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ف .... عل�ه  ي    .            عبد  هللا الحسني ي أمة جدە األمام أىب
ا� من حمل را�ة اإلصالح �ف

 السالم  

ي الفضل العباس      و�� أخ�ه رمز اإلباء والوفاء أىب

 عل�ه السالم                              

ي ال�رام      
... أساتذىت

�
ي حرفا  ا�... كل من علمىف

 ا� ... والدي  رحمه هللا... عرفانآ             

ي        
 ا�... فلذِت كبدي ور�حانة عمري...والدىت

از...                             …. ا�     ف  من هم منبع االخالص والحنان واالع�ت

                             . ي
ي وأخواىت

 أخوىت

ي المقدس...          ا� ا� تراب وطىف  العراق. أخ�ي

  

 أهدي هذا الجهد المتواضع.                    

  

             

  
  

 شكر وامتنان              
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واصیال...واثنى علیھ  جزیال...بالحمد في          العزیز الرحمن(وما اوتیتم من العلم االقلیال)وسبحھ بكرة
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 …وبعد



 

اتقدم بخالص الشكرواالمتنان الى كل من ساھم    في انجاز بحثي ھذا واخص منھم  االستاذه الفاضلھ     الدكتوره (د.ھند 
وتوجیھاتھ القیمھ والنبیلھ وارائھا مھند المسعودي).لما بذلتھ من جھد وابدتھ من مشوره طیلھ مدة اشرافھا على البحث 

 …..السدیده النجاز البحث واخراجھ بشكلھ الحالي جزاھا هللا عني خیرا

  

  
  ملخص ال�حث           

 
ً إل�قاع الطالق ، ومن الط�عي ان من �ملك حقاً ان الزوج �ملك طالق زوجته متى ماکان اهال

فالتفو�ض هو ان ً تفو�ضا �هاالنا هذهنفسها تسمى د ینیب الزوج زوجته في طالق فق �ه�ملك االنا

ظ یدل عل�ه وقد ذ�روا له ثالثة الفاظ ف�ملك الزوج زوجته حق تطلیق نفسها ، والتفو�ض �قع ل

 وقد �كون ً ن التفو�ض مطلقا�كو وهي " طلقي نفسك او اختاري نفسك او امرك بیدك " �ما قد 

وقد �كون ً م الطالق الواقع التفو�ض قد �كـون رجع�االى المستقبل وحكً بزمن معین او مضافاً مقیدا

 ً  �ائنا

ولالحاطة �جوانب .هذا ال�حث وجدنا من المناسب ان نقسم ال�حث في موضوع تفو�ض الطالق 

الى الزوجة على ثالثة م�احث تناولنا في الم�حث االول مفهوم  تفو�ض الطالق الى الزوجـة وذلك 

الول بینا معنى تفو�ض الطالق الى الزوجـة وفـي المطلب الثاني بتوز�عه على مطلبین في المطلب ا

فرضنا ف�ه لدلیل مشروع�ة تفو�ض الطالق الى الزوجة ،  اما الم�حث الثـاني �حثنا ف�ه الطب�عة 

القانون�ة لتفو�ض الطالق الى الزوجة وقد عالجنا هـذا الموضـوع علـى مطلبین افردنا المطلب االول 

ق الى الزوجة و�ینـا فـي الثـاني صـ�غ التفو�ض ، وفي الم�حث الثالث لحق�قة تفو�ض الطال

 خصصناه لحكم الطالق الواق �التفو�ض    

. 



 

   .ال�حث هذا من المستن�طة والتوص�ات النتائج اهم فیها ثبتنا �خاتمة ذلك ووصلنا

 

 

                 

 

 

  المقدمـة                           

  

 الى �ه یو�ـل الق�ام ان وله بنفسه یتواله ان له القانون�ة التصرفات من ًتصرفا �ملك شخص كل ان      
 فحین ائذ  الطالق إل�قاعًاهـال كـان ما متى زوجته طالق �ملك الزوج ان القول نافلة ومن اخر، شخص

 المراد الزوجة ینیب ان هـذاولالخیر �كـون  فقط ، الزوج�ة الرا�طة انهاء على یدل ما �كل الطالق �قع
 ولكل تو��ال االنا�ة فتسمى الزوجة المنیب غیر �كون  وقد ، ًتفو�ضا االنا�ة فتسمى علیها الطالق إ�قاع
 نفسها على الطالق ا�قاع ب زوجته الرجل لوامر ولهذا  ، بهما خاصة احكاما والتو�یل التفو�ض من
 األحوال قوانین و�ذلك (١)  المسلمین فقهاء آراء وقـداختلفت ، ًتفو�ـضا الیهـا �النـس�ة األمر هذا كان

 ال�احة نفسها طالق في زوجته الزوج لتمل�ك ورافض مجیز  بـین التفو�ض مشروع�ة في الشخص�ة
 الثالثة األلفاظ �أحد �كون  فقد عل�ه، تدل متعددة ص�غ وللتفو�ض   .نفسها أمر زوجته الزوج تمل�ك

    . نفسك وطلقي بیدك، وأمرك نفسك، اخت�اري 
 

 اخرون  رأى بینما ،ً رجعیـا �قـع انه یرى  من �التفو�ض فمنهم الواقع الطالق حكم في الفقه اختلف كما
  . الزوج ون�ة الطالق ألفاظ وحسب �ائنا �قع انه
 

 ومدى موضـوع التفو�ض مـن االسـالمي الفقه موقف ومعرفة المتقدمة النقاط على الضوء ولتسل�ط      
 الفقه بوجهات الشخـص�ةالعراقي االحوال قانون   و�األخص العر��ة الشخص�ة االحوال قوانین تأثر

  ف�ه الكالمنت حةتتطح د ال�حـث ووعنا مرامـي ولتحقیـق الموضوع هذا في ال�حث اخترنا االسالمي
 القانون�ة للطب�عة الثاني وسـنفرد . �ض التفـو مفهوم األول الم�حث في سنتناول م�احث، ثالث على



 

 فیها نبین �خاتمة جم�عه نوصل ذلك ثم �التفو�ض الواقع الطالق الحكام الثالث وسنكرس ، للتفو�ض
  .مفیدة نراها التي والتوص�ات ال�حث نتائج اهم
 

 

 

  األول الم�حث                   

 الطالق في التفو�ض مفهــــوم          
 
 

ال�حـث  التفو�ض مشروع�ة تقتضي كما ، نفسها تطلیق المفوضة المرأة  تملك �قتضي التفو�ض
على  الم�حـث هـذا قسمنا الطالق في التفو�ض مفهوم على الضوء تسل�ط وألجل ادلته في

 لـدلیل ثانیهمـا و�رسنا ، الطالق في التفو�ض لمعنى اولهما خصصنا ، مطلبین
  . الطالق في مـشروع�ةالتفو�ض

 

   المطلب األول                    

  التفو�ض معنـــى                
المطلـب  هذا قسمنا المعنیین بهذین االحاطة والجل ، اصطالحي وآخر لغوي  معنى للتفو�ض

التفـو�ض  معنى عن الثاني في وسنتحدث ، لغة التفو�ض معنى األول في سنبین فرعین على
  . ًاصطالحا

 
   

  الفرع األول                     
     معنى التفو�ض لغة                 

وقـوم  ، جاراه  أي امره  في وفاوضه ، ال�ه رده تفو�ضا االمر ال�ه فوض �عني : لغة ً التفو�ض
 ً�عـضا �عـضهم فاوض أي القوم وتفاوض ، لهم رئ�س ال متساوون  أي سكرى  بوزن  فوضى

   .(٢) 



 

تطلق  ان في الحق لها جعل أي ف�ه التصرف لها وجعل الیها رده الزوجة إلى الطالق وفوض
   . (٣) شاءت اذا نفسها

                     

  الفرع الثاني                      

 معنى التفو�ض اصطالحا                   

معنـى  بیـان الشخـص�ة االحـوال قوانین �عض ذلك في وت�عتهم االسالم فقهاء �عض اهتم
  :�أتي ف�ما سنبینه و�ما التفو�ض

 

 :معنى التفو�ض في الفقه االسالمي : ًأوال

   

تنظـ�م  عدم إلى �عضهم فذهب ، الطالق في التفو�ض من االسالم فقهاء مواقف ت�اینت    
ال�عض  ذهب حیث في ، �ه الخاصة االحكام و��ان معناه تحدید حیث من الطالق في التفو�ض

مواقـف  على الضوء تسل�ط والجل احكامه و��ان الطالق في التفو�ض على النص إلى اآلخر
 إلـىتحدید تتطـرق  لم التي المذاهب موقف أولهما في سنتناول : فقرتین على الكالم سنقسم الفقهاء
 الت�عنیت المذاهب لموقف ثانیهما وخصصنا �ه الخاصة الطالق واالحكام في التفو�ض معنى

  . احكامه ونظمت �التفو�ض
 
  لم تحدد معنى التفو�ض في الطالق : موقف المذاهب التي   -أ 

 و�یـان االحكام معنـاه تحدیـد حیـث من الطالق في التفو�ض موضوع المذاهب �عض تعالج لم
  -:المذاهب هذه ومن �ه الخاصة

 
   
ذلـك  عن اعراضهم سبب ولعل للتفو�ض معنا االمام�ة فقهاء �ضع لم مذهب االمام�ة :    -١

 اذ إلى ذلك �شیر �ما نصوصهم ووردت الزوجة إلى الطالق تفو�ض جواز عدم فكرة تبنیهم هو
 على ال�جوز فعنـدنا الیهـا الطالق تفو�ض أراد فاذا " نصه ما للطوسي الم�سوط في جاء

 خیر ولو " قال ذاتـهاذ الموقف الى الروحاني دمحم السید ذهب كما .(٤) " المذهب من الصحة
 رجع�ا الطالق وقع �قـصدالطالق نفـسها فإختارت الیها الطالق تفو�ض وقصد زوجته الزوج
 خیر اذا " قال اذ الس�ستاني اوردها السید نفـسه والمعنـى .(٥) " االقوى  وهو اصال �قع ال وقیل



 

 على الطالق �ه �قع لم الطالق �قصد فاختـارة نفسها الیها الطالق تفو�ض وقصد زوجته الزوج
 زوجتـه الزوج خیر اذا االمام�ة فقهاء عند �قع ال الطالق ان تقدم مما �ستخلص.(٦) "األظهر

  . الطالق �قصد فاختـارتنفسها
 

    
معنـى  ایـراد عـدم في االمامي الفقه نهج على الظاهري  الفقه سار مذهب الظاهر�ة :-٢

 ما فـي المحلى جـاء فقـد جة الزو إلى الطالق تفو�ض لمنعهم ا�ضا ذلك سبب و�رجع للتفو�ض
 تطلق لم أو طلقـت نفسها طالقا تكون  وال یلزم لم نفسها تطلق ان امرأته إلى جعل من " : نصه
 وان �قع ال الطالق ان یتبـین لنا النص خالل من .(٧) " للنساء ال للرجال هللا جعله الطالق انما

  . �ه المرأة  فوضت
 
 
 
 موقف المذاهب التي عنیت التفو�ض في الطالق  -ب 

   

 الخاصـة�ه االحكام و��ان معناه تحدید حیث من الطالق في التفو�ض المذاهب �عض نظمت
   : المذاهب هذه ومن

  
تملـك  المـرأة  " �انـه التفو�ض عن الحنفي المذهب فقهاء عبر : التفو�ض عند الحنف�ة -١

 وفي .(٨)كنـزالدقائق شـرح الرائـق ال�حر في الحنفي نج�م ابن أورده ما وهذا " زوجها �أمر الطالق
 بیدك أمرك المرأته قـواللرجل التفـو�ض" نصه ما للكاساني الصنائع بدائع في جاء المعنى ذات
 ان تقدم مما نستخلص .(٩) "طلقـي نفسك وقولـه مجراه  �جري  وما شئت ان طالق انت وقوله
 �التفو�ض و�راد كنا�ة أم التفو�ض صر�حا �ان للزوجة الطالق تفو�ض اجازوا الحنف�ة فقهاء
   .(١٠)الطالق تمل�ك

 
 مـا�مكن أوردوا للتفو�ض ولكـن ًمعینا معنا المالك�ة لم یذ�ر فقهاء : التفو�ض عند المالك�ة -٢
 یتبین خـالل النص من .(١١) " لها ا�قاعه أي الطالق الزوج فوض ان " �قولهم الیها �شیر ان
  .(١٢)أمرها امرأته الرجل تملك جواز لنا
 



 

 انهـم عبروا اال للتفـو�ض معنـا �خصصوا ، الشافع�ة فقهاء ان مع : التفو�ض عند الشافع�ة -٣
 �كون  ال أردة طالقا مـا فقال نفسها فطلقت بیدك أمرك أو اختاري  المرأته قال لو " بلفظ عنها
 فهو ًطالقا فاذا ارادت سئلت نفسي اخترت فقد فقالت طالقا ارادت ولو یر�ده �أن اال طالقا
 المجلس من یتفرقا ان نفـسها قبل طلقت ان انها ًخالفا اعلم وال �طالق فل�س ترده لم وان طالق

 في الزوجة إلى الطالق ان تفو�ض الـنص من یبدو ،(١٣) " �قع الطالق ان لذلك ًقطعا وتحدث
 القبول ینقطع ما �قدر أخرت فلو لها تأخیره �جوز وال القبول یتضمن وتطل�قها الشافعي المذهب

  .(١٤) �قع لم طلقت ثم اال�جاب عن
 
 االانهم للتفـو�ض ًوواضحا محددا معنا كذلك الحنابلة فقهاء �عط لم : التفو�ض عند الحنابلة -٤

 ان و�ین یو�ل ف�ه ان و�ین بنفسه �طلق ان بین مخیر الزوج ان " �معنى التفو�ض إلى تعرضوا
 ثالثا تطلق ان بیـدك لها أمرك المرأته قال اذا انه " قدامة ابن وقال .(١٥) " المرأة  إلى �فوضه

 .(١٦)" الظاهرة الكنا�ات من النها المذهب ظاهر هذا ذلك من أقل نوى  وان

 

 التفـو�ضفي لمعنى یتعرض الز�دي الفقه في ًصر�حا نصا نجد لم : التفو�ض عند الز�د�ة -٥
 نفسها في جـازامرها فاختاري  بیدك امرك جعلت قد المرأته الرجل قال اذا " قالوا ما فغا�ة الطالق

 على ًدل�ال النص فهذا .(١٧) " وأثبتتها زوجها مع اقرتها شائت وان نفسها أ�انت شاءت ن ا
  . (١٨) نفسها طالق المرأة  تفو�ض جواز

 
 

 معنــــــــى التفو�ض في القانــــــــــون    -: ثان�اً 

 

منهـا  الـ�عض فنظم الطالق في التفو�ض تنظ�م في الشخص�ة االحوال قوانین مواقف ت�اینت    
تـسل�ط  وألجـل التفـو�ض اآلخر ال�عض �عالج لم حین في ، الطالق في التفو�ض موضوع
لموقـف  أولهمـا فخصـصنا  فقـرتین على الكالم قسمنا التشر�عات هذه مواقف على الضوء

 لـم التـي التشر�عات لموقف ثانیهما و�رسنا احكامه ونظمت التفو�ض عنیت التي التشر�عات
    . �ه الخاصة واألحكام الطالق في التفو�ض معنى تحدید إلى تتطرق 

 
 



 

  موقف التشر�عات التي عنیت التفو�ض في الطالق :   -أ 
 
 

احكامـه  و�یـان معناه تحدید حیث من الطالق في التفو�ض العر��ة التشر�عات �عض نظمت
حیـث  المعـدل ١٩٥٩ لـسنة ١٨٨ رقم العراقي الشخص�ة األحوال قانون  القوانین هذه ومن

 علـى نصت التي (٣٤/١) المادة ال�ه اشارت ما  وهذا التفو�ض معنى حددت نصوص تضمن
مـن  أو فوضـت �ه أو و�لت ان الزوجة من أو الزوج  �إ�قاع من الزواج قید رفع الطالق " :

العراقـي  المشرع النص هذا في "شرعا له المخصوصة �الص�غة اال الطالق �قع وال القاضي
    . فوضت أو �ه و�لت ان الزوجة أو الزوج من �إ�قاع الزواج قید رفع جعل
 قانون  من (٨٧/٢) المادة في الطالق في التفو�ض معنى السوري  المشرع بین كما

غیـره  یو�ـل ان للـزوج " : ان علـى نصت والتي١٩٥٣ لسنة ٥٩ رقم السوري  االحـوااللشخص�ة
المصري  الشخص�ة االحوال قانون  اتخذ وقد .(١٩) " نفسها بتطلیق المرأة  �فوض وان �التطلیق

 ١٥/٨/٢٠٠٠ فـي الـصادرة المأذونین الئحة نصت حیث ذاته الموقف ٢٠٠٠  لسنة ( ١) رقم
ینوب  من أو الزوجان ی�صر " ان على(٣٣) رقم ٢٠٠٠ لسنة ١٧٢٧ رقم العدل وز�ر �قرار

 : المثـال سـبیل على منها خاصة شروط الزواج عقد في عل�ه االتفاق �جوز �ما عنهما
 تفو�ض جعل المصري  المشرع ان و�الحظ  . "نفسها تطلیق في الزوجة تفو�ض على هـواالتفاق

 وتدو�نها الطرفین بین علیها االتفاق �جب الخاصـةالتي الشروط ضمن من الزوجة إلى الطالق
 الـصادرة الغر�یـة االسرة مدونة في المغر�ي المشرع سار الخطى نفس وعلى .الزواج وث�قة في
 ملك اذا " : ان على نصت التي (٨٩) المادة في التفو�ض معنى حددت حیث ٢٠٠٤ عـام

 إلـى طلب تقد�م طر�ق عن الحق هذا تستعمل ان لها كان الطالق ا�قاع زوجتـه حق الـزوج
 المتفـق التملیـك شروط توفر من المحكمة تتأكد ( ٨٠ و ٧٩) المادتین ط�قـا ألحكام المحكمـة

 تعذر اذا (٨٢ و ٨١) المادتین الحكام اًطبق بینهما االصالح وتحاول بـینالزوجین علیهـا
 واألطفال الزوجة مستحقات في وتبت الطالق على �االشهاد للزوجة تـأذن المحكمة االصالح

 ممارسة من تهزوج �عزل ان للزوج �مكن وال (٥٨و٨٤) المادتین الحكام االقتـضاء تطب�قا عند
  "ا�اه ملكها الذي فـي التمل�ك حقهـا

 
 
  موقف التشر�عات التي لم تحدد معنى التفو�ض في الطالق:   -ب 
 
 



 

عكس  على المسألة هذه إلى تشر ولم الطالق في التفو�ض موضوع التشر�عات �عض تعالج لم
 ٥١ رقـم الكـو�تي الشخص�ة االحوال قانون  القوانین هذه ومن الذ�ر السالفة التقن�ات

 سبق مما یتبین     . ١٩٩٢ لسنة ٢٠ رقم ال�مني الشخص�ة االحوال وقانون  ،١٩٨٤لـسنة
 جعلت لها �قول كأن أمـرنفسها المرأة  الرجل �ملك ان �ه وقصد تمل�ك هو التفو�ض  ان  عرضه
 أو واحدة طلقة من بیدها مـاجعل تفعـل ان ولها عنه �عزلها ان له ول�س بیدك طالقك أو امرك
 الطالق في بیدها األمر الـزوج جعل الن الزوجة بید �صیر االمر ان هو فالتفو�ض لذا اكثر
 التي الطالق كنا�ات �الید من االمر الن الطالق نیته  تكون  ان �شرط الجعل اهل من وهو

 تطلیق حق زوجته الزوج ان �ملك هو :"  �أنه معنى التفو�ض نحدد وان (٢٠) "ن�ة إلى تحتاج
  .(٢١) "نفسها

 
 

   المطلب الثاني                   

 الطالق في التفو�ض مشروع�ة دلیل       

 
اختلف فقهاء االسالم �شأن مشروع�ة تفو�ض الزوج زوجته طالق نفسها ، فبینما یرى ال�عض جواز     

زوجته بتطلیق تفو�ض الزوج زوجته في طالق نفسها ، یرى ال�عض اآلخر عدم ا�احة تفو�ض الزوج 
نفسها وقد استدل �ال الفر�قین �أدلة من القرآن الكر�م والـسنة النبو�ـة لـدعم رأیهم وقد انعكس هذا الت�این 

  على موقف قوانین األحوال الشخص�ة التـي اختلفـت مواقفهـا �حسب المدرسة الفقه�ة التي تأثرت بها.
 

 
 االول لب�ان سـنفرد : فـرعین على المطلب اهذ في ال�حث وزعنا تقدم ما �كل االحاطة اجل ومن
 المـانعین بتفو�ض ادلـة لب�ان الثاني في وسن�حث ، الزوجة إلى الطالق بتفو�ض المجیز�ن ادلة

 .الزوجة إلى الطالق
 
 

    
  الفرع األول                    

 أدلة المجیز�ن بتفو�ض الطالق إلى الزوجة       



 

 
 

 و�تمثل نفسها بتطلیق زوجته الزوج �فوض ان جواز إلى المسلمین فقهاء من فر�ق ذهب
اصـحاب  استند وقد ًا�ضا الز�د�ة قال و�ه والحنابلة والشافع�ة والمالك�ة الحنف�ة �فقهاء هـذاالفر�ق

  :یلي ما منها نورد والتي النبو�ة والسنة الكر�م القرآن من وحجج �أدلة الرأي هذا
 
 

 القرآن الكر�م :  / األدلة في  ًأوال

 

ّ◌ِ◌  قلُ بيالنَّ  یـایها}  : تعالى قوله في نفسها تطلیق المفوضة للمرأة  �جیز نص الكر�م القرآن في ورد  
هللا و  دنِترُ كنتنُ وِ�ن * سـراحا جم�ال واسراحكن الح�اة  وز�نتها فتعالین امتعتكنْ تردنُ كنتنُ ِإن َألزواجك

   .(٢٢){ًعظ�مًَأجـرا مـنكن ِللمحسنات االخره فأن هللا اعد رسوله والدار
  

و�ـین  الزوج�ة على ال�قاء بین الزوجات تخییر هو الكر�مة اآل�ة هذه في الداللة وجه
تردن ُكنتن ُِإن }: قـال تعالى هللا الن الطالق مختارات كن وز�نتها الدن�ا اخترن  فان .(٢٣)الطالق

 للطالق اًاختیـارهن للـدن�ااخت�ار فجعل { سـراحا جم�الالح�اة  وز�نتها فتعالین امتعتكن واسراحكن ْ
 ما امتعكن فإني .(٢٤)  للطالق اخت�ارهن �عد هي انما فالمتعة (فتعالین امتعتكن ): قوله و�دل

 انما (اسرحكن) :وقولـه (٢٥)  بـالطالق ا�اه فراقهم عند المتعة من للنساء الرجال على هللا أوجب
  .(٢٦)بیوتهن من اخراجهن المراد

 
 

 

 االدلة من السنة النبو�ة:   / ثان�اً 

 

بیـان  یلي وف�ما السنة من ادلة إلى التفو�ض �جواز قولهم في جهة الو هذه اصحاب استدل لقد
  : االدلة تلك
   
 لمـا امر قالـت عائشة ان الرحمن عبد عن سلمة ابو أخبرني قال الزهري  عن شعیب روا�ة -١

 فال لـك امرا ذاكـر اني " فقال بي بدأ ازواجه بتخییر ( وسلم واله عل�ه هللا صلى)هللا رسول



 

 �فراقه �كونـا ل�أ مراني لـم ابوي  ان علم قد : قالت (٢٧) " أبو�ك ستتأمري  حتى تعجلي ان عل�ك
 له فقلت اآلیتین إلـتمام { ّ◌ِ◌ َألزواجـك قلُ بيالنَّ  یها �ا} : قال وجل عز هللا ان قال ثم : قالت
 صلى)) النبي ازواج فعل قالتثم اآلخرة والدار ورسوله هللا ار�د فاني أبوي  أستأمر هذا أي ففي

 هللا رسول ان الحدیث بهذا وجـه االستدالل ، (٢٨)  فعلـت مـا مثـل (ص ( وسـلم واله عل�ه هللا
 فاختارت الطالق أو ال�قاء بین خیرها �عائشة فأنه و�دأ نساءه خیر ( وسلم واله عل�ه هللا صلى)

 ید أر فاني ابوي  استأمر شيء أي في (وسلم واله عل�ه هللا صلى) للرسول قولها بدلیل ال�قاء
  .(٢٩)�فراقه �كونـالي أمراني لـم ابـوي  ان علم وقد ورسوله هللا

 

  

 اذاملك �قـول كـان عمر ابن ان نافع بن مالك عن الشافعي اسحاق ابي بن ز�ر�ا ابو روا�ة -٢
 ف�حلف تطل�قـة واحدة اال ارد لم ف�قول الرجل یناكرها ان اال �ه قضت ما فالقضاء امرأته الرجل
  . عدتها في كانت ما بها أملك و�كون  ذلك على

 
 
 بیـدها فطلقت امرأتـه أمـر جعل ًرجال ان دمحم بن القاسم عن ذ�وان بن هللا عبد عن روا�ة -٣

  . بها أحق وهو واحدة هي فقال ثابت بن ز�د إلى ذلك فرفع ألفا نفسها
 
 
عـن  ثابت بن ز�د عن سعید بن مالك عن الشافعي عن اسحاق ابي بن ز�ر�ا أبو روا�ة -٤

 عتیـق وعیناه ابـي بـن دمحم فأتاه ثابت بن ز�د عند جالسا كان انه اخبره انه ز�د بن خارجة
 ما ز�د له ففـارقتني فقال أمرها امرأتي ملكت فقال ذلك شاءنك ما ثابت بن ز�د له فقال تدمعان
 .(٣٠) بها أملك واحـدةوأنت هي فأن شئت ان أرتجعها ز�د له فقال القدر فقال ذلك على حملك

 

  

 لـه من فل�س قضت فإن واحدة مرة امرأته الرجل ملك اذا انه األحادیث  هذه من الداللة وجه
 إلى تعرض قد االتجاه ان �الذ�ر وجدیر .(٣١)ال�ه وامرها واحدة فهي تقضي لم وان شيء امرها

   : �أتي �ما نوجزها ان �مكن انتقادات
 



 

قلّ ِ َألزواجك ِإن ُیـایها النَّبي  )" : تعالى قوله الرأي هذا اصحاب الیها استند التي اآل�ات من-١
دن هللا و ِترُكنتن ُالح�اة  وز�نتها فتعالین امتعتكن واسراحكن سـراحا جم�ال * وِ�ن ْتردن ُكنتن ُ

  .(٣٢)( ًعظ�مًحسنات مـنكن َأجـرارسوله والدار االخره فأن هللا اعد ِللم
 هللا صلى)الرسـول خـصوص�ات من التفو�ض هذا كان التفو�ض اجازت وان الم�ار�ة اآل�ة فهذه
 كان ان التخییر فـي واضحة داللة تدل اآل�ة فان التخییر �جواز سلمنا ولو ( وسلم واله عل�ه
    .(٣٣) واآلخرة الدن�ا بین

 
 صلى)هللا رسـول بـدأ عن عائشة عن ورد ما السنة من ي الرأ هذا أصحاب ال�ه استند ما -٢
 عائشة عن عـن مسروق  الـشعبي عـن اخـرى  روا�ة توجد حیث بتخیرها ( وسلم واله عل�ه هللا

 وروا�ة ،(٣٤) شیئا علینا فلـم �عدها فاخترناه ( وسلم واله عل�ه هللا صلى) هللا رسول خیرنا قالت
 فلم نساءه ( وسلم واله عل�ه هللا صلى)  هللا رسـول خیر قالت عائشة عن مسروق  عن اخرى 
 . لمـاذ�روا معارضـة روایـة فهذه ،(٣٥)  طالقا �كن

 
    . االنتقادات من للعدید لتعرضه االتجاه بهذا التسل�م �مكن ال انه تقدم مما یتبین 

 الفقهـي االتجاه بهذا تأثر قد �عضها ان نجد الشخص�ة االحوال قوانین نحو وجهنا �مننا ولو
 القـوانین هذه ومن نفسها تطلیق في المفوضة للمرأة  وأ�اح الطالق في التفو�ض اذاجاز

 على للتفو�ض معالجته في اكد فقد ١٩٥٩ لسنة ١٨٨ رقم العراقي الشخص�ة قـانوناألحوال
 علیـه نـصت مـا وهذا فوضت أو �ه و�لت ان الزوجة أو الزوج من الطالق جـوازا�قاع

 ان الزوجة من أو الزوج من �إ�قاع الزواج قید رفع الطالق " فیها جاء والتي (٣٤/١)المـادة
 واخذ " ًشرعا له المخصوصة �الص�غة اال الطالق �قع وال القاضي من أو فوضت أو و�لـت �ه

 (٨٧/٢) المادة نصت فقد ١٩٥٣ لسنة ٥٩ رقم السوري  الشخص�ة االحوال قانون  بهـذااالتجاه
 النهج وعلى .(٣٦)" نفسها بتطلیق المرأة  �فوض ان و �التطلیق غیره یو�ل ان للزوج :"  انه على

بـین  االتفـاق جـواز حیـث من ٢٠٠٠ لسنة ا رقم المصري  الشخص�ة االحوال قانون  نفسه سار
 ضـمن الشروط مـن وجعلهـا الزواج وث�قة في وتدو�نها الزوجة إلى الطالق تفو�ض على الزوجین
 " :�قولها (٣٣) المـادة في المأذونین ة الئح عل�ه نصت ما وهذا علیها االتفاق یتم التي الخاصة
 على خاصةمنها شروط الزواج عقد في عل�ه االتفاق �جوز ما عنهما ینوب أو الزوجان ی�صر
    "نفسها تطلیق في الزوجة تفو�ض على االتفاق هو :المثال سبیل

 الزو الطـالق إلى تفو�ض جواز إلى ٢٠٠٤ عام الصادرة المغر��ة االسرة مدونة اشارت كما  
 ا�قاع زوجتـه حق الزوج ملك اذا" : انه على نصت التي منها (٨٩) المادة تضمنته ما وهذا جة



 

 الحكامًط�قـا المحكمـة إلـى طلب تقد�م طر�ق عن الحق هذا تستعمل ان لها كان الطالق
وتحـاول  الزوجین بین علیها المتفق التمل�ك شروط توفیر من تتأكد (٠٨و٧٩) المادتین

للزوجـة  المحكمـة تـأذن االصالح اذا تعذر (٨٢و٨١) المادتین بینهما ط�قا الحكام االصالح
الحكـام  تطب�قـا االقتـضاء عند واالطفال الزوجة مستحقات في وتبت الطالق على �االشهاد
 الـذي و�لها التملیـك في حقها ممارسة عن زوجته �عزل ان للزوج �مكن وال (٥٨و٨٤ ) المادتین

   ."ا�اه
حتـى  لكـن نفسها امر زوجته الزوج تمل�ك ا�اح انه المغر�ي المشرع من مالحظته �مكن وما

    .بذلك المحكمة إلى طلب تقدم ان علیها ین�غي الحق هذا الزوجة تستعمل

 الفرع الثاني                       
   الزوجةادلة المانعین بتفو�ض الطالق من       

  
 نفسها طالق في زوجته الزوج تفو�ض ا�احة عدم الظاهر�ة وفقهاء االمام�ة فقهاء یرى 

  :�أتي ف�ما وسن�حثها النبو�ة والسنة الكر�م القرآن من �أدلة الجواز �عدم القائلون  وقـداستدل
 

 / األدلة من القرآن الكر�م :   ًأوال

 

الح�اة  وز�نتها فتعالین امتعتكن واسراحكن سـراحا ْتردن ُكنتنُ َألزواجك ِإن ّ ِ قلُیـایها النَّبي } " تعالى قوله -١  

  .(٣){ ًعظ�مًدن هللا و رسوله والدار االخره فأن هللا اعد ِللمحسنات مـنكن َأجـراِترُكنتن ُجم�ال * وِ�ن 

 واآلخـرةول�س الـدن�ا بین تخییر كان انما اآل�ة هذه تخییر معنى ان اآل�ة هذه من الداللة وجه
 واله عل�ه هللاصـلىا) دمحم �النبي خاص ذلك كان انما الطالق تخییر كان وان .(٣٨) طالق تخییر
 نب�ه أمر تعالىهللا وان ،(٣٩) ذلـك له �جوز فال غیره اما خیرهن انفسهن أخترن  فلو ( وسلم

 الطالق ذلـك وقوع یوجـب ولم الدن�ا اخترن  اذا �طلقهن ان ( وسلم واله عل�ه هللا صلى)
 (٤٠) �اخت�ارهن

 

 / االدلة من السنة النبو�ة :  ًثان�ا  

 



 

 ، علیـهالسالم هللا عبـد ا�ا رجل سأل : قال محرز عن ابراه�م عن الحسین بن علي روا�ة  -١
 قوامون  الرجال �قولهللا وا هـذا �كـون  انى قال بیدك أمرك : المرأته قال رجل : فقال عنده وانا

 . النساء على
    
 للنساء  :ما قال انه ( السالم عل�ه) هللا عبد ابي عن مسلم بن دمحم عن علي بن دمحم روا�ة-٢

  (وسلم واله عل�ه هللا صلى) نب�ه �ه هللا خص شيء ذلك انما والتخییر
 

 رجـل جعل في تقول ما له قلت : قال (السالم عل�ه) هللا عبد ابي عن علي بن دمحم روا�ة-٣
  . النكاح ولـم �جز السنة وخالف أهله ل�س من األمر ولي : لي فقال : قال؟ بیدها امرأته أمر

 
 خیر الرجـل اذا فـي (السالم عل�ه) هللا عبد ابي عن مسلم بن دمحم عن ز�اد روا�ة حمید بن-٤

 لمكان ( وسلم علیهواله هللا صلى) هللا رسول خیر وانما الحد ل�س لنا الخیرة انما : فقال امرأته
 )((وسلم واله عل�ه هللا صلى) هللارسـوال غیر �خترن  ان لهن �كن ولم ورسوله هللا فاخترن  عائشة

٤١).  
 الزوجیـةانما علـى وال�قاء الطالق بین الزوجات تخییر �مجموعها األحادیث بهذه االستدالل وجه
 تعـالى هللا امـر عندما ( وسلم واله عل�ه هللا صلى) هللا برسول خاص ذلك كان

  .(٤٢)بتخییـرنساءه

 

 

   

ان  �مكـن والتي ال�ه وجهت التي االنتقادات من �سلم لم اآلخر  هو الرأي هذا ان �الذ�ر وجدیر
    : �أتي �ما نوجزها

(یـایها النَّبي  " : تعالى قوله الزوجة إلى الطالق تفو�ض اجاز من �ه �حتج ما اظهر من   -١
جم�ال * وِ�ن  الح�اة  وز�نتها فتعالین امتعتكن واسراحكن سـراحاْتردن ُكنتن ُقلّ ِ َألزواجك ِإن ُ
 فالمتعة .(٤٣)ً)عظ�مًدن هللا و رسوله والدار االخره فأن هللا اعد ِللمحسنات مـنكن َأجـراِترُكنتن ُ

   . عنه كنا�ة الكر�مة اآل�ة في للدن�ا وز�نتها الح�اة واخت�ارهن الطالق وقوع �عد تكون  انما
 
 



 

 �عـد بیوتهن من اخراجهن منه فالمراد فتعالین امتعتكن واسراحكن سـراحا جم�ال)) تعالى قوله اما
   .(٤٤) وقـوع الطالق

 

 �عـد مجواز قـال مـن بها استدل التي االحادیث جانب فإلى �السنة ورد ما �خصوص اما-٢ 
  .ومنها التفو�ض اجازت تقابلها اخرى  احادیث فوجد التفو�ض

 
 دامـا في ما لها الخ�ار انما قال خیرامرأته رجل له قلت : قال جعفر ابي عن زرارة عن -أ

 . لها خ�ار فال تفرقا فاذا مجلسهما
    
 نفـسها فهي اختارت اذا قال (السالم علیهما) احدهما عن زرارة عن دمحم بن جعفر عن -ب

 . شيء فال زوجها اختارت وان �ائنة تطل�قه
 
مـن  تبـین المخیرة �قول (السالم عل�ه) جعفر ا�ا سمعت قال محبوب ابن الحسن عن -ج

 ومن ذلـك منها كـان ساعة منها �انت قد العصمة الن بینهما میراث وال طالق غیر من ساعتها
 .(٤٥) الزوج

 

 الـرأي هذا ان المرأة  إلى الطالق تفو�ض مسألة في الرأي هذا استعراض �عد لنا یتبین 
 عدم ان اذ نفسها طالق في زوجته الزوج تفو�ض ا�احة عدم  حیث من �القبول هـواألجدر

 نفسها الزوجة اخت�ار مجرد على تدالن ال التخییر آیتي الن دلیل إلى �حتاج ال جـوازالتفو�ض
 والتي ( وسلم واله عل�ه هللا صلى) الرسول عن المرو�ة االحادیث كذلك . الطالق �عن�ا �قاعها

 " ًطالقا �كن فلم فاخترناه ( واله وسلم عل�ه هللا صلى)  هللا خیرنا رسوا " عائشة منها قول
 الطـالق علـى یدل لفظ أو تفو�ض إلى حاجة غیر من طالقا ذلك لكان انفسهن اخترن  ولـو(٤٦)
 أو التق�ة على حملها �مكن االحادیث هذا فان التفو�ض أجازت اخرى  احادیث وجدت وان ،

 الكـر�م القرآن في نجد كما .(٤٧) ( وسلم اله و عل�ه هللا صلى) دمحم النبي خصوص�ات مـن انها
  : اآل�ات هذه ومن الطالق یوقع الذي هو الرجل ان على الداللة قطع�ة كثیرة آیـات

   

{: �ا َأیها النَِّبي ِإَذا َطلَّْقُتم الِّنساءَفَطلُِّقوهِن لعدتِهن وَأحصوا اْلعدَة واتَُّقوا �َّ ر�ُكم َال  : تعالى قوله
 ومن یتعدى حدود �َّ َفَقد تخرجومن بیوتهن وال �خرجن اال �اتین �فاحشه مبینه وتلك حدودهللا



 

َظَلم َنْفسه َال َتدِ ري َلعلَّ �َّ �حدُث �عد َذِ◌لك َأمًرا * َفـِإَذا بَلْغن َأجَلهن َفَأمـسُكوهن �معروف او 
 )٤٨فارقوهن �معروف }...(

 

 . وقوله تعالى {: �ا َأیهـا الَّـذین  آمُنـوا ِإَذا َنَكحـُتم

تعـوهن)  (اْلمْؤمَنات ُثم َطلَّْقتُ   )٤٩موهن من َقِبل َأن َتمسوهن َفما َلُكم عَلیِهن مـن عـدة َتعَتـدوَنها َفمِّ

 

    

 فال المـرأة  إلى الطالق تفو�ض منعت حیث الشخص�ة األحوال قوانین �عض الرأي بهذا تأثر وقد
 الكو�تي الشخـص�ة االحـوال قـانون  القـوانین هذه ومن ذلك في فوضت وان نفسها تطلیق تملك
   . ١٩٩٢ لسنة ٢٠ رقم ال�مني الشخص�ة االحوال وقانون  ١٩٨٤ لسنة ٥١ رقم
 
  
 

 الم�حث الثاني           
 للتفو�ض القانون�ة الطب�عة      

 
 ثالثـة لـه وجدنا ء االستقرا عند اننا اال عل�ه تدل ص�غة �كل التفو�ض �كون  انح �ص

 ا�قاع بین مخیرة ًاذا حین فالزوجة ، نفسك طلقي أو ، بیدك وأمرك ، نفسك ألفـاظاختاري 
 فـي  اإل�قـاع �كـون  ان اًدائم �شترط وال ا�قاعه عدم و�ین الزوج ا ال�ه فوضه الطـالقالذي

 اًقتؤ م أو اًمطلق التفو�ض �كون  فقد وص�غه حق�قته �اختالف �ختلف ذلك الن مجلـسالتفو�ض
 هذا �جوانب حاطةإلول �ه خاص حكم له منها فكل التعم�م على مایدل ف�ه أو بوقـتمعین

 فـي و�ینـا التفو�ض حق�قة األول المطلب في تناولنا مطلبین على الم�حث هذا الموضـوعوزعنا
   . التفو�ض الثـان�ص�غ

 

  



 

 األول المطلب               

 التفو�ض حق�قة             

 والتخییـرعلى والتو�یـل التمل�ك بین نفسها طالق زوجته الزوج تفو�ض حق�قة في الفقهاء اختلف
   : یلي ف�ما وسن�حثها مذاهب ثالث

  
 انتفو�ض إلـى والز�دیـة الجدیـد القول في ة والشافعي الحنف�ة فقهاء ذهب المذهب األول /-١

 (٥١)بتملیـكالطالق �صفونه لذا .(٥٠) ال ًتو�ي  ول�س اًتمل�ك �عد نفسها طالق زوجته الزوج
 جهة من التو�یل بینـهو�ین و�فرقونه ،(٥٢) تخییر دون  الزوجة بید الطالق جعل �عنى والتمل�ك

  مو�له برأي �عمل فانه �خـالفالو�یل ج الزو �ملكه ما �ملك النه نفسه برأي �عمل المالك ان
 تطبق لذا .(٥٤)  عنه ن�ا�ة بیده بلجعله للو�یل اًحق الطالق انشاء �جعل لم الزوج الن .(٥٣)

 طالق انت أو ، نفسك وطلقي ، بیدك بلفـظأمرك كـان سـواء التمل�ك احكام التفو�ض على
 على اًالزم �كون  وحینئذ ، ك نفس اختاري  أو كقولـهاختاري  التخییر بلفظ أو وغیرها وملكتك
 ملكه من �جنون  ینعزل ال انه كما الطالق ال�ه فوض من عزل عنـهوال الرجوع �ملك وال الزوج

 :ذلك وعللوا التفو�ضخ فس الزوج ال�ملك و�ـذلك .(٥٥)
 
 ا�طالـه�الرجوع �ملك فال الملك من والیته زالت فقد اًشیئ غیره ملك ومن الطالق ملكها �أنه-أ

 و�ذلك أوفسخه عنه الرجوع �مكن ال وجوده �عد الطالق عن الًفض  هذاخ فس وال والنهي
 .(٥٦)الرجـوعف�ه �حتمل فال التعلیق معنى ف�ه النوع هذا الن ا�جا�ه �عد الحال

  
 االیثار شـاءت�مشیئة كیـف واخت�ارها وتدبیرها لنفسها برأیها تتصرف �التفو�ض الزوجة ألن -ب 

   .(٥٧) الزوج بتمل�ك للطالق ة مالكـ فـصارت لغیـره تملیـك  ف�ملك بنفسه التطلیق �ملك فالزوج

   

 طـالقنفسها زوجتـه الزوج تفو�ض ان إلى قول في والشافع�ة الحنابلة ذهب المذهب الثاني /-٢
 وهنا ،(٥٩)طـالقنفسها فـي زوجتـه الـزوج یو�ـل ان �عني فالتو�یل .(٥٨)ا ًتمل�ك ول�س الًتو�ي 
 وال تمل�كهح �ص الطـالقال الن الًتو�ي  لزوجته ج الزو تفو�ض و�كون  ، الو�الة احكام تطبق
 ما المرأة  ردت فاذا الًكـانتو�ي  منـه غیره استناب فاذا غیره ف�ه ینوب وانما الزوج عن ینتقل
 الزوجة تكون  ان انهـماشترطوا كمـا .(٦٠)الو�یلخ �فس الو�الة ت�طل كما �طل الیها جعل



 

 وهو تو�یلهح �ص� من بید �جعـالألمر ان ه لـ فـالزوج ، وعاقلة �الغة الطالق الیها المفوض
 لم منهم أحد وطلق فعل فأن األمر�أیدیهم �جعل انح �ص فال المجنون  أو الصغیر أما العاقل

 انه إلى الصح�حة الروا�ة إلى ذهبوا انالحنابلة اال ، التـصرف اهـل مـن ل�سا النهما طالقه �قع
 ًق�اسا تبلغ لم وان الطالق و�قع ، الطالق عقلت نفـسهااذا طالق الصغیرة الزوجة تفو�ضح �ص
  .(٦١) تبلغ حتى طالقها �قع ال روا�ة وفيحصـح� الممیز الصبي طالق ان على

 
�كـون على  نفـسها طالق لزوجته الزوج تفو�ض ان إلى المالك�ة ذهب المذهب الثالث /-٣

 أما  . عل�ه الدالة الص�غة وفق على وذلك اًتخییر اًواح�ان اًتمل�ك أو تو��ال �كون  فقد اقسام
 (٦٢) الـذها�عنه أو العصمة على ال�قاء لها فوض الزوج ان على دالة ص�غة كل ف�عني التخییر

 الرجوع لـه عندئذ ول�س .(٦٣)ا ًتخییر اعتبر نفسك اختاري  أو اختاري  لزوجته الزوج قال فإن .
 أو عنده تق�م ان الحـقفي  هاؤ اعطا التخییر معنى الن زوجته یناكر ان له ول�س التخییر عن
   .(٦٤) الثالث في الیها جعـلذلك منـه تبین ان أراد فاذا �الواحدة اال منه تبین ال وهي منه تبین
 الحنف�ة فقهاء ال�ه ذهب ما هو السا�قة اآلراء منح الراج الرأي ان تقدم مما لنا یبدو

 ال تمل�ك هو نفسها طالق زوجته ل الزوج تفو�ض �أن القائل والز�د�ة الجدید القول والـشافع�ةفي
 ال اًتمل�ك نفسها طالق في تفو�ضها فكان �مشیئتها وتعمل لنفسها تتصرف الزوجة تو�یـلالن

  . ًتو��ال
 
   

  الثاني المطلب                 

   التفو�ض ص�غ                 
 

 قالت فاذا نفسك طلقي لزوجته الزوج �قول �أنح صر� بلفظ تكون  قد التفو�ض ص�غ
 �قول كأن كنا�ة بلفظ تكون  وقد .(٦٥) ن�ة إلى حاجة غیر من الطالق وقع نفسي الزوجـةطلقت
 الـزوج من ن�ة إلى �حتاج فانه نفسك أبیني أو بیدك امرك أو نفسك اختاري  الـزوجلزوجته

 كنا�ة هو وانماح �صر� ل�س النه ، والحنابلة (٦٧) والشافع�ة (٦٦) الحنف�ة عند التفو�ضحلیـص
 الكنا�ات من النه ن�ة إلى �حتاج ال المالك�ة وعند (٦٨) الكنا�ات سائر ال�ه تفتقر ما ف�فتقـر�لى
 الطـالق وقـع ن�ة غیر من نفسي أبنت أو نفسي اخترت قائلة الزوجة اجابت فاذا ،(٦٩)الظـاهرة

 �قـع وال(٧٠) نیتهـا إلـى �فتقـر فلـم جهتها من �فعل الطالق علق الزوج الن عنـدالحنف�ة
 إلـى فـإفتقر الكنایـة بلفظ للطالق موقع الزوجة الن والز�د�ة والحنابلة .(٧١)عنـدالشافع�ة



 

 مقیدة أو مطلقة الطالق ص�غة تكون  وقد  .(٧٢) وحده اللفظ بهذا �قع ال الطالق اذ نیتهـاكالزوج
 ًمضافا �كون  وقد شروط على اًمعلق �كـونالتفو�ض وقـد االزمان جم�ع في عامة أو معین بزمن
   : یلي ف�ما هـذهاالنواع مـن نوع كل وسنتناول مستقبل زمن إلى

 
 بزمن مقیدة غیر التفو�ض ع�ارة كانت فإذا : والتعم�م التقید عن المطلق التفو�ض -١ 

 علـى حكمهـا في الفقهاء اختلف فقد وقت كل في التعم�م على یدل ما فیها معـینول�س
  :النحـواآلتي

 
 ا ًزمنـ �حـدد ان دون  نفسك اخت�اري  كقوله : التخییر على تدل التفو�ض ص�غة كانت اذا  -أ

 اعتبـارالطالق لـصحة یـشترط اذ المجلس في إال نفسها طالق تملك ال الحالة هذه ففي ًمعینا
 �طل التخییر عـنموضوع خـارج �كـالم عنه تشاغلت أو المجلس من قامت فلو ا�قاعه في الفور�ة
 وا (٧٥) روا�ة في والمالك�ة (٧٤) والحنابلة (٧٣) الحنف�ة مذهب وهذا �عده لها خ�ار وال التخییر
 المسیب بن سعید عن ماروي  -:ذلـك في وحجتهم . (٧٧)والز�د�ة (٧٦) الجدید القول في لشافع�ة

 بن هللا عبد وعن یتفرقا مالم الخ�ار لها امراتـهان �خیر الرجل في وعثمان عمر قضى قال انه
 خ�ار والنه اجماعا فكان الصحا�ة من اًمخالف م له �عرف ولم مجلسها في مادامت قال عمر
 والشافع�ة (٧٩) روا�ة في المالك�ة وذهب .(٧٨)فـي الب�ع القبول كخ�ار الفور على فكان  تمل�ك

 قال و�هخ �فس لم ما و�عده المجلس في االخت�ار ولها علـى التراخي التخییـر ان إلـى قـول في
 واله عل�ه هللا صلى" النبي قول ذلك في وحجتهم ، (٨٠) المنذر عبیدوابن وابو وقتادة الزهري 
 " أبوك تستأمري  حتى االتعجلي عل�ك فال امرا لكي ذاكرا اني " عندماخیرها لعائشة " وسلم

 على  الخ�ار لعائشة جعل  " وسلم واله عل�ه هللا صلى" النبي �أن اجیـب عل�ه وقد .(٨١)
   ،(٨٢)�قید �قیده لم ما الزمان �عم والتو�یل تو�یل فهو أمرك بیدك وأما التراخي

  
 بیـدك أمرك لها �قول كأن المشیئة أو التمل�ك على تدل التفو�ض ع�ارة كانت اذا اما  -ب

 عـن مجلس قامـت فلو المجلس في وهي اال نفسها طالق تملك ال الحالة هذه ففي نفسك أوطلقي
 �عده لها والخ�ار التفو�ض �طل التفو�ض موضوع عن خارج �كالم عنه انشغلت أو التفو�ض

   .(٨٣) والز�دیـة الجدیـد القـول في والشافع�ة والمالك�ة الحنف�ة عند وذلك
 وذهب .(٨٤) اخت�اري  كقوله المجلس على مقصور هو التخییر معنى ان ذلك في وحجتهم
 وال ا�قـاع الطالق فـي الفور�ـة �شترط ال انه إلى قول في والشافع�ة روا�ة في والمالك�ة الحنابلة



 

 على فكان فـي الطالق تو�یـل نوع الحق�قة في النه التفو�ض مجلس في �إ�قاعه صحته تتقید
   .(٨٥)فـي ذلك الرجوع فله ألجنبي زوجته طالق الرجل جعل لو كما التراخي

    
فـوض  لو كما معین بزمن مقیدة التفو�ض ص�غة كانت اذا : معین بزمن المقید التفو�ض -٢

 هذه نفـسهاخالل تطلیـق في الخ�ار لها ان هنا فالحكم اسبوعین خالل نفسها طالق زوجته الزوج
 قبل التفو�ض فـإن بلغها التفـو�ض مجلس عن غائ�ة كانت وان تفو�ضها �طل انقضت فان المدة

 التفو�ض وقت مضي بلغها�عد وان التفو�ض وقت من �قي ف�ما الطالق ا�قاع فلها الوقت مضي
 (٨٦)الز�د�ة وفقهاء والـشافع�ةوالحنابلة والمالكیـة الحنفیـة فقهـاء �إتفاق التفو�ض �طل

 

 كمـالو معین بوقت مقیدة غیر الزمان في عامة التفو�ض ص�غة كانت  اذا : العام التفو�ض-٣
 في شـئت فللزوجة متـى بیـدك امـرك أو شئت، متى نفسك طلقي أو شئتي اذا اختاري  لها قال
 یتقید ال كما بوقـت معین أو التفو�ض �مجلس تقید ان دون  شاءت متى نفسها تطلیق الحالة هذه

 المالك�ة الحنف�ة الیـه فقهاء ذهب ما وهذا التفو�ض مجلس عن غائ�ة كانت ان علمها �مجلس
  .(٨٧)والز�د�ة الحنابلة وفقهاء والشافع�ة

 
 الطـالق عند الزوجة ملكت شرط على معلقا التفو�ض كان اذا : شرط على المعلق التفو�ض-٤

 الدار اذادخلت نفسك طلقي أو ، فالن قدم ان بیدك امرك لزوجته الزوج �قول كأن الشرط تحقق
 والحنابلة الحنفیـةوالمالك�ة فقهاء �إتفاق الطالق وقع سفره من فالن رجع اذا نفسك اختاري  أو

ح �ص ال التمل�ك الن عنـدالشافع�ة المعلـق التفـو�ض من النوع هذاح �ص ال ولكن .(٨٨) والز�د�ة
 .(٨٩)تعل�قه

 
 جـازللزوجة المـستقبل زمـن إلـى ًمضافا التفو�ض كان اذا : المستقبل إلى المضاف التفو�ض -٥

 ، بیدك الفطـرفامرك عید جاء اذا : لزوجته الزوج قال لو كما الزمن هذا حل اذا نفسها تطلیق
 فقهاء عل�ه اتفق ما الفطـروهذا عیـد جاء اذا نفسكي طلقي أو الفطر عید جاء اذا نفسك واختاري 
 عند التفو�ض من النوع یـصح هذا ال ولكن .(٩٠) والز�د�ة الحنابلة وفقهاء والمالك�ة الحنف�ة

 التفو�ض عالجت التي العر��ة الشخص�ة االحوال قوانین نحو وجهنا �ممنا ولو .(٩١)الشافع�ة
 حیث من وحق�قته التفو�ض ص�غ مسألة إلى تشر لم انها نجد العراقي مقـدمتها القانون  وفي

 األسرة مدونة �استثناء مطلقة �صورة التفو�ض تناولت وانما تو�یل أو أوتخییر تمل�ك اعت�اره
 اذ تمل�ك التفو�ض اعت�ار إلى (٨٩) المادة نصح �صر� اشارت التي ٢٠٠٤الصادرة الغر��ة



 

 طر�ق عن الحق هذا تستعمل ان لها كان الطالق ا�قاع حق زوجته الزوج ملك اذا " : فیهـا جاء
 شروط توفیر من المحكمة تتأكد (٠٨و٧٩) المادتین الحكام ط�قا إلى المحكمة طلب تقد�م

 اذا (٨٢و٨١) المادتین الحكام ط�قا بینهما االصالح وتحاول الزوجتین علیهابین المتفق التمل�ك
 الزوجـة مـستحقات في وتبت الطالق على �اإلشهاد للزوجة المحكمة االصـالح تأذن تعـذر

 مـن زوجته �عزل ان للزوج �مكن وال (٨٥و٨٤) المادتین الحكام تطب�قا عنـداالقتضاء واالطفـال
  .(٩٢) "ا�اه ملكها الذي التمل�ك في ممارسـةحقها



 

                  
 الم�حث الثالث                 

 حكم الطالق الواقع التفو�ض           
 
 
 

وقـوع  عـدم إلـى �عضهم فذهب ، �التفو�ض الواقع  الطالق حكم في المسلمین فقهاء اختلف
الـ�عض  ذهب حین في  اثر أي عل�ه یترتب ال �اطال الطالق �كون  ثم ومن �التفو�ض الطالق
مطلبـین  فـي المذهبین لهذین یلي ف�ما وسنعرض �التفو�ض الواقع الطالق صحة إلى اآلخر

لمـذهب  ثانیهما وخصصنا ، �التفو�ض القالط وقوع من المانعین لمذهب اولهما في عرضنا
   . �التفو�ض الطالق بوقوع المجیز�ن

  

   المطلب األول                 

 مذهب المانعین من وقوع الطالق �التفو�ض

 ال �اطل الخ�ار ذلك فإن �الطالق امرأته الزوج خیر اذا انه إلى والظاهر�ة االمام�ة فقهاء ذهب
 هذا وفي شيء تختر لم أو الخ�ار اوردت نفسها أو زوجها اختارت سواء شيء عل�ه یترتب
 وسكت اختارته فان الطالق وقصد خیرها ولو " نصه ما العاملي علي بن الدین ز�ن قال المعنى

 ال وقیل رجع�ة تقع وقیل ، �ائنة الفرقة تقع الحال في نفسها اختارت وان حكم فال لحظة ولو
 امرأته خیر ومن " : نصه ما حزم ابن ذ�ر المعنى ذات وفي .(٩٣)"األكثر وعل�ه له حكم

 و�ل شيء ال ذلك فكل شيء تختر لم أو زوجها اختارت أو الطالق اختارت أو نفسها فاختارت
 هي و�ررت التخییر كرر ولو حكم ذلك من لشيء وال عل�ه تحرم وال بذلك تطلق وال سواء ذلك

 وال بیدها امرها جعل أو نفسها امر ملكها ان و�ذلك مرة الف الطالق اخت�ار أو نفسها اخت�ار

    .(٩٤) "فرق 



 

   المطلب الثاني                  

 ب�التفو�ض الطالق بوقوع المجیز�ن مذهب   
 

الزوجة  اختارت اذا  ما  بین �التفو�ض الواقع الطالق حكم في التفر�ق إلى الفقهاء جمهور ذهب
  : اآلتي النحو على نفسها اختارت اذا ما و�ین الخ�ار ردت أو زوجها

   
 الحنف�ة فقهاء عند ًطالقا ذلك �كن  لم الخ�ار ردت  او زوجها الزوجة اختارت اذا  - أ

 : یلي ما ذلك في وحجتهم (٩٥) والز�د�ة الحنابلة وفقهاء والمالك�ةوالشافع�ة
 رسول خیر قالت عائشة عن ورد ما السنة من الرأي هذا اصحاب ال�ه استدل ما  -١
 مـسروق عن عن اخرى  وروا�ة ، طالقا ذلك �كن فلم نساءه " وسلم واله عل�ه هللا صلى"هللا

 شیئا علینا فلـم �عـدها فاختــرناه " وسـلم والـه عل�ه هللا صلى" هللا رسول خیرنا : قالت عائشة
(٩٦).    
 
 عـن ترك االعراض دلیل زوجها واختارها النكاح على وال�قاء الخ�ار اث�ات التخییر الن  -١

 .(٩٧) طالق �كون  فك�ف النكاح
  
التو�یـل  كـسائر شـيء �ه �قع فلم المملك �قبله لم تمل�ك أو الو�یل رده تو�یل النه-٢

  .(٩٨)والتمل�ك

   

 الطالق في اختلفوا انهم اال الفقهاء جمهور �إتفاق طالقا ذلك أن ف نفسها اختارت اذا -ب 
  :اقوال ثالث على نفسها اخت�ارها الواقع عند

 
 اخت�ارها عند الواقع الطالق ان إلى ،(٩٩)  والحنابلة الشافع�ة فقهاء ذهب : القول األول 

 مطلق تفو�ض اختاري  لزوجته الزوج قول ان �قولهم ذلك على واحتجوا رجع�ة نفـسهاواحده
 لم عوض �غیر طلقة النها �ائنة تكون  وال واحدة طلقة وذلك االسم عل�ه �قع ما فیتناول اقل

 (١٠٠) طلقة النها �ائنة تكون  وال واحدة طلقها لو ما فأش�ه الدخول �عد بهـا العدد �كمل

.    



 

واحـده  نفسها اخت�ارها عند الواقع الطالق ان إلى والز�د�ة الحنف�ة فقهاء ذهب القول الثاني :
 وصـارت مالكة عنهـا الزوج ملك زال اذا یتحقق انما نفسها اخت�ارها الن ذلك على واحتجوا �ائنة
  .(١٠٢)مـن غیره تمل�كـه �ملـك بنفـسه الزوج �ملكه ما الن .(١٠١) ال�ائنة �الواحدة وذلك نفسها امر

   

كانت  اذا ثالثا نفسها اخت�ارها عند الواقع الطالق ان إلى المالك�ة فقهاء ذهب القول الثا لث :
 ،وان �الكلیـة ف�ه خیرها عما خرجت النها تخییرها �طل الثالث من �أقل قضت فاذا بها مدخوال
 في مـاارادت یلزمـه كمـا اراد ما لزمه اثنتین أو احدة و اخترت قالت وان بها مدخوال غیر كانت

 .(١٠٣)ًمطلقا التمل�ك
    
اختـارت  اذا �التفو�ض الطالق وقوع من والحنابلة الشافع�ة فقهاء ال�ه ذهب ما هوح الراج ان

حـسب  تقع فانها التفو�ض عند ذلك غیر الزوج �قصد لم ما واحدة رجع�ة طلقة نفسها الزوجة
 ان نجد  �التفو�ض الواقع الطالق حكم من القانون  موقف إلى رجعنا ولو   . وقصده نیته

  : اآلتي النحو على الشأن هذا في اختلفت قد اخـذت �التفو�ض التي القوانین
   
 �ائنـا أو كونه على تنص فلم �التفو�ض الواقع الطالق حكم في االمر اطلقت القوانین �عض-١

 حیث ١٩٥٩لـسنة ١٨٨ رقـم العراقي الشخص�ة االحوال قانون  القوانین هذه ومن ،(١٠٤)رجع�ا
 قیـد رفـع الطالق" : فیها النص جاء والتي (٣٤/١) المادة في االمر اطلق
 اال �قـع الطالق وال القاضـي من أو فوضت أو و�لت ان الزوجة من أو الزوج من �إ�قاع الزواج

 إلى المسألة هذه تفصیل ترك العراقي المشرع ان نجد هنا ومن "ًشرعا له المخصوصة �الص�غة
 ان بل اخرى  حاالت في ورجع�ا الحاالت �عض في �ائنا التـي تعتبره االسـالمي الفقه احكام

 قرره ما وهذا فوضته ماوحس� مصلحتها حسب رجع�ا أو �ائنا ان توقعه تـستط�ع نفـسها الزوجة
 الغائب زوجة كطالق الزوجة مصلحة في ذلك كان اذا رجع�ا الـذي یوقعه العراق في القضاء

    . فیراجعها عدتها في وهي الزوج �عود ان نفـسهاإلحتمال �طالق المفوضة
 
 طلقـات أو لثالثة مكمال كان اذا اال رجع�ا �التفو�ض الواقع الطالق جعلت القوانین �عض-١

 هـذه القوانین ومن �التمل�ك الطالق أو �الخلع أو تفاق �اإل الطالق أو الدخول قبل الطالق كان
 المعدل ١٩٢٩ لـسنة ٢٥ المـرقم الشخـص�ة االحوال احكام ب�عض الخاص المصري  القانون 
  : مـایلي علـى منه (٥) المادة نصت حیث ١٩٨٥ لسنة ١٠ رقم �قانون 

 



 

 على ومـانص مـال على والطالق الدخول قبل والطالق للثالث المكمل اال رجع�ا �عد طالق كل"
 السوري  االحـوال الشخص�ة وقانون  ، "١٩٢٩ لسنة ٢٥ رقم والقانون  القانون  هذا في �ائنا كونه
 ثالث المكمل اال �عد رجع�ا طالق كل" : انه على (٩٤) المادة نصت اذ ١٩٥٣ لسنة ٥٩ رقم

  . (١٠٥)" القانون  هذا منً�ائنا كونه على نص وما بدل على والطالق الدخول قبل والطالق
  قانون  القوانین هذه ومن �ائنا طالقا �التفو�ض الواقع الطالق حكم جعلت القوانین �عض

 " :اذ مایلي على (ب/٨٥) المادة نصت حیث ٢٠١٠ لسنة الجدید االردني الشخص�ة االحوال
  . "�ائنا الطالق وقع المادة هذه احكام وفق زوجها من بتفو�ض نفسها الزوجة طلقت

 

   
  الخاتمـة                    

 
 

 د وصولنا الى نهاة دراستنا في موضوع توض الطالق الى الزوجة �جدر بنا ان نخرج �جملة

 النتائج من
  -: والتوص�ات

 

   -/ النتائج : ًاوال

  
حقا  �ملك من ان الطب�عي فمن ، نفسها تطلیق حق زوجته الزوج �ملك ان هو التفو�ض ان -١

 غیره في �فوض ان له جاز لذا الرجل هو الطالق حق �ملك الذي ان بینا وقد ف�ه االنا�ة �ملك
   . تمل�ك أو و�الة الطالق في غیرها ام نفسها الزوجة فوض سواء ا�قاعه

   
تفـو�ض  جواز مسألة في الفقه�ة المذاهب مختلف على المسلمین فقهاء بین خالف حصل -٢

 لها �البیـان وماوجه لهـا عرضـنا مختلفة وجهات وظهرت االراء فتعددت نفسها امر زوجته الرجل
 االمام�ة علیـه فقهاء سـار الذي االتجاه وصو�نا الخالف ف�ه ماوقع واستظهرنا انتقادات من



 

 على المترتب تحقیـق االثر لضمان نفسها طالق زوجته الرجل تفو�ض جواز �عدم والظاهر�ة
 سالمة على فـي المحافظة المرأة  من احرص الرجل الن والدوام االستقرار من الزواج عقد

 . هاؤ و�قا الزوج�ة الرا�طة
   
عـده  مـن و�ین تو��ال عده من بین ذلك في الفقهاء وخالف التفو�ض حق�قة على تعرفنا -٣

 بـزمن معین مقیدة تكون  وقد مطلقة التفو�ض ص�غة تكون  فقد التفو�ض ص�غ بینا كما ، تخییرا
 .ذلـك في الفقهاء واراء اقوال حسب ص�غة �كل یتعلق الذي والحكم منهما كل وصور

 
 ،اختاري  نفـسك طلقـي " الفـاظ ثالثـة له ذ�روا وقد عل�ه یدل لفظ �كلح �ص التفو�ض ان بینا-٤

 غیر منالتفـو�ض  بها فیثبت الطالقح صر� من االلفاظ هذه ف�عض " بیدك امرك ، نفسك
 الطالق مـن �نا�ات تعتبر بیدك وأمرك نفسك اختاري  لفظة أما نفسك طلقي وهي ن�ة الى حاجة

 . �الن�ة اال التفو�ض بها یثبت فال
 التفـو�ض وحكم معنـى بتحدیـد الشخص�ة االحوال قوانین في العر��ة التشر�عات اغلب عنیت-٥

 . ً�ائنا أو رجع�ا كونه حیث من �التفو�ض الواقع الطالق
العراقي  القانون  �ه ماامتاز لكن التفو�ض معنى لتحدید تعرض فقد العراقي للمشرع �النس�ة أما
كونـه  حیـث من �التفو�ض الواقع الطالق الطالق حكم یبین فلم التفو�ض في االمر اطلق انه

 . رجع�ا أو �ائنا
 
 
   

   -/ التوص�ات : ثان�اً

  

 المشرع لـذا نتمنى  من بـالتفو�ض الواقـع الطـالق لحكم یتعرض لم العراقي المشرع ان �ما -١
 نطاق اجـل تضیق مـن ًرجعیـا بـالتفو�ض الواقـع الطالق حكم یتخذ قرار ف�ه  و�جعل ان العراقي

 . التفو�ض
   
 المرأة  الى تفـو�ض الطالق منـع حیـث مـن االمامیـة بـرأي �أخذ ان العراقي المشرع من نتمنى -٢

 حدوده أو عن خرج اذا الرجل مـن تعسف المـرأة  تحمـى فقط. لكي الرجـل بیـد الطالق �كون  وان
 حق من  حقوق الطرفین. استعمال اساء



 

    



 

 -: الهـوامـش

، مؤسسة دار الکتاب االسالمة ، �ال مكان ط�ع ،  ١، ط ٢دمحم جواد منة ، الفقه على المذاب الخمسة ، ج(1)

 . ١٦٣، ص ٢٠٠٦

 
ة العلم�ة ، بیـروت لبنان �، المكت ١، ط ١بن ابي �كر بن عبد القادر الرازي ، مختارالصحاح ، جدمحم  (2)

 . ٢٦٦، ص١٩٩٤،

  
–م ، ١٩٣٣مجد الدین الفیروزي آ�ادي ، القاموس المح�ط ، المط�عة المصر�ة ، �ال مكان ط�ع ،  (3)
 .٨٣٩ص

 
، المكتبـة المرتـضو�ة  ٢قه االمام�ة ، جابو جعفر دمحم بن الحسن بن علي الطوسي ، الم�سوط في ف(4)

  . ٢٩الح�اء االثار الجعفر�ة ، �ال مكان ط�ع ،�ال سنة ط�ع ، ص
 

، مسألة  ١٩٩٤، مكت�ة االلفین ، شارع بـور سـید،٢، ط  ٢دمحم الحسیني الروحاني،  منهاج الصالحین ، جهللا آ�ة ا (5)

  . ٣٢٥، ص ١٣٥٥رم 

 

، المؤسسة العلم�ة ٣، منهاج الصالحین المعامالت( ، ج  السید علي الحسیني الس�ستاني (6)
، منشورات  ٣هـ ، السید ابو القاسم الخوئي ، منهاج الصالحین ، ج ١٤١٦لبنان، –للمطبوعـات،بیروت 

   . ٢٩٤(، ص١٤٣٠دار العلم ، بـال مكان ط�ع ، �ال سنة ط�ع ، مسألة الرقم )
 

، دار الفکر ، �ال مكان ط�ع ، بـال سـنة  ١٠، ج ابو دمحم علي بن سعید بن حزم ، المحلى (7)
 .٢١٦طبـع ص

 

، دار الکتب العلم�ة ، ٢،ط٤ز�ن الدین بن نج�م الحنفي ، ال�حر الرائق شرح �نز الدقائق، ج  (8)
 . ١٢١،ص١٩٩٧لبنان ، ،بیـروت   

    

، المكتبـة  ٢، ط ٣عالء الدین بن مسعود الکاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، ج (9)

  .١١٣، ص ١٩٨٩، –الحبیبیـة �اکستان

  
، دار الفکر للط�اعة  ٣دمحم امین المعروف إبن عابدین ، حاش�ة رد المحتار شرح تنور اال�صار ، ج (10)

  . ٣٤٥، ص ١٩٩٥لبنان ،  –والنشر، بیروت ،



 

 
، دار اح�اء  ٢ج شمس الدین الشخ دمحم عرفة الدسوقي ، حاش�ة الدسوقي على الشرح الکبیر ، (11)

  . ٤٠٦ي وشر�اؤه ، �ال مكان ط�ع ، �ال سنة ط�ع ، ص�ابالکتب العر��ة ، ع�سى ال
 

  .٥٥٤، ص١٩٨٥لبنان ،  –، دار اح�اء التراث العر�ي، بیروت ٢مالك بن انس االص�حي، الموطأ ،ج (12)

 

لبنان ، �ال  -ـة للط�اعـة والنـشر بیروت، دار المعرف ١ابو ابراه�م اسماعیل بن �حیى المزني، مختصر المزني ، ج (13)

 . ١٩٣سنة ط�ع ، ص

 

سنة ط�ع  ،لبنان ،   �ال –، دار الکتب العلم�ة ، بیروت  ٦ابو ز�ر�ا �حیى بن شرف النووي ،روضة الطالبین ، ج (14)

  . ٤٥، ص
 

ي للنـشر عر�، دار الکتاب ال ٨بن احمد بن دمحم بن قدامة المقدسي ، المغني ، جهللا ابو دمحم بد ا (15)

  . ٢٨٧والتوزع والط�ع ، �ال مكان ط�ع ، �ال سنة ط�ع ، ص
 

ي عر�، دار الکتاب ال ٨شمس الدین ابي الفرج عبد الرحمن بن دمحم بن احمد بن قدامة المقدسي ، الشرح الکبیر، ج (16)

  . ٣٠٦للنشر والتوزع ، �ال مكان ط�ع ، �ال سنة ط�ع ، ص
 
  .٤٢٦سنة طبـع،ص �ال ، ط�ع مكان �ال ،١ج  ، والحرام الحالل في االحكام كتاب ، الحسین ) االمام �حیى بن17(
 

  . ٤٢٧-٤٢٦هــ ،صـ١٢٠٧ ، طبـع  مكــان بـال ،٢ج  ، األزهـار شرح ، مفتاح بن هللا عبد الحسن ابو العالمة (18)
 
  :ان  على نصت حیث ٢٠١٠ لسنة الجدید االردني الشخص�ة االحوال قانون  من (أ/٨٥) المادة تقابلها (19)

  ."رسمي �مستند ذلك �كون  ان على ننفسها بتطلیق زوجته �فوض ان وله �التطلیق عنه یو�ل ان للزوج"
 
 

  .٨٨ص ،٢٠٠٤ ، مصر ، القانون�ة الكتب دار ، وآثارهما والتطلیق الطالق ، الجندي نصر احمد (20)
 

  ١٢٨ص ،٢٠١٢ ، �غـداد ،١ج  ، وتعد�التـه الشخـص�ة األحوال قانون  شرح في الوجیز ، الكب�سي احمد .د (21)
 
   (٢٩-٢٨) اآلیتان األحزاب سورة (22)

 



 

– بیروت التـراث العر�ي، احیـاء دار ،٤ج  ، القرآن الحكام الجامع ، القرطبي االنصاري  احمد بن دمحم هللا عبد ابي (23)
   . ١٧٠ص ، ١٩٨٥ ، لبنان

  
 ، ١ط ، علي شاهین دمحم السالم عبد واخرجه حققه ،٣ج  ، القرآن احكام الجصاص، الرازي  علي بن دمحم �كر ابو (24)

  . ١٩٩٤ ، لبنان – بیروت ، العلم�ة الكتب دار
 

 دار ، العطار جمیل صدیق واخرجه حققه ،٢ج ، القرآن تأو�ل في الب�ان جامع ، الطبري  جر�ر بن دمحم جعفر ابو (25)
 . ١٨٧ص ، ١٩٩٥ ط�ع، مكان �ال والنشر، للط�اعة الفكر

  
  .٣٦٨ص ، سابق مرجع ، ٣ج الجصاص، الرازي  علي بن احمد �كر ابو (26)

 
 ، استانبول للط�اعـةوالنشر، الفكـر دار ،٦ج  ، ال�خاري ح صح� ، ال�خاري  ابراه�م بن اسماعیل بن دمحم هللا عبد ابي (27)

 للط�اعة العر�ي الفكر دار ،٤،ج مـسلمح صح� ، الن�سابوري  مسلم بن الحجاج بن الحسین ابو ، ٢٣ص ، ط�ع سنة �ال
  . ١٨٦ص ، ط�ع سنة �ال ، ط�ع مكان �ال ، والنشر

 
 دار ، عبـداللط�ف وهاب ال بدر حققه ،٥ج  ، الترمذي سنن ، الترمذي سورة بن ع�سى بن دمحم ع�سى ابو الحافظ (28)
 . ٣٠ص ، ط�ع سنة �ال ، ط�ع مكان �ال والنشر، للط�اعة الفكر

    
 ، سنةط�ع �ال ، ط�ع مكان �ال الفكر، دار ،٧ج  ، الكبرى  السنن البیهقي، علي بن الحسین بن احمد �كر ابي (29)

  . ٣٤٨ص

   
  نفسها الصفحة السابق، المرجع الكبرى، السنن البیهقي، علي بن الحسین بن احمد �كر ابي (30)
 

   . ٣٤٩ص ، السابق المرجع ، البیهقي، علي بن الحسین بن احمد �كر ابي (31)
  

 ( ٢٩ -٢٨) اآلیتین األحزاب سورة (32)
 

 ، العاملي حبیـ�ق�صر احمد حققه ،١ ط ،٨ج  ، القرآن تفسیر في الب�ان ، الطوسي الحسن بن دمحم جعفر ابوخ الش� (33)
   . ٣٣٣ص ، ط�ع مكان �ال ، العر�ي التراث اح�اء دار

  



 

 ،١٦١ص ،١٩٣٠ ، بیـروت ، والنـشر للط�اعـة الفكر دار ،١ ط ،٦ج  النسائي، سنن ، السیوطي الدین جالل (34)
 ، ١٩٩٣، ط�ع مكان �ال ، األرنووط شعیب حققه ،١ط ،١ج ، ح�انة ابنح صح� ، الفارسي بل�ان بن علي بن الدین عالء
    ٨٤ص

 
 . ١٨٦ص ، سابق مرجع ،٤ج الن�سابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسین ) ابو35(
  
 ان للزوج " :نصت علـىان والتي (٢٠١٠) لسنة الجدید االردني الشخص�ة األحوال قانون  من (م /٨٥) تقابلها المادة) 36(

 اآلیتین األحزاب سورة (٣٧) "رسمي �مستند ذلك �كون  ان على نفسها بتطلیق زوجته �فوض ان وله �التطلیق غیره یو�ل
(٢٩ -٢٨ ) 
 
 
   .٣٣٣ص ، سابق مرجع ، ٨ج ، الطوسي الحسن بن دمحم جعفر ابوخ )الش�37(
  
 ،١ط العاملي، االمین محسن حقه ،٨ج القرآن، تفسیر في الب�ان مجمع ، الطبرسي الحسن بن الفضل علي )ابو38(
   . ١٥٢ص ،١٩٩٥ ، لبنان - بیروت ، االعلمي سسةؤ م

  
  . ٤٦٨ص ، سابق مرجع ، ٣ج ، الجصاص الرازي  علي بن احمد �كر )ابو39(
 

 اح�اءالتراث دار ،٢٢ج  ، الشر�عة وسائل تحصیل إلى الشر�عة وسائل ، العاملي الحر الحسین بن دمحمخ الش� (40)
  . ٩٦-٩٣ص ، لبنان – بیروت ، العر�ي

 
 قم دارالتفسیر،ر ،٦ج  ، الدمشق�ة اللمعة شرح البه�ة الروضة ، العاملي الدین ز�د السید ،٩٣ص  ، السابق المرجع (41)

  .١٥٠ص ، هـ١٣٨٢ ،
 

 ( ٢٩ -٢٨) اآلیتین األحزاب سورة (42)
 

  ٤٦٨ص ، سابق مرجع ، ٣ج ، الجصاص الرازي  علي بن احمد �كر ابو (43)
 

  . ٩٥-٩٤ص ، سابق مرجع ، ٢٢ج ، العاملي الحر الحسن بن دمحمخ الش� (44)
 

  . ١٨٦ص ، سابق مرجع ،٤ج ، الن�سابوري  مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسن ابو (45)
 

 ٩٥ ، سابق مرجع ،٢٢ج ، العاملي الحر الحسن بن دمحمخ الش� (46)



 

 (٢-١) أ�ة الطالق سورة (47)
 
   (٤٩) رقم آ�ة األحزاب سورة (48)

 
 سابق مرجع ،٦النـور�ج شرف بن �حیى ز�ر�ا ابو ، ١١٣ص ، سابق مرجع ،٣ج  الكاساني، مسعود بن الدین عالء (49)

  ، الزوجین بین الفرقة ،هللاحس�ا علي ،٤٢٦ص  ، سابق مرجع ،٢ج ، مفتاح بن هللا عبد الحسن ابو العالمة ،٤٥ص 
 الشافعي سالم الوهاب عبد جابر . د و السید علي رمضان.د ،٧٥ص ،١٩٦٨،  ط�ع مكان �ال ، العر�ي الفكر دار ، ١ط
 . ٦٨ص ، ٢٠٠٦ ، الحقوق�ة منـشوراتالحلبي ، األوالد وحقوق  والفرقة �الزواج الخاصة االسرة احكام ،
 

 معرفة إلى مغنـ�المحتاج ، الخطیب الشر�یني دمحم ،٣٤٥ص  ، سابق مرجع ،٣ج  ، عابدین ابن المعروف امین دمحم (50)
   . ٢٨٥،ص ١٩٥٨ ، مـصر الحلبي، ال�ابي مصطفى ومط�عة مكت�ة ،٣ج  ، المنهاج الفاظ معاني
 
  . ٩٠ص ، سابق مرجع ، الجندي نصر احمد (51)
 
 ،١٩٨٦ ، قطر العر�ي، التراث اح�اء دار ،٥ج ، خلیل ادلة من الجلیل مواهب الشنق�طي، الجنكي احمد بن احمد (52)

  .٣٤٥ص ، سابق مرجع ،٣ج عابدین، �ابن المعروف أمین أحمد ، ٣٨٧ص
 

 في احكاماالسرة ، حامد الستار د عب ،٤٠٦ص  ، سابق مرجع ، ٢ج  ، الدسوقي عرفة دمحمخ الش� الدین شمس (53)
  . ٤٢ص ، ١٩٨٦ �غداد ،١ط ، االسالمي الفقه

 
 مرجع ،٣ج ، عابدین �ابن المعروف امین دمحم ،١١٣ص  ، سابق ،مرجع ٣ج  ، الكاساني مسعود بن الدین عالء (54)
 ٣٤٩،ص سابق

 
 امین دمحم ،٢٨٥جـع سـا�قص مر ،٣ج  ، الخطیـب دمحم الـشر�یني ، ٨٨٣ص  سابق ، مرجع ، )احمد نصر الجندي55(

  . ٣٤٩ص ، سابق مرجع ،٣ج ، عابدین ابن
 

 سابق مرجع ، حامد الستار عبد.د  ، ١١٣ص  ، سابق مرجع ،٣ج  ، الكاساني مسعود بن الدین عالء (56)
 ٣٩ ،ص

 
 قدامة بن احمد بن دمحم الفرج ابي الدین شمس ،١٩٣،ص سابق مرجع ،٣ج ، المزني �حیى بن اسماعیل ابراه�م ابو (57)

 ، ٥ج ، االقناع متن على القناع كشاف ، البهوتي ادر�س بن یونس بن منصور ، ٣٠ص ، سابق مرجع ،٨ج ، المقدسي
  . ٢٩٢ص ،١٩٩٩ ، لبنان – بیروت ، العر�ي التراث اح�اء دار ،١ط
 



 

 . ١٢٨ص ، سابق مرجع ، الكب�سي أحمد (58)
 

 .٢٨٨ص السابق، المرجع ،٨ج ، المقدسي قدامة دمحم بن احمد هللا عبد دمحم ابو (59)
 

  .٢٩٣-٢٩٢ص ، سابق مرجع ، ٨ج ، المقدسي قدامة بن دمحم بن احمد هللا عبد دمحم ابو (60)
 

 ، سابق مرجع ، هللا حسب علي ،٤٠٦ص  ، سابق مرجع ،٢ج  ، الدسوقي عرفة بن دمحمخ الش� الدین شمس (61)
  . ٧٦ص

  . ٣٨٨ص ، سابق مرجع ،٥ج الشنق�طي، الجنكي احمد بن احمد (62)
  . ٣٧٣ص ط�ع، سنة �ال ، لبنان – بیروت ، العلم�ة الكتب دار ،٢ج ، الكبرى  المدونة ، االص�حي انس بن مالك (63)

 
 ، الوطن�ة المكت�ة دار ،١ط  ، والقـانون  الفقـه في التعسفي الطالق من للحد الشرع�ة التدابیر ، دمحم فخري  جمیل .د (64)
 احكام ، الشر�ناصي علـ�السید رمضان.د ،١٢٩ص ، سابق مرجع، الكب�سي احمد. د ،٢٥٦ص  ، ٢٠٠٨ ، االردن
  ـ٢٨٥ص ط�ع، ،بـالسنة ط�ع مكان �ال ، الحقوق�ة الحلبي منشورات ، االسالم�ة الشر�عة في االسرة

  
 مرجع ، ٣عابـدین،ج ابن المعروف امین دمحم ، ١١٣ص ، سابق مرجع ، ٣ج  ، الكاساني مسعود بن الدین عالء (65)
  . ٣٤٦ص سابق،

 
 .٤٦ص ، سابق مرجع ،٦ج ، النووي  شرف بن �حیى ز�ر�ا ابو (66)

  
 بن منصور ،٣٠٨ص ، سابق مرجع ،٨ج ، المقدسي قدامة بن احمد بن دمحم الرحمن عبد الفرج ابي الدین شمس (67)
     . ٢٩٣ص ، سابق مرجع ،٥ج البهوتي، ادر�س بن یونس

 
    . ٤٠٧ص ، سابق مرجع ،٢ج ، الدسوقي عرفة دمحمخ الش� الدین شمس (68)

 
 .١١٧ص ، سابق مرجع ،٣ج ، الكاساني مسعود بن الدین عالء (69)

  
  . ٢٨٦ص ، سابق مرجع ، ٣ج ، الخطیب الشر�یني دمحم (70)

   
 عبد الحسن ابو العالمة ، ٣١٤ص ، سابق مرجع ، ٨ج ، المقدسي قدامة بن احمد بن دمحم الفرج ابي الدین )شمس71(

   .٤٢٦ص ، سابق مرجع ،٢ج ، مفتاح الدین

   
  . ٢١٢ص ، ط�ع سنة �ال ، لبنان – ،بیروت المعرفة دار ،٦الم�سوط،ج السرخسي، الدین )شمس72(



 

 
  ٣٠٨ص ، سابق مرجع ،٨ج ، المقدسي قدامة بن احمد بن دمحم الفرج ابي الدین شمس (73)

 
  . ٣٨٥ص ،سابق مرجع ،٢ج ، الكبرى  المدونة ، االص�حي انس بن مالك ( 74(

 
 . ٢٨٥ص ، سابق مرجع ،٣ج ، الخطیب الشر�یني دمحم (75)

  
  . ٤٢٥ص ، سابق مرجع ،٢ج ، مفتاح بن هللا عبد الحسن ابو العالمة (76)

 
 قدامة بناحمد دمحم الرحمن عبد الفرج ابي الدین ، شمس ٢١٢ص  ، مرجع سابق ،٦ج  ، ) شمس الدین السرخي 77(

  . ٣٠٩ص ، سابق مرجع ، ٨ج ، المقدسي
 

 . ٤١٠ص ، سابق مرجع ،٣ج ، الدسوقي عرفة بن دمحمخ الش� الدین شمس ( 78(
 
 قدامة دمحمبن بن احمد هللا عبد دمحم ابو ،٤٥ص  ، سابق مرجع ، ٦ج  ، النووي  شرف بن �حیى ز�ر�ا ابو (  79(

  .٢٨٨ص ، سابق مرجع ،٨المقدسي،ج
 

  .٢٣ص ، سابق مرجع ، ٦ج ، الجعفي ال�خاري  ابراه�م بن اسماعیل بن دمحم هللا عبد ابي ( 80(
 
  .٣٠٩ص سابق، مرجع ،٨ج ، المقدسي قدامة بن احمد بن دمحم الرحمن عبد الفرج ابي الدین شمس ( 81(

 
 ج عرفةالدسوقي، بن دمحمخ الش� الدین شمس ، ١١٣ص  ، سابق مرجع ،٣ج  ، الكاساني مسعود بن الدین عالء ( 82(

 الحسن ابو العالمة ، ٢٨٥ص  ، سـابق مرجـع ، ٣ج  ، الخطیـب الشر�یني مد مح ، ٤١٠ص  ، سابق مرجع ، ٣
  ٤٢٩ص ، سابق مرجع ،٢ج ، مفتاح بن هللا عبد

 احكام ، سمارة دمحم .د. أ ، ٢٨٨-٢٨٧ص سابق، مرجع ،٨ج ، المقدسي قدامة بن دمحم بن احمد هللا عبد دمحم ابو ( 83(
  .٢٨٧ص ، ٢٠٠٨ ، ط�ع مكان �ال ، والتوز�ع للنشر الثقافة دار ، الزوج�ة واثار

 ، انساالص�حي بن مالك ، ٣٠١ص  ، سابق مرجع ،٨ج  ، المقدسي قدامة بن دمحم بن احمد هللا عبد دمحم ابو ( 84(
  .٤٥ص ، سابق مرجع ،٦ج ، النووي  شرف بن �حیى ز�ر�ا ابو ، ٣٧٢ص ، سابق مرجع ،٢ج

 ،٦ ج ، سابق مرجع ، السرخي الدین شمس ، ١٦٦ص ، سابق مرجع ،٣ج ، الكاساني مسعود بن الدین عالء ( 85(
 شمس ،٢٩٣سـابق،ص مرجـع ،٨ج ، المقدسي قدامة بن دمحم بن احمد هللا عبد دمحم ابو ،٢١٧ص سابق، مرجع
 سابق مرجع ٦ ج شرف النووي، بن �حیى ز�ر�ا ابو ،٤١٠ص  سابق مرجع ،٢ج  الدسوقي، عرفة دمحمخ الش� الدین

 ، رضا الكر�م عبدخ الش� ،٤٢٨ص  سـابق مرجع ،٢ج ، مفتاح بن هللا عبد الحسن ابو العالمة ،٤٦٨ص  ،
 في الشرع�ة االحكام ،٦٧ص ،١٩٤٧، القاهرة ، حجازي  مط�عة ،١ط ، الشخص�ة االحوال من الجعفر�ة االحكام



 

 ، لبنان – بیروت ، والتوز�ع االسالم�ةللنشر الندوة دار ، النعمان حنف�ة ابو االمام مذهب على الشخص�ة االحوال
  . ٥٨ص ،١٩٨٨ – ١٩٨٧

 سابق مرجع ،٣ج  ، الخطیـب الشر�یني معد ، ١١٣ص  ، سابق مرجع ،٣ج  ، الكاساني مسعود ن ؤ ب الدین عالء ( 86(
 ابو العالمة ،٢٨٨،ص سـابق مرجـع ،٨ج  ، المقدسـي قدامة بن دمحم  بن احمد هللا عبد دمحم ابو ، ٢٨٥ص  ،

 مط�عة ،١ج  ، الشخص�ة االحوال ، المرعب علي دمحم ،٤٣٠ص سابق، مرجع ،٢ج ، مفتاح بن هللا عبد الحسن
 منشورات ،١ج الشخص�ة، ف�االحوال الشرع�ة االحكام شرح االب�اني، ز�د دمحم ،١١١ص  ، ١٩٤٦ ، �غداد الرشید،
  .٣٦٩ص ، ط�ع سنة �ال ، بیروت ، النهضة مكت�ة

 
 ، ٨ ج قدامـةالمقدسي، بـن دمحم بن احمد هللا عبد  دمحم ابو ،٢١٧ص  سابق، مرجع ،٦ج  ، السرخي الدین شمس ( 87(

 الحسن ابو العالمة ،٤١٠سـابق،ص مرجـع ،٢ج  ، الدسوقي عرفة دمحمخ الش� الدین شمس ،٢٩٣ص  ، سابق مرجع
  .٤٢٦ص سابق، مرجع ،٢ج مفتاح، بن هللا عبد

  .٤٦ص ، مرجـعسابق ،٦ج  ، النووي  شرف بن ز�ر�ا ابو ،٢٢٦ص  سابق، مرجع ،٣ج  ، الخطیب الشر�یني دمحم (88)
 ،٢ج عرفـةالدسوقي، بـن دمحمخ الش� الدین شمس ،١١٦ص  سابق، مرجع ج، الكاساني، مسعود بن الدین عالء (89)
 هللا عبد الحسن ابو العالمة ،٢٩٤ص سابق، مرجع ،٥ج ، البهوتي ادر�س بن یونس بن منصور ،٤٠٧ص سابق، مرجع

  . ٤٣٨ص سابق مرجع ،٢ج ، مفتاح بن
 

  .٤٥ص ، سابق مرجع ،٢ج النووي، شرف بن �حیى ز�ر�ا )ابو90)

 
 االحوال قانون  من (٩٤) والمادة ، ١٩٥٩ لسنة ١٨٨ رقم العراقي الشخص�ة االحوال قانون  من (٣٤/١) المادة (91)

 ،والمادة ٢٠١٠ لسنة الجدید االردني الشخص�ة االحوال قانون  من (٨٥) ،والمادة ١٩٥٣ لسنة ٥٩ رقم السوري  الشخص�ة
  . ٢٠٠٠ لسنة ١ رقم المصري  الشخص�ة االحوال قانون  من (٣٣)
 

 مكان �ال ، المعـارفاالسالم�ة سـسةؤ م ،٩ج  ، االسـالم شرائعح تفت� إلى االفهام مسالك ، العاملي علي بن الدین ز�ن (92)
 . ١٦٣ص ، سابق مرجع ،٢ج ، مغن�ة جواد دمحمخ الش� ، ٨٠ص ، هـ١٤١٣ ، ط�ع

 
  .٧٩ص مرجـعسابق، ، هللا حـسب علي ، ١١٧-١١٦ص سابق، مرجع ،١٠ج ، حزم بن سعید بن  علي دمحم ابو (93)
 سابق مرجع ،٣ج ، الكاساني مسعود بن الدین عالء ، ٢١١-٢١٠ص ، سابق مرجع ،٦ج  ، السرخي الدین شمس (94)

 انس بن مالك ، ٢٨٨سـابق،ص مرجـع ،٨ ج ، المقدسـي قدامة بن دمحم بن احمد بن هللا عبد دمحم ابو ، ١١٩ ص ،
 ٤١٠ص  سابق، مرجع ،٢ج  ، عرفـةالدسوقي محمـد الـدین شمس ،٥٥٥ص  سابق، مرجع ،٢ج  ، الموطأ ، االص�حي

 سابق، مرجع ،٢ج ، مفتاح بن هللا عبد الحسن ابو العالمة ،٤٧ص ، سابق مرجع ،٦ج ، النوري  �حیى بن ز�ر�ا ابو ،
 .١١١ص سابق مرجع ، المرعب علي دمحم ،٤٢٧ص

  
  . ١٢٠-١١٩ص ، سابق مرجع ،٣ج ، الكاساني مسعود بن الدین عالء ( 95(



 

 
 مرجع ،١٠ج ، الفارسي بل�ان بن علي بن الدین عالء ،١٦١ص ، سابق مرجع ،٦ج ، السیوطي الدین جالل ( 96(

  . ٨٤ص ، سابق
 

  . ٢٨٩ص ، سابق مرجع ،٨ج ، المقدسي قدامة بن دمحم بن احمد بن هللا عبد دمحم ابو ( 97(
 

 مرجع ،٣محمـدالشر�یني،ج ،٢٨٩،ص سـابق مرجـع ،٨ج  المقدسـي، قدامة بن دمحم بن احمد بن هللا عبد دمحم ابو ( 98(
  . ٢٨٥ص ، سابق

 
 دمحم فخري  جمیل . د ،٢٩٣-٢٩٢ص  ، سابق مرجع ،٨ج  المقدسي، قدامه بن دمحم بن احمد هللا عبد دمحم )ابو 99(

   .٢٤٩ص ، سابق مرجع ، جانم
 

 ،٤٢٧سـابق،ص مرجع ،١ج الحسین، بن �حیى االمام ،٢١٢ص  ، سابق مرجع ،٦ج  ، سرخي ال الدین شمس )100(
 . ٥٨ص ، سابق مرجع ، النعمان حن�فة ابو االمام مذهب على الشرع�ة االحكام شرح

  
 . ١١٧ص ، سابق مرجع ،٣ج الكاساني مسعود بن الدین عالء )101(

 
 ،٢ج ، المدونـةالكبرى  ، االصـ�حي انس بن مالك ،٤١٠ص ، سابق مرجع ،٢ج  الدسوقي، عرفة بن دمحمخ الش� )102(

  . ٣٩١ص ، سابق مرجع ،٥ج ، الشنق�طي الجنكي احمد بن احمد ،٣٨٢ص ، سابق مرجع
 

 الزوج من وقـععلیها ضرر من هار�ة ذلك تفعل نفسها �طالق تفوض التي الزوجة الن تدار�ه �جب خلل هذا وفي )103(
 احمد .د ، اًالطـالقرجعي دام ما العدة في یراجعها ان الزوج �استطاعة دام  ما التفو�ض هذا من �ستفید ولم

  .١٣١ص ، سابق مرجع ، الكب�سي
 

 اوقعه كـلطالق " فیها النص جاء والتي ٢٠٠٤ عام الصادرة المغر��ة االسرة مدونة من (١٢٣) المادة تقابلها )104(
  . والمملك والخلع �االتفاق والطالق البناء قبل والطالق للثالث المكمل اال رجعي فهو الزوج

 

   المصادر 

  القران الكــــــر�م 

  -:مراجع الشر�عة اإلسالم�ة / ًأوال



 

 -: كتب التفسیر -أ 

 

 السالم عبد آ�اته ،خرجـهوحقق١ ط ، ٣ج ، القران أحكام ، الجصاص الرازي  علي بن أحمد �كر أبو -١ 

    ١٩٩٤ ، لبنان – بیـروت ، العلمیـة الكتب ،دار شاهین علي دمحم

 
 محسن حققه ،٨،ج القـران تفسیر في الب�ان مجمع ، الطبرسي الحسن بن الفضل علي أبو -٢

 ١٩٩٥   لبنـان ، – بیـروت ، االعلمـي سسهؤ م ، ١،ط العاملي األمین
 
 أحمد ،حققه ١ط ، ٨ ،ج القـران تفسیر في التب�ان ، الطوسي الحسن بن دمحم جعفر أبوخ الش� -٣

 . ط�ع �السنة ، مكانط�ع �ال ، العر�ي التراث اء أحي دار ، ، العاملي قصیر حبیب
 

 التراث اح�اء ،دار٤١القـران،ج الحكـام ،الجـامع القرطبـي االنصاري  احمد بن دمحم هللا عبد ابي -٤
 ١٩٨٥، لبنان– ،بیروت العر�ي

 
 وأخرجه حققه ،١٢ج ، القران آي تأو�ل عن الب�ان جامع ، الطبري  جر�ر بن دمحم جعفر أبو -٥

 .ط�ع سنة ،استانبول،�ال والنشر للط�اعة الفكر دار ، عطار ال جمیل صدقي
 
 

 -كتب الحدیث النبوي الشر�ف وشروحه :ب/ 

 ،�ال والنشر الفكـرللط�اعة ،دار ٧للبیهقـي،ج الكبـرى  السنن ، البیهقي علي بن الحسین بن أحمد �كر أبو -١

   . ط�ع سنة �ال ، ط�ع مكان

 . ١٩٣٠، والنـشر ،بیروت للط�اعـة الفكر دار ، ١،ط ٦ ج ، النسائي سنن ، السیوطي الدین جالل -٢

 

 �ال ،٢،ط وطؤ شـعیب األرن ،حققـه١٠٠حبـان،ج ابـنح صح� ، الفارسي بل�ان بن علي الدین عالء -٣
  . ١٩٩٣ ، ط�ع مكان



 

 
 إح�اء ،دار٢٢الـشر�عة،ج مـسائل تحـصیل إلى الش�عة وسائل ، العاملي الحر الحسن بن دمحم -٤

  . ط�ع مكان ،�ال لبنان – بیروت ، العر�ي التراث
  
 دار ، ١٨وج ،٦ال�خاري ،جح صح� ، الجعفي ال�خاري  ابراه�م بن أسماعیل بن دمحم هللا عبد أبي -٥

   . ط�ع سنه �ال ، استانبول ,والنشر للط�اعة الفكر
 
 عبد الوهاب عبد حققه،٤،ج الترمـذي سـنن ، الترمذي سورة بن ع�سى بن دمحم ع�سى أبو الحافظ -٦

  . ط�ع سنة طبـع ،�ال مكـان �ال ، والنشر للط�اعة الفكر دار ، اللط�ف

  

  للط�اعة الفكر ،دار ٤مـسلم، طح صـح� ، الن�سابوري  مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسین ابو -٧
 . ط�ع سنة �ال ، ط�ع مكان �ال ، والنشر

    كتب الفقه اإلسالمي:ج/ 

 

 اإلمامــــــــي :الفقه  -١

 ط�ع سنة طبـع،�ال مكان ،�ال العلم دار ،منشورات ٣،ج صالحین ال منهاج ، الخوئي القاسم أبو السید  -١
  
 
 االسالم�ة سـسةالمعارفؤ ،م ٩،ج اإلسـالم شـرائعح تنق� إلى االفهام مسالك ، العاملي علي بن الدین ز�ن.-٢

    ھ١٤١٣، ط�ع مكان ،�ال
  
 ، قم ، فسیر الت دار ،٣،ط٦ ،ج الدمشق�ة اللمعة شرح البه�ة الروضة ، العاملي الدین ز�ن السید .-٣

   .ھ ١٣٨
 
 سسةؤ ،الم٣،ج ( المعامالت ) الصالحین منهاج ، الس�ستاني الحسیني علي السید.-٤

 . ھ ١٤١٦ ، لبنان – العلمیـةللمطبوعات،بیروت



 

 
 إلح�اء ،المكتبـةالمرتضو�ة ٢ج ، األمام�ة فقه في الم�سوط ، الطوسي علي بن الحسن بن دمحم جعفر أبو.-٥

  . ط�ع سنة �ال ، ط�ع مكان ،�ال الجعفر�ة االثار
  
 ١٩٩٤، بـورسعید ،شـارع االلفین ،مط�عة٢،ط٢ ج ، الصالحین منهاج ، الروحاني الحسیني دمحم-٦
 

 الفقه الحنفي :-٢

 – بیروت ، دارالمعرفة ،٦ط٤ج ، الـدقائق كنـز شرح الرائق ال�حر ، الحنفي نج�م بن الدین ز�ن -١
   . ط�ع سنة �ال ، لبنان

 
   . سنةط�ع �ال ، لبنان – بیروت ، دارالمعرفة ،٦ج ، م�سوط ،ال السرخي الدین شمس-٢
 
 الحبی�ة، المكت�ة ،١،ط٣ ،ج الـشرائع ترتیب في الصنائع بدائع ، الكاساني مسعود بن الدین عالء -٣

 .م١٩٨٩ ، ط�ع مكان �ال
 
 الفكر دار ،٣االبـصار ،ج تنو�ر شرح المحتار رد حاش�ة ، عابدین �ابن المعروف أمین دمحم -٤

 . م ١٩٩٥ ، لبنان – بیروت ، والنشر للط�اعة
 

 الفقه المالكي : -٣
   

 قطر ، العر�ي أحیـاءالتراث ،دار ٥ ،ج خلیـل أدلة من الجلیل مواهب ، الشنق�طي الجنكي أحمد بن أحمد-١
، ١٩٨٦ 

 الكتب إح�اء دار ،٢،ج الكبیر الشرح على الدسوقي حاش�ة ، الدسوقي عرفة دمحمخ الش� الدین شمس -٢
   . ط�ع سنة �ال ، ط�ع مكان ،�ال هؤ وشر�ا ال�ابي ع�سى العر��ة

 

 -  . ط�ع سنة �ال ، بیـروتلبنان ، العلمیـة الكتب ،دار ٢،ج الكبرى  المدونه ، االص�حي أنس بن مالك -٣
  . ١٩٨٥ ، بیـروتلبنان ، العر�ـي التراث إح�اء دار ،٢،ج الموطأ ،٤



 

 
 الفقه الشافعي: -٤ 

 
 بیروت ، للط�اعـةوالنشر المعرفة دار ،١ج ، المزني ،مختصر المزني �حیى بن أبو براه�م سماعیل  -١

 . ط�ع سنة �ال ، لبنان

   

 ومط�عة مكت�ة ، ٣ج ، المنهـاج الفـاظ معـاني معرفة إلى المحتاج مغني ، الخطیب الشر�یني دمحم-٢
   .١٩٥٨ ، مصر ، وأوالده الحلبي ال�ابي مصطفى

 
 ،�السنة لبنان – ،بیروت العلمیـة الكتـب دار ، ٦ج ، النووي،روضةالطالبین شرف بن �حیى ز�ر�ا أبو -٣

  . ط�ع

 الفقه الحنبلي:-٥ 

 المقدسـي ،الشرح قدامـه بن أحمد بن دمحم بن الرحمن عبد الفرج  شمس الدین ابي  -١
 . ط�ع بـالسنة ، طبـع مكان ،�ال والتوز�ع للنشر العر�ي الكتاب ،دار٨الكبیر،ج

 
 للنشر العر�ي الكتاب  ،دار٨المغنـي،ج ، المقدسـي قدامـة بن دمحم بن أحمد بن هللا عبد دمحم أبو -٢

 . ط�ع سنة ،�ال ط�ع مكان �ال ، والط�ع والتوز�ع

 

 التراث أح�اء ،دار١،ط٥االقناع،ج متن على القناع كشاف ، البهوتي ادر�س بن یونس بن منصور -٣

 . ١٩٩٩، لبنان -بیروت ، العر�ي

 

   الفقه الز�دي : -٦
 

 .هـ١٢٠٧ ، ط�ع مكان ،�ال ٢،ج االزهار شرح ، مفتاح بن هللا عبد الحسن أبو العالمة -١

 

 . ط�ع بـالسنة ، طبـع مكان �ال ،١ج ، والحرام الحالل في األحكام كتاب ، الحسین بن �حیى اإلمام -٢



 

 
 الفقه الظاهري :   -٧

 
    ط�ع سنة ،�ال ط�ع مكان �ال ، الفكر ،دار١،ج المحلى ، حزم بن سعید بن علي دمحم أبو -۱

 -لكتب الفقه�ة المتفرقة :اد/

 والتوز�ع العر��ةللنشر الندوة ،دار حن�فة ابو االمام مذهب على الشخص�ة االحوال في الشرع�ة االحكام - ١
   ١٩٨٨-١٩٨٧، لبنان– بیروت ،

 ، الحلبي الحقوق�ة ،منشورات االسالم�ة الشر�عة في احكام االسرة ، الشرب ناصي السید علي رمضان.د -٢
   ط�ع سنة �ال ، ط�ع مكان �ال

 ١٩٨٦،�غداد١د.عبد الستارحامد ،احكام االسره في الفقه االسالمي،ط -٣

 ١٩٤٧ ،مط�عةحجازي ،القاهرة١الكر�م رضا االحكام الجعفر�ه في االحوال الشخص�ه،طالش�خ عبد  -٤

   

 ط�ع مكان االسـالمي،�ال الكتـاب دار سسةؤ م ، ٢ ج ، خمسة ال المذاهب على الفقه ، مغن�ة جواد دمحم -٥
، ٢٠٠٦  
 ،بیروت، مكتبـةالنهضة ،منشورات١الشخص�ة،ج االحوال في الشرع�ة األحكام شرح ، االب�اني ز�د دمحم -٦

   . ط�ع سنة �ال

 

  المراجـــع القـانونیــةً / ثان�ا

   الكــــتب  - أ

 ٢٠١٢ ،�غداد١وتعد�التـه ،ج  الشخـص�ة االحوال قانون  شرح في الوجیز ، الكب�سي احمد .د -١
 
   ٢٠٠٤ القانونیـة،مصر، الكتـب دار ، واثارهمـا والتطلیق الطالق ، الجندي نصر احمد .د -٢



 

 
 ،١ط ، والقانون  فـ�الفقه التعسفي الطالق من للحد الشرع�ة التدابیر ، ناجم دمحم فخري  جمیل د، -٣

 ٢٠٠٨، االردن الوطن�ة، دارالمكت�ة
 
 االسرة ،احكام الـشافعي سـالم الهادي عبد جابر . ود الشر�ناصي السید علي رمضان .د -٤

  ٢٠٠٦ ، ط�ع مكان �ال ، الحلبـ�الحقوق�ة منـشورات ، االوالد وحقوق  والفرقة �الزواج الخاصة
 
 ١٩٦٨ ، مكانط�ع �ال ، العر�ي الفكر دار ،١ ط ، الزوجین بین الفرقة ، هللا حسب علي .د -٥
 
 ٦٤٩١، �غـداد ، الرشـید مط�عـة ،١ ،ج الشخص�ة وال االح ، المرعب علي دمحم.د -٦
 

   القوانـــین واألعمــال التحضــیر�ةب/ 
 
    ١٩٥٩ لسنة ١٨٨ رقم العراقي الشخص�ة األحوال قانون  -۱

 

   .١٩٥٣ لسنة ٥٩ رقم السوري  الشخص�ة األحوال قانون   -٢

 

    . ١٩٨٤ لسنة ٥١ رقم الكو�تي الشخص�ة األحوال قانون  -٣

 
 لسنة ٢٥ المرقم الشخص�ة االحوال احكام ب�عض الخاص المصري  الشخص�ة األحوال قانون  -٤

    ١٩٨٥ لسنة ١٠٠ رقم �قانون  المعدل١٩٢
 

  . ١٩٩٢ لسنة ٢٠ رقم ال�مني الشخص�ة األحوال قانون  -٥

  

    .٢٠٠٠ لسنة ١ رقم المصري  الشخص�ة األحوال قانون   -٦

 ٢٠٠٤ عام الصادرة المغر��ة األسرة مدونة -٧

 

 ٢٠١٠ لسنة الجدید األردني الشخص�ة األحوال قانون  -٨

   



 

   -: اللغو�ــةالمعاجــم ً / ثالثا

   .  م ١٩٣٣، ط�ع بـالمكان ، المـصر�ة المح�ط ،المط�عـة القاموس ، أ�ادي الفیروز الدین مجد -۱

     ١٩٩٤ لبنان، - بیـروت ، العلم�ة المكت�ة ،١،ط ١ ،ج الصحاح مختار ، الرازي  �كر أبي بن دمحم-٢
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