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 شكر وتقدير
 

عليهػػػػا علػػػػى الفػػػػرد  الطػػػػبلؽ فػػػػي المجتمػػػػع السػػػػعودي ولجسػػػػامة اآلثػػػػار المترتبػػػػة لتنػػػػامي مشػػػػكلة نظػػػػراً 
جػة للطػبلؽ، والتػي نبهػق القػائمين علػى العمػل الخيػري والمجتمع، ونتيجة للمعانػاة التػي يمػر بهػا أفػراد األسػر نتي

فػػػػي المملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية، وبحكػػػػم مػػػػوقعهم فػػػػي المؤسسػػػػات والجمعيػػػػات الخيريػػػػة اجتمعػػػػق عػػػػدداً مػػػػن 
 :الشخصيات وبمبادرة من جمعية مودة الخيرية للحد من الطبلؽ وآثاره، وىم

( ٕ)د العزيػز عػن جمعيػة النهضػة النسػائية الخيريػة موضي بنػق خالػد بػن عبػ/ صاحبة السمو الملكي األميرة( ٔ) 
صػاحبة ( ٖ)البندري بنق خالد بن عبد العزيز، عن مؤسسة الملك خالػد الخيريػة / صاحبة السمو الملكي األميرة

صػاحبة السػمو ( ٗ)السمو الملكي األميرة البندري بنق عبد الػرحمن الفيصػل عػن مؤسسػة الملػك خالػد الخيريػة 
صػػاحبة السػػمو ( ٘)  ادلػػة بنػػق عبػػد اب بػػن عبػػد العزيػػز عػػن برنػػامج األمػػاف األسػػري الػػوطنيع/ الملكػػي األميػػرة
سػعادة ( ٙ)  سارة بنق مساعد بن عبد العزيز عن جمعية مػودة الخيريػة للحػد مػن الطػبلؽ وآثػاره/ الملكي األميرة

 .ماجد القصبي عن مؤسسة األمير سلطاف بن عبد العزيز آؿ سعود الخيرية/ الداتور
فتبنق مشروع مودة في اجراء ىذه الدراسة الرائدة، والتي تهدؼ الى وضػع حلػوؿ وآليػات للتعامػل مػع            

وتعػديبلت علػى أنظمػة قائمػة، فكانػق  لهػا واقتػراح أنظمػة جديػدة، ووضع إجػراءات منظمػة قضايا الطبلؽ وآثاره،
 .الشكر ال الشكر لهمف. النتيجة ىذا العمل الذي نآمل أف يرقى لمستوى طموحات من تبنوه

اما يشكر الباحث أعضاء الفريق البحثي الذين قدموا مػن وقػتهم الشػيء الكثيػر وأعطػوا مػن علمهػم اػل            
 :ما يستطيعوف ليكوف ىذا العمل مكتمبلً وىم

يػػة فػػي عبػػد العزيػػز العتيػق الخبيػػر القػػانوني المرمػوؽ الػػذي تبػػرع بوقتػو وجهػػده وو ػػل خبرتػو القانون/ الػداتور( ٔ) 
 .بناء جزء ابير من ىذه الدراسة وتحويلها لمواد قانونية جديرة باإلىتماـ

 .يوسل الفراج الذي تبرع بوقتو وجهده وعلمو، وأوصل ىذا العمل إلى ما ىو عليو/ الشيخ( ٕ)
مجيػػػػدة بنػػػػق محمػػػػد النػػػػاجم أسػػػػتاذة الخدمػػػػة االجتماعيػػػػة المسػػػػاعد بقسػػػػم الدراسػػػػات / سػػػػعادة الػػػػداتورة( ٖ)

يػة بكليػػة اآلداب بجامعػة الملػػك سػػعود التػي أسػػهمق بشػػكل ابيػر فػػي صػػياغة الجػزء النظػػري والميػػداني االجتماع
 .عن  اىرة الطبلؽ من خبلؿ اتاباتها وزياراتها الميدانية واالطبلع على الملفات في بعض الجمعيات الخيرية

 .فلكل ىؤالء الشكر الجزيل والتقدير العميق، وجزاىم اب خير الجزاء
  
  
  
 الباحث الرئيس                                                                                                
 سامي بن عبد العزيز الدامغ. د.أ                                                                                      
 
 
 



  

 
 

 
 
 



 01 

 
 
 
 
 
 
 

 لخلفية المعرفية والنظرية للمشروعا: الباب األوؿ
  

 المقدمة: الفصل األوؿ
 اإلطار النظري للطبلؽ: الفصل الثاني
 حاالت الطبلؽ والهجر: الفصل الثالث
 المشكبلت المرتبطة بالطبلؽ والمترتبة عليو: الفصل الرابع

 
 
 
 
 



 00 

 المقدمة: الفصل األوؿ
 

 :تمهيد
عمد اإلسبلمية تفاوتًا واضحًا، إذ ي ها للشريعةتتفاوت الدوؿ العربية واإلسبلمية في تطبيق 

عمد بعضها إلى سن جزئيًا مع الشريعة اإلسبلمية، وي بعضها إلى سن قوانينها وأنظمتها لتتوافق
وتبعًا لنوع النظاـ وتفصيبلتو، تلجأ بعض . تشريعاتها وقوانينها وأنظمتها لتتوافق مع مذىب معين

 تتعارض مع الشريعة اإلسبلمية، وإف لم تكن مستمدة الدوؿ أيضًا إلى سن تشريعات تحرص أال
حيث )وفيما يتعلق بأنظمة األحواؿ الشخصية أو قوانين األحواؿ الشخصية . بالضرورة منها

، تتفاوت الدوؿ العربية واإلسبلمية في تشريعاتها، (يختلل المسمى من دولة عربية إلى أخرى
 . حسب المنطلقات السابقة
ة السعودية، التي تستمد ال تشريعاتها وأنظمتها من الشريعة اإلسبلمية وفي المملكة العربي

رغم الحاجة الماسة نظاـ لؤلحواؿ الشخصية، على ال -الراىن وحتى الوقق  -ال يوجد  ،السمحة
 . لو

: فنظاـ األحواؿ الشخصية يفترض أف يشمل حزمة من المكونات منها على سبيل المثاؿ
الطبلؽ ( ٚ)اإلرث ( ٙ)عدد الزوجات ( ٘)سن الزواج ( ٗ)الزواج  (ٖ)الخطبة ( ٕ)األىلية ( ٔ)
الخلع ( ٖٔ)نفقة العدة ( ٕٔ)النفقة الزوجية ( ٔٔ)المسكن ( ٓٔ)المهر ( ٜ)الوالية ( ٛ)
التفريق للشقاؽ بين ( ٚٔ)التفريق لعدـ اإلنفاؽ ( ٙٔ)التفريق للغيبة ( ٘ٔ)التفريق للعلل ( ٗٔ)

( ٕٕ)الرضاعة ( ٕٔ)اإلقرار بالنسب ( ٕٓ)العدة ( ٜٔ)طبلؽ التعسل ( ٛٔ)الزوجين 
وما إلى ذلك من أمور ىي في صميم الحياة االجتماعية ونسيج الحياة األسرية والتي ....الحضانة

 . تمس ال أفراد المجتمع
إضافة إلى ذلك فإنو ال يوجد أيضاً إطار قانوني أو نظامي في شكل قواعد تضمها أنظمة و 

وزارية أو تعاميم أو توجيهات صادرة عن جهات االختصاص تتعلق بتنظيم أو لوائح أو قرارات 
، ناء في المملكة العربية السعوديةمعالجات ما بعد الطبلؽ المرتبطة بحياة الزوجة المطلقة واألب

األمر الذي أ هر على السطح الكثير من المشكبلت االجتماعية للمرأة المطلقة ولؤلبناء، والتي 
ف موجودة لو ااف ىناؾ إلزاـ بتحمل تبعات الطبلؽ ومسؤولياتو في حق الرجل ال يفترض أف تكو 

وااف نتيجة لغياب تلك . فيما يخص مطلقتو وأبناءه، وىي واجبات أقرىا الشارع الحكيم عز وجل
القواعد النظامية لمعالجة تلك األحواؿ، أف غصق معظم الجمعيات الخيرية التي تقدـ مساعدات 

لجهات الحكومية ذات الصلة بتبعات الطبلؽ، بحاالت المطلقات غير مادية، باإلضافة ل



 02 

القادرات على اإلنفاؽ على أنفسهن وعلى أوالدىن، والبلتي تران ببل دخل ولم يمكنهن الوضع 
القائم من الحصوؿ على حقوقهن وحقوؽ أوالدىن من النفقة المقرة شرعًا والتي واجو أمر تنفيذ 

، وعدـ التدخل بوضع حل ومع تفاقم المشكلة. وبات اثيرةصعالحكم الشرعي الصادر بها 
للوضع القائم، أصبح ىذا األمر ىو الشغل الشاغل لجمعيات خيرية اثيرة في المملكة العربية 

 .السعودية، بداًل من الترايز على جوانب تنموية، وتطويرية للمواطنين والمواطنات
انوني لتنظيم اإلجراءات الخاصة لمتابعة أف عدـ وجود ذلك اإلطار الق ىوتجدر اإلشارة إل 

ما يترتب على الطبلؽ، ال يعني بحاؿ من األحواؿ عدـ وجود ما ينظم بعض األمور السابقة في 
المملكة العربية السعودية، أو على األقل جزءًا منها، إال أنها ليسق مصاغة بشكل منسق أو ال 

اما أف عدـ وجود . ابقة، من ناحية أخرىمتكامل مترابط، من ناحية، وال تشمل ال األمور الس
ذلك اإلطار القانوني أو النظامي لمعالجة حاالت ما بعد الطبلؽ وتقنينها أدى إلى صعوبة تطبيق 
األحكاـ الشرعية وتفعيلها، وفتح الباب بشكل ابير لبلجتهاد، والتفاوت في تنفيذ األحكاـ 

فة لمعالجة حاالت ما بعد الطبلؽ عند كوف فيو صور مختلالقضائية، األمر الذي يفترض أال ت
 . تماثلها في بلد واحد

ومػػع تزايػػد االىتمػػاـ بالعمػػل االجتمػػاعي، وتزايػػد االىتمػػاـ بقضػػايا الطػػبلؽ، والمشػػكبلت  
المترتبػػػة عليػػػو، ومػػػع تزايػػػد الترايػػػز اإلعبلمػػػي علػػػى قضػػػايا المطلقػػػات، وقضػػػايا الطػػػبلؽ، بػػػدأت 

ف إ، بػػل وضػػع الحلػػوؿ للتعامػػل مػػع إفرازاتهػػاكلة و األصػػوات تتعػػالى مطالبػػة بتقصػػي أسػػباب المشػػ
ىػػذه . بعضػػهم طالػػب بمطالػػب متحمسػػة واقتػػرح اقتراحػػات غيػػر عمليػػة ال تتفػػق مػػع واقػػع تطبيقهػػا

ربمػػا نػػادت بحلػػوؿ جزئيػػة أو وقتيػػة، وبعضػػها غيػػر منطقػػي،  -مػػن وجهػػة نظرنػػا  -المطالػػب الهػػا 
اد الحلػػػػوؿ الجذريػػػػة أو الكاملػػػػة ولكنهػػػػا وغيرىػػػػا أسػػػػهمق فػػػػي إبػػػػراز العػػػػائق الػػػػرئيس أمػػػػاـ إيجػػػػ

فػي الشػريعة اإلسػبلمية، إذ  -امػا يػروج لػو الػبعض-للمشكبلت المترتبة على الطبلؽ، وىػو لػيس 
لػػػيس ىنػػػاؾ ديػػػن سػػػماوي يقػػػر الممارسػػػات التػػػي تحػػػدث تحػػػق مظلػػػة المشػػػكبلت المترتبػػػة علػػػى 

فالعػائق الػرئيس . ميالطبلؽ، اما أنو ليس ىناؾ دين سماوي أاثر تسامحاً ويسراً من الدين اإلسػبل
عػدـ وجػود اإلطػار التنظيمػي لمعالجػة "أماـ التعامل مع المشكبلت المترتبػة علػى الطػبلؽ ىػو 

لزوجػػة واألبنػػاء فػػي المملكػػة فػػي شػػكل لػػوائح أو قػػرارات وزاريػػة أو ل الطػػبلؽ ومػػا بعػػده
تعػػاميم تتضػػمن أحكامػػاً خاصػػة بػػاإلجراءات المترتبػػػة علػػى الطػػبلؽ للزوجػػة واألبنػػاء فػػػي 

ملكػػة العربيػػة السػػعودية، واػػذلك غيػػاب اآلليػػات التػػي مػػن شػػأنها تسػػهيل التعامػػل مػػع الم
 ."المشكبلت المترتبة على الطبلؽ
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وتجدر اإلشارة إلى أف إعداد لوائح تنفيذية لئلجراءات المترتبة على الطبلؽ للزوجة  
نظاـ مستقل وإقراره، من إعداد  -من الناحية اإلجرائية والتشريعية  -واألبناء ىو أمر أسهل بكثير 

حيث يمكن أف يتم إعداد لوائح تنفيذية ال تستند لنظاـ مثل الئحة الجمعيات والمؤسسات 
ىػ والمنشورة بجريدة أـ ٓٔٗٔ/ٙ/ٕ٘وتاريخ ( ٚٓٔ)الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  الخيرية

مختلفاً  ف إقراراىا يتخذ طريقاً إاما . ىػٓٔٗٔ/ٚ/ٕٔوتاريخ ( ٜٕٖٙ)القرى في عددىا رقم 
 .عن األنظمة وىو أسهل بكثير وال يتطلب نفس الوقق الذي يتطلبو إقرار األنظمة

اما تجدر اإلشارة إلى أف وضع اآلليات واإلجراءات ىو أمر ممكن، طالما اانق موجهة  
لحل المشكبلت المترتبة على الطبلؽ، وتبقى مسألة إقرارىا واعتمادىا والتي ىي في المقاـ األوؿ 

 .لح وتحتاج لقرار حاسم ممن يملك الصبلحية بذلكمطلب م
 

 :أىمية المشروع
 :أىمية بالغة لؤلسباب التالية لمشروعا اكتسب ىذي

أف الفراغ التنظيمي المتمثل في انعداـ وجود القواعد النظامية الموضوعة فػي شػكل الئحػة   :أوالً 
الخاصػػػة بمعالجػػػة أو قػػػرارات وزاريػػػة تنفيذيػػػة أو تعػػػاميم صػػػادرة مػػػن جهػػػات االختصػػػاص و 

األوضػػاع واألحػػواؿ المترتبػػة علػػى الطػػبلؽ للزوجػػة واألبنػػاء فػػي المملكػػة العربيػػة السػػعودية، 
وغيػاب اآلليػػات التػي مػػن شػأنها التعامػػل مػع أوضػػاع المطلقػات وأبنػػائهن جعػل أمػػوراً اثيػػرة 

وأوالدىػػا عالقػػة، وفػػي بعػػض األحيػػاف ( ومػػن فػػي حكمهػػا)مرتبطػػة بحيػػاة الزوجػػة المطلقػػة 
 .رة، مما أثر على نوعية حياتهم بشكل سلبيمتعث

للزوجػة واألبنػػاء فػي المملكػة العربيػة السػػعودية ومػا يتبعػو لطػػبلؽ اجػراءات عػدـ وجػود إأف  :ثانياً 
أدى إلى وجود العديد من المشكبلت االجتماعيػة، وأفػرز عػدداً مػن الظػواىر االجتماعيػة، 

 . أمر ال يجب أف يستمرفي تفاقم الكثير من السلوايات السلبية، وىو  أسهمو 
للزوجػة واألبنػػاء فػي المملكػة العربيػة السػػعودية ومػا يتبعػو جػراءات الطػػبلؽ إعػدـ وجػود أف  :ثالثاً 

إلػى عػدـ تمكػين الزوجػة واألبنػاء مػن الحصػوؿ علػى حقػوقهم  -في حاالت اثيرة  -أدى 
 .المقرة شرعاً لهم، وىو أمر ال يرتضيو أحد

بطػػػة باألسػػػرة فػػػي المملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، افيػػػل بالحػػػد مػػػن تنظػػػيم األمػػػور المرتأف   :رابعاً 
التػػي أصػػبحق تػػؤرؽ األسػػر واألفػػراد والجمعيػػات الخيريػػة  الكثيػػرة المشػػكبلت االجتماعيػػة

، وتكلػػل الحكومػػة الكثيػر مػػن الوقػػق والجهػػد نظمػات غيػػر الربحيػػة والمجتمػع بأسػػرهوالم
جػراءات الطػبلؽ إمنطلق يعد مشػروع ومن ىذا ال. واإلجراءات، إضافة إلى التكلفة المادية

يحػد مػن َشػأنو أف  وقائيػاً  اعد النظاميػة الخاصػة بػذلك إجػراءً وإعداد اللوائح والقو وما يتبعو 
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من ناحية،  ىذا ، تبعاتو ااملة اما ىي مقررة شرعاً من الطبلؽ غير المبرر، وسيحمل الرجل 
تق الجمعيات الخيريػة سيخفل الكثير من الحمل الملقى على عامن ناحية أخرى اما أنو 

والمنظمػػات غيػػر الربحيػػة والحكومػػة علػػى حػػد سػػواء مػػن تبعػػات الطػػبلؽ وخاصػػة قضػػايا 
 .النفقة

للزوجػة واألبنػاء فػي المملكػة العربيػة السػعودية، مػن ومػا يتبعػو جػراءات الطػبلؽ إإقػرار أف  :خامساً 
صػل اػل ذي خبلؿ لوائح تنفيذية، من شأنو ترسيخ مبدأ العػدؿ بػين المػواطنين، بحيػث يح

 . حق على حقو في اافة مناطق المملكة
مػدة التقاضػي فػي قضػايا الطػبلؽ ومػا يتبعهػا  إقرار إجراءات الطبلؽ ومػا يتبعػو يختصػرأف  :ساً ساد

 تأخػذ أحيانػاً سػنين التػي ،واألوراؽ الثبوتيػة ،والواليػة ،والرؤيػة ،والحضػانة ،من قضايا النفقة
 . عديدة في المحاام
عػدـ " فػيالتي يحاوؿ المشروع التصػدي لهػا مشكلة ال، يمكن تحديد وبناًء على ما تقدـ

ومػػا لػػوائح أو قػػرارات وزاريػػة أو تعػػاميم توجيهيػػة خاصػػة تتضػػمن إجػػراءات الطػػبلؽ وجػػود 
للزوجة واألبناء فػي المملكػة العربيػة السػعودية، واػذلك غيػاب اآلليػات التػي يترتب عليو 

 ."بة على الطبلؽ أو المرتبطة بومن شأنها تسهيل التعامل مع المشكبلت المترت
 

 :مشروعأىداؼ ال
 :لهدؼ الرئيس التاليلتحقيق ا اً موجه لمشروعا ذاكوف ىيس
 

 الطبلؽ وما يترتب عليو للزوجة واألبناء في إلجراءات  وضع تصور اامل"
 

 "المملكة العربية السعودية وإعداد اافة القواعد التنظيمية لذلك
 

 :وذلك من خبلؿ تحقيق التالي
 

بنػػاء اإلطػػار النظػػري الػػبلـز مػػن حيػػث تحديػػد اافػػة الموضػػوعات التػػي تمثػػل المشػػكبلت  :أوالً 
المترتبػػػة علػػػى الطػػػبلؽ بالنسػػػبة للزوجػػػة واألبنػػػاء، وتوثيقهػػػا مػػػا أمكػػػن مػػػن خػػػبلؿ عػػػرض 
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للمدونات القضائية وحاالت الطبلؽ وحػبلت الهجػر، ووضػع تصػور نظػري لكيفيػة التعامػل 
 .ي المملكة العربية السعوديةمعها في الحاالت المختلفة ف

 .للزوجة واألبناء في المملكة العربية السعوديةوما يترتب عليو جراءات الطبلؽ إبناء  :ثانياً 
وتنفيػذ بعػض األحكػاـ لتعامػل تسػهيل عمػل القضػاة وآليػات لقصػد  ليػات إعداد مقتػرح آل :ثالثاً 

 .والدلخاصة بالطبلؽ وال سيما أحكاـ النفقة للزوجة واألاالقضائية 
التػي  الخروج بتوصيات موضوعية وتنظيمية وإجرائية مػن شػأنها وضػع الحلػوؿ للمشػكبلت  :رابعاً 

 .ىن نتيجة الطبلؽتعاني منها المطلقات وأبناؤ 
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 :تمهيد
عد الطبلؽ أحد المشػكبلت االجتماعيػة التػي تعػاني منهػا المجتمعػات، لمػا يترتػب عليهػا ي 

مما ينعكس ذلك سلباً على المجتمػع واسػتقرار  من تبعات يدفع ثمنها في الغالب النساء واألطفاؿ
، وذلػػك لمػػا ينػػتج عػػن الطػػبلؽ مػػن تفكػػك أسػػري وبنائػػاألسػػرة التػػي تعػػد المكػػوف الػػرئيس لوحػػدة 

 . أرااف االستقرار االجتماعيوفقداف ألحد 
وتسعى اافة المجتمعات لسن التشريعات واألنظمة للتعامػل مػع اافػة المشػكبلت المترتبػة  

 . على الطبلؽ اوسيلة من وسائل الحماية االجتماعية للمتعرضين لتلك المشكلة
ح و وقد أصبح من البلـز التعامل مع قضػية الطػبلؽ والقضػايا المرتبطػة بهػا بمزيػد مػن الوضػ 

 ت،والتي مػن شػأنها أف تكػوف ذاللتغلب على الصعوبات والمبلبسات التي قد تػرتبط بتلػك القضػية
 دوتتعػد. بػالمجتمع اكػل انتهػاءً و مػن الػزوجين المطلقػين  اً ءعلػى المتعرضػين لهػا بػد حدة في وقعهػا

المشػػكبلت التػػي قػػد تظهػػر نتيجػػة اخػػتبلؼ األشػػخاص المتعرضػػين لهػػا و ػػروفهم، ممػػا يسػػتوجب 
مػن الشػريعة اإلسػبلمية بمقاصػدىا مباشػرة التشػريعات المسػتمدة الحلوؿ من خػبلؿ ل لوضع التدخ

ن يتعرضػػوف لمشػػكبلت قػػد تكفػػل حقػػوؽ مػػ أنظمػػةمػػا يسػػن مػػن تشػػريعات و مالشػػرعية المختلفػػة، و 
 .لتأثيرىا بشكل يعيقهم عن ممارسة و ائفهم االجتماعية وحياتهم بشكل طبيعي ةتجعلهم عرض

رىاصػػػات اإليجػػػد أف ات قضػػػايا الطػػػبلؽ فػػػي مجتمعنػػػا السػػػعودي لتبعػػػ تقصػػػيويمكػػػن للم 
تزخػر بهػا منشػورات، وأروقػة المحػاام ومكاتػب المحامػاة وعيػادات  والتػي  تنػتج عنهػا التي كثيرةال

 .االستشارات االجتماعية واألسرية
محاولػة رصػد أىػم وأاثػر مػن أجػل ولعلو جاء الوقق المناسػب لتكػاتل الجهػود المختلفػة  

فيترتػػب . وبناتػو  أبنػاء الػػوطنبلؽ المعاشػة فػػي مجتمعنػا والتػػي يكػوف ضػػحيتها فػي العػػادة قضػايا الطػػ
 . على ىذه اإلشكالية مشكبلت عضاؿ أخرى منها التفكك األسري، وانحراؼ األبناء

ية الطػػػبلؽ التػػػي أصػػػبحق تشػػػكل  ػػػاىرة مقلقػػػة ضػػػبقوقػػػد بػػػدأ مػػػؤخراً االىتمػػػاـ الواضػػػح  
المجتمع المدني من حيث انتشار الجمعيات، والمنظمػات مجتمعيًا، خصوصًا مع تطور مؤسسات 

 . الحقوقية، وانفتاح وسائل اإلعبلـ في عرض المشكبلت المجتمع وتبعاتها
أف يكوف ىناؾ تحرؾ من قبل المعنيين بالتعامل مع مشكبلت  متعينمن ال أضحىلذا فقد  

جاؿ اختصاصو لدراسػة ين،ال في ميالمجتمع وقضاياه من متخصصين شرعيين واجتماعيين وقانون
 من الناحية ءً اواقع الطبلؽ والمشكبلت الناتجة عنو والمترتبة عليو إليجاد حلوؿ للتعامل معها سو 
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الشػػرعية أو االجتماعيػػة أو القانونيػػة بمػػا يسػػاعد علػػى حمايػػة المتعرضػػين لتلػػك المشػػكلة ويكفػػل  
 . نسانيةوافلتها لهم المواثيق والحقوؽ اإل ،حقوقهم التي شرعها لهم المشرع

أال وىي اشػل ،لوصوؿ لهالوبالتالي سيكوف ىناؾ ىدؼ وغاية سامية تسعى ىذه الدراسة  
عانيو ضحايا الطبلؽ والهجراف ونحوىا من مشكبلت مرتبطة بتفكػك العبلقػة الزوجيػة ي ماالنقاب ع
مػن أجػل تكػوين صػورة واضػحة عػن المشػكبلت ، ن خػبلؿ حػاالت موجػودة فػي المجتمػعوذلك مػ
وذلػػك مػػن خػػبلؿ اسػػتقراء الواقػػع والوصػػوؿ مػػن ىػػذه الحػػاالت المنفػػردة إلػػى صػػورة . ليػػاً القائمػػة فع

عامة والية يمكن مػن خبللهػا التعامػل مػع تلػك المشػكبلت وإيجػاد الحلػوؿ االجتماعيػة والشػرعية 
أو قػرارات  لػوائحاإلطار التشريعي في شكل قواعد تتضمنها بما يساعد على وضع . والتشريعية لها

والحسػػاس مػػن أحػػواؿ  المهػػمنػػب اتػػنظم ىػػذا الج تعػػاميم توجيهيػػة مػػن جهػػة االختصػػاص وزاريػػة أو 
 . األسرة واألحوؿ الشخصية بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة تنظيم الحياة المعاصرة
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 مفاىيم ومصطلحات: أوالً 
 
 

 : مفهـو الطبلؽ
رأة المطلقػة ىػي الخػبلة عػن حبالػة التخليػة مػن الوثػاؽ، فػالم"يعرؼ الطػبلؽ فػي اللغػة بأنػو  

 .(ٕٔٗٔسليم، " )النكاح
أي بعض قيد النكاح إذا طلقهػا  ،حل قيد النكاح أو بعضو"يعرؼ الطبلؽ بأنو وفي الشرع  

المجلد الخػامس طبعػة  ،وما بعدىإٖٕاشاؼ القناع عن متن اإلقناع ص  ،البهوتي) "طلقة رجعية 
 .(دار الفكر

قسػم يرفػع النكػاح فػي الحػاؿ وىػو الطػبلؽ البػائن، : مينفػالطبلؽ ينقسػم لقسػوعلى ذلك  
فبمجرد صدوره  يرفع النكاح في الحاؿ فبل تحػل المطلقػة لمطلقهػا إال بعقػد ومهػر جديػدين سػواء 

أمػا إذا اانػق البينونػة   ،وذلػك بعػد إذنهػا ورضػاىا إذا اانػق البينونػة صػغرى انتهق العدة أـ لػم تنتػو
 .زوجاً غيره ل لو إال بعد أف تنكحابرى فبل تح

يرفع النكاح في الحاؿ فالنكاح في الطػبلؽ الرجعػي ال والقسم الثاني وىو الطبلؽ الرجعي  
أمػا أثنػاء العػدة . بعػد انتهػاء عػدة المطلقػةبمجرد صدور ما يدؿ عليػو بػل عقدة الزواج فيو رتفع تال 

 ،أحمػد الغنػػدور)افػػق ، فيكػوف للػػزوج أف يراجعهػا سػػواًء وافقػق الزوجػػة أو لػم تو قائمػػاً الػزواج فيظػل 
 .(ٕٖٔص  ٜ٘ٛٔالكويق  ،مكتبة الفبلح ،األحواؿ الشخصية في التشريع اإلسبلمي

أحكامػػو وأوضػاعو الخاصػػة والتػػي تنػػتج عنهػػا آثػػار تختلػػل ولكػل قسػػم مػػن أقسػػاـ الطػػبلؽ  
مطلػػق والمطلقػػة تجػػاه بعضػػهما فيمػػا بينهػػا فػػي شػػأف مػػا يتعلػػق بػػالحقوؽ وااللتزامػػات التػػي تكػػوف لل

  .البعض
  

 : أشكاؿ الطبلؽ
 : عدة أحواؿ أو حاالت يحصل فيها الطبلؽىناؾ 
والجمهػػور علػػى عػػدـ  ىنػػاؾ اخػػتبلؼ بػػين العلمػػاء فػػي وقوعػػو مػػن عدمػػو،  :طػػبلؽ المكػػره .ٔ

ال يكػوف  حيػث بػدونها  واالختيػار يشترط في الطػبلؽ الػوعي والحريػة وقوع طبلؽ المكره إذ
 ةمكرىػاً عليػو أو تحػق ضػغوط خارجػ الزوج إف اافال يقع الطبلؽ  ولذلكالطبلؽ صحيحًا، 

 .(طبعة دار الكتاب اإلسبلمي ،ٖ٘ٔص ،ٚج ،المغني ،ابن قدامو) عن إرادتو
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تعػػد حالػػة البلوعػػي حالػػة غيػػر طبيعيػػة سػػواء اانػػق بسػػبب  :طػػبلؽ السػػكراف أو المخػػدر .ٕ
ألف فػي إيقاعػو  من الفقهػاء يقػع بعضشرب الكحوؿ أو المخدرات، ولهذا فإف الطبلؽ عند 

ؿ بػأف طػبلؽ جر ومعاقبة للرجل المتعاطي لتلك المواد المؤثرة على الملكات العقلية، والقو ز 
وزوالػػو وعػػدـ وعيػػو بمػا يقػػوؿ ىػػو الػػرأي اآلخػػر  السػكراف ال يقػػع بسػػبب غيػػاب عقػل المطلػػق
 . (ٖٗٔ،ٖٖٔص ،مرجع سابق ،ابن قدامو)لكثير من الفقهاء في المذاىب المختلفة 

 
 : لقيم الغضب في الطبلؽ إلى ثبلثة أقساـقسم ابن ا :طبلؽ الغضباف .ٖ

 .يقع الطبلؽال ما يزيل العقل فبل يشعر صاحبو بما يقوؿ، وىنا . أ
عندما يكوف الغضب في بداياتو بحيث ال يمنع صاحبو مػن تصػور مػا يقػوؿ، فهػذا يقػع .ب

 . ببل منازع
وبػين نيتػو فػبل يزيػل عقلػو، ولكػن يحػوؿ بينػو  اومشػتدِّ  اً عندما يكوف الغضػب مسػتحكم. ج

 . فهذا محل نظر، وعدـ وقوعو أرجح
إذا بلػػغ باإلنسػػاف مػػن الغضػػب إلػػى زواؿ الشػػعور : قػػاؿ الشػػيخ صػػالح الفػػوزاف لقػػد و 

فػػإف ىػػذا ال تعتبػػر أقوالػػو ال طػػبلؽ وال : بػػأف ال يػػدري وال يتصػػور مػػاذا يقػػوؿوفقػػد الػػوعي 
، ، واػاف معػو شػعورهف ذلػكأما إذا ااف الغضب دو . ؛ ألنو فاقد للعقل في ىذه الحالةغيره

وى المػػػرأة فتػػػا. "ؽ، ومػػػن ذلػػػك الطػػػبل ػػػو وتصػػػرفاتوفإنػػػو يؤاخػػػذ بألفا: ويتصػػػور مػػػا يقػػػوؿ 
 .( ٖٗٚ/  ٕ" ) المسلمة 

 
مػن تكلػم بلفػل الطػبلؽ وقػع منػو الطػبلؽ، وال يقبػل منػو ادعػاء اونػو ىػازاًل،  :طبلؽ الهازؿ .ٗ

ثػػبلث ىػػزلهن جػػد )م وىػػذا اسػػتناد إلػػى الحػػديث المػػروي عػػن الرسػػوؿ صػػلى اب عليػػو وسػػل
وذلػػك ألف الهػػازؿ قاصػػد للػػتكلم بػػاللفل فصػػار مسػػتحقاً أف يلتػػـز بمػػا ( وذاػػر منهػػا الطػػبلؽ

 . نطق باختياره ألنو قاصد لذلك اللفل الذي يعلم معناه
 

لػى لسػانو اللفػل الػذي يوقػػع مػن أراد الػتكلم بغيػر الطػػبلؽ فجػرى عوىػو : طػبلؽ المخطػ  .٘
انػػػة، ألف القضػػػاء مػػػع  الظػػػاىر، وىػػػذا وفػػػق مػػػذىب ىػػػو واقػػػع قضػػػاء وال يقػػػع ديو . الطػػػبلؽ

عند وجود قرينة تدؿ على قصػد ع الطبلؽ إال و الحنفية، أما جمهور الفقهاء فيقولوف بعدـ وق
 .(ٖٗٚ،ٖ٘ٚص،أحمد الغندور) بإرادة ونيةإيقاعو 
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وىػػو المػرض المخػػوؼ الػذي تكػػوف غلبػة الهػػبلؾ عػادة منػػو ويكػػوف  :طػبلؽ مػػرض المػوت .ٙ
 .بو وإف لم يكن منو بل من حادث آخر اغرؽ أو حريػق أو غيػر ذلػك حدوث الموت متصبلً 

وآراء الفقهاء مختلفة في حدوثو وآثار وقوعو والمتبع ىو عدـ إيقاع الطبلؽ من المريض فػي 
مرض الموت إذا اختلق قدراتو وملكاتو العقلية فالتصرفات ال تصػح منػو منهػا تصػرفو بإيقػاع 

لما في ذلك من اإلضػرار بالمطلقػة أمػا عنػدما يكػوف الطبلؽ لعدـ صدوره عن وعي صحيح و 
ومػا  ٖٙٚص،مرجع سابق ،أحمد الغندور)طبلقو يقع اما يقع من الصحيح  يًا مدراًا فإفواع

 (.بعدىا
 

 : مفهـو الخلع
يعػػرؼ الخلػػع بأنػػو النػػزع، وخالعػػق المػػرأة زوجهػػا مخالعػػة واختلعػػق منػػو إذا قػػدمق فديػػة  

ف اػػل واحػػد منهمػػا ألة نفسػػها مػػن زوجهػػا قياسػػاً علػػى خلػػع اللبػػاس واسػػتعير الفتػػداء المػػرأ لتطليقهػا
 .(ٜٚٔص ،ٗج ،منتهى اإلرادات مع حاشية المنتهى البن قائد النجدي ،الفتوحي)لباس لآلخر 

بلفػل الخلػع أو مػا فػي معنػاه مقابػل عػوض تلتػـز فراؽ الزوج امرأتػو ويعرؼ في الشرع بأنو  
وفائدتو تخليص المرأة من الػزوج علػى  (ٕٕٔص ،رجع سابقم ،البهوتي)بو الزوجة أو غيرىا للزوج 

وجػػو ال رجعػػة لػػو عليهػػا إال برضػػاىا وعقػػد جديػػد مػػع عػػدـ نقػػص عػػدد الطػػبلؽ فػػإذا ارىػػق المػػرأة 
شػيق أف ال تػؤدي حػق اب فػي طاعتػو خزوجها لخلقو أو في خلقو أو دينػو أو ابػره أو نحػو ذلػك ف

 . (ٕٗ٘ص ،ٚج،مرجع سابق ،بن قداموا)فلها أف تخالعو بعوض تفتدي بو نفسها منو 
وىناؾ خبلؼ في دفع العوض باختبلؼ سبب الخلع فهناؾ من يرى أف العوض يجب في   

يجب فقط فػي حػاؿ تقػدمق الزوجػة بطلػب فسػخ بعوض ال األحواؿ، وىناؾ من يرى بأف الخلع 
أرغمهػا الػزوج أما في حاؿ . نكاحها من الزوج لعدـ رغبتها في االستمرار في الزواج ألي سبب ااف

نحػػو ذلػػك فمنعهػػا مػػن حقوقهػػا انفقػػة أو قسػػم و علػػى طلػػب الخلػػع بػػأف أذاىػػا أو أسػػاء معاملتهػػا 
في ىذه الحالة إذا ااف االنفصاؿ بينهما سيكوف مرده  ا، فإف ىناؾ خبلفً لتفتدي نفسها منو بالخلع

 ،مرجػع سػابق ،وابػن قدامػ)باعتباره تطليقًا أو أنو خلع في حػاؿ اػاف العػوض غيػر موجػود أو مػردود 
 . (ٕٛ٘،ٕٚ٘ص ،ٚج
 

 : مفهـو الهجر
الهجػػر ىػػو غيػػاب الػػزوج عػػن بيتػػو لمػػدة قػػد تطػػوؿ أو تقصػػر، وينػػتج عنهػػا تقصػػير فػػي أداء  

 . الحقوؽ المناط بالزوج القياـ بها سواء اانق على مستوى العبلقة الزوجية أو عبلقة األب بأبنائو


