب مع قدرتها على القیام بمقتضیات الزواج، وهذه الصفة مهمة جدًا سنها 

  .للحد من حاالت الطالق

ومن الصفات كذلك التي تندرج تحت ما ذكر أن تكون مثقفة خصوصًا في 

عصرنا الحاضر عصر التكنولوجیا والمعلومات السریعة المتجددة، وهذه الصفة 

  .لیل من حاالت الطالق یعول علیها كثیرًا في التق– رأیي –في 

  المطلب الثاني

  صفات أخرى

 باإلضافة إلى هذا صفات أخرى منها ما هو استحسان )٣(وقد ذكر الفقهاء

محض قد یقبل وقد یرفض، وفیه ما یرجع إلى أصول الشریعة وكلیاتها، وسنذكر 

                                      
 .٥/٣٨٠أحكام القرآن للقرطبي ) ١(

، كتاب الصداق، باب ٧/٢٣٥، وسنن البیهقي )٢٧٣٢(، رقم ٢/١٩٤: درك الحاكممست) ٢(

 .ما یستحب من القصد في الصداق، وقال الحاكم صحیح على شرط مسلم

 .٣/١٠٨:  في شرح روض الطالب ، زكریا األنصاريى المطالب أسن)٣(



    
 

 
  ٤٦٥

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

أن ال تكون حنانة وال أنانة وال حداقة وال براقة : فمنها:  باختصار)١(هذه الصفات

هي التي تكثر األنین والتشكي وتعصب رأسها : وال شداقة وال ممراضة واألنانة

  .كل ساعة، فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة ال خیر فیه

  .فعلت ألجلك كذا وكذا:  وهي التي تمن على زوجها فتقول:المنانة

  . هي التي تحن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر:الحنانة

 ترمي إلى كل شيء بحدقتها فتشتهیه وتكلف الزوج شراءه،  وهي التي:الحداقة

أحدهما أن تكون طول النهار في تصقیل وجهها وتزیینه : تحتمل معنیین: والبراقة

لیكون لوجهها بریق محصل بالصنع، والثاني أن تغضب على الطعام فال تأكل 

  .إال وحدها وتستقل نصیبها من كل شيء

  . الكالم وهي المتشدقة الكثیرة:الشداقة

  ". أن ال تكون مختلعة، وال مباریة، وال عاهرة، وال ناشزاً :ومنها

  . هي التي تطلب الخلع كل ساعة من غیر سبب:والمختلعة

  . وهي المباهیة بغیرها المفاخرة بأسباب الدنیا:المباریة

 M t:  الفاسقة التي تعرف بخلیل وخدن وهي التي قال اهللا تعالى:العاهرة

 wv uL )٢(.  

العالي من األرض : والنشز.  التي تعلو على زوجها بالفعال والمقال:ناشزال

شر خصال الرجال خیر : ومنها ما ذكره سیدنا علي رضي اهللا عنه  في قوله

البخل، والزهو، والجبن، فإن المرأة إذا كانت بخیلة حفظت مالها : خصال النساء

 بكالم لین مریب، وٕاذا ومال زوجها، وٕاذا كانت مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحد

كانت جبانة فرت من كل شيء فلم تخرج من بیتها واتقت مواضع التهمة خیفة 

  .من زوجها

                                      
 .٢/٣٨: ، للغزاليإحیاء علوم الدین) ١(

 .٢٥من اآلیة / سورة النساء) ٢(



    
 

 
  ٤٦٦

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

  .)١( أن ال یتزوج ذات مطلق ال زالت لها رغبة فیه:ومنها 

  المطلب الثالث

  حسن اختیار الزوج

وكما یندب اختیار الصفات الحسنة في المرأة، یندب كذلك الصفات نفسها في 

یار الرجل، فتختار المرأة أو ولیها زوجها بنفس األسس السابقة فقد تختاره اخت

لدینه، أو لماله، أو لثروته، أو لحسبه، أو لصغر سن، أو لغیر ذلك من 

  .األسباب

~ �       ¡ M : ویستحب في اإلسالم اختیار الرجل لدینه، وخلقه، قال تعالى

 § ¦ ¥¤      £   ¢L )٢(.  

یة تقتضي نفي المساواة بین المؤمن والفاسق الذي خرج عن فاآل: وجه الداللة

  .طاعة اهللا

 بنت قیس رضي اهللا عنها  أنها جاءت إلى رسول اهللا صلى اهللا )٣(وعن فاطمة

 خطباها، فقال رسول )٥( بن أبي سفیان وأباجهم)٤(علیه وسلم فأخبرته أن معاویة

                                      
 .٦/١٨٥: نهایة المحتاج) ١(

 .١٨/ سورة السجدة) ٢(

صحابیة من المهاجرات األول وكانت ذات جمال : هي أخت الضحاك بن قیس األمیر) ٣(

وفضل، وكمال لها روایة للحدیث وفي بیتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل سیدنا عمر 

" طلقها ثالثاً ، ف وكانت فاطمة تحت أبي عمرو بن حفص بن المغیرة–رضي اهللا عنه 

: ، األعالم للزركلي)هـ٥٠٠(الحدیث توفیت سنة ... فخطبها معاویة وأبو جهم بن حذیفة 

 .٨/٢٧٣ وطبقات ابن سعد ٥/١٣١

معاویة بن سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف، أسلم عام : هو) ٤(

م یزل والیًا لعمر  دمشق فلد مع النبي حنینًا والطائف، وواله سیدنا عمرالحدیبیة، وشه

 حتى حتى قتل ثم واله عثمان ذلك العمل ثم بویع بالخالفة فلم یزل خلیفة عشرین سنة

 ).٧/٤٠٦طبقات ابن سعد ) (هـ٦٠(ب سنة مات لیلة الخمیس للنصف من رج

عامر أو عمیر أو عبید بن حذیفة بن غانم من قریش من بني عدي بن كعب أسلم یوم ) ٥(

مع معاویة وهو الحدیث السابق ر عة الذین دفنوا عثمان، وله خبألربفتح مكة وهو أحد ا

 ).٣/٢٥٠: األعالم) (هـ٧٠( نحو توفي



    
 

 
  ٤٦٧

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

اه عن عاتقه، وأما أما أبو جهم فال یضع عص: "اهللا صلى اهللا علیه وسلم  

  .)٢(،)١("معاویة فصعلوك ال مال له، انكحي أسامة بن زید

أنه أمرها صلى اهللا علیه وسلم  بنكاح أسامة، مواله بن مواله وهي : وجه الداللة

  .)٣(قرشیة وقدمه على أكفائها ممن ذكر

أنه كثیر ): فال یضع عصاه عن عاتقه(ویؤخذ من قوله صلى اهللا علیه وسلم 

لنساء وفیه دلیل على جواز ذكر اإلنسان بما فیه عند المشاورة وطلب الضرب ل

كما . )٤(النصیحة؛ وال یكون هذا من الغیبة المحرمة بل من النصیحة الواجبة

یؤخذ من الحدیث استحباب تزوج الرجل الموسر لقوله صلى اهللا علیه وسلم  في 

قیر الدین، فیستحب اختیار فإذا تقدم للمرأة الموسر الدین والف) ال مال له(معاویة 

  .الموسر الدین

وٕاذا كان موسرًا ال دین له، وتقدم معه صاحب الدین الفقیر، استحب اختیار 

صاحب الدین، ألنه ال عبرة  في االختیار لغیر الدین، ولحدیث النبي صلى اهللا 

إذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه، فأنكحوه إال تفعلوه، تكن فتنة في (علیه وسلم  

  .)٥()ألرض وفساد كبیرا

                                      
أسامة الحب بن زید بن حارثة بن شراحبیل بن عبد العزى بن امرئ القیس بن عامر : هو) ١(

 وهو ابن ثماني عشرة  صلى اهللا علیه وسلم بن النعمان ولد بمكة وقد استعمله رسول اهللا

 ).٤/٦١طبقات ابن سعد (ة مات بالجرف في آخر خالفة معاویة بن أبي سفیان سن

العاتق هو ما :  وعاتقه،اه، باب المطلقة البائن ال نفقة ل٩٨، ١٠/٩٧مسلم بشرح النووي ) ٢(

 .بین العنق والمنكب

 .٣/١٢٩: سبل السالم) ٣(

 .١٠/٩٨ بشرح النووي –مسلم ) ٤(

ولفظ ) ١٠٩١(اء من ترضون دینه فزوجوه حدیث ، باب ما ج٢/٢٧٤سنن الترمذي ) ٥(

إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتنة في األرض (الترمذي 

 .٦/١٢٧: من حدیث أبي حاتم المزني، ونیل األوطار) وفساد عریض



    
 

 
  ٤٦٨

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

 الحدیث یؤكد على اختیار أهل الفضل من الرجال، وأن عماد :وجه الداللة

صفات أهل الفضل هو الدین، فصاحب الدین إن أحبها أكرمها وٕان كرهها لم 

  یهنها 

ومنها مثًال أن یكون الزوج بكرًا إال لعذر؛ ألن النفوس جبلت على اإلیناس بأول 

  .)١(مألوف

 یكون عقیمًا، أو أحمق أو دمیمًا ترغب عن مثله، وغیرها من ومنها أن ال

  .)٢(الصفات التي ذكرت في مواصفات المرأة

  

 
 
 

  

  

                                      
 .٢/٤١: إحیاء علوم الدین) ١(

 .٤/١١٨  فتوحات الوهاب ، سلیمان بن عمر الجمل )٢(



    
 

 
  ٤٦٩

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

  المبحث الثاني

  مقاصد حسن اختیار الزوجین في التقلیل من حاالت الطالق

  )تطبیقات لصور معاصرة(

  :وفیه ثالثة مطالب

 للوقایــة مــن الزنــى اإللكترونــي مقاصــد حــسن اختیــار الــزوجین: المطلــب األول

  .والخیانة الزوجیة اإللكترونیة

مقاصد حسن االختیـار وأثرهـا علـى مـشاركة المـرأة العاملـة فـي  :المطلب الثاني

  .النفقة

  .مقاصد حسن االختیار وأثرها على الزواج بنیة الطالق: المطلب الثالث

  :تمهید

جین وأثره لیس فقط في ال یخفي على أحد مدى أهمیة حسن االختیار بین الزو 

التقلیل من الطالق، بل لحفظ كیان األسرة الذي بدوره ینعكس على استقرار 

ومن هذا المنطلق فقد حرصت الشریعة حرصًا شدیدًا على حسن . المجتمع بأسره

االختیار قبل الزواج في نصوصها المتعددة والمتأمل لتلك النصوص یجد أن 

لیه عالقة الزوجین وتدوم هو الدین، ولذلك األساس في االختیار والذي تبنى ع

وذلك في سنبین فیما یلي أثر الدین في حفظ كیان األسرة والتقلیل من الطالق 

  -:الصور المعاصرة اآلتیة

  المطلب األول

مقاصد حسن اختیار الزوجین للوقایة من الزنى اإللكتروني والخیانة الزوجیة 

  اإللكترونیة

الزنى (ى اآلن ال یوجد اتفاق على تعریف لمصطلح حت: تعریف الزنى اإللكتروني

إشباع لرغبة جنسیة عن طریق : ولكن التعریف األقرب له هو) اإللكتروني

التخیل والمشاهدة والثرثرة الداعرة بواسطة اإلنترنت، وهو یختلف بمفهومه هذا 

عن باقي األنواع المختلفة للحصول على المتعة الجنسیة كالمكالمات الهاتفیة، 



    
 

 
  ٤٧٠

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

مشاهدة األفالم المخلة باآلداب لكون الجنس اإللكتروني یتحقق فیه وجود طرف و 

  .)١(أو شریك آخر في الفعل یقوم بنفس الفعل في وقت واحد

  :تعریف الخیانة الزوجیة اإللكترونیة

، والخیانة في "هي مخالفة الحق والمواثیق والعهود سراً : الخیانة بالمفهوم العام

اول، تعني الدخول في عالقة جنسیة مع شخص آخر غیر الزواج بمفهومها المتد

إال أن مفهوم الخیانة الزوجیة یختلف نسبیًا من شخص آلخر : الزوج أو الزوجة

فقد ذهبت آراء بعض الشباب إلى أنه ال یشترط وقوع عالقة جنسیة مع شخص 

أجنبي حتى تسمى خیانة زوجیة، بل یمكن للخیانة أن تتم بعدم غض البصر 

نبي، والنظر إلیه بشهوة أو مصاحبة فرد من الجنس اآلخر، وذهبت عن األج

آراء أخرى إلى أن إفشاء األسرار التي تقع بین الزوجین تدخل ضمن خیانة 

األمانة الزوجیة، كما أنه یمكن للخیانة أن تتم عبر وسائل االتصال الحدیثة من 

ًا ما تركز على هواتف نقالة ومواقع الدردشة والفایسبوك والتویتر التي غالب

مواضیع الجنس والعاطفة، وقد یعتبر البعض حدیث زوجته مع أحد خارج علمه 

هو خیانة، وقد یعتبر البعض استخدام الزوجة لشبكة اإلنترنت دون علمه هي 

خیانة أیضًا، والخیانة اإللكترونیة تكون باستخدام التكنولوجیا اإللكترونیة لخیانة 

  .)٢(الطرف اآلخر

 عدد من الباحثین المعاصرین بدراسة أسباب وأخطاء الزنى هذا وقد قام

  -:اإللكتروني وطرق الوقایة منه وخلصوا إلى نتائج أهمها

                                      
قال لـ أیمن كمال السباعي، محام أمام محاكم لكتروني بین التجریم والتقویم، ملزنا اإلا) ١(

االستئناف العالي ومجلس الدولة، متخصص ومعتمد في الترجمة الحقوقیة وتفسیر 

  :النصوص القانونیة، مجمع واتا اإللكتروني رابط المقال

https://www.wata.cc/forums/showthread.php?٢٤٠٨. 

ل عالجها مقال سب... أحكامها ... دوافعها  ... مفهومها... الخیانة الزوجیة اإللكترونیة ) ٢(

  :علي أحمد أبو عودة، مقدم لشبكة دنیا الوطن، رابط المقال. د.بقلم أ

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/٢٠١٦/٠٢/١٦/٣٩٤٣٨٣.html. 



    
 

 
  ٤٧١

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

الزنى اإللكتروني جریمة في حق اهللا سبحانه فهو محرم بإجماع العلماء،  -١

وذلك لما یحمله من خلوة محرمة وكالم ماجن وصور وفیدیوهات مخلة 

 .)١(بطهما أي عالقة شرعیةبالحیاء بین شخصین، ال تر 

من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر : ( صلى اهللا علیه وسلموفي هذا یقول الرسول

: ، وقال )٢()فال یخلون بامرأة لیس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشیطان

  .)٣()العینان تزنیان وزناهما النظر(

 

زنى اإللكتروني، الذي نتائجه الخیانة الزوجیة تندرج ضمن جریمة ال -٢

 .)٤(وخیمة، وكان أغلبها فك الرابطة بین الزوجین

من أهم أسباب الخیانات الزوجیة اإللكترونیة هو غیاب الوازع الدیني لدى  -٣

  .)٥(األفراد وتوجیهات األولیاء

ویتبین لنا مما سبق أن اختیار الرجل للمرأة الدینة وكذلك اختیار المرأة للرجل 

هو السبیل الوحید للقضاء على هذه المصیبة التي أصابت مجتمعاتنا في الّدیِّن 

  .مقتل إال من رحم اهللا فوجودها باألساس سببه غیاب الوازع الدیني

                                      
 .٤علي أحمد أبو عودة، ص. د.الخیانة الزوجیة اإللكترونیة بقلم أ: المرجع السابق) ١(

، عن ابن عمر ١/١٣١: غایة المرام في تخریج أحادیث الحالل والحرام، لإلمام األلباني) ٢(

ـ، المكتب ه١٤٠٥، ٣، ط١٨٠، قال فیه صحیح، حدیث رقم )رضي اهللا عنهما(

 . لبنان–اإلسالمي، بیروت 

، عن ابن عباس، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من ٤/٢٠٤٦صحیح مسلم ) ٣(

 ).٢٦٥٧(الزنا وغیره رقم 

الزنا اإللكتروني أسبابه، أخطاره، وطرق الوقایة منه للحفاظ على األسرة، زكریاء قادي، ) ٤(

حث مقدم إلى الملتقي الدولي الثاني بعنوان ، وهو ب١٤٢٠عبد المجید مباركیة ص . د.أ

 الوادي بالجزائر في –، جامعة الشهید حمة لخضر )المستجدات الفقهیة في أحكام األسرة(

 .م٢٠١٨ أكتوبر ٢٥، ٢٤الفترة 

 .١٤٢٠ص ) مرجع سابق( الزنا اإللكتروني أسبابه، أخطاره، )٥(



    
 

 
  ٤٧٢

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

  المطلب الثاني

  مقاصد حسن االختیار وأثرها على مشاركة المرأة العاملة في النفقة

زوجها بالصفات ال شك أن االختیار الصحیح من الرجل لزوجته، ومن المرأة ل

التي سبق ذكرها له أثر بالغ في التقلیل من حاالت الطالق، والتي قد یكون 

  -:وتوضیح ذلك فیما یليسببها عدم مشاركة المرأة العاملة في النفقة 

 )١(من المقرر شرعًا أن نفقة المرأة واجبة على الزوج مقابل احتباسها لمصالحه

 أموال المرأة التي حصلتها من المیراث وقد اتفق المعاصرون من الفقهاء على أن

أو المهر أو العطایا أو النماء الذي یحدث دون المساس بحق الزوج من الحبس؛ 

هي حق خالص لها لیس لزوجها أن یلزمها باإلنفاق منه على البیت لعموم قوله 

! " # $ % & ' ) ( * M : تعالى

 2 1 0  / .- , +L )أما المكاسب المالیة التي )٢ 

صلها المرأة من حرفتها، أو وظیفتها، أو من عملها الذي یشغل جزءًا من وقت تح

 أي وقت –الزوجیة، فهي حق خالص لها إذا رضى زوجها بذلك باإلجماع؛ ألنه 

وٕاذا اتفق الزوجان على ....  كان له، وهو قد أسقط حقه عن تراٍض –الوظیفة 

كان اتفاقًا ملزمًا لعموم مشاركة الزوجة بنسبة معینة من راتبها على المعیشة 

  .)٣(...النصوص اآلمرة بالوفاء بالعقود والعهود

 الزوجان في عملها أو في مكسبها من هذا العمل، ولم یكن بینهما حَّ أما إذا َتَشا

شرط ملزم، أو اتفاق مسبق بشأنه فقد اختلفوا فیما یجب على الزوجة العاملة 

  :على خمسة اتجاهات هي باختصار

                                      
، والتاج واإلكلیل، للمواق ١٨/٢٣٥، والمجموع شرح المهذب ٥/١٨١المبسوط، للسرخسي ) ١(

 .٩/٢٥٠، والمحلى ٨/١٢٨، والمغنى البن قدامة ٥/٥٤١المالكي 

 .٢٠/ سورة النساء) ٢(

 .٣٥٠سعد الدین هاللي ص/ الثالثونات في القضایا الفقهیة المعاصرة، د) ٣(
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  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

ب علیها المشاركة في نفقات البیت بقدر نفقتها الواجبة على الزوج وٕاال منهم من أوج

، ومنهم من أوجبها في نفقات البیت اإلضافیة كالحاجة )١(كانت ناشزًا ال تستحق النفقة

، ومنهم من یرى أنه ال یجب )٢(إلى خادمة أو سائق، ونحو ذلك بناء على طلب الزوج

  .)٣(علیها شيء في راتبها لمعیشة الزوجیة

لكن االتجاه األولى باالختیار هو الذي یرى ضرورة مساعدة الزوجین بعضهما البعض 

والتكاتف في تحمل تبعات الحیاة الزوجیة، كل على قدر طاقته، وضرورة إحسان كل 

طرف لآلخر، وذلك باالتفاق على حٍل یرتضیانه عن طواعیة قلبیة تامة؛ ألن الزواج 

والسكن والمودة والرحمة وهنا یأتي دور االختیار مبني في األصل على المشاركة، 

الصحیح لكل منهما لآلخر فالمرأة الدینة العاقلة الفطنة هي التي تساعد زوجها على 

تحمل تبعات الحیاة ومشاقها، وكذلك الرجل الدین العاقل الفطن هو من یساعد زوجته 

بر بسفینة األسرة بر على المشاركة بحسن عشرته ومعاملته لها بالمعروف وهو بهذا یع

كما أن االستجابة للرغبة الكامنة في نفس كل من الزوجین، أو أحدهما في "األمان 

االنتصار على اآلخر، وكأنهما في معركة ال سبیل لحل نزاعها إال بالقضاء على 

الطرف اآلخر، والتطلع إلى االستیالء على ما في یده، یفوت المقاصد النبیلة آلصرة 

 مما یعطل سفینة األسرة وقد یؤدي في النهایة )٤("لمودة والتراحم، والتساكنالنكاح، من ا

إلى الفرقة الزوجیة وهو األمر الذي سعت إلیه الشریعة لتفادیه منذ البدایة بحسن 

 .اختیار الزوجین لشریك حیاته

 
 
 

                                      
، أحكام األحوال الشخصیة في ٢٣٧األحوال الشخصیة، الشیخ محمد أبو زهرة ص) ١(

، بحوث وفتاوى إسالمیة في ١٠٧اإلسالمیة، الشیخ عبد الوهاب خالف، صالشریعة 

 .٢/٤٥٢جاد الحق علي جاد الحق : قضایا معاصرة، الشیخ

إسماعیل عبد الفتاح عبد . االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، د.. حقوق المرأة في اإلسالم ) ٢(

 .٨٧الكافي ص

 . وما بعدها٧٨ن حسن منصور، صحس: نحو أسرة إسالمیة مستقرة، المستشار) ٣(

 .١/٥٤٨محمد الكدي العمراني : فقه األسرة المسلمة في المهاجر، د) ٤(



    
 

 
  ٤٧٤

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

  المطلب الثالث

  مقاصد حسن االختیار وأثرها على الزواج بنیة الطالق

لطالق هو أن یتزوج الرجل المرأة وفي نیته طالقها بعد انتهاء دراسته أو إقامته الزواج بنیة ا

  .)١(أو حاجته

زواج توفرت فیه أركان النكاح وشروطه، ولكن أضمر الزوج في : كما ُعرف بأنه

  . )٢(نفسه طالق المرأة بعد مدة معلومة، أو مدة مجهولة لألسباب السابقة

  -:الفقهاء على قولینوهذا النوع من الزواج اختلف فیه 

  .)٣( صحة هذا النكاح:األول

  .)٤( بطالن هذا النكاح:الثاني

 بنیة الطالق وخلصوا )٥(هذا وقد قامت دراسات عدة تناول أصحابها إشكالیة الزواج

 -:إلى نتائج أهمها

أن الزواج بنیة الطالق مخالف لمقاصد الشریعة التي رامها الشارع من  -١

 .اسل والتكاثر، وحفظ النسبوراء عقد الزواج وهي التن

                                      
 .٤٣الزواج بنیة الطالق، صالح آل منصور ص) ١(

 .٤٥الفقه المنیر، عبد اهللا بن محمد الطیار ص) ٢(

 ،٩/١٨٣ نووي –، مسلم ٧/٥٧٣: ، المغني١/١٧٠: ، الموافقات٣/٢٤٩فتح القدیر ) ٣(

 .٢١٦مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطالق، أسامة األشقر ص

، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ١٠/٥٤٢: ، مجموع الفتاوى٩/١٨٣ نووي –مسلم ) ٤(

١٨/٤٤٨. 

 بحث ١٢٤٧، ١٢٤٦فاروق خلف، ص/ الزبیر طهراوي، د إشكالیة الزواج بنیة الطالق) ٥(

في ) المستجدات الفقهیة في أحكام األسرة( الثاني بالجزائر بعنوان مقدم لـ الملتقى الدولي

الزواج بنیة (م بتصرف وكذلك بحث للمؤتمر نفسه بعنوان ٢٠١٨ أكتوبر ٢٥، ٢٤الفترة 

عبد الكریم بو / الطالق بین أحكام الفقه وقواعده ومقاصد الشرع، نور الدین مباركي، د

 . الوادي- حمة لخضر بتصرف، جامعة الشهید١٢٣١، ١٢٣٠غزالة ص



    
 

 
  ٤٧٥

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

للزواج بنیة الطالق أضرار ومفاسد على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع  -٢

والدین، ألن فتوى الجواز قد تذرع المترخصون بواسطتها إلى االستمتاع 

 .الحرام، وقد هز هؤالء أركان األسرة هزًا عنیفاً 

منه، ألنه إن الزواج بنیة الطالق هو نكاح المتعة ذاته بل هو أسوأ  -٣

باإلضافة إلى نیة التوقیت فیه فقد دخله الغش والتدلیس على المرأة 

ومن هنا یأتي دور المرأة في ُحسن اختیارها للزوج على أساس . وأسرتها

الدین فصاحب الدین یمنعه دینه وخلقه من إنشاء مثل هذه األنواع من 

األنكحة األنكحة التي تهز كیان األسرة وتدمرها؛ فهو یشتبه مع بعض 

األخرى كالمتعة والمؤقت والتحلیل في قضیة انعدام التأبید وبنائه على 

 .التأقیت

یشوه هذا النوع من الزواج صورة اإلسالم والمسلمین في الغرب؛ لما ینطوي علیه  -٤

من غش وخداع واقتصار للزواج على قضاء الشهوة دون باقي المقاصد التي 

ثنا هذا إلى التقلیل من حاالت الطالق وبما أننا نسعى في بح. اعتبرها الشرع

وعلیه، فإن الرأي الراجح في حكم الزواج بنیة الطالق هو التحریم والبطالن 

  .لمخالفته لمقاصد الشریعة، وسدًا لذرائع المفاسد الناتجة عنه

  

  

  



    
 

 
  ٤٧٦

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

  المبحث الثالث

  تشریعات اإلسالم لحفظ كیان األسرة

  :وفیه ثالثة مطالب

  .یاة الزوجیةحمایة الح: المطلب األول

  .بعد الفرقة الزوجیة :المطلب الثاني 

  .مقاصد أحكام الطالق وأثرها في الحد من الطالق :المطلب الثالث

إضافة لما سبق توجد تشریعات أخرى نذكر منها حمایة الحیاة الزوجیة، بعد 

  -:الفرقة الزوجیة، وهو ما سوف نتناوله فیما یأتي

  المطلب األول

  ةحمایة الحیاة الزوجی

شرع اإلسالم لحمایة الحیاة الزوجیة الكثیر من الضوابط التي تضع األمور في 

وتنقسم بها المهمات الزوجیة بین الرجل وامرأته بحیث ال یبغي نصابها، 

  :بعضهم على بعض ، ومما یحفظ الحیاة الزوجیة

 -:توزیع متطلبات الحیاة الزوجیة بین الزوجین - ١

" یاة الزوجیة بین الرجل والمرأة تقسیمًا عادالً فقد تولى الشرع تقسیم متطلبات الح

 من أسباب الفرقة تنتج من عدم تعرف كل اً بحسب القدرات والرغبات، ألن كثیر 

  .فرد على دوره المناط به أو تخلیه عنه أو تدخله في الدور المتعلق بغیره

وقد نص صلى اهللا علیه وسلم على هذا التقسیم في أكبر اجتماع له مع 

 فعن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال في المسلمین

فاتقوا اهللا في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة اهللا، : (خطبته في حجة الوداع

واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا، ولكم علیهن أن ال یوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، 

 وكسوتهن فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غیر مبرح، ولهن رزقهن

  .)١()بالمعروف

                                      
ال یوطئن فرشكم (، باب حجة النبي صلى اهللا علیه وسلم ، ومعنى ٨/٣٢٩ نووي –مسلم ) ١(

 .لیس بشدید وال شاق) غیر مبرح(أي تكرهون دخوله في بیوتكم، ) أحدًا تكرهونه



    
 

 
  ٤٧٧

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

 هذا الحدیث في رأیي معجزة من معجزات النبي صلى اهللا علیه :)١(وجه الداللة

وسلم  القولیة إذا التزم به الزوجان الستقر حال األسر بكاملها ولساد األمن 

والسالم المجتمع بأسره فهو یبین الحقوق األسریة للزوجین، وأن األمر مبني على 

 بما یملیه الشرع على كال الطرفین وفیه أن الزوجة البد لها من التقوى والمعاملة

  .استئذان زوجها في السماح بدخول الناس بیته، وخاصة من ال یرغب في دخوله

وبین واجبات الزوج على زوجته فقد سئل صلى اهللا علیه وسلم ما حق زوجة 

، أو اكتسبت، وال أن ُتطعُمها إذا َطِعمت وتكُسوها إذا اكتسیت: (أحدنا علیه؟ فقال

  .)٢()تضرب الوجه، وال تقبح وال تهجر إال في البیت

 بین الحدیث أن الواجب من ذلك إطعامها وكسوتها، بقدر سعته :وجه الداللة

وطاقته، ثم نهاه عن ضرب الزوجة في الوجه، وعن سبها وشتمها، وعن هجرها 

في المضجع وال  إال – إن أراد عقوبتها –إال في البیت، فال یكون هجره لها 

  .)٣(یتحول عنها إلى دار أخرى وال یحولها إلى دار أخرى

ونهى الزوج أن یتدخل في كثیر من النواحي الخاصة بزوجته كالناحیة الدینیة 

  .سواء كانت مسلمة أو غیر مسلمة، والناحیة االجتماعیة من عالقاتها المشروعة

اوضات كانت أو كما نهى الزوج أن یتدخل في تصرفاتها االقتصادیة مع

تبرعات، وحرم علیه أن یطمع في مالها، أو یأخذ منه إال بما سمحت به عن 

M  � ~ } | { z y x wv u t s : طیب نفس، قال تعالى

 ¢ ¡L )٤(.  

                                      
 . بتصرف٨/٣٤٠ نووي –مسلم ) ١(

) ٢١٤٢(ى زوجها ، كتاب النكاح، باب في حق المرأة عل٢/٢٤٤سنن أبي داود ) ٢(

 ، وقال صحیح اإلسناد من حدیث معاویة القشیري٢/١٨٧المستدرك للحاكم 

 . بتصرف٢٣٠/ ٦نیل األوطار ) ٣(

 .٤/ سورة النساء) ٤(
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  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

وفي حال التعدد أمر برعایة العدل بین الزوجات بحیث ال یمیل إلى إحداهن بأي وجه 

  .من وجوه المیل

  

  للرجل حق القوامة على زوجته بقوله تعالىوفي مقابل هذا نص على أن 

 M /. - , + * )  ( ' & % $ # " !L )١(.  

وهذه القوامة تتطلب طاعة المرأة لزوجها في المعروف وعلى قدر الطاقة وعلق 

أیما امرأة ماتت وزوجها عنها : (األجر على طاعتها له قال صلى اهللا علیه وسلم

  .)٢()راٍض دخلت الجنة

ن یستبد بهذا الحق فیتجبر على زوجته؛ ولهذا شرع قیودًا كثیرة كما نهى الرجل أ

تجعل من هذه الطاعة أمرًا ترضى به الزوجة وترغب فیه، بل تؤدیه طوع نفسها 

  .من غیر تكلف وال عناء

 -:الحث على المعاشرة بالمعروف - ٢

  .)٣( M ´ ³ L: وهو ركن الحیاة الزوجیة األساسي، قال تعالى

 سبحانه األزواج إذا عقدوا على النساء أن یكون َأَدَمُة ما  أمر اهللا:وجه الداللة

بینهم وصحبتهم على التمام والكمال، فإنه أهدأ للنفس، وأقر للعین، وأهنأ 

  .)٤()للعیش

فالمعاشرة بالمعروف هي التي تحفظ كیان األسرة، وتزرع السعادة في البیت 

د كان ذلك من سنته صلى المسلم، وهي تُبنى أوًال على المودة بین الزوجین وق

اهللا علیه وسلم مع نسائه فقد وردت األحادیث الصحیحة المتواترة عن حبه صلى 

                                      
 ).٣٤(من اآلیة / سورة النساء) ١(

والمستدرك للحاكم ) ١١٦١(، باب الرضاع وقال حسن غریب ٣/٤٦٦سنن الترمذي ) ٢(

 )٧٣٢٨(، عن أم سلمة  وقال صحیح اإلسناد٤/١٩١

 .١٩من اآلیة / سورة النساء) ٣(

 .١/٦٤٨أحكام القرآن البن العربي ) ٤(
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  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

اهللا علیه وسلم  لنسائه، بل ورد التصریح منه صلى اهللا علیه وسلم بحبه للسیدة 

 )١()أي الناس أحب إلیه؟ قال صلى اهللا علیه وسلم عائشة(عائشة عندما سئل 

  .شخصیًا یستحیا من ذكرهولم یعتبر ذلك أمرًا 

فالمحبة بین الزوجین هي التي تحمل على دوام العشرة مع تغیر األحوال، وقد 

 ویثني علیها – رضي اهللا عنها –كان صلى اهللا علیه وسلم یذكر السیدة خدیجة 

  .)٢(أحسن الثناء

وهي تُبني ثانیًا على التراحم بین الزوجین والمواساة واالعتراف بالجمیل، وقد 

ر صلى اهللا علیه وسلم النساء خاصة من إنكار النعمة، وعدم االعتراف بها، حذ

یا معشر النساء تصدقن وأكثرن : (وسمى ذلك كفرًا، فقال صلى اهللا علیه وسلم

وما لنا أكثر أهل : االستغفار فإني رأیتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن

 أجاز الشرع الكذب مع حرمته  بل)٣()تكثرن اللعن وتكفرن العشیر: النار؟ قال

ال یحل : (الشدیدة إن كان فیه تراحم بین الزوجین قال صلى اهللا علیه وسلم 

یحدث الرجل امرأته لیرضیها، والكذب في الحرب، والكذب : الكذب إال في ثالث

  .)٤()لیصلح بین الناس

سه وكذب الرجل زوجته أن یعدها ویمنیها ویظهر لها من المحبة أكثر مما في نف

  .)٥(یستدیم بذلك صحبتها ویصلح به خلقها

                                      
رقم ٣/١٣٣٩وذلك من حدیث عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ، صحیح البخاري ) ١(

 ).٢٣٨٤( رقم ٤/١٨٥٦، وصحیح مسلم  ) ٣٦٦٢(

 .٤/٣٥٤ ، ومجموع الفتاوى ٦/١١٧مسند أحمد ) ٢(

، وصحیح )٣٠٤(، كتاب الحیض ، باب ترك الحائض الصوم ١/٦٨صحیح البخاري ) ٣(

عن ابن عمر ) ٧٩(، كتاب اإلیمان ، باب نقصان اإلیمان بنقص الطاعات ١/٨٦مسلم 

 . رضي اهللا عنهما

حدیث حسن عن أم ) ٢٠٠٣(، باب ما جاء في إصالح ذات البین ٣/٢٢٢سنن الترمذي ) ٤(

 .كلثوم بنت عقبة

 .١٣/١٧٩: م آبادي عون المعبود، للعظی) ٥(
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  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

ودعا إلى تلطیف الحیاة الزوجیة باللهو والمرح بین الزوجین، واعتبر ذلك من 

إن من أكمل : (حسن الخلق ومن كمال اإلیمان، فقال صلى اهللا علیه وسلم

  .)١()المؤمنین إیمانًا أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله

 ةالعالج الواقعي للخالفات الزوجی - ٣

وذلك من خالل المعرفة بطبیعة الزوجة الفطریة أو الخاصة، ولهذا ال ُیستغرب 

أن ترد األحادیث المعرفة بطبیعة المرأة، لما لها من دور وقائي في الحفاظ على 

األسرة حتى ال یتعامل الرجل مع زوجته باعتبارها رجًال مثله، وهو من أكبر 

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه : قالأسباب الشقاق بین الزوجین فعن أبي هریرة 

إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقیمها كسرتها وٕان تركتها استمتعت بها : (وسلم 

  .)٢()على عوج

 الحدیث فیه اإلرشاد إلى مالطفة النساء والصبر على ما ال یستقیم :وجه الداللة

 من أخالقهن، والتنبیه على أنهن خلقن على تلك الصفة التي ال یفید معها

التأدیب وال ینجح عندها النصح، فلم یبق إال الصبر والمحاسنة وترك التأنیب 

  .)٣(والمخاشنة

ونهي الشرع أن یلجأ إلى العالج التأدیبي قبل استنفاذ كل الوسائل الشرعیة، 

والنصوص التي رخصت في الضرب وحثت على اإلحسان للزوجة واحترامها 

مة اهللا، ثم قصرت إباحة الضرب على واعتبار العالقة بها عالقة في اهللا وبكل

المعصیة وقیدت المعصیة على األمر الكبیر والخطیر الذي تأنف منه الطباع، 

                                      
، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها عن أبي هریرة رقم ٤/٢٧٣سنن الترمذي ) ١(

، والحدیث حسن ، وألطفهم بأهله أي أرفقهم وأبرهم ١/٥٣، والمستدرك للحاكم )٢٦١٢(

 .بنسائه وأوالده وأقاربه وعترته 

، وقال )١١٨٨( راة النساء ، كتاب الطالق ، باب ما جاء في مدا٣/٤٩٣ سنن الترمذي ) ٢(

 .حدیث أبي هریرة حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وٕاسناده جید: 

 .٦/٣٥٨نیل األوطار ) ٣(



    
 

 
  ٤٨١

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

، ثم قیدت الضرب )١(وهو أن تدخل المرأة األجانب لبیت زوجها من غیر إذنه

  .بكونه غیر مبرح، وفسر بما ال یشین وال یدمي، وفسرت وسیلته بالسواك ونحوه

دة التي وردت فیها هذه الرخصة، فقد جعلت الضرب هو الوسیلة أما اآلیة الوحی

النهائیة المرأة لم ُیجد معها القول الرقیق الواعظ، وال السلوك الذي یمس صمیم 

مشاعر المرأة، فلم یبق مع هذه المرأة التي لم یستجب عقلها وال قلبها إال اللجوء 

آلیة بنهي وفاصلة إلى هذه الوسیلة كحل ضروري مؤقت ومحدد، وقد ختمت ا

  -:وكالهما توجیه شدید للرجل بعدم الظلم والتعدي

  .)٢( M GF E D C L: أما النهي فقوله تعالى

أي ال تجنوا علیهن بقول أو فعل، وهو نهي عن ظلمهن بعد تقریر الفضل علیهن 

 M 8 7          J I  H: والتمكین من أدبهن، ثم جاءت الفاصلة القرآنیة بقوله تعالى

L K L )إن كنتم ( إشارة إلى األزواج بخفض الجناح ولین الجانب، أي )٣

تقدرون علیهن فتذكروا قدرة اهللا فیده بالقدرة فوق كل ید فال یستعلي أحد على امرأته 

  .)٤(فاهللا بالمرصاد فلذلك حسن االتصاف هنا بالعلو والكبر

اء ولهذا كان صلى اهللا علیه وسلم یحذر من زواج من یتعدى على النس

بالضرب، وكأنه یحذر من الضرب نفسه وقد مر حدیث فاطمة بنت قیس الدال 

  .)٥(على ذلك

                                      
 – رضي اهللا عنه -وألجل التستر على األسرار الزوجیة، جاء في الحدیث ان سیدنا عمر ) ١(

ال یسأل : (لضرب امرأته فعدل في ذلك فقال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقو 

 .٢/٢٤٦ وسنن أبي داود ٧/٣٠٥سنن البیهقي ) الرجل فیم ضرب أهله

 .٣٤سورة النساء من اآلیة ) ٢(

 .٣٤ سورة النساء من اآلیة )٣(

 .٥/١٧٣أحكام القرآن للقرطبي ) ٤(

 .١٦سبق تخریجه ص ) ٥(



    
 

 
  ٤٨٢

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

وفي األخیر، إن لم ُتجد كل العالجات أوجب الشرع على األهل التدخل للنظر 

 -  رضي اهللا عنه - في أسباب الخالفات ومحاولة عالجها، وقد فّصل ابن عباس

أمر اهللا تعالى أن یبعثوا رجًال : (طریقة الحكمین في الحكم بین الزوجین فقال

صالحًا من أهل الرجل، ورجًال مثله من أهل المرأة، فینظران أیهما المسيء فإن 

كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وٕان كانت المرأة 

هي المسیئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأیهما على أن 

یجمعا فأمرهما جائز، فإن رأیا أن یجمعا فرضي أحد الزوجین وكره یفرقا أو 

اآلخر، ثم مات أحدهما فإن الذي رضي یرث الذي لم یرض، وال یرث الكاره 

  .)١()الراضي

  المطلب الثاني

  بعد الفرقة الزوجیة

  تمهید

إن التفریق بین الزوجین إذا كان بال سبب شرعي من أكثر األعمال ضررًا على الفرد 

 من إیقاع الطالق بال صلى اهللا علیه وسلم سرة والمجتمع بأسره، لذلك حذر النبي واأل

أیما امرأة سألت زوجها الطالق (صلى اهللا علیه وسلم   : قال)٢(سبب شرعي، فعن ثوبان

 ویعتبر تخریب األسر أعظم مطلب یسعى )٣()في غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة

إن : ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلمرضي اهللا عنه الشیطان لتحقیقه، فعن جابر 

إبلیس یضع عرشه على الماء، ثم یبعث سرایاه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، یجيء 

                                      
 .١/٤٩٤: رواه ابن أبي حاتم وابن جریر، تفسیر ابن كثیر) ١(

بین مكة (مولى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  أصله من أهل السراة : أبو عبد اهللا: هو) ٢(

واشتراه النبي ثم أعتقه، فلم یزل یخدمه إلى أن مات فخرج ثوبان إلى الشام، فنزل ) والیمن

حدیثًا ) ١٢٨(الرملة في فلسطین ثم انتقل إلى حمص فابتنى فیها دارًا وتوفى بها له 

 .٢/١٠٢: األعالم): هـ٥٤(وتوفى سنة 

، باب ما جاء ٣/٤٨٥سنن الترمذي ) ٢٢٢٦(، باب في الخلع ٢/٢٧٦سنن أبي داود ) ٣(

 .، حدیث حسن)١١٨٧(في المختلعات 



    
 

 
  ٤٨٣

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

ما : ما صنعت شیئًا، قال ثم یجيء أحدهم فیقول: فعلت كذا وكذا، فیقول: أحدهم فیقول

  .)١()ِنْعَم أنت فیلتزمه: ویقولتركته حتى فرقت بینه وبین امرأته، قال فیدنیه منه 

ومما قد یبتلي به بعض الرجال اإلكثار من الطالق، واالنقیاد إلى الشهوة وبالرغم من كل 

ذلك فقد شرع اإلسالم الطالق، كآخر حل بعد استنفاذ كل طرق اإلصالح بین الزوجین 

 Ms r q    t : وأحاطه بجملة من األحكام والمقاصد الشرعیة، كما في قوله تعالى

v u L )ومع ذلك فقد تمسك بجمع شمل األسرة إلى آخر حد ممكن، في صورة )٢ 

  .تعكس تعظیم اإلسالم لألسرة والسعي بقدر المستطاع لمنع تفرقها وتفككها

  

  الفرع األول

 تعریف الطالق لغًة واصطالحاً 

، وهو یدل على التخلیة واإلرسال ومن ذلك )طلق( من الفعل : الطالق لغة–أوًال 

بینونتها عن زوجها، وَحل عقدة : أي خلیته، وطالق المرأة: أطلقت األسیر: ولكق

  .)٣(النكاح، وتخلیة سبیلها

  : الطالق اصطالحاً –ثانیًا 

رفع قید النكاح في الحال أو المآل بلفظ : عرفه الفقهاء بتعریفات متقاربة منها

، )٤(لرجعيبالطالق ا) المآل(بالطالق البائن و) في الحال(مخصوص، وقولهم 

  .)٥(وحل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه

  

                                      
، كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاه ٤/٢١٦٧صحیح مسلم ) ١(

أي : العباد ، أعظمهم فتنة أي جنوده الذین یغوون بهم : ، ومعنى سرایاه)٢٨١٣(لفتنة الناس 

 .أكبرهم إضالًال لبني آدم

 .٢٣٦من اآلیة / سورة البقرة) ٢(

 .، مادة طلق٤/٢٦٩٣لسان العرب، البن منظور ) ٣(

 .٥/٢٣٢: ، كشف القناع٣/٣٢٦شرح فتح القدیر ) ٤(

 .٣/٢٧٩مغني المحتاج للشربیني  ) ٥(



    
 

 
  ٤٨٤

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

  الفرع الثاني

  مشروعیة الطالق وحكمه

  -:أوًال مشروعیة الطالق

  -:األصل في مشروعیة الطالق الكتاب والسنة واإلجماع

  .)١( M ~} | { z y xw vL : فمن الكتاب قوله تعالى

  .فاآلیة دلیل على مشروعیة الطالق

 أنه طلق امرأته وهي حائض على –ضي اهللا عنهما عن ابن عمر ر : ومن السنة

 –فسأل عمر بن الخطاب  رضي اهللا عنه  صلى اهللا علیه وسلم عهد رسول اهللا 

مره : (رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  عن ذلك فقال صلى اهللا علیه وسلم

فلیراجعها، ثم لیمكسها حتى تطهر، ثم تحیض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، 

  .)٢() طلق قبل أن یمس، فتلك العدة التي أمر اهللا أن تطلق لها النساءوٕان شاء

  .دل الحدیث داللة واضحة على مشروعیة الطالق

  )٣(. أجمع الناس على جواز الطالق:واإلجماع

  -: حكم الطالق–ثانیًا 

  : األصل في الطالق المشروعیة والجواز عند جمهور العلماء لقوله تعالى

 M~} | { z y xw v L) ٤(.  

والطالق مباح بهذه اآلیة وبغیرها، : (ونقل غیر واحد اإلجماع على ذلك فقالوا

فإن شاء أمسك وٕان شاء : (وبقوله علیه الصالة والسالم في حدیث ابن عمر

  .)٥(فدل الكتاب والسنة وٕاجماع األمة على أن الطالق مباح غیر محظور) طلق

                                      
 .٢٢٩من اآلیة /سورة البقرة) ١(

 ).٥٢٥١(رقم ......) یأیها النبي إذا طلقتم النساء ( باب قوله تعالى ٩/٣٤٥فتح الباري ) ٢(

 .٣/١٢٦أحكام القرآن للقرطبي ) ٣(

 .٢٢٩من اآلیة / سورة البقرة) ٤(

 .٧/٣٦٣، بتصرف، والمغني البن قدامة ٣/١٢٦: أحكام  القرطبي) ٥(



    
 

 
  ٤٨٥

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

ل في الطالق هو الحظر، لما إن األص: "وخالف في ذلك بعض الحنفیة فقالوا

فیه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدینیة، والدنیویة، واإلباحة للحاجة 

  .)١(إلى الخالص

  :وذكر الفقهاء أن الطالق تعتریه األحكام التكلیفیة الخمسة

أما األول : فالطالق قد یكون حرامًا، أو مكروهًا، أو واجبًا، أو مندوبًا، أو جائزاً 

ما إذا كان بدعیًا وله صور، وأما الثاني ففیما إذا وقع بغیر سبب مع استقامة ففی

الحال، وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان، وأما الرابع 

ففیما إذا كانت غیر عفیفة وأما الخامس فإذا كان ال یریدها وال تطیب نفسه أن 

  .)٢(یتحمل مؤنتها من غیر حصول غرض االستمتاع

  الفرع الثالث

  أقسام الطالق

  :یقسم العلماء الطالق باعتبارات مختلفة أهمها

تقسیمه إلى طالق سني وطالق بدعي، ویقسم إلى طالق رجعي وبائن، وبیان 

  -:هذه األقسام في اآلتي

  )٣( تقسیم الطالق إلى سني وبدعي–أوًال 

 والتي تجعل منه فاإلسالم وضع للطالق قبل وقوعه الكثیر من القیود والضوابط

أمرًا محدودًا، أما بعد وقوعه، فإنه لم یجعله آخر العالج، بل وضع من الحوافز 

ما یمكن أن یعید للحیاة الزوجیة مسارها الطبیعي فأمر بالتزام الطالق السني؛ 

ألن الطالق السني هو الذي یترك الفرص للزوج في التراجع، ویحصر الطالق 

                                      
 .٣/٢٢، فتح القدیر ٣/٩٧بدائع الصنائع للكاساني ) ١(

، وروضة الطالبین للنووي ٧/٣٦٣، بتصرف، والمغني البن قدامة ٩/٣٤٦فتح الباري ) ٢(

 .٦/٤٢٣، ونهایة المحتاج ٣/٤٦٥، وفتح القدیر ٨/٣

، والمغني البن ٨/٣، وروضة الطالبین ٤/٣٨، ومواهب الجلیل ٣/٨٨: بدائع الصنائع) ٣(

 .٧/٣٦٤قدامة 



    
 

 
  ٤٨٦

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

الزوج راغبًا في زوجته بحیث ال یطلق فیها إال من في فترات محدودة یكون فیها 

  .كان قاصدًا قصدًا صحیحاً 

 هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إیقاعه علیه، والسنة :فطالق السنة -١

: الوقت والعدد، ولطالق السنة ستة شروط: والبدعة یرجعان إلى أمرین

ون طاهرًا غیر أن تكون المطلقة ممن تحیض مثلها، والثاني أن تك: أحدها

أن : أن تكون في طهر لم تمس فیه، والرابع: حائض وال نفساء، والثالث

أن یطلق واحدة، : لحیض لم تطلق فیه، والخامس"یكون الطهر تالیًا 

ومتى انخرم بعض هذه األوصاف . أن تترك وال یتبعها طالقاً : والسادس

و طهر خرج الطالق عن السنة، ویكون للبدعة وهو أن یكون في حیض أ

، أو واحدة مبتدأه، ثم یتبع "أو اثنتین أو ثالثاً .  واحدة–مس فیه، ثم طلق 

 .)١(بتمام الثالث فكل ذلك البدعة

 على أن طالق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غیر )٢(وأجمع العلماء

المدخول بها فلیس في طالقها سنة وال بدعة، وأن أمر اهللا عز وجل ومراد رسوله 

 علیه وسلم في الطالق للعدة هو طالق المدخول بها من النساء، فأما صلى اهللا

  7 8 غیر المدخول بهن فال عدة علیهن وال سنة وال بدعة في طالقهن 

 M  ̂ ] \ [ Z Y    X W V U T S R Q

b a ̀  _ L)٣(.  

                                      
 وأحكام  ٧/٣٦٤ني ، والمغ٣٤٥ – ٣/٣٤٢، والشرح الصغیر ٢٢٥القوانین الفقهیة ص) ١(

وهو أن یكون خال عن العوض، ألن :  وزاد القرطبي شرطًا سابعاً ١٨/١٥١القرطبي 

 .الخلع ال یشترط فیه تلك الشروط

 .١٥/٧٢التمهید البن عبد البر ) ٢(

 .٤٩من اآلیة / سورة األحزاب) ٣(



    
 

 
  ٤٨٧

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

: فتبین مما سبق أن طالق السنة والبدعة في المدخول بها یرجعان إلى أمرین

  .الوقت والعدد

 أن یطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر، لم :فالسنة في الوقت والعدد

یجامعها فیه، ویتركها فال یتبعها طالقًا آخر، سواء في الطهر الثاني أو الثالث، 

أن یطلق الزوج زوجته في حیض أو : حتى تنقضي عدتها والبدعة في الوقت

  .نفاس أو في طهر جامعها فیه

بلفظ واحد، أو اثنتین أو ثالث متفرقات في "طلقها ثالثًا  أن ی:والبدعة في العدد

طهر واحد، أو یتبعها طلقة أخرى في الطهر الموالي للطهر الذي طلقها فیه 

  .الطلقة األولى قبل أن یمسها

هذا وقد نهى الشرع أن یقلص الزوج الفرص التي جعلها اهللا تعالى للمراجعة، 

اهللا صلى اهللا علیه وسلم  عن رجل طلق  قال ُأخبر رسول )١(فعن محمود بن لبید

أیلعب بكتاب اهللا، وأنا بین : "امرأته ثالث تطلیقات جمیعًا، فقام غضبان ثم قال

  .)٢(أال أقتله؟: یا رسول اهللا: حتى قام رجل فقال" أظهركم

 یدل الحدیث على قدسیة العالقة الزوجیة، وعلى أن جمع الثالث بدعة :وجه الداللة

 تحریم الثالث بدلیل غضب النبي صلى اهللا علیه وسلم على من والحدیث صریح في

  .)٣(فعل ذلك؛ لتعدیه لحدود اهللا تعالى

 -:حكم طالق السنة وطالق البدعة - ٢

                                      
ة رسول اهللا ابن عقبة بن رافع، أبو نعیم األنصاري، األوسي، ولد بالمدینة في حیا: هو) ١(

صلى اهللا علیه وسلم وروي عنه أحادیث یرسلها وروى عن عمر وعثمان وفي أبیه نزلت 

هو أسن من محمود بن : آیة الرخصة، فیمن ال یستطیع الصوم، وقال ابن عبد البر

 ).٣/٤٨٥سیر أعالم النبالء ): (هـ٩٧(الربیع، توفى ابن لبید في سنة 

سبل :  المجموعة وما فیه من التغلیظ، ورجاله ثقات، باب الثالث٦/١٤٢سنن النسائي ) ٢(

 .١٧٤، ٣/١٧٣السالم 

 .٣/٢٢٠نصب الرایة ) ٣(



    
 

 
  ٤٨٨

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

 أجمع العلماء على أنه من طلق امرأته طاهرًا في :حكم طالق السنة  -أ 

طهر لم یمسها فیه أنه مطلق للسنة، وللعدة التي أمر اهللا تعالى بها، وأن 

الرجعة إذا كانت مدخوًال بها قبل أن تنقضي عدتها، فإذا انقضت فهو له 

 .)١(خاطب من الخطاب

، )٢( أجمع العلماء على تحریم الطالق البدعي في الوقت:حكم طالق البدعة  -ب 

واختلفوا في حكم الطالق البدعي في العدد، ثم اختلفوا في وقوع الطالق 

 :البدعي بنوعیه على قولین وبیان ذلك

إذا أوقعه اإلنسان هل یقع أم ال؟ فیه نزاع " طالق البدعة"طالق المحرم الذي یسمى أن ال"

ال یقع : ، وقال آخرون)٣(بین السلف والخلف، واألكثرون یقولون بوقوعه مع القول بتحریمه

  .)٤(مثل الظاهریة وبعض الحنابلة

  )٥(ثانیًا تقسیم الطالق باعتبار حق الزوج في الرجعة

                                      
 .٥/٢٠١ ، وزاد المعاد البن قیم الجوزیة ٣/١٢٦أحكام  القرطبي ) ١(

 .٨/٣روضة الطالبین للنووي ) ٢(

 رشد ، بدایة المجتهد البن٣/٩٦، وبدائع الصنائع ٣/٢٥١مجموع الفتاوى البن تیمیة ) ٣(

 .٧/١٠٠، والمغنى ٥/١٦٣، األم ٣/٨٧

 .٤/٤٤، زاد المعاد ١٠/١٦١المحلي البن حزم ) ٤(

المرة من الرجوع، وارتجع المرأة وراجعها مراجعة ورجاعًا رجعها إلى نفسه : الرجعة لغة) ٥(

  .، مادة  رجع ٣/١٥٩٣لسان العرب . بعد الطالق

  لك القائم بال عوض ما دامت في العدة استدامة الم: وعند الفقهاء عرفها الحنفیة بأنها

 M 8 7^f e   d c b a ` _  L٢٢٨  من اآلیة/ البقرة.  

أحكام (واجمعوا على أن الزوج أحق بزوجته ما دامت في العدة وكان الطالق دون الثالث 

إعادة المطلقة طالقًا غیر بائن إلى الزواج في : وعرفها الجمهور بأنها) ٣/١٢٠القرطبي 

) ٧/٢٧٩، والمغني ٣/٣٤٠، ومغني المحتاج ٢/٤١٥حاشیة الدسوقي ( عقد العدة بغیر

وتعریف الحنفیة هو الراجح ألنه یعني أن الرجعیة مباحة لزوجها لبقاء الزوجیة بینهما 

، أما تعریف الجمهور فیفید أن الزواج ینتهي بالطالق الرجعي، وأن )٣/١٦٠فتح القدیر (

 .الرجعة تعیده بعد زواله



    
 

 
  ٤٨٩

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

طالق : لطالق بالنسبة لحق الزوج في مراجعة زوجته وعدمه إلى قسمینیقسم الفقهاء ا

  .)١(رجعي، وطالق بائن

 هو الذي یملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجیة، من :فالطالق الرجعي

غیر حاجة إلى عقد جدید ما دامت في العدة، ولو لم ترض، وذلك بعد الطالق 

مراجعة قبل انقضاء العدة، كما في قوله األول والثاني غیر البائن إذا تمت ال

فإذا انتهت . )٢( M 8 7} | { z y xw vL : تعالى

العدة انقلب الطالق الرجعي بائنًا، فال یملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إال بعقد 

  .ومهر جدیدین

  :وأما الطالق البائن فهو نوعان

أن یعید المطلقة  وهو الذي ال یستطیع الرجل بعده :طالق بائن بینونة صغرى

إلى الزوجیة إال بعقد جدید ومهر، ویكون بعد انقضاء العدة من الطالق األول أو 

  .الثاني

 وهو الذي ال یستطیع الرجل بعده أن یعید المطلقة إلى :طالق بائن بینونة كبرى

الزوجیة، بعد الطالق الثالث إال بعد أن تتزوج بزوج آخر، زواجًا صحیحًا، 

 حقیقیًا، ثم یفارقها أو یموت عنها وتنقضي عدتها منه، كما في ویدخل بها دخوالً 

M  Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð Ï Î Í : قوله تعالى

å ä ã â á   à ß ÞL )٣(.  

                                      
 .٩/٦٩٥٦وهبة الزحیلي /  اإلسالمي وأدلته، دالفقه) ١(

 .٢٢٩من اآلیة / سورة البقرة) ٢(

 .٢٣٠من اآلیة / سورة البقرة) ٣(



    
 

 
  ٤٩٠

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

  المطلب الثالث

  مقاصد أحكام الطالق وأثرها في الحد من الطالق

  توطئة

دة، فال شك أن شرع اهللا لعباده الطالق في آیات كثیرة، وفي أحادیث نبویة عدی

الطالق الذي یوقعه الزوج على زوجته إذا كان وفق الضوابط الشرعیة وعلى 

السنة النبویة، أنه محبوب هللا تعالى، كیف ال وقد مر معنا من كالم الفقهاء أن 

من األحكام التكلیفیة التي تعتري الطالق الوجوب واالستحباب، وٕانما الطالق 

المحرم أو المكروه الذي یكون فیه ظلم الذي یجب بغضه وتركه هو الطالق 

وٕاضرار بالمرأة سواء كان طالق بدعة، أو طالق سنة؛ ألن الرجل قد یطلق 

  .زوجته ظلمًا ویوقعه على وفق السنة

لكن لما كان أغلب ما یوقعه الناس من الطالق یقع فیه من الظلم للمرأة، ویتبعه 

ر، رسخ في عقول كثیر من الخصومات، والعداوات، وقطع الصلة الشيء الكثی

من الناس البغض المطلق للطالق، والحقیقة أن الذي یجب بغضه واعتقاد شره، 

هو الظلم الذي یرتكبه المطلق على زوجته إذا ما كان ظالمًا لها بطالقه، أو إذا 

كان طالقه بدعیًا، لما یسببه من ضرر على نفسه وعلى زوجته، ال أن یبغض 

 تعالى كلها عدل ورحمة، وكرهها خطر كبیر كما حكم الطالق، ألن أحكام اهللا

  .)١( M¿ ¾ ½ ¼ »      º ¹ ¸ L في قوله تعالى 

وفي هذا المطلب من البحث سأبین من خالل النصوص الشرعیة وكالم فقهاء 

اإلسالم، أن هناك العدید من أحكام الطالق هدفها الحیلولة دون وقوع الفرقة بین 

الزوجین لقلت نسبة الطالق كثیرًا عما هي علیه الزوجین بحیث لو التزمها كال 

 في الواقع، وسأبین كذلك أن الطالق إذا كان واقعًا على مراد اهللا تعالى ورسوله

 یكون خیرًا كله، ورحمة بكال الزوجین، وأن اهللا شرعه لجلب صلى اهللا علیه وسلم

                                      
 .٩/ سورة محمد) ١(



    
 

 
  ٤٩١

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

و المصالح ودفع المفاسد عن كال الزوجین، وٕان كان فیه شيء من الضرر أ

المفاسد فإنها أقل بكثیر من عدم وقوع الطالق، لذلك ذكَّر اهللا كال من الزوجین 

] \  [̂  _ M : أن افتراقهما بالطالق لیس نهایة الحیاة، فقال تعالى

f e d c ba `L )١(.  

وٕان لم یصطلحا بل تفرقا فلیحسنا ظنهما باهللا، فقد یقیض للرجل امرأة تقر : أي

  .)٢(سع علیهابها عینه، وللمرأة من یو 

  -:وسیكون الكالم في هذا المطلب حول مسألتین

  . المقاصد الخاصة بالطالق:الفرع األول

 . المقاصد الجزئیة ألحكام الطالق وأثرها في التقلیل من الطالق:الفرع الثاني

  الفرع األول

  المقاصد الخاصة بالطالق

  -:شرع اهللا تعالى الطالق لمقاصد خاصة به، وبیان ذلك في اآلتي

 تشریع الطالق فیه رفع الضرر عن الزوج بسبب سوء العشرة مع –أوًال 

 فإنه ربما فسدت الحال بین الزوجین، فیصیر بقاء النكاح مفسدة الزوجة،

محضة، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء 

 یزیل النكاح، العشرة، والخصومة الدائمة من غیر فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما

  .)٣(لتزول المفسدة الحاصلة منه

  -: الطالق إذا وقع وفق األحكام والمقاصد الشرعیة یكون نعمة–ثانیًا 

بل یكون الطالق من أكبر النعم التي یفك بها المطلق الغل من عنقه، والقید من 

رجله، فلیس كل طالق نقمة، بل من تمام نعمة اهللا على عباده أن مكنهم من 

                                      
 .١٣٠/ سورة النساء) ١(

 .٥/٤٠٨: أحكام القرآن للقرطبي) ٢(

 .٧/٣٦٣المغني، البن قدامة ) ٣(



    
 

 
  ٤٩٢

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

قة بالطالق، إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج، والتخلص ممن ال المفار 

یحبها وال یالئمها، فلم یر للمتحابین مثل النكاح، وال للمتباغضین مثل الطالق، 

M 8 7 x w  v u    t s r q : ثم كیف یكون نقمة واهللا تعالى یقول

yL )١( ویقول  M 8 7& % $ # " !L)٢(.  

  

  ق رفع للمشقة والحرج تشریع الطال –ثالثًا 

إن اهللا تعالى شرع لألزواج، إذا أرادوا استبدال زوج مكان زوج والتخلص من 

المرأة الطالق، وجعله بحكمته ثالثًا توسعة على الزوج؛ إذ لعله یبدو له ویندم 

، وهذا من تمام حكمته ورأفته ورحمته بهذه األمة، ولم یجعل أنكحتهم )٣(فیراجعها

ون المرأة غال في عنق الرجل إلى الموت، وال یخفي ما بین كأنكحة النصارى تك

  .)٤(الشریعتین من التفاوت

وألن مقاصد النكاح إذا لم تحصل لم یكن في بقاء النكاح فائدة، فتقع الحاجة إلى 

  .)٥(التفریق

  -:رابعًا في تشریع الطالق تحقیق مصلحة الزوجین

فساد یرجع إلى نكاحها، بأن علم وذلك لعدم توافق األخالق، وتباین الطبائع، أو ل

الزوج أن المصالح تفوته بنكاح هذه المرأة، أو أن المقام معها سبب فساد دینه 

  .)٦(ودنیاه، فتنقلب المصلحة في الطالق لیستوفي مقاصد النكاح من امرأة أخرى

  

                                      
 .٢٣٦من اآلیة / سورة البقرة) ١(

 .١ن اآلیة م/ سورة الطالق) ٢(

 . بتصرف یسیر٥/٢١٩زاد المعاد، ابن القیم ) ٣(

 .٣/٢٠٣إعالم الموقعین، ابن القیم ) ٤(

 .٢/٣٣٧بدائع الصنائع، الكاساني ) ٥(

 .٣/٩٥ بدائع الصنائع، الكاساني )٦(



    
 

 
  ٤٩٣

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

  الفرع الثاني

  المقاصد الجزئیة ألحكام الطالق وأثرها في التقلیل من الطالق

 أنه ال یوقع الزوج في الندم ألن فیه من مقصد من تشریع طالق السنة بصفة عامة،ال :أوالً 

M 8 7 G الحكم الشرعیة من التوسعة على المطلق وفتح المجال له لمراجعة زوجته كما 

N M L K J I HL)لو أن الناس : ، لذلك قال سیدنا علي رضي اهللا عنه)١

  .)٢("ه امرأة یطلقها أبداً أخذوا بأمر اهللا في الطالق ما تتبع رجل نفس

 -:المقصد الشرعي للرجعة: ثانیاً 

هو إعطاء الزوج فرصة للتراجع عن الطالق إذا ندم وٕامساكه زوجته وتسهیل ذلك   -أ 

 .)٣( MN M L K J I H G L : بجملة من األحكام لقوله تعالى

ن الرغبة عنها األمر الذي یحدثه اهللا، أن یقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، وم ":وجه الداللة

أراد : ا، وقال جمیع المفسرینهإلى الرغبة فیها، ومن عزیمة الطالق إلى الندم علیه، فلیراجع

، وال یشترط في الرجعة رضا الزوجة وال ولیها وال تجدید عقد )٤("باألمر هنا الرغبة في الرجعة

  .)٥(النكاح

، وتشریع العدة )٦(وقد ندب الشرع إلى الرجعة وذلك إما في فترة العدة أو بعدها

هو فرصة من فرص المراجعة، حیث تظل المرأة المعتدة في بیت الزوجیة، 

                                      
 .١من اآلیة / سورة الطالق) ١(

 .٥/٤٧٠زاد المعاد، ابن القیم ) ٢(

 .١من اآلیة / سورة الطالق) ٣(

 .١٨/١٥٦أحكام القرآن للقرطبي ) ٤(

 .١٠/٦٢ نووي –مسلم ) ٥(

اإلحصاء، مأخوذة من العدد الشتمالها على عدد األقراء : العدة بكسر العین جمع ِعَدد، وهي لغة) ٦(

  ).، مادة عدد١٠/٥٧لسان العرب (أحصیته إحصاء : عددت الشيء عدة: أو األشهر غالبًا، یقال

بدائع (یلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته ) ي انتظارأ(واصطالحًا عند الحنفیة تربص 

  ).٣/١٩٠: الصنائع

. زوجهامدة تتربص فیها المرأة، لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على : العدة: وعند الجمهور

ویمكن تعریف العدة . ٥/٤٧٦: ، وكشاف القناع٣/٣٨٤ المحتاج ، مغني٢/٦٧١الشرح الصغیر (

هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة، یجب على المرأة االنتظار فیها بدون زواج : وضحبتعریف أ

= .حتى تنقضي المدة فال عدة على المزني بها في رأي الحنفیة والشافعیة خالفًا للمالكیة والحنابلة



    
 

 
  ٤٩٤

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

ویستحب لها أن تتزین لزوجها بما تفعله النساء ألزواجهن من أوجه الزینة من 

 على أنها تتزین وتسرف في ذلك، واستدلوا على )١(اللبس وغیره بل نص الحنابلة

له یراها في زینتها فتروق في عینه ویندم على ذلك بأن التزین وسیلة للرجعة، فلع

  .)٢(طالقها فیراجعها

كذلك رغب الشرع في الرجعة بعد العدة، فقد ورد النهي عن عضل الزوجة إن 

M 8 7 W V U T رغبت في العودة إلى زوجها بعد انتهاء عدتها، 

   g f  e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X

w v u t s rq  p o n ml k j i hL  )٣(.  

  

 -:تخصیص الزوج بالحق في الرجعة دون المرأة  -ب 

  .)٤(M c b a  ̀_L : قال تعالى

حكم المراجعة، وتحضیض المطلقین على مراجعة : اآلیة جامعة ألمرین

المطلقات، وذلك أن المتفارقین البد أن یكون ألحدهما أو لكلیهما، رغبة في 

 مراجعة النساء، وأن یصفحوا الرجوع، فاهللا یعلِّم الرجال بأنهم أولى بأن یرغبوا في

                                                                                         
/  األحزاب M b a ` _ ^ ]  L: وال عدة على المرأة قبل الدخول اتفاقًا لقوله تعالى=

 وعلى المدخول بها عدة إجماعًا، سواء أكان سبب الفرقة طالقًا أم فسخًا أم وفاة، .٤٩من اآلیة 

وسواء أكان الدخول بعد عقد فاسد أم صحیح أم بشبهة وتجب أیضًا عند الجمهور غیر الشافعیة 

  .إذا طلق بعد الخلوة بها

الصداق كله أو نصفه كل طالق أو فسخ وجب فیه جمیع الصداق وجبت العدة، وحیث سقط : وتكون القاعدة

 .الفسخ بسبب الرضاع، أو العیب أو العتق أو اللعان، أو اختالف الدین: سقطت العدة ومن أمثلة الفسخ

 .٥/٣٤٣: كشاف القناع) ١(

 .٢/١٨٠اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الدمشقي ) ٢(

 .٢٣٢/ سورة البقرة) ٣(

 .٢٢٨من اآلیة / سورة البقرة) ٤(



    
 

 
  ٤٩٥

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

عن األسباب التي أوجبت الطالق، ألن الرجل هو مظنة البصیرة واالحتمال، 

  .)١(والمرأة أهل الغضب واإلباء

  -: المقاصد الشرعیة من تحریم الطالق البدعي–ثالثًا 

 :المقصد من تحریم الطالق في الحیض والنفاس - ١

 -: تقصیرهارفع الضرر عن الزوجة بتطویل العدة علیها أو  -أ 

ألنه إن طلقها في الحیض فإن عدت هذه الحیضة في العدة انتقصت مدة العدة، "

وٕان لم تعد تضررت المرأة بطول العدة سواء كان المراد بالقروء األطهار أو 

الحیض، ففي كل ذلك مناقضة للحد الذي ضربه اهللا في محكم كتابه من ثالثة 

  .)٢("قروء

لى اعتبار استحالة الصلح بینهما في زمن العدة، وهذا بالنظر لمصلحة الزوجة ع

فیكون في تطویل بقائها في بیت مطلقها ضرر علیها، لكن في المقابل فإن التزام 

الزوج بعدم التطلیق في الحیض أو النفاس، وانتظار الطهر، ففیه مصلحة لهما 

 .وهي إعطاء الزوج مدة أطول لمراجعة قراره والتریث وعدم التسرع في الطالق

الرغبة في عدول الزوج عن الطالق وال یناسب ذلك الحیض أو   -ب 

 -:النفاس

ألن الحیض مظنة للبغضة الطبیعیة ، واإلقدام على الطالق على حین رغبة "

فیها مظنة للمصلحة العقلیة، والبقاء مدة طویلة على هذا الخاطر مع تحول 

لى انبساط األحوال من حیض إلى طهر، ومن رثاثة إلى زینة، ومن انقباض إ

مظنة للعقل الصراح والتدبیر الخالص، فلذلك حرم الطالق في الحیض وأمر 

 .)٣("بالمراجعة

                                      
 .٢/٣٩٥ر والتنویر البن عاشور تفسیر التحری) ١(

 .٢/٢١٦حجة اهللا البالغة، الدهلوي ) ٢(

 . بتصرف٢/٢١٦حجة اهللا البالغة، الدهلوي ) ٣(



    
 

 
  ٤٩٦

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

 -:المقصد من تحریم الطالق في الطهر الذي مسها فیه - ٢

تطویل بقاء الزوجة مع زوجها بقصد عدوله عن الطالق؛ ألنها في حكم  )١

 .)١(الزوجة فلها أن تتزین له وتتشوف له عسى أن یعود عن طالقه

 .)٢(تریث الزوج خشیة أن تكون زوجته حامًال فیندم على الطالق )٢

 .تحریم الطالق في الطهر الذي مسها فیه، فیه حفظ لألنساب )٣

بخالف طالقها بعد الحیض في طهر لم یجامعها فیه فإنه ال مجال للخوف على 

 .)٣(النسب حینها

 -:المقصد من تحریم الطالق البدعي بالعدد - ٣

نفسه وبامرأته من غیر حاجة، وربما كان وسیلة إلى عوده ألنه ضرر وٕاضرار ب

إلیها حرامًا أو بحیلة ال تزیل التحریم، ووقوع الندم، وخسارة الدنیا واآلخرة، فكان 

أولى بالتحریم من الطالق في الحیض، الذي ضرره بقاؤها في العدة أیامًا یسیرة، 

بظهور الحمل؛ فإن أو الطالق في طهر مسها فیه، الذي ضرره احتمال الندم 

وأمنا من الندم، فإنه ... ضرر جمع الثالث یتضاعف على ذلك أضعافًا كثیرة 

 .)٤(متى ندم، راجعها، فإن فاته ذلك بانقضاء عدتها، فله نكاحها

 -:المقصد من جعل الطالق مرتین - ٤

M 8 7 xw vرفع الضرر عن الزوجة كما كان في الجاهلیة  )١

~} | { z y L )٥(. 

كریمة رافعة لما كان علیه األمر في ابتداء اإلسالم، من أن الرجل كان هذه اآلیة ال"

أحق برجعة امرأته، وٕان طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فیه ضرر 

                                      
 .١٠/٦٠:  نووي–مسلم ) ١(

 .١٠/٦٠:  نووي– مسلم )٢(

 . بتصرف٢/٢١٦ حجة اهللا البالغة، الدهلوي )٣(

 .٧/٣٦٩المغنى، ابن قدامة ) ٤(

 .٢٢٩من اآلیة / سورة البقرة) ٥(



    
 

 
  ٤٩٧

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

على الزوجات قصرهم اهللا عز وجل إلى ثالث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتین 

  .)١("وأبانها بالكلیة في الثالثة

عة على الزوج ودعوته إلى النظر فیما إذا كان الطالق من التوس )٢

 مصلحته أم ال

فالطالق حدد بمرتین؛ قابلة كل منهما لإلمساك بعدها، والتسریح بإحسان توسعة على "

الناس لیرتأوا بعد الطالق ما یلیق بحالهم، وحال نسائهم، فلعلهم تعرض لهم ندامة بعد 

ن عواقبه حین إنشاء الطالق، عن غضب أو عن ذوق الفراق، ویحسوا ما قد یغفلون ع

 .)٣(،)٢( M 8 7N M L K J I H G L ماللة، كما 

 -:المقصد من تحریم المرأة على زوجها بعد الطالق الثالث - ٥

 M 8 7 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð Ï Î Í

ì ë ê é è ç æå ä ã â á à ßL)٤(.  

ث وٕاباحتها له بعد نكاحها للثاني فال وأما تحریم المرأة على الزوج بعد الطالق الثال"

یعرف حكمته إال من له معرفة بأسرار الشریعة وما اشتملت علیه من الحكم والمصالح 

فأباح للرجل أن ینكح من أطایب النساء أربعًا، ثم أكمل لعبده شرعه، وأتم ... الكلیة 

ى ال تصلح له وال علیه نعمته، بأن ملكه أن یفارق امرأته ویأخذ غیرها؛ إذا لعل األول

توافقه، فلم یجعلها غًال في عنقه، وقیدًا في رجله، وٕاصرًا على ظهره، وشرع له فراقها 

فإذا جاءت الثالثة، جاء ما ال مرد له من أمر اهللا، وقیل ... على أكمل الوجوه لها وله، 

بیل، فإذا قد اندفعت حاجتك بالمرة األولى والثانیة، ولم یبق لك علیها بعد الثالثة س: له،

، وفي هذا  من )٥(علم أن الثالثة فراق بینه وبینها وأنها القاضیة أمسك عن إیقاعها

  .الحكم ماال یخفى على كل ذي لب

                                      
 .١/٦١٠تفسیر ابن كثیر ) ١(

 .١سورة الطالق من اآلیة ) ٢(

 .٢/٤٠٦تفسیر التحریر والتنویر، ابن عاشور ) ٣(

 .٢٣٠/ سورة البقرة) ٤(

 .٢/٥٦إعالم الموقعین، ابن القیم ) ٥(



    
 

 
  ٤٩٨

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

ا  

  :في ختام هذا البحث خلصت إلى النتائج اآلتیة

 أن الطالق الذي یجب أن یقلل هو الطالق المحرم أو المكروه، أما  -١

 فهو رحمة من اهللا تعالى لعباده في حاالت الطالق الواجب أو المندوب

 .كثیرة

 للتقلیل الجذري من حاالت الطالق راعت الشریعة التأسیس الصحیح  -٢

 .للزواج بحسن اختیار الزوجین على أسس قویة وسلیمة

 شرع اإلسالم الطالق لرفع الضرر المترتب على الزوج من زوجته في  -٣

 .حالة استحالة الحیاة الزوجیة معها

إلسالم من األحكام ما یحول بین طالق الرجل لزوجته ما  شرع ا -٤

 -:استطاع إلى ذلك سبیًال ومن ذلك

تحریمه طالق المرأة في الحیض والنفاس والطهر الذي مسها فیه وكذا   -أ 

طالقها أكثر من تطلقیه في طهر واحد كل ذلك تضییقًا علیه حتي 

 .یتریث قبل الطالق وترك فرصة له لیعید النظر في قراره

عتداد المرأة في بیت زوجها وعدم إخراجها منه لعل اهللا یحدث بعد ذلك ا  -ب 

 .أمرًا فتعود المیاه إلى مجاریها

 تشریع الرجعة وعدم اشتراط إعادة العقد تسهیًال للم شمل األسرة من   -ج 

 .جدید بأسهل الطرق

  -:التوصیات

تشجیع طلبة الدراسات العلیا على االهتمام بالبحث في مقاصد أحكام  - 

 .رة بصورة موسعةاألس

تفعیل مقاصد أحكام األسرة في حیاة الناس الیوم حتي یسد باب كثرة  - 

حاالت الطالق، الذي وقع فیه الكثیر من الناس بسبب جهل بعضهم 

 .بهذه األحكام ومقاصدها

نشر الوعي الثقافي بخطورة الطالق على األسرة والمجتمع في وسائل  - 

  . اإلعالم



    
 

 
  ٤٩٩

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

  ?ملصا?? ??ملر?جع

  ته على حسب الموضوعات والترتیب الهجائي فیهاوقد رتب

أو :آن اا  
م :ا :-  

أحكام القرآن، ألبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي، تعلیق محمد بكر  -١

 ).م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢دار المنار، طبعة : القاهرة(إسماعیل 

، ضبط ومراجعة صدقي جمیل أحكام القرآن، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي -٢

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤دار الفكر، : بیروت(العطار، 

الدار التونسیة للنشر، تونس : تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، الناشر -٣

 .  م١٩٨٤

دار : بیروت(تفسیر القرآن العظیم، ألبي الفداء بن كثیر، تقدیم یوسف المرعشلي  -٤

 ).م١٩٨٦ – ١٤٠٦ – ١المعرفة، ط

 
 :و ا :- 

التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، البن عبد البر القرطبي، تحقیق  -١

، ٢وزارة األوقاف اإلسالمیة، ط: المغرب(مصطفى بن أحمد العلوي وآخرون 

 .ـ)ه١٤٠٢

سبل السالم شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعیل الصنعاني، تحقیق علي بهجت  -٢

 ).م٢٠٠٣طبعة دار الفكر، : تبیرو (القاضي 

سنن أبي داود، ألبي داود سلیمان السجستاني األزدي، تحقیق السید محمد السید  -٣

 ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠دار الحدیث، : القاهرة(وآخرون 

سنن ابن ماجة، ألبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي  -٤

 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩طبعة دار الحدیث، : القاهرة(

: القاهرة(سنن الترمذي، ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق أحمد شاكر  -٥

 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩طبعة دار الحدیث، 

 .، دار الفكر)هـ٤٥٨(أحمد بن الحسین البیهقي، ت : السنن الكبرى -٦

، ١سنن النسائي الكبرى، ألحمد بن شعیب النسائي، دار الكتب العلمیة، بیروت ط  -٧

 .عبد الغفار سلیمان البنداري، سید كسروي حسن/ م، تحقیق د١٩٩١ -هـ ١٤١١



    
 

 
  ٥٠٠

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

 . دار المعرفة، بیروت:  لمحمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي، طصحیح البخاري -٨

صحیح مسلم ألبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري، تحقیق أبو عبد الرحمن  -٩

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ١دار ابن الهیثم، ط: القاهرة(عادل بن سعد 

ح مسلم بشرح النووي لمحي الدین أبي زكریا یحى بن شرف النووي، تحقیق صحی -١٠

 ).م٢٠٠٣دار ابن الهیثم سنة : القاهرة(محمد فؤاد عبد الباقي 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظیم آبادي مع شرح ابن  -١١

نشر : المدینة المنورة(قیم الجوزیة، ضبط وتحقیق عبد الرحمن محمد عثمان 

 ).م١٩٦٨/هـ١٣٨٨ ٢المكتبة السلفیة ط 

 هـ، المكتب ١٤٠٥، ٣غایة المرام في تخریج أحادیث الحالل والحرام، األلباني، ط  -١٢

 .  لبنان–اإلسالمي، بیروت 

 . هـ١٣٩٧/ ١ بغداد، ط –مطبعة العاني )  هـ٢٧٦(غریب الحدیث البن قتیبة ت  -١٣

) لي بن محمد بن حجرأحمد بن ع(للحافظ : فتح الباري شرح صحیح البخاري -١٤

 .تخریج محمد فؤاد عبد الباقي) هـ٨٥٢ – ٧٧٣(

دار : بیروت(المستدرك على الصحیحین للحاكم وبذیله التلخیص للحافظ الذهبي  -١٥

 )هـ١٣٩٨ –الفكر ط 

 -١٤١٦دار الحدیث، : القاهرة(المسند، لإلمام أحمد بن حنبل بن هالل الشیباني  -١٦

 ).م١٩٩٥

هـ، دار ٧٦٢(جمال الدین أبو محمد الزیلعي، ت : نصب الرایة ألحادیث الهدایة -١٧

 .الحدیث

دار الهیثم، : مصر(نیل األوطار لمحمد بن علي الشوكاني، قدم له وهبة الزحیلي  -١٨

 ).م٢٠٠١

 
را :ل اأ :-  

 

 المؤلف –اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبیضاوي  -١

 .هـ١٤٠٤ ١الناشر دار الكتب العلمیة بیروت ط . كيعلى بن عبد الكافي السب

م، دار الغرب ١٩٩٣، ٥ مقاصد الشریعة اإلسالمیة و مكارمها، عالل الفاسي، ط  -٢

 . اإلسالمي



    
 

 
  ٥٠١

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

   .، الدار العالمیة للكتاب٢یوسف حامد العالم، ط.  المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة، د -٣

طبعة دار الكتب : بیروت(طبي الموافقات في أصول الشریعة، ألبي إسحاق الشا -٤

 ).العلمیة

 
 :ا :-  

  

، دار الكتاب ) هـ٩٢٦(أسني المطالب في شرح روض الطالب، زكریا األنصاري، ت  -٥

 ).ت.د (اإلسالمي 

 ).م١٩٧٣، ٢دار المعرفة، ط: بیروت(األم، لمحمد بن إدریس الشافعي  -٦

هـ، ٨٤٠بن یحیى بن المرتضى، تأحمد : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار -٧

 .م١٩٤٧-هـ١٣٦٦، ١دار الحكمة الیمانیة صنعاء، ط

مطبعة : القاهرة(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعالء الدین بن مسعود الكاساني  -٨

 ).اإلمام بالقلعة

 .هـ، دار الفكر بیروت٥٩٥بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، البد رشد الحفید، ت -٩

 ) دار الفكر–بیروت (لمختصر خلیل ألبي عبد اهللا المواق المالكي، التاج واإلكلیل،  -١٠

البن عابدین، ) أورد المحتار على الدر المختار(حاشیة ابن عابدین على الدر المختار  -١١

 ).م١٩٩٤، ١بیروت، دار الكتب العلمیة، ط(تحقیق عبد الموجود وعلي معوض 

دار إحیاء الكتب : مصر(سوقي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن عرفة الد -١٢

 ).العربیة عیسى الحلبي

 عادل أحمد عبد –على محمد معوض : تحقیق) هـ٤٥٠(الحاوي الكبیر للماوردي، ت  -١٣

 . لبنان–م، دار الكتب العلمیة، بیروت ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١الموجود، ط

 . مصر- هـ  ١٣٢٢ ١ط ) هـ١٠٥٢(حجة اهللا البالغة، سیف الدین الدهلوي ت  -١٤

 .٢ط) هـ١٤٠٥بیروت، المكتب اإلسالمي، (لطالبین وعمدة المفتین، للنووي روضة ا -١٥

الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك، ألبي البركات أحمد الدردیر،  -١٦

 .مطبعة عیسى البابي الحلبي

 –، دار إحیاء التراث العربي ) هـ٨٦١(كمال الدین ابن الهمام ت : شرح فتح القدیر -١٧

 .بیروت

 ).م١٩٩٤، ١دار الكتب العلمیة، ط: بیروت(تح القدیر، لكمال الدین ابن الهمام ف -١٨



    
 

 
  ٥٠٢

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، لشهاب الدین النفراوي، دار الفكر  -١٩

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

 .، مطبعة النهضة بفاس) هـ٧٤١(البن جزي، ت : القوانین الفقهیة -٢٠

هالل مصیلحي، :  منصور بن یونس البهوتي، تحقیقكشاف القناع عن متن اإلقناع، -٢١

 ).م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢دار الفكر، : بیروت(

) الكتاب(اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الدمشقي على المختصر المشتهر باسم  -٢٢

 –، المكتبة العلمیة، بیروت ) هـ٤٢٨(الذي صنفه اإلمام أبو الحسین أحمد القدوري، ت 

 . لبنان

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤ بیروت، ط –دار المعرفة )  هـ٤٨٣( ت المبسوط للسرخسي، -٢٣

 ). مكتبة اإلرشاد: جدة(المجموع شرح المهذب، للنووي، تحقیق محمد نجیب المطیعي  -٢٤

 .٢، ط)مكتبة ابن تیمیة(مجموع الفتاوى البن تیمیة، تحقیق عبد الرحمن النجدي،  -٢٥

 ).كرطبعة دار الف: بیروت( مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، للحطاب  -٢٦

 ).دار إحیاء التراث: القاهرة(المحلى، البن حزم األندلسي الظاهري، تحقیق أحمد شاكر  -٢٧

، )هـ١٤٠٥بیروت، دار الفكر، (المغني البن قدامة، أبو محمد أحمد بن محمد المقدسي،  -٢٨

 .١ط

مطبعة االستقامة، : القاهرة(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ألحمد الشربیني  -٢٩

 ).م١٩٥٥ - ـ ه١٣٧٤، ١ط

هـ، ١٠٠٤نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدین محمد بن شهاب الرملي، ت -٣٠

 .هـ١٣٥٧مطبعة الحلبي 

)  هـ١١٠٤(وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن الحسن العاملي ت  -٣١

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٥ بیروت، ط –دار إحیاء التراث العربي 

 
د :ا اا :- 

 ).طبعة دار الفكر: بیروت(األشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي  -١

 
 :وا ا :-   

، دار )هـ٧١١(، ت )أبو الفضل جمال الدین األفریقي(لسان العرب البن منظور  -١

 .صادر، بیروت



    
 

 
  ٥٠٣

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

شي مطبعة نور محمد بكرات(المفردات في غریب القرآن، للراغب األصفهاني  -٢

 .م١٩٦١/ هـ١٣٨٠

دار الفكر : بیروت(مقاییس اللغة، البن فارس، تحقیق عبد السالم هارون معجم   -٣

 ).م١٩٧٩

هـ ١٣٩٩النهایة في غریب الحدیث واألثر، البن األثیر، المكتبة العلمیة بیروت،  -٤

 .طاهر أحمد الزاوي، و محمود محمد الطناحي: تحقیق. م١٩٧٩/ 

 
 :اا :- 

، ٧، دار العلم للمالیین، ط )هـ١٣٩٦(م، لخیر الدین الزركلي ت األعال -١

 .م١٩٨٦

بیروت (سیر أعالم النبالء، شمس الدین الذهبي، تحقیق شعیب األرناؤوط  -٢

 ).مؤسسة الرسالة

 . بیروت–دار صادر )  هـ٢٣٠( الطبقات الكبرى، البن سعد ت  -٣

 
 : :-  

اإلسالمیة، عبد الوهاب خالف، مطبعة دار أحكام األحوال الشخصیة في الشریعة  -١

 .م١٩٣٨/  هـ ١٣٥٧، ٢الكتب المصریة بالقاهرة، ط 

أحكام التشوهات البدنیة، إبراهیم بن محمد الزبیدي، دار كنوز إشبیلیا الریاض،  -٢

 .م٢٠١٣/ هـ ١٤٣٤، ١السعودیة، ط 

 .م١٩٥٧، دار الفكر العربي، القاهرة ٣األحوال الشخصیة، محمد أبو زهرة، ط -٣

 .إحیاء علوم الدین، الغزالي، دار المعرفة، بیروت -٤

طه : ، تحقیق)هـ٧٥١(إعالم الموقعین عن رب العالمین، البن قیم الجوزیة ت  -٥

 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٨: عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات األزهریة، القاهرة ط

بحوث وفتاوى إسالمیة في قضایا فقهیة معاصرة للشیخ جاد الحق على جاد  -٦

 . األزهر الشریف–ألمانة العامة للجنة العلیا للدعوة اإلسالمیة الحق، ا

/ هـ١٤٣١، ١الثالثونیات في القضایا الفقهیة المعاصرة، سعد الدین هاللي، ط  -٧

 .م، مكتبة وهبة، القاهرة٢٠١٠



    
 

 
  ٥٠٤

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

حقوق المرأة في اإلسالم االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، إسماعیل عبد الفتاح  -٨

 .رابطة العالم اإلسالمي: عبد الكافي، الناشر

دراسة تخریج المسائل الطبیة على القواعد الفقهیة، محمد بن مفتاح الفهمي  -٩

 .م٢٠١٥/ هـ١٤٣٦، ١جامعة القصیم، ط 

مؤسسة الرسالة، )  هـ٧٥١(زاد المعاد في هدي خیر العباد البن قیم الجوزیة ت -١٠

 . هـ١٤١٥، ٢٧بیروت، ط 

، دار ابن الجوزي ١ل منصور، ط الزواج بنیة الطالق، صالح عبد العزیز آ -١١

 . هـ١٤٢٨للنشر، المملكة العربیة السعودیة، 

احمد عبد الرزاق : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، جمع وترتیب -١٢

 . الدویش، دار المؤید للنشر

فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطالب المعروف بحاشیة الجمل، سلیمان  -١٣

 ).ت.د(، دار الفكر )هـ١٢٠٤(بن عمر الجمل ت 

، ١فقه األسرة المسلمة في المهاجر هولندا نموذجًا، محمد الكدي العمراني ط -١٤

 . لبنان–م، دار الكتب العلمیة، بیروت ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢

 ١٤٠٥، دار الفكر للطباعة، دمشق، ٢الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحیلي، ط -١٥

 .م١٩٨٥/ هـ 

، نداء الوطن للنشر، الریاض، ٢د الطیار، طالفقه المنیر، عبد اهللا بن محم -١٦

 .م٢٠١٢/ هـ١٤٣٣

عمان، دار (مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطالق، أسامة عمر األشقر،  -١٧

 .١، ط)م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠النفائس، 

 
ا :ث اا:  

إشكالیة الزواج بنیة الطالق في الفقه اإلسالمي، الزبیر طهراوي، وفاروق خلف  -١

 ١٦، ١٥المستجدات الفقهیة في أحكام األسرة : دم للملتقى الثانيبحث مق

 .م جامعة الوادي بالجزائر٢٠١٨ أكتوبر ٢٥، ٢٤/  هـ١٤٤٠صفر 

الزنا اإللكتروني أسبابه، أخطاره، وطرق الوقایة منه للحفاظ على األسرة زكریاء  -٢

 .قادي، عبد المجید مباركة



    
 

 
  ٥٠٥

  األول من العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد

 

 )رؤية معارصة( األرسة يف التقليل من حاالت الطالق مراعاة مقاصد أحكام أثر

، سمحاء عبد المنعم ) معاصرةرؤیة(زواج األقارب في ضوء الفقه اإلسالمي  -٣

 ). جامعة الوادي–الملتقي السابق في المرجع األول (أبو العطا، 

نور الدین : الزواج بنیة الطالق بین أحكام الفقه وقواعده ومقاصد الشرع بقلم -٤

 ). مرجع سابق(عبد الكریم بو غزالة، بحث مقدم للملتقي الثاني / د. مباركي، أ

-هـ١٤٠٨(األوقاف والشئون اإلسالمیة بالكویت الموسوعة الفقهیة، وزارة  -٥

  ).م١٩٨٨

 
  دي : وما ات واا: 

/ د. الخیانة الزوجیة اإللكترونیة، مفهومها، دوافعها، أحكامها، سبل عالجها بقلم أ -١

 : على أحمد أبو عودة، مقال مقدم لشبكة دنیا الوطن، رابط المقال

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/٢٠١٦/٠٢/١٦/٣٩٤٣٨٣.html. 

 :الزنا اإللكتروني بین التجریم والتقویم، أیمن كمال السباعي، رابط المقال -٢

https://www.wata.cc/forums/showthread.php?٢٤٠٨.  


