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 ).٢٢٩(سورة البقرة، اآلیة ) ١(

 ).١(سورة الطالق، اآلیة ) ٢(

أبـــو عبـــداهللا محمـــد بـــن أحمـــد األنـــصاري القرطبـــي، الجـــامع ألحكـــام القـــرآن تفـــسیر القرطبـــي، ) ٣(
 .١٣٤، المكتبة التوفیقیة، مصر، ص١٣تحقیق عماد زكي البارودي و خیري سعید، ج

  عيإشكالیة الطالق الرج
  في الفقھ والقانون

١    



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢



 













 













 

 

 

                                   
 ).٢٣٠(سورة البقرة، اآلیة ) ١(



========================================  

  ٣









 







 







 







 

 

 

 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٤

 









 







 

 









 

 

 

 

 

 



========================================  

  ٥

 

 

 

 

  

 

 

 

  المبحث األول
  مفھوم الطالق الرجعي







 

 

 

 

 

 

 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٦

  المطلب األول
  مفھوم الطالق الرجعي في الفقھ اإلسالمي



 

 

  الفرع األول
  الطالق بعد الدخول





 

 

  الفرع الثاني
  الطالق األول والثاني





                                   
، ٣لـدین أبـو بكـر بـن مـسعود الكاسـاني الحنفـي، بـدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع، جعالء ا) ١(

المحقــق الحلــي، شــرائع اإلســالم فــي . ١٠٩هـــ، ص١٣٢٨، المطبعــة الجمالیــة، مــصر، ١ط
 .٥٧، ص١٩٧٨الفقه اإلسالمي الجعفري، المجلد الثاني، دار مكتبة الحیاة، لبنان، 

، ٨ أحكــام المـرأة وبیـت المــسلم فـي الـشریعة اإلســالمیة، جعبـد الكـریم زیــدان، المفـصل فـي. د) ٢(
محمــد جــواد مغنیــة، الفقــه علــى المــذاهب الخمــسة، . ٨، ص٢٠٠٠، مؤســسة الرســالة، ٣ط
 .٤١٨، ص١٩٧٧، دار العلم للمالیین، بیروت، ٥ط



========================================  

  ٧





 

 

  الفرع الثالث
  ًان یقع الطالق بالصیغة المخصوصة شرعا







 



 

 





 

                                   
، ١أبــو الــصالح الحلیمــي، الكــافي فــي الفقــه، المجلــد . ١٠٩الكاســاني، المــصدر الــسابق، ص) ١(

 .٣١٢ هـ، ص١٤٠٣میر المؤمنین، أصفهان، مكتبة أ
 .٢٧٧ هـ، ص١٤١٥، دار الفكر، مصر، ١، ط٦ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، المجلد ) ٢(

 .٥٦المحقق الحلي، المصدر السابق، ص) ٣(

 ).٢٢٩(سورة البقرة، اآلیة ) ٤(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٨



 







 

  المطلب الثاني
  مفھوم الطالق الرجعي في القوانین المقارنة





 

 

  الفرع األول 
  القانون العراقي





 





                                   
 .٩عبد الكریم زیدان، المصدر السابق، ص. د) ١(



========================================  

  ٩





 

 

  الفرع الثاني 
  القانون السوري





 







 

  الفرع الثالث
  القانون الجزائري









 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٠













 

 

  الفرع الرابع
  القانون الصومالي





 







 

                                   
، إذ نـصت ١٩٨٤ یونیـو ٩في ) ٨٤(انون األسرة الجزائري رقم من ق) ٤٩(أنظر نص المادة ) ١(

ال یثبـــت الطـــالق إال بحكـــم بعـــد محاولـــة الـــصلح مـــن طـــرف القاضـــي دون أن : (علـــى أنـــه
 ).تتجاوز هذه المدة ثالثة أشهر



========================================  

  ١١

  الفرع الخامس
  تقویم القوانین













 













                                   
. ٢٥/٧/١٩٩٦فـــي ) ٢٥٠٢(أنظـــر قـــرار محكمـــة األحـــوال الشخـــصیة بالموصـــل ذي العـــدد ) ١(

) ٢٥٢٥/٩٧(محكمـة األحـوال الشخـصیة فـي الموصـل ذي العـدد قرار : أنظر: باالتجاه ذاته
قــــــــــــرار محكمــــــــــــة تمییــــــــــــز العــــــــــــراق : أنظــــــــــــر). غیــــــــــــر منــــــــــــشور (١٧/٦/١٩٩٧فــــــــــــي 
 )غیر منشور. (٢٤/١٠/١٩٩٦ في ١٩٩٦/شخصیة/٤٦٥١



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٢



 



 



 

  المبحث الثاني
  آثار الطالق الرجعي



 

 

 

                                   
. ٥٣، دار المعرفـة، بیـروت، ص٤زین الدین بن ابراهیم بن محمـد بـن بكـر، البحـر الرائـق، ج) ١(

ز ألحكـــام األســـرة فـــي اإلســـالم، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة، محمـــد ســـالم مـــدكور، الـــوجی
عبـــد الكـــریم رضـــا الحلـــي، . ٥٣المحقـــق الحلـــي، المـــصدر الـــسابق، ص. ٢٣٠، ص١٩٧٨

مالــك . ٦١، ص١٩٤٧األحكـام الجعفریـة فـي األحـوال الشخــصیة، مطبعـة حجـازي، القـاهرة، 
اد عبـد البـاقي، دار احیـاء ، تحقیق محمد فـؤ٢بن أنس أبو عبداهللا االصبحي، موطأ مالك، ج

محمد بـن ادریـس أبـو عبـداهللا الـشافعي، اخـتالف الحـدیث، . ٥٥٨التراث العربي، مصر، ص
ابـراهیم . ٢٥٧، ص١٩٨٥، تحقیق عامر أحمد حیدر، مؤسسة الكتـب الثقافیـة، بیـروت، ١ط

 ١٤٠٠، المكتــب اإلســالمي، بیــروت، ٨بـن محمــد بــن عبــداهللا بــن مفلــح الحنبلــي، المبــدع، ج
 .١٣٨ صهـ،



========================================  

  ١٣

  المطلب األول
  آثار الطالق الرجعي في الفقھ اإلسالمي



 

  الفرع األول
  ةالزوجیة قائمة أثناء فترة العد















 

 

 

                                   
 ).٢٢٩-٢٢٨(سورة البقرة، اآلیتان ) ١(

، عــالم الكتــب، بیــروت، ١، ط١أبــو عبــداهللا محمــد بــن الحــسن الــشیباني، الجــامع الــصغیر، ج) ٢(
، المؤتمر العالمي لإلمـام رضـا، ١علي بن بابویة، فقه الرضا، المجلد . ١٩١ هـ، ص١٤٠٦

 .٢٤١ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٤

  الفرع الثاني
  إنقاص عدد الطلقات









 

 

  الفرع الثالث
  حق المطلق بالرجعة





 

 

 

 

 

                                   
، دار المعرفــة، بیــروت، ٦لسرخــسي، جمحمــد بــن أبــي ســهل السرخــسي أبــو بكــر، المبــسوط ل) ١(

 .٥٣المحقق الحلي، المصدر السابق، المجلد الثاني، ص. ١٩ هـ، ص١٤٠٦

 ).٢٢٨(سورة البقرة، اآلیة ) ٢(



========================================  

  ١٥

  الفرع الرابع
  التزام المطلقة بالعدة الشرعیة













 

 

  المطلب الثاني
  آثار الطالق الرجعي في القوانین المقارنة

 

 

 

 

                                   
 ).١(سورة الطالق، اآلیة ) ١(

، مؤســسة الرســالة، بیــروت، ٢، ط١علــي بــن الحــسین بــن محمــد الــسغدي، فتــاوى الــسغدي، ج) ٢(
، اعتمــاد، قــم، ١حــسین بــن بابویــة القمــي، المقنــع، مجلــد، محمــد بــن ال٣٣٣ هـــ، ص١٤٠٤
 .٣٣٩هـ، ص١٤١٥



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٦

  الفرع األول 
  القانون العراقي





 















 

ع الثانيالفر 

  القانون السوري








 



========================================  

  ١٧











 

  الفرع الثالث 
  القانون الجزائري





 















                                   
، مطبعـــة ٢عبـــد الـــرحمن الـــصابوني، شـــرح قـــانون األحـــوال الشخـــصیة الـــسوري، ج. د: أنظـــر) ١(

 .١٣٠، ص١٩٧٢جامعة دمشق، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٨



–





 

 

  الفرع الرابع 
  القانون الصومالي











 















========================================  

  ١٩











 

 

  الفرع الخامس
  تقویم القوانین











 





                                   
 ینـایر ١١فـي ) ٢٣(من قـانون األحـوال الشخـصیة الجزائـري رقـم ) ٣١/١(نص المادة : أنظر) ١(

یساهم كل من الزوج والزوجة في تكالیف الحیـاة الزوجیـة بالنـسبة (صت على أنه  إذ ن١٩٧٥
لــدخل كــل منهمــا وفــي حالــة عــدم قــدرة أحــدهما علــى المــساهمة یلتــزم اآلخــر بتحمــل أعبــاء 

 ).وتكالیف الحیاة الزوجیة



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢٠









 

 

 

 

 

 

  المبحث الثالث
  أحكـام الرجعــة



 
 

 

 

  المطلب األول
  كام الرجعة في الفقھ اإلسالميأح

 

  الفرع األول



========================================  

  ٢١

  مشروعیة الرجعة


 

 

 





 



 





 

 

                                   
 ).٢٢٩(سورة البقرة، اآلیة ) ١(

، دار الفكـــر، ٢ر الطبـــري، جمحمـــد بـــن جریـــر بـــن یزیـــد بـــن خالـــد الطبـــري أبـــو جعفـــر، تفـــسی) ٢(
 .٤٦٣ هـ، ص١٤٠٥بیروت، 

 ).٢٢٨(سورة البقرة، اآلیة ) ٣(

 ).٢٣١(سورة البقرة، اآلیة ) ٤(

محمــد : ، تحقیــق٢أحمــد بــن علــي الــرازي الجــصاص أبــو بكــر، أحكــام القــرآن للجــصاص، ج) ٥(
 .٧٣ هـ، ص١٤٠٥الصادق القمحاوي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢٢

 







 

 

 



 

 

 

 

                                   
، دار الــــسالم للنــــشر ٢داهللا بــــن إســــماعیل البخــــاري الجعفــــي، صــــحیح البخــــاري، طأبــــو عبــــ) ١(

 .٩٣٨، ص١٩٩٩والتوزیع، الریاض، 

 .١٣٦، ص١٤القرطبي، المصدر السابق، ج) ٢(

علـي بــن أبـي بكـر بــن عبـد الجلیـل المرغینــي، . ١٨١الكاسـاني، المــصدر الـسابق، ص: أنظـر) ٣(
أبـــو . ٧٧ هــــ، ص١٣٥٥بیح، القـــاهرة، ، مطبعـــة محمـــد علـــي صـــ١، ط١بدایـــة المبتـــدئ، ج

، تحقیــق یوســف محمــد البقــاعي، دار الفكــر، بیــروت، ٢الحــسن المــالكي، كفایــة الطالــب، ج
، دار المعرفـة، ٢، ط٧محمد بن ادریس الشافعي أبـو عبـداهللا، األم، ج. ١٠٤ هـ، ص١٤١٢

قیـق ، تح١، ط٥محمد بن مفلح المقدسي أبو عبـداهللا، الفـروع، ج. ١٥٣، ص١٣٩٣بیروت، 
 .٣٥٨، ص١٤١٨أبو الزهراء حازم القاطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 



========================================  

  ٢٣







 

 

  الفرع الثاني 
  شروط الرجعة

 

 









 

                                   
 . ٢١٩محمد سالم مدكور، المصدر السابق، ص: أنظر) ١(

 هــ، ١٣١٠، مطبعـة األمیریـة، مـصر، ١جماعة من علماء الهند األعالم، الفتاوى الهندیة، ج) ٢(
ـــــدین، ج. ٤٧٠ص ـــــن عاب ـــــروت، ، دار الفكـــــر، ب٢، ط٣محمـــــد أمـــــین، حاشـــــیة اب ، ١٣٨٦ی
 .٣٩٨ص

، تحقیق أحمـد محمـد شـاكر ٣محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي، ج) ٣(
 .٤٩٠وآخرون، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢٤



 







 

 



 





 



 

                                   
، ٤أحمــد المرتــضى، شــرح األزهــار، مجلــد . ٤٤٤محمــد جــواد مغنیــة، المــصدر الــسابق، ص) ١(

 .٤٧٩ هـ، ص١٤٠٠، صنعاء، ٢ج

، ٦أبو عبداهللا بن أحمد بن قدامة المقدسـي، ج . ٢١، ص٣ابدین، المصدر السابق، جابن ع) ٢(
محمـد بـن أحمـد بـن جـزي المـالكي، قـوانین  . ٥٣٠هــ، ص١٣٦٧، إدارة المنار، مـصر، ٣ط

أبــو زكریــا . ٢٦٩األحكـام الــشرعیة ومـسائل الفــروع الفقهیــة، دار العلـم للمالیــین، بیـروت، ص
، المكتبـــة ٣لمحتـــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، جیحیــى بــن شــرف النــووي، مغنــي ا

 .١٦٨التجاریة الكبرى، مصر، ص



========================================  

  ٢٥









 

 









 











 

 

                                   
 ).٢٢٨(سورة البقرة، اآلیة ) ١(

 .٤٨٣أحمد المرتضى، المصدر السابق، ص. ٢٥عبد الكریم زیدان، المصدر السابق، ص) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢٦

 







 



 





 





 

 

 

                                   
. ٢٧٨، ص٧ابــن قدامــة، المــصدر الــسابق، ج. ١٨١، ص٣الكاســاني، المــصدر الــسابق، ج) ١(

، ٣المیـرزا جـواد التبریـزي، صـراط النجـاة، ج. ٣٣٦ابـن شـرف النـووي، المـصدر الـسابق، ص
 .٢٦٦ هـ، ص١٤١٨، مطبعة سلمان الفارسي، قم، ١ط

 ).٢(سورة الطالق، اآلیة ) ٢(

 ).٢٢٨(سورة البقرة، اآلیة ) ٣(



========================================  

  ٢٧



 









 





 















                                   
شر ، المكتـــب التجــــاري للطباعـــة والنــــ١٠أبـــو محمـــد علــــي بـــن أحمــــد بـــن حـــزم، المحلــــى، ج) ١(

 .٢٥٣والتوزیع، بیروت، ص

 .٢٨عبد الكریم زیدان، المصدر السابق، ص. د) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٢٨
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  ٢٩

 









 



 







 



 

                                   
 ).٢(سورة الطالق، اآلیة ) ١(

، ٦السرخــسي، المبــسوط، المــصدر الــسابق، ج. ١٨١، ص٣الكاســاني، المــصدر الــسابق، ج) ٢(
الشیخ علي بن محمد بـن محمـد القمـي الـسبزوراي، جـامع الخـالف والوفـاق، تحقیـق . ١٩ص

المحقــق الحلــي، المــصدر الــسابق، . ٤٨١، باســدار إســالم، ص١حــسین الحــسني، طالــشیخ 
 .٢٥٩محمد بن أحمد بن جزي المالكي، المصدر السابق، ص. ٦٠ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٣٠



 



 

 





 



 







 

                                   
 ).٢(سورة الطالق، اآلیة ) ١(

الشیخ عالء الـدین أبـو الحـسن علـي بـن محمـد بـن . ٢٥١، ١٠ابن حزم، المصدر السابق، ج) ٢(
رات الفقهیـة مـن فتـاوى شـیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة، دار المعرفـة عباس الحلي الدمشقي، االختیا
ابــو اســحق ابــراهیم بــن علــي بــن یوســف الفیروزآبــادي . ٢٧٣للطباعــة والنــشر، بیــروت، ص

الــشیخ . ١٠٣، مطبعــة عیــسى البــابي الحلبــي وشــركاه، مــصر، ص٢الــشیرازي، المهــذب، ج
، الطبعــة الــشرقیة، ١، ط٣منــصور بــن ادریــس الحنبلــي، كــشاف القنــاع عــن مــتن االقنــاع، ج

 .٢١٠هـ، ص١٣١٩مصر، 
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محمــد بــن علــي بــن الحــسین بــن بابویــة القمــي، . ١٨٣، ص٣الكاســاني، المــصدر الــسابق، ج) ١(

أبــو البركــات ســیدي أحمــد بــن محمــد العــدوي المــالكي الــدردیر، . ٣٤٤المــصدر الــسابق، ص
العربیــة، مــصر، ، دار إحیــاء الكتــب ٢الــشرح الكبیــر للــدردیر علــى مختــصر ســیدي خلیــل، ج

، المطبعـة ١، ط٣منصور بن إدریس الحنبلي، كشاف القناع عـن مـتن اإلقنـاع، ج. ٤١٧ص
 .٢١٠هـ، ص١٣١٩الشرقیة، مصر، 

، دار ٢مــصطفى ابــراهیم الزلمـــي، أصــول الفقــه اإلســـالمي فــي منهجــه الجدیـــد، ط. د: أنظــر) ٢(
 .٣٧٠، ص١٩٩٧الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  
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 ).٢٢٨(آلیة سورة البقرة، ا) ١(

 .٩٣٨البخاري، المصدر السابق، ص) ٢(

ابـراهیم . ٥٤، ص٤زین الدین بـن ابـراهیم بـن محمـد بـن محمـد بـن بكـر، المـصدر الـسابق، ج) ٣(
 ١٤٠٠، المكتــب االســالمي، بیــروت، ٧بـن محمــد بــن عبــداهللا بــن مفلــح الحنبلــي، المبــدع، ج

، ٤و بكـر، اعانـة الطـالبین، جالسید البكري بن السید محمد شطا الـدمیاطي أبـ. ٣٩٣هـ، ص
علي الصعیدي العـدوي المـالكي، حاشـیة العـدوي، دار الفكـر، . ٢١٩دار الفكر، بیروت، ص

 .١٠٥ هـ، ص١٤١٢بیروت، 
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محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد الـــسیواسي، شـــرح فـــتح . ١٨٢، ص٣الكاســـاني، المـــصدر الـــسابق، ج) ١(

مــالكي، المــصدر الــسابق، أبــو البركــات ال. ٣٨٤، دار الفكــر، بیــروت، ص٢، ط٣القــدیر، ج
 .٤١٧، ص٢ج

 .٣٤٤محمد بن علي بن الحسین بن بابویة القمي، المقنع، المصدر السابق، ص) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  
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 .٢١٠، ص٣منصور بن إدریس الحنبلي، المصدر السابق، ج) ١(

ابــن حــزم، المــصدر الــسابق، . ٢٦٠، ص٥اإلمــام الــشافعي، كتــاب األم، المــصدر الــسابق، ج) ٢(
 .٢٥١، ص١٠ج
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  المطلب الثاني
  أحكام الرجعة في القوانین المقارنة

 

 

 

 

                                   
أحمـد فریـد الزیـدي و : ، تحقیـق٤الرحمن الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب األربعـة، جعبد ) ١(

المحقــق الحلــي، المــصدر الــسابق، . ٤٠٨محمــد فــؤاد رشــاد، المكتبــة التوفیقیــة، مــصر، ص
 .٦٠ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٣٦

  الفرع األول
  القانـون العراقـي
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  الفرع الثاني
  القانـون السـوري





 





 







 

 



 



 



 

  
  



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٣٨

  الفرع الثالث
  لجزائـريالقانـون ا
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  ٣٩

 

  الفرع الرابع
  القانـون الصومالـي





 





 







 









 

 

 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٤٠

 

  الفرع الخامس
  تقویـم القوانیـن
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)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٤٢

  :الخاتمة 
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)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ٤٦

  :المصادر 
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