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Abstract 
Revocability is returning a wife of an actual consummated 
marriage after a revocable divorce . Testifying the revocability 
Raja is an ordinance by agreement of the jurists . but the 
difference of opinion revolves around the intended meaning of 
the ordinance : whether it is expressive of obligation or 
recommendation . However , the preponderant opinion is that 
testifying the revocability Raja is expressive of obligation 
since it makes it easy to prove revocability Raja when there is 
denial and to reduce cases of divorce when the husband 
becomes aware of the serious effects consequenton him. 





                          

)) مقدمة دراسة تحلیلیة مقارنة –أحكام الرجعةبحث مستل من رسالة الماجستیر الموسومة (( (*)
 .  ٢٠١٢إلى مجلس كلیة الحقوق جامعة الموصل 

  .٢٥/٦/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ٥/٥/٢٠١٣أستلم البحث  في     
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 .  ٢/  ) سورة الطالق : اآلیة١(
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  املبحث األول 
  ماهية الرجعة 






  املطلب األول
  تعريف الرجعة ومشروعيتها





  

  الفرع األول
  تعريف الرجعة





  املقصد األول
 ً   الرجعة لغة






                          

  ).٨)  سورة العلق، اآلیة:(١(
أبو عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراهیدي، كتاب العین ، تحقیق د. مهدي المخزومي ود. ) ٢(

، د/ط ، دار ومكتبة الهالل ، بال سنة طبع، حرف العین ، باب  ١إبراهیم السامرائي ،ج
  .٢٢٦-٢٢٥العین والجیم والراء معهما ، ص
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  املقصد الثاني
  الرجعة اصطالحاً 











                          

  ).١١آلیة،(سورة الطارق، ا )١(
، ، د/ط، دار الفكـــر ٢ییس اللغـــة ، جأبـــو الحســـین احمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا ، معجـــم مقـــا )٢(

، ن مكـــرم بـــن منظـــور األفریقـــي المصـــري؛ محمـــد بـــ٤٩١-٤٩٠، كتـــاب الـــراء ، ص ١٩٧٩
؛ مـــحمد ١١٤، صة طبــع ، فصـــل الــراء ، حـــرف العــین، بــال ســن ١، ط ٨لســان العــرب ، ج

، دار الكتـاب العربـي ، بیـروت  ١ادر الـرازي ، مختـار الصـحاح ، طبن أبي بكـر بن عبـد القـ
  .٢٣٥-٢٣٤، باب الراء ، مادة (ر ج ع) ، ص ١٩٦٧، لبنان ،

، دار المعرفــة ، د/ط  ٤ائــق شــرح كنــز الــدقائق ، ج) زیــن الــدین ابــن نجــیم الحنفــي ، البحــر الر ٣(
ماعـة مـن علمـاء الهنـد ؛ الشـیخ نظـام وج ٥٤للطباعة والنشر ، بیـروت ، بـال سـنة طبـع ،ص

،  ١٩٨٠لبنـان ،  ، دار إحیاء التراث العربي ، بیـروت ،٣، ط١األعالم ، الفتاوى الهندیة ،ج
  .٤ص

اني ، الهدایــة برهــان الــدین أبــي الحســن علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجلیــل الرشــداني المرغینــ) ٤(
الده ، مصـر، بـال طفى البـابي الحلبـي وأو ، ط األخیـرة ، مطبعـة مصـ٢شرح بدایة المبتدئ، ج

 . ٦، صسنة طبع
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) اإلمــام عــالء الــدین بــن أبــي بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي ، بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب ١(
  .١٨٠، ص ١٩٨٢، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ٢، ط ٣الشرائع ،ج

خاتمــة المحققــین محمــد أمــین الشــهیر بــابن عابــدین ، حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار  )٢(
، ١٩٦٦، مطبعة مصطفى ألبابي الحلبي وأوالده ،مصـر،  ٢، ط ٣شرح تنویر األبصار ، ج

  .٣٩٨-٣٩٧ص
الشــیخ احمــد بــن محمــد الصــاوي المــالكي، بلغــة الســالك ألقــرب المســالك إلــى مــذهب اإلمــام  )٣(

 ٢١٥، د/ط ، دار إحیاء الكتب العربیة ، بـال سـنة طبـع ، ص٢مالك على الشرح الصغیر،ج
المــة شــمس الــدین الشــیخ محمــد عرفــة الدســوقي ، حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح ؛ العــالم الع
 .  ٤١٥، د/ط ، دار إحیاء الكتب العربیة ، بال سنة طبع ، ص ٢الكبیر ، ج

، د/ط ،  ٢العالمة الشیخ محمد علیش ، شرح مـنح الجلیـل علـى مختصـر العالمـة خلیـل ،ج )٤(
  . ٢٩٦بال سنة طبع ، ص

الخیـر بـن سـالم بـن اسـعد بـن عبـداهللا ابـن محمـد بـن موسـى بـن عمـران  ) اإلمام یحیـى بـن أبـي٥(
، ١٠الســقا ، جحمــد حجــازي احمــد أ د. العمرانــي ،البیــان فــي فقــه اإلمــام الشــافعي ، تحقیــق:

؛ شمس الدین محمـد  ٢٢٥د/ط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، بال سنة طبع ، ص
دین الرملـي الشـهیر بالشـافعي الصـغیر ، نهایـة بن أبي العباس احمـد بـن حمـزة ابـن شـهاب الـ

، طفى ألبــابي الحلبــي وأوالده ، مصــر،د/ط ، مطبعــة مصــ ٧المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ،ج
 =؛ العالمــة الشــیخ ســلیمان بــن محمــد بــن عمــر ،  حاشــیة البجیرمــي علــى ٥٣،ص ١٩٣٨
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ــــان ،  ١، ط ٤شــــرح مــــنهج الطــــالب ، ج= ــــة ، بیــــروت ، لبن م،  ٢٠٠٠، دار الكتــــب العلمی
  ٥٤ص

ي فقــه اإلمــام احمــد بــن حنبــل ، شــیخ اإلســالم موفــق الــدین ابــن قدامــه المقدســي ، الكــافي فــ )١(
 ؛ اإلمــام محمــد بــن احمــد بــن عبــد العزیــز ٦٩٧، دار ابــن حــزم ، بــال ســنة طبــع ، صد/ط

ـــــة أولـــــي النهـــــىا شـــــرح المنتهـــــى ((منتهـــــى   لفتـــــوحي الحنبلـــــي الشـــــهیر بـــــابن النجـــــار ، معون
، مكتبــة االســدي ،  ٥، ط ١٠عبــد الملــك بــن عبـداهللا دهــیش ، ج د. أ. تحقیـق:)) ، اإلرادات

؛ بهاء الدین عبد الـرحمن بـن إبـراهیم المقدسـي ، العـدة شـرح  ٥، ص ٢٠٠٨مكة المكرمة ، 
  .  ٤٢١ة ، الریاض ، بال سنة طبع ، صالعمدة ، د/ط ، مكتبة الریاض الحدیث

 ســعید بــن حــزم الظــاهري ، المحلــى ، تحقیــق: اإلمــام الجلیــل أبــي محمــد علــي بــن احمــد بــن )٢(
 .٢٥١، صیل ، بیروت ، بال سنة طبع، د/ط ، دار الج ١٠لجنة إحیاء التراث العربي ، ج

المختصــر النــافع إلـى فقــه األمامیــة،  ینظـر: أبــو القاسـم نجــم الــدین جعفـر بــن الحســن الحلـي، )٣(
مـــة الشـــیخ عبـــد الكـــریم ؛ العال ٢٢٢، ص ١٩٨٥، دار األضـــواء ، بیـــروت ، لبنـــان ،  ٣ط

الحلـــي ، األحكــــام الجعفریــــة فــــي األحـــوال الشخصــــیة ، د/ط ، دار الرقــــي للطباعــــة والنشـــــر 
 =الطوسـي ؛ أبـي جعفـر ٨١، ص ٢٣٠المـادة  بیـروت ، لبنـان ، بـال سـنة طبـع ،والتوزیع ، 
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   د الثالثاملقص
  الرجعة قانونا














                                                               

، ١، طالشــیخ محمـد المحســون المعـروف بـابن حمــزة ، الوسـیلة إلــى نیـل الفضــیلة ، تحقیـق:=
  .  ٣٢١، ص ١٩٨٩بعة الخیام ، قم ، مط

   المعدل. ١٩٥٩لسنة ١٨٨المرقم  )١(
مــن قــانون األحــوال الشخصــیة العراقــي علــى انــه (الطــالق قســمان: رجعــي :  )٣٨نصــت م( ) ٢(

وتثبــت الرجعــة بمــا یثبــت بــه وهــو مــا جــاز للــزوج مراجعــة زوجتــه أثنــاء عــدتها منــه دون عقــد 
 ).الطالق
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إذا لـم یوجـد -٢المـادة األولـى مـن قـانون األحـوال العراقـي علـى انـه ( نصت الفقـرة الثانیـة مـن )١(
نـــص تشـــریعي یمكـــن تطبیقـــه فـــیحكم بمقتضـــى مبـــادئ الشـــریعة اإلســـالمیة األكثـــر مالئمـــة 

  لنصوص هذا القانون ).  
  .المعدل ٢٠٠١) لسنة  ٨٢و الرقم ( ذ )٢(
 .من قانون األحوال األردني )٩٣نظر المادة (ی )٣(
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  )أحوال أردني.٩٧( نظر می )١(
  .) أحوال أردني٨٢نظر م (ی) ٢(
 .المعدل ١٩٥٣) لسنة  ٥٩و الرقم ( ) ذ٣(
 ٢٠٠٥لسنة ٠٥/٠٢) المعدل بالرقم ٤(
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  الفرع الثاني
  مشروعية الرجعة





  املقصد األول
  الكتاب




 

                          

  ).٢٢٨( ، اآلیة:سورة البقرة )١(
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، ٣، ط ٣، جالقـرآن ، الجـامع ألحكـام محمـد بـن احمـد األنصـاري القرطبـي) ینظر أبي عبد اهللا١(
؛ اإلمام أبي جعفر محمـد بـن جریـر  ١٢٠، ص١٩٦٧باعة والنشر ، دار الكتاب العربي للط

، دار ابــن ١، ط٢ج جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن، تحقیــق: محمــود شــاكر، الطبــري ،
؛ اإلمــام الجلیــل الحــافظ عمــاد الــدین أبــي  ٥٩٩-٥٩٨، ص  ٢٠٠٢، ، لبنــانبیــروت ،حــزم

ــــیر الدمشـــقي ، تفســـیر القـــرآن ــــاعیل ابـــن كثـ العظـــیم ، تحقیـــق: مصـــطفى الســـید   الفـــداء إسمـ
، باعــــة والنشــــر، الریــــاض، الســــعودیة، دار عــــالم الكتــــب للط ١، ط ٢محمــــود وآخــــرون ، ج

 .٣٣٨م، ص  ٢٠٠٤
  ). ٢٢٩سورة البقرة ، اآلیة ( )٢(
بعد الطلقة الثالثة تكون هناك مراجعة ولیست رجعة وذلـك بعـد أن تتـزوج المطلقـة بـزوج آخـر ) ٣(

طــالق ومــن ثـــم یجــوز لزوجهــا األول إن یتزوجهــا بمهــر وعقــد جدیـــدین ثــم تفارقــه بمــوت أو 
ـَال (( ودلیل ذلك قوله َهـا َف لََّق ـِإن َط ُ َف ه ـرَ جـًا َغیْ ـنِكَح َزوْ ـُد َحتَّـىَ تَ عْ ـهُ ِمـن بَ َها َفَال تَِحـلُّ َل َفِإن َطلََّق

ــِه وَ  ــا ُحــُدوَد الّل ِقیمَ ُ ــا َأن ی نَّ ن َظ ــا ِإ اَجعَ تَرَ ــا َأن یَ ِهمَ یْ ٍم ُجَنــاَح َعَل ــوْ َهــا لَِق یُِّن بَ ُ ــِه ی ِتْلــَك ُحــُدوُد الّل
وَن  مُ َل عْ   ). ٢٣٠))  سورة البقرة اآلیة ،(یَ

  .)٢٢٩( ، اآلیة:رة) سورة البق٤(
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  املقصد الثاني
  السنة


 


                          

، دیر ، تحقیــق: د. عبــدالرحمن عمیــرة) ینظــر محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني ، فــتح القــ١(
؛ ابــــن  ٤١٥-٤١٤م، ص  ٢٠٠٥، دار الوفــــاء للطباعــــة والنشــــر ، المنصــــورة ،  ٣، ط١ج

؛ القرطبي ، الجـامع ألحكـام  ٣٣٩، مصدرٌ سابق ، ص  ٢كثیر ، تفسیر القران العظیم ، ج
 . ١٢٨، مصدرٌ سابق ، ص  ٣القران ، ج

  ). ٢٣١(  ) سورة البقرة ، اآلیة:٢(
  ). ٢(  سورة الطالق ، اآلیة:) ٣(
، ؛ الشوكاني ١٥٦، مصدرٌ سابق ، ص  ٣ینظر  القرطبي ، الجامع ألحكام القران ، ج )٤(

؛ أ.الشیخ محمد علي السایس ، تفسیر آیات  ٤٢٢، مصدرٌ سابق ، ص  ١فتح القدیر ، ج
  .١٤٨ة علي صبیح ،بال سنة طبع ، ص ، د/ط ، مطبع ١األحكام ، ج
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، لمغیـرة بـن بردزبـه البخـاري الجعفـي) ینظر اإلمام عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبـراهیم بـن ا١(
، د/ط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،لبنان ، بـال سـنة طبـع ، كتـاب  ٦صحیح البخاري ، ج

؛ واللفـظ لـه ١٦٣-١٦٢هن لعـدتهن ، ص الطالق ، باب یائیها النبي إذا طلقتم النساء فطلقـو 
، كتـــاب  ٢اإلمـــام مســـلم بـــن الحجـــاج أبوالحســـن القشـــیري النیســـابوري ، صـــحیح مســـلم ، ج

 .١٤٧١/١٠٩٣الطالق ، باب تحریم طالق الحائض ، برقم 
) حـدیث صـحیح ؛الحـافظ أبـي عبـداهللا محمـد بــن یزیـد القـز وینـي المعـروف بـابن ماجـه ، ُســنن ٢(

، د/ط ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر ، بــال  ١ابـن ماجـه ، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي ، ج
واللفـــظ لـــه  ٢٠١٦/٦٥٠ســـنة طبـــع ، كتـــاب الطـــالق ، بـــاب حـــدثنا ســـوید بـــن ســـعد ، بـــرقم 

ُسـنن أبـي داود، تحیـق محمـد  ن األشـعث السجسـتاني األزدي المعـروف بـأبو داود،؛سلیمان بـ
ـــدین عبدالحمیـــد ، ج كتـــاب الطـــالق ، بـــاب  ، د/ط ، دار الفكـــر، بـــال ســـنة طبـــع ،٢محـــي ال

؛ اإلمام محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني ، نیـل االوطـار  ٢٨٥/ ٢٢٨٣المراجعة ، برقم 
، طفى ألبــابي الحلبــي وأوالده ، مصــر، مطبعــة مصــ ، ط األخیــرة ٥شــرح منتقــى األخبــار ، ج

 .  ١/٢٤٧ا وطاعة الوالد فیه ، برقم بال سنة طبع ، باب جوازه للحاجة وكراته مع عدمه
طــالق ، بــاب ، مصــدرٌ ســابق ، كتــاب ال ٢) حــدیث صــحیح ؛ ابــو داود ، ســنن أبــي داود ، ج٣(

، ١ه ، ُســنن ابـن ماجــة ، ج؛ ابـن ماجـواللفـظ لــه  ٢١٨٦/٢٥٧، بـرقم الرجـل یراجـع وال یشــهد
؛ اإلمــــام ابـــن حجــــر  ٢٠٢٥/٦٥٢بـــرقم  ، ســـابق ، كتــــاب الطـــالق ، بــــاب الرجعـــةمصـــدرٌ 

تحقیـق: إبـراهیم إسـماعیل عصـر ، د/ط ،  العسقالني ، بلوغ المـرام مـن جمـع أدلـة األحكـام ،
  .١٠٢٠/٢٧١برقم  كتاب الرجعة ، بغداد ، العراق ، مكتبة الشرق الجدید ،
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، مصدرٌ سابق ،كتاب الطالق ، باب مـا  ١ز ویني ، سنن ابن ماجة ، ج) حدیث صحیح ؛الق١(
،مصـدرٌ سـابق،  ٢واللفظ له ؛ابو داود، سنن أبـي داود ،ج ٢٠٥١/٦٦١جاء في ألبته ، برقم 

؛ العســقالني ، بلـــوغ المــرام ، مصـــدرٌ  ٢٢٠٦/٢٦٣كتــاب الطـــالق ، بــاب فـــي ألبتــه ، بـــرقم 
، مصـدرٌ ٥؛ الشوكاني ، نیل االوطـار، ج ٢٦٨-١٠٠٩/٢٦٧سابق ، كتاب الطالق ، برقم 

  .١/٢٥٥لبته... ، برقم سابق ، كتاب الطالق ، باب ما جاء في طالق أ
؛ ابـــــــن قدامـــــــة، ١٢٠، مصـــــــدرٌ ســـــــابق ، ص  ٣) القرطبـــــــي، الجـــــــامع ألحكـــــــام القـــــــران ، ج٢(

 .٤٧١،مصدر سابق،ص٨المغني،ج
  ).٢٢٨) سورة البقرة : اآلیة : (٣(
 ).٢٢٩:() سورة البقرة : اآلیة ٤(
أبــو  ) ینظــر: احمــد بــن شــعیب أبــو عبــدالرحمن النســائي ، ســنن النســائي ،تحقیــق عبــد الفتــاح٥(

م ، كتــــاب ١٩٨٦هــــ)/١٤٠٦، مكتبـــة المطبوعـــات اإلســــالمیة ، حلـــب ، ( ٢، ط ٦، جغـــدة
 =واللفــظ لــه؛ أبــي ٢١٢/ ٣٥٥٤قمالطــالق ،بــاب نســخ المراجعــة بعــد التطلیقــات الــثالث ، بــر 
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  املعقول


 

 




  املطلب الثاني
  احلكمة من الرجعة










   

                                                               

، مصـــدرٌ ســـابق ، كتـــاب الطـــالق ، بـــاب نســـخ المراجعـــة بعـــد  ٢د ،ج، ســـنن أبـــي داو داود=
 .٢١٩٥/٢٥٩التطلیقات الثالث ، برقم

  ).١: (ة الطالق : اآلیةر ) سو ١(
 . ١٨١، مصدرٌ سابق ، ص  ٣) الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج٢(
ـــد الربیـــع ، اإللـــزام فـــي مســـائل األحـــول الشخصـــیة ، ط ) د.٣( شـــر ، دار النفـــائس للن ١ولیـــد خال

 .١٤٨-١٤٧م ، ص ٢٠٠٧والتوزیع ، األردن ، 
م،  ١٩٩٧، دار الفكر ، دمشق ،  ٤، ط ٩وهبة الزحیلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، ج د. ) ٤(

 .٦٩٨٧ص
  )١) سورة الطالق : اآلیة :(٥(
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  .١٨١، مصدرٌ سابق ، ص  ٣) الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج١(
، دار المعارف ، مصر ،١القانون ، طة اإلسالمیة و حمد الغندور، الطالق في الشریعأ )  د.٢(

 . ٢١٧م، ص١٩٦٧
 .  ١٩٥م،  ص١٩٦٧، بال مكان نشر، ٥ط ،٢)  سید قطب ، في ظالل القران ، ج٣(
 ). ٢٢٨( :) سورة البقرة : اآلیة٤(
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  املبحث الثاني 
  اإلشهاد على الرجعة






  

  املطلب األول 
  اإلشهاد على الرجعة يف الفقه اإلسالمي 








  

  املذهب األول :   







                          
 .  ٢) سورة الطالق : اآلیة / ١(
اعــة مــن علمــاء ؛ الشــیخ نظــام وجم ١٩، مصــدر ســابق ، ص  ٥) السرخســي ، المبســوط ، ج٢(

؛ المرغیناني ، الهدایة شـرح بدایـة  ٤٧٠، مصدر سابق ، ص  ١الهند ، الفتاوى الهندیة ، ج
 .  ٧، مصدر سابق ، ص  ٢المبتدىء ، ج
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،  ٢؛ الـدردیر ، الشـرح الكبیـر ، ج ٣٢٤، مصدر سـابق ، ص ٢) اإلمام مالك ، المدونة ، ج١(
 ٤٢٤، مصـدر سـابق ، ص  ٢، ج؛ الدسوقي ، حاشیة الدسوقي  ٤٢٤مصدر سابق ، ص 

 .  ٦٣، مصدر سابق ، ص  ٢، ج؛ ابن رشد ، بدایة المجتهد  ٤٢٥ –
، ؛ المـاوردي ، الحـاوي الكبیـر ٣٣٦ ، مصدر سابق ، ص ٣الشربیني ، مغني المحتاج ، ج) ٢(

 . ٣٠، مصدر سابق ، ص  ٤؛ البكري ، اعانة الطالبین ، ج ١٩٣، مصدر سابق ،  ١٣ج
؛ الشــیخ مجــد الــدین ابــي البركــان  ٤٨٣، مصــدر ســابق ، ص  ٨لمغنــي ، جابــن قدامــة ، ا) ٣(

عبــد الســالم بــن عبــد اهللا بــن الخضــر ابــن تیمیــه الحرانــي ، المحــرر فــي الفقــه علــى مــذهب 
االمام احمد بن حنبل ، تحقیق : محمـد حسـن محمـد حسـن اسـماعیل واحمـد محـروس جعفـر 

؛  ١٦٨، ص  ١٩٩٩لبنــــــــان ، ، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة ، بیــــــــروت ،  ١، ط ٢صــــــــالح ، ج
 .  ٤٨٨، مصدر سابق ، ص  ٢الزركشي ، شرح الزركشي ، ج

؛ زیـــــــد  ٥، ص ٤، النهایـــــــة ، ج؛ الطوســـــــي  ٣٠، ص ٣) الحلـــــــي ، شـــــــرائع اإلســـــــالم ، ج٤(
 .  ٤٢، الرجعة في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، صمصطفى

 .  ٢٢٩) سورة البقرة : اآلیة / ٥(
 .  ٢٢٨ ) سورة البقرة : اآلیة /٦(
 .  ٢) سورة الطالق : اآلیة / ٧(
 . ٢٣٠) سورة البقرة : اآلیة / ٨(
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؛ الكاساني ، بـدائع الصـنائع،  ٤٨٨، مصدر سابق ، ص  ٢) الزركشي ، شرح الزركشي ، ج١(
؛ د . احمـــد فـــراج حســـین ، احكـــام االســـرة فـــي االســـالم ،  ١٨١، مصــدر ســـابق ، ص  ٣ج

ــــه ؛ المستشــــار احمــــد مح ٨٨مصــــدر ســــابق ، ص ــــزواج العرفــــي أركان مــــود خلیــــل ، عقــــد ال
 .  ٩٠م، ص  ٢٠٠٦وشروطه وأحكامه ، د / ط ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، 

 ) تقدم تخریجه تنظر الص من الرسالة . ٢(
؛ البكـــري ، إعانـــة  ١٨١، مصـــدر ســـابق ، ص  ٣) ینظـــر : الكاســـاني ، بـــدائع الصـــنائع ، ج٣(

ــــو العینــــین بــــدران ، أحكــــام الــــزواج  ٣٠، مصــــدر ســــابق ، ص  ٤الطــــالبین ، ج ؛ بــــدران اب
 .  ٢٥٥والطالق في اإلسالم ، مصدر سابق ، ص 

 .  ٢) سورة الطالق : اآلیة / ٤(
 .  ٢٨٢) سورة البقرة : اآلیة / ٥(
، ٤الطـــالب، ج) الشـــیخ ســـلیمان بـــن عمـــر البجیرمـــي ، حاشـــیة البجیرمـــي علـــى شـــرح مـــنهج ٦(

؛ ١٩، مصـــــدر ســـــابق، ص  ٥ســـــوط ، جالمب؛ الســـــر خســـــي ،  ٥٥مصـــــدر ســـــابق ، ص 
 . ٤٨٨، مصدر سابق ، ص  ٢لزركشي ، جالزركشي ، شرح ا
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؛ البجیرمــي ، حاشــیة البجیرمــي،  ١٩ ، مصــدر ســابق ، ص ٥) الســر خســي ، المبســوط ، ج١(
 . ٥٥، مصدر سابق ، ص  ٤ج

 ،؛ ابـــن عابـــدین ٦، مصـــدر ســـابق ، ص  ٢) المرغینــاني ، الهدایـــة شـــرح بدایـــة المبتــدئ ، ج٢(
؛ د . محـــمد الزحیلــي ، المعـــتمد فــي  ٤١٠، مصــدر ســابق ، ص  ٣حاشــیة رد المحتــار ، ج

؛ د . احمـــد بخیـــت الغزالـــي ود . عبـــد  ١٨٥،  مصـــدر  ســـابق ، ص  ٤الفقـــه الشـــافعي، ج
الحلـیم محمــد منصــور علـي ، أحكــام األســرة فــي الفقـه اإلســالمي ومــا یجـري علیــه العمــل فــي 

 ٢٠٠٩عي ، اإلســكندریة ، ، دار الفكــر الجــام ١ي ، طمصــر ودول مجلــس التعــاون الخلیجــ
 . ٤٠٠م، ص 

  . ٢٢٩) سورة البقرة : اآلیة / ٣(
 .  ٢٢٨) سورة البقرة : اآلیة / ٤(
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؛ ابـــن كثیـــر ، تفســـیر القـــران  ١٢٦، مصـــدر ســـابق ، ص  ٣) القرطبـــي ، أحكـــام القـــران ، ج١(
 .  ٢٧٢، مصدر سابق ، ص  ١العظیم ، ج

 .  ٢یة / ) سورة الطالق : اآل٢(
 ) تقدم تخریجه تنظر الص من الرسالة . ٣(
، مصــدر ســابق ، كتــاب الطـــالق ،  ٩) العســقالني ، فــتح البــاري شــرح صـــحیح البخــاري ، ج٤(

 .  ٣٤٨ص
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، ؛ القرطبـي ١٣٤، مصـدر سـابق ، ص  ٣القـران ، ج آي ) الطبري ، جامع البیان عن تأویـل١(
ابــــن كثیــــر ، تفســــیر القـــــران  ؛ ٤٠٣ – ٤٠٢، مصــــدر ســـــابق ، ص  ٣أحكــــام القــــران ، ج

 .  ٣٣٧، مصدر سابق ، ص  ١، جالعظیم
؛ زیــد مصــطفى ، الرجعــة ٣٢٦- ٣٢٤، مصــدر ســابق ، ص ٢) اإلمــام مالــك ، المدونــة ، ج٢(

 .  ٤٤في الفقه اإلسالمي ، مصدر سابق ، ص
، اإلمــام أبــي زكریــا محــي  ١٩٣، مصــدر ســابق ، ص  ١٣) المــاوردي ، الحــاوي الكبیــر ، ج٣(

، دار الفكـــر ، بیـــروت ،  ١، ط ١٨لـــدین بـــن شـــرف النـــووي ، المجمـــوع شـــرح المهـــذب ، جا
 .  ٣٠، مصدر سابق ، ص  ٤؛ البكري ، إعانة الطالبین ، ج ٣٧١، ص  ١٩٩٦لبنان ، 

؛ اإلمـام العالمـة شــمس الـدین أبــي  ٤٨٣، مصـدر ســابق ، ص  ٨) ابـن قدامـه ، المغنــي ، ج٤(
، كتـــاب الفـــروع فـــي فقـــه اإلمـــام احمـــد بـــن حنبـــل ومعـــه عبـــد اهللا محمـــد بـــن مفلـــح المقدســـي 

 ،، دار الكتــاب العربــي ١، ط ٣ي ، جتصــحیح الفــروع ، تحقیــق : الشــیخ عبــد الــرزاق المهــد
، مصـدر  ٢؛ الزركشي ، شرح الزركشـي ، ج ٢٢٨ – ٢٢٧م، ص  ٢٠٠٢، لبنان ، بیروت

 .  ٤٨٨سابق ، ص 
 .  ٢٥١، ص  ، مصدر سابق ١٠) اإلمام ابن حزم ، المحلى ، ج٥(
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 .  ٢) سورة الطالق : اآلیة / ١(
، ؛ الزركشــي ٣٧١، مصــدر ســابق ، ص  ١٨) االمــام النــووي ، المجمــوع شــرح المهــذب ، ج٢(

؛ االمــــام محمــــد ابــــو زهــــرة ، االحــــوال  ٤٨٨، مصــــدر ســــابق ، ص  ٢شـــرح الزركشــــي ، ج
 .  ٣١٤ – ٣١٣الشخصیة ، مصدر سابق ، ص 

 .  ٢٥١، مصدر سابق ، ص  ١٠لمحلى ، ج) االمام ابن حزم الظاهري ، ا٣(
، مصـدر سـابق ، كتـاب االقضـیة ، بـاب نقـض االحكـام  ٣) االمام مسلم ، صـحیح مسـلم ، ج٤(

 .  ١٣٤٣/  ١٧١٨الباطلة ومحدثات االمور ، برقم 
 ) تقدم تخریجه اتنظر الص من الرسالة . ٥(
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، عــون المعبــود شــرح  لصــدیقي العظــیم آبــادياعبــد الــرحمن شــرف الحــق محمــد اشــرف  ) ابــي١(
، د / ط ، دار إحیــاء التـــراث  ٦ســنن أبــي داود ، تحقیــق : عبــد الـــرحمن محمــد عثمــان ، ج

نسـخ المراجعـة بعـد التطلیقـات الــثالث ، العربـي ، بـال سـنة طبـع ، كتـاب الطـالق ، بـاب فـي 
 .  ١٢٦/  ٢١٨٦برقم 

 .  ٢٥١، مصدر سابق ، ص  ١٠) اإلمام ابن حزم ، المحلى ، ج٢(
 .  ٢٨٢سورة البقرة : اآلیة / ) ٣(
 .  ٦) سورة النساء : اآلیة / ٤(
 .  ٢٥١، مصدر سابق ،   ١٠المحلى ، ج) اإلمام ابن حزم ، ٥(
، مصــدر ســابق ، كتــاب البیــوع ، بــاب اذا  ٢) متفــق علیــه ، البخــاري ، صــحیح البخــاري ، ج٦(

، ٣صـحیح مسـلم ، ج ؛ اإلمـام مسـلم ، ٧٣٢/  ١٩٧٣بین البیعان ولم یكتما ونصحا ، بـرقم 
 .  ١١٦٤/  ١٥٣٢لبیع والبیان ، برقم مصدر سابق ، كتاب البیوع ، باب الصدق في ا
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، ، مصـدر سـابق ، كتـاب الطـالق ٦، ج ) العظیم آبادي ، عـون المعبـود شـرح سـنن ابـي داود١(
 .  ١٢٦/  ٢١٨٦باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثالث ، برقم 

 . ٢) سورة الطالق : اآلیة / ٢(
 .  ٢) سورة الطالق : اآلیة / ٣(
ـــــة ،  ١٥٨، مصـــــدر ســـــابق ، ص  ١٨) ینظـــــر : القرطبـــــي ، أحكـــــام القـــــران ، ج٤( ؛ ابـــــن تیمی

، مكتبـة الرشــد ،  ١موسـوعة اإلجمـاع ، جمـع وترتیـب د . عبــد اهللا بـن مبـارك آل سـیف ، ط
 .  ٤٦٧ – ٤٦٦م ، ص  ٢٠٠٩الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 

 .  ٢الطالق : اآلیة / ) سورة ٥(
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 . ١٥٩، مصدر سابق ، ص  ١٨لقران ، ج) ینظر : القرطبي ، أحكام ا١(
 .  ٣٨٠، مصدر سابق ، ص  ٤العظیم ، ج) ینظر : ابن كثیر ، تفسیر القران ٢(
 . ٤٠١، مصدر سابق ، ص  ٣لمحتار ، ج) ینظر : ابن عابدین ، حاشیة رد ا٣(
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؛ عــالء الــدین  ٢٢٥، مصــدر ســابق ، ص  ١صــیة ، ج) د . احمــد الكبیســي ، األحــوال الشخ١(
، ١٩٦٢ط ، مطبعـة العـاني ، بغـداد ، ، د /  ١خروفه ، شرح قانون األحوال الشخصیة ، ج

 .  ٤٥٩ص 
بغـداد ،  ، مطبعـة الرابطـة ، ١) المحـامي محسـن نـاجي ، شـرح قـانون األحـوال الشخصـیة ، ط٢(

 .  ٣٠٠، ص  ١٩٦٢
 .  ٣٠١ون األحوال الشخصیة ، مصدر سابق ، ص ) المحامي محسن ناجي ، شرح قان٣(
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 ٨/  ٩بتـاریخ  ٢٠١٠/ ش /  ٥٣٠١) قرار محكمة األحوال الشخصیة في الموصل ذو الـرقم ١(
 . غیر منشور ٢٠١٠/ 

منشــور  ١٩٨٠/  ٩/  ١٤بتــاریخ  ١٩٧٩/ شخصــیة /  ٢٩٩٤) قــرار محكمــة التمییــز المــرقم ٢(
، أیلول ) –آب  –ث ، السنة الحادیة عشرة ( تموز في مجموعة األحكام العدلیة ، العدد الثال

  ٢٨، ص  ١٩٨٠
 ٢٠٠٩/ الهیـأة الشخصـیة األولـى /   ٣٥٠٠/  ٢٩٥٢) قرار محكمة التمییز االتحادیة المرقم ٣(

 . غیر منشور ٢٠٠٩/  ٧/  ٣٠بتاریخ 
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 ) تدون إذا كانت الزوجة حاضرة . ١(
 ) تدون إذا كانت الزوجة غائبة . ٢(
 ) من قانون األحوال الشخصیة األردني . ٩٧مادة (: الرینظ) ٣(
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؛ المرغینـاني ، الهدایـة شـرح بدایـة  ١٩، مصدر سـابق ، ص  ٥) السر خسي ، المبسوط ، ج١(
 .  ٧، مصدر سابق ، ص  ٢المبتدئ ، ج

، نقــال عــن د .  ١٩٩٦/  ٧/  ٢٧بتــاریخ  ٤٠٩٧٥) قــرار محكمــة االســتئناف الشــرعیة المــرقم ٢(
، مصــدر ســابق ،  ١لشــرعیة ، جاود ، القضــایا واألحكــام فــي المحــاكم ااحمــد محمــد علــي د

 . ٥٤٨ص 
 ) من قانون األحوال الشخصیة السوري . ١١٨: المادة (نظری) ٣(
؛ الشـیخ نظـام وجماعـه مـن علمـاء  ١٩، مصدر سابق ، ص  ٥) السر خسي ، المبسوط ، ج٤(

 .  ٤٧٠، مصدر سابق ، ص  ١الهند ، الفتاوى الهندیة ، ج
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ةـاخلامت







                          

نقــال عــن عــزة  ١٩٧٦/  ٤/  ١٩بتــاریخ  ٣٨٠/  ٤٠٢) قــرار محكمــة الــنقض الســوریة المــرقم ١(
ضـاحي ، المبــادئ القانونیـة التــي قررتهــا الغـرف الشــرعیة لمحكمــة الـنقض الســوریة ، مصــدر 

 .   ١٦٢سابق ، ص 
نقـال عـن المحـامي  ١٩٩٢/  ١٠/  ١بتـاریخ  ٤٧٢أسـاس  ٩٣٠) قرار محكمة الـنقض المـرقم ٢(

القـــادر جـــار اهللا اآللوســـي ، مجموعـــة أحكـــام الـــنقض فـــي قضـــایا األحـــوال الشخصـــیة ،  عبـــد
 .  ١٧مصدر سابق ، ص 
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