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المقدمة
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، ثم أما بعد، 

احلديثة  التقنية  النعم  هذه  أظهر  ومن  جليلة،  بنِعم  علينا  اهلل  أنعم  فقد 
وُهم  تعامالهتم  الناس  عىل  لت  سهَّ التي  اإللكرتونية  ات  املنصَّ يف  املتمّثلة 
دولتنا  يف  املطلوبة  اخلدمات  إىل  الوصول  عليهم  ت  ويسَّ بيوتاهتم،  يف 
اخلدمات  هذه  إىل  الوزارات  أسبق  ومن  السعودية،  العربية  اململكة  املباركة 

اإللكرتونية: وزارة العدل.
ويف اآلِونة األخرية انتقلت كثري من األعامل اإلهنائية املتعلِّقة باألرسة من 
املحاكم إىل كتابات العدل، ومن هذه األعامل توثيقات احلاالت االجتامعية، 
وكلُّ  ونحوها،  واحلضانة،  واخلُلع،  والرجعة،  الطالق،  إثبات  يف  واملتمثلة 
هذه األعامل -تسهياًل عىل املستفيد- يتم رفعها عن طريق منصات إلكرتونية 
الذي خيصُّ  د  املوحَّ النفاذ  رقم  الداخلية، عن طريق  بوزارة  مبارشة  مرتبطة 

كل مواطن أو مقيم.
ر التقني امللموس، وملا كان ملوضوع الطالق -وهو  ويف ِخَضمِّ هذا التطوِّ
واملجتمع،  الفرد  عىل  آثاره  جهة  من  خاصة  أمهيٌة  النكاح«)))-  ملك  »إزالة 
ة ناِجز  رِغبُت يف املشاركة يف بيان األحكام الفقهية املتعلقة بالطالق عرب منصِّ
الوقوف  يستدعي  فيها  ظاهر  أثٌر  للتقنية  كان  التي  ة  املنصَّ هذه  اإللكرتونية، 
أسميته:  وقد  نفيَا،  أو  إثباتًا  الطالق  عىل  وأثرها  حكمها،  وجتلية  عليها، 

ة ناِجز - دراسة فقهية«. »توثيق الطالق عرب منصَّ

التعريفات )ص: )4)).  (((
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وجعلته يف متهيد، ومبحثني، وخامتة:

التمهيد:

يف طريقة توثيق الطالق، وفيه مطلبان:

املطلب األول: كيفية توثيق الطالق يف املحاكم قبل منصة ناجز.

الطالق  توثيق  وحاالت  ناِجز  ة  منصَّ عرب  الطالق  توثيق  الثاين:  املطلب 
بناء عىل هذه الطريقة.

املبحث األول:

ة ناِجز، وفيه ثالثة مطالب: يف كتابة الطالق أصالة عرب منصَّ

املطلب األوىل: إذا كتب الطالق ونوى بكتابته الطالق.

املطلب الثاين: إذا كتب الطالق ومل ينو بكتابته الطالق.

ناِجز عىل  ة  الثالث: ختريج مسألة كتابة الطالق أصالة عرب منصَّ املطلب 
ما سبق.

الثاين: املبحث 

ة ناِجز، وفيه ثالثة مطالب: يف كتابة الطالق وكالة عرب منصَّ

املطلب األول: توكيل الزوج موظف مكتب اخلدمات أو غريه يف تطليق 
امرأته ورفع الطلب.

رفع  يف  غريه  أو  اخلدمات  مكتب  موظف  الزوج  توكيل  الثاين:  املطلب 
الطلب فقط.
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ناِجز عىل  ة  منصَّ الطالق وكالة عرب  كتابة  الثالث: ختريج مسألة  املطلب 
ما سبق.

اخلامتة:

حتوي أهم النتائج والتوصيات.

فهرس املصادر واملراجع.

البحث: منهج 

اللف والنرش، وأتتبَّع  املنهج االستقرائي، متبعًا طريقة  سأعتمد فيه عىل 
الغالب،  يف  الشاذ  عن  وأخرج  املعتربة،  املذاهب  كتب  يف  الفقهية  األقوال 
وأوثِّق من املصادر واملراجع األصلية املعتمدة عند كل مذهب، ُمبيِّنًا الدليل 
عىل كل قول؛ فإن كان من القرآن أتبعُته باسم السورة ورقم اآلية، وإن كان 
وإن  إليهام،  بالعزو  اكتفيُت  أحِدمها،  أو  الصحيحني  يف  كان  فإن  السنة،  من 
كان يف غريمها عزوُته ملن أخرجه مع احلكم عليه، وأناقش األدلة بام ورد يف 
املستجدة  املسائل  ج  وأخرِّ ذلك،  يف  أجتهُد  أو  مناقشات  من  املذاهب  كتب 

ح حسب ما يظهر يل من أسباب. حسب أصول التخريج املعروفة، ثم أرجِّ
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التمهيد

ويف مطلبان:

المطلب األول: كيفية توثيق الطالق في المحاكم قبل منصة ناجز:

مرت عملية توثيق الطالق بثالث مراحل قبل النظام اإللكرتوين املعتمد 
مؤخرًا يف املحاكم السعودية، وهي عىل النحو اآليت:

إىل  املبارش  حضوره  بعد  املستفيد  قبل  من  اليدوي  النموذج  تعبئة  أوالً: 
املحكمة وحيتوي هذا النموذج عىل اآليت:

). اسم املحكمة التي تقدم بالطلب هلا مع التصدير باسم رئيسها.

2. خيري بعدها بني خيارين:

وحيدد  زوجتي/.........«،  تطليق  يف  رغبة  »لدي  نصه:  األول:   -
الطلقة هل األوىل أو غريها.

الطلقة هل  الثاين: نصه: »طلقت زوجتي/................«، وحيدد   -
هي األوىل أو غريها.

3. معلومات مقدم الطلب.

املختصني  القضاة  أحد  إىل  وحتال  املحكمة،  رئيس  إىل  الطلب  يقدم  ثم 
البيانات من قبل كتاب الضبط يدويًا بحضور وشهود  للنظر فيها، ثم تعبئة 

القايض، وإخراج صك إثبات طالق يدوي.
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ثانيًا: برنامج النظام الشامل وهو ال خيتلف عن الطريقة السابقة، إال أن 
الصك سيخرج مطبوعًا عرب هذا النظام ومؤرشفًا بشكل إلكرتوين.

ثالثًا: نظام اإلهناءات وهو يشبه حلد كبري النظام املعتمد مؤخرًا، وسأبينه 
غري  املستفيد  أن  بالنكاح؛  التلفظ  خيص  فيام  عنه  ويفرتق  الثاين  املطلب  يف 
إدراج لفظ  الطلب بدون  الطالق، وعليه فيمكن رفع  جمرب عىل إضافة لفظ 
مكتب  قبل  من  أو  هو،  قبله  من  املعلومات  هذه  يدخل  قد  إنه  ثم  النكاح، 
اإلجراء،  هلذا  خمصصني  موظفني  عدة  أو  موظف  قبل  من  أو  اخلدمات، 
وجتري عىل هذا النظام من األحكام يف ما خيص كتابة املستفيد أو غريه للفظ 

الطالق ما جيري عىل النظام اجلديد.

توثيق  وحاالت  ناِجز  ة  منصَّ عبر  الطالق  توثيق  الثاني:  المطلب 
الطالق بناء على هذه الطريقة:

ناِجز اإللكرتونية  ة  د إىل منصَّ املوحَّ النفاذ  املستفيد عن طريق  ). يدخل 
ل يف وزارة الداخلية، أو يدخل مبارشة عىل توثيق الطالق. برقمه املسجَّ

ل واملربوط بسجله املدين؛  ق عىل جواله املسجَّ 2. يأيت للمستفيد رقم حتقُّ
َثمَّ الدخول لتوثيق احلاالت االجتامعية، ثم  ناِجز، ومن  ة  للدخول إىل منصَّ

ق إىل ما بعد انتهاء العملية. اختيار توثيق طالق، وُيتيح النظام تأخري التحقُّ

املدين  ِجل  السِّ من  به  اخلاصة  املعلومات  مجيع  لكتابة  املستفيد  م  يتقدَّ  .3
اخلاصة  واملعلومات  به،  اخلاصة  املعلومات  من  وغريها  امليالد  وتاريخ 

بالزوجة أيضًا، مع بيانات عقد الزوجية الذي جيمع بينهام.
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طالق  حال  التالية:  النواحي  من  بالطالق  اخلاصة  البيانات  ُيدِخل   .4
)قبل الدخول، بعد الدخول(، تاريخ الطالق، كتابة لفظ الطالق الذي طلَّق 

به، عدد الطالق.

صدور  بعد  إال  يتم  ال  الطالق  بأنَّ  ِعلم  عىل  أنه  املستفيد  ُيِقرُّ  ثم   .5
إليه الحقًا  الرجوع  يمكن  دة  أو حفظه كُمسوَّ الطلب،  تقديم  ويتمُّ  الوثيقة، 

وإكامل البيانات ثم إرساله.

صني. 6. حُيال الطلب إىل التدقيق من ِقبل موظفني متخصَّ

ه إىل جلنة املصاحلة؛  7. إذا كان بعد الدخول أو اخلَلوة، فإن الطلب يتوجَّ
ر  ملحاولة اإلصالح بني الطرفني يف قضايا الزيارة والنفقة واحلضانة، فإذا تعذَّ

التالية. الُصلح ُأحيل للمرحلة 

ر الُصلح أو كان الطالق قبل  8. ينتقل الطلب لكاتب العدل يف حال تعذَّ
بالطلب،  ة  املختصَّ الرشعية  اجلوانب  من  د  بالتأكَّ ويقوم  واخلَلوة،  الدخول 
أو  الطلب  يقبل  ثم  باملستفيد،  االتصال  طلب  فقط  احلاجة  عند  له  وحَيق 

يرفض حسب معطيات كل طلب.

هاتف  لرقم  ُترسل  إلكرتونية  وثيقة  إصدار  يتم  الطلب  قبول  بعد   .9
الزوج والزوجة املسجل بوزارة الداخلية))).

من  إليها  يرفع  ما  حسب  بأول  أواًل  النظام  لتغيري  مشكورة  تسعى  العدل  وزارة   (((
البحث  هذا  من  االنتهاء  تاريخ  مع  متفق  التوصيف  وهذا  وتوصيات،  مالحظات 

442/8/25)هـ.
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ة ناِجز اخلاصة بوزارة  ومما سبق يتضح أن رفع الطلب بالطالق عرب منصَّ
العدل ال خيلو من ثالث حاالت:

احلالة األوىل:
ظ بالطالق، أو كتبه كتابة سابقة ويرغب يف توثيق  أن يكون الزوج قد تلفَّ

الطالق فحسب، فيكمل معلوماته ويوثِّق الطالق، سواًء بنفسه أو بغريه.
الثانية: احلالة 

دة عن  أن يعِزم الزوج عىل الطالق ومل يتلفظ به بعُد، ومل يكتبه كتابة جمرَّ
النظام، فإذا وصل إىل فقرة لفظ  بنفسه يف  بياناته  ناِجز، ولكنه يكمل  ة  منصَّ

الطالق يقوم الزوج بكتابة لفظ الطالق، ثم يرفع الطلب.
الثالثة: احلالة 

أن يدفع الزوج املعاملة إىل طرف ثالث إلهناء كافة اإلجراءات املتعلقة 
برفع معاملة الطالق، ويأتيه رمز التحقق اخلاص به فيدفعه مبارشة إىل هذا 

الطرف إلكامل الطلب.
أما احلالة األوىل فهي رصحية يف الطالق، عىل خالف يف موضوع الكتابة 
والتوثيق  ظاهر،  حكمها  بحتة،  توثيقية  عملية  وهي  سيأيت،  كام  السابقة 
وسيلة نظامية حلفظ احلقوق، وضبط األحوال الشخصية اخلاصة باملواطنني 

واملقيمني يف الدولة.
وأما احلالة الثانية والثالثة فهي بحاجة إىل تكييف؛ لكوهنا من املستجدات 
ج عليه من  ها إىل أصوهلا وما تتخرَّ عىل ما اعتاده الناس، وتكييُفها يكون بردِّ
دونام  والبحث  الدراسة  حملُّ  فهي  وعليه  الباب،  هذا  يف  الفقهاء  تقريرات 

سواها.
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المبحث األول
ة ناِجز كتابة الطالق أصالة عبر منصَّ

مسألة كتابة الطالق مسألة سابقة، وقد تناوهلا العلامء هللا مهمحر وأول من 
هللا همحر، فقد ُسئل عن  التابعني إبراهيم النخعي )ت: 96هـ(  ق هلا من  تطرَّ
الرجل يكتب الطالق وال يلفظ به فقال هو جائز)))، وورد عنه: »إذا كتب 
هللا همحر  03)هـ(  )ت:  ْعبِيِّ  الشَّ عن  وورد  عليه«)2)،  وجب  بيده،  الطالق 
بَِطاَلِقَها،  إَِلْيَها  َكَتَب  »إَِذا  َقاَل:  هللا همحر  0))هـ(  )ت:  البرصي  واحلسن 
َمْعَمٌر:  َقاَل  ْغَها«،  ُيَبلِّ مَلْ  َما  بَِطاَلٍق  َفَلْيَس  َغَها  ُيَبلِّ َأْن  َقْبَل  حَمَاُه  ُثمَّ  بِِه،  َيْلِفْظ  َومَلْ 
عكرمة  عن  وورد   ،(3(» ْعبِيِّ الشَّ َقْوِل  ِمْثَل  َيُقوُل  احْلََسَن  َسِمَع  َمْن  يِن  »َوَأْخرَبَ
ُجُل َأْن َيْكُتَب إِىَل اْمَرَأتِِه بَِطاَلِقَها  موىل ابن عباس )ت: 05)هـ(: »إَِذا َأَراَد الرَّ
ي«)4)،  َفاْعَتدِّ َحْيَضتِِك  ِمْن  َطُهْرِت  ُثمَّ  َهَذا  ِكَتاِب  َجاَءِك  إَِذا  إَِلْيَها:  َفْلَيْكُتْب 
وورد عن عطاء بن أب رباح )ت: 4))هـ( هللا همحر سئل عن رجل أنه كتب 
طالق امرأته، ثم ندم فأمسك الكتاب، قال: »إن أمسك فليس بيشء، وإن 
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب الرجل يكتب إىل امرأته بطالقها،   (((

حديث رقم )434))).
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب الرجل يكتب إىل امرأته بطالقها،   (2(
الرجل  يف  باب  الطالق،  كتاب  املصنف،  يف  شيبة  أب  وابن   ،)((436( رقم  حديث 

يكتب طالق امرأته، حديث رقم )7998)).
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب الرجل يكتب إىل امرأته بطالقها،   (3(
الرجل  يف  باب  الطالق،  كتاب  املصنف،  يف  شيبة  أب  وابن   ،)((437( رقم  حديث 

يكتب طالق امرأته، حديث رقم )7999)).
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب الرجل يكتب إىل امرأته بطالقها،   (4(

حديث رقم )439))).
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هللا همحر قال: »إَِذا  أمضاه فهو طالق«)))، وورد عن الزهري )ت: 23)هـ( 
اْسُتْحِلَف«)2)،  َجَحَدَها  َفإِْن  َعَلْيَها،  الطَّاَلُق  َوَقَع  َفَقْد  بَِطاَلِقَها  إَِلْيَها  َكَتَب 
فهؤالء التابعون يف هناية القرن األول مطلع القرن الثاين ُحكيت عنهم هذه 
املسائل، فكانت دلياًل عىل ِقدم مسألة كتابة الطالق، وأهنا يف صدر اهتاممات 

العلامء هللا مهمحر.

تفصيالت  الطالق  كتابة  مسألة  أخَذت  الفقهية  املذاهب  ر  تطوَّ ومع 
أوسع، وسأبيِّنها بطريقة اللف والنرش، وفق التايل:

الً: أوَّ

توقُّع  به  ظ  التلفُّ مع  الطالق  كتابة  أن  عىل  تتَّفق  األربعة  املذاهب  تكاد 
د عن الكتابة وقع به الطالق،  الطالق لوقوعه باللفظ)3)؛ »ألن اللفظ لو جترَّ
أراد  إنام  أنه  ادَّعى  إذا  أنه  إال  به«)4)،  يقع  أن  فَأوىل  الكتابة  إىل  انضمَّ  فإذا 
القراءة أو احلكاية ُقبِل منه عند بعضهم، ال سيِّام من يشرتط النية يف الكتابة، 

وسيأيت)5).

أخرجه ابن أب شيبة يف املصنف، كتاب الطالق، باب يف الرجل يكتب طالق امرأته،   (((
حديث رقم )7998)).

أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب الرجل يكتب إىل امرأته بطالقها،   (2(
حديث رقم )433))).

ينظر: بدائع الصنائع )00/3)(، منح اجلليل )4/)9(، العزيز )537/8(، املجموع   (3(
)7)/9))(، اإلنصاف )235/22(، منتهى اإلرادات )244/4).

ينظر: احلاوي )0)/)40).  (4(
ينظر: هناية املطلب )4)/73(، اإلنصاف )235/22(، منتهى اإلرادات )244/4).  (5(
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ثانيًا:

ظ به، فللمذاهب تفصيالت سُأوردها قبل ِذكر  إذا َكتب الطالق ومل يتلفَّ
اخلالف، وهي عىل النحو اآليت:

احلنفية:

قسموا الكتابة يف الطالق إىل قسمني))):

القسم األول: الكتابة املستبينة:

األحجار  أو  اجللود  عىل  كالكتابة  املقروءة  الواضحة  هبا  ويقصدون 
واألوراق ونحوها، وهي عندهم عىل نوعني)2):

1. اخلطاب املرسوم:

من  بقوله:  يبدؤها  رسالة  اإلرسال  يقبل  فيام  يكتب  أن  عندهم:  ومعناه 
فالن بن فالن إىل فالنة بنت فالن زوجتي، فإذا وصَلك هذا اخلطاب فأنت 

طالق، ونحو ذلك.

ينظر: التجريد )0)/4878(، املبسوط )43/6)(، بدائع الصنائع )09/3)(، البناية   (((
)3)/540(، حاشية ابن عابدين )246/3).

يا  بعد  أما  يكتب  أن  مثل:  والرسالة  اخلطاب  »طريق   :)(09/3( الصنائع  بدائع  يف   (2(
 :)540/(3( البناية  ويف  طالق«،  فأنت  إليك  كتاب  وصل  إذا  أو  طالق  فأنت  فالنة، 
»أي: معنون بالعنوان، والعنوان أن يكتب يف صدره من فالن إىل فالن«، ويف حاشية 
ما يكتب  رًا، وُمعنونًا مثل  أن يكون مصدَّ باملرسومة  ابن عابدين )246/3(: »ونعني 
مستبينة  وجهني  عىل  وهو  وُمعنونًا،  رًا  مصدَّ يكون  ال  أن  املرسومة  وغري  الغائب،  إىل 
يمكن  وجه  عىل  واألرض  واحلائط  الصحيفة  عىل  يكتب  ما  فاملستبينة  مستبينة،  وغري 
فهمه وقراءته، وغري املستبينة ما يكتب عىل اهلواء واملاء ويشء ال يمكن فهمه وقراءته«.
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وامرأته  فيه،  بالنية  اعتبار  فال  وعليه  رصيح،  بأنه  حكموا  القسم  وهذا 
جمرى  جارية  املرسومة  الكتابة  »ألن  اخلطاب؛  يف  جاء  ما  عىل  تطُلق 

اخلطاب«)))، فأخَذت حكم املخاَطبة باللسان.

2. الكتابة املستبينة يف غري خطاب مرسوم:

طالق،  فالنة  أو  طالق،  فالنة  زوجتي  ونحوها  ورقة  عىل  يكتب  كمن 
واخلطابات،  الرسائل  به  ر  ُتصدَّ بام  رها  ُيصدِّ وال  ونحوها،  طالق،  أنت  أو 
د الكتابة هنا  وحكموا عليها بأنه كناية مفتقرة إىل نية، فال يقع الطالق بمجرَّ

حتى يصاِحب الكتابَة نيٌة.

القسم الثاين: الكتابة غري املستبينة:

للقارئ  مستبينة  واضحة  هي  وال  الباقية،  غري  الكتابة  عندهم  وتعني 
وإن  يقع  هنا عندهم ال  فالطالق  أو عىل وسادة،  اهلواء  كالكتابة يف  الحقًا، 
وافقه نية؛ »ألن مثل هذه الكتابة كصوت ال يتبنيَّ منه حروف«)2)؛ »وألن ما 

ال تستبني به احلروف ال يسمى كتابة، فكان ُملحقًا بالعدم«)3).

املالكية:

الكتابة بالطالق عندهم إما أن يشهد عليها فيقع الطالق هبا، وإما أن ال 
ُيشهد عليها، فلها ثالثة أحوال:

بدائع الصنائع )09/3)).  (((
املبسوط )43/6)).  (2(

بدائع الصنائع )09/3)(، وينظر: حاشية ابن عابدين )246/3).  (3(
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األوىل: أن تكون مصحوبة بنية الطالق:

الكتاب عنده أو أخرجه من يده،  فهذه يقع معها الطالق، سواء َحبس 
وصل إىل الزوجة أم مل يصل.

الثانية: أن يكون كتبه بنية االستخارة واملراجعة:

فلها ثالثة أحوال أيضًا:

أ. أن يبقى حمبوسًا عنده فال يقع هبا طالق.

ب. أن خُيرجه من عنده ويصل الكتاب، فيقع هبا الطالق.

ج. أن خُيرجه من عنده ثم يرّده قبل وصوله إليها، ففيها خالف يف وقوع 
الطالق معها، واملشهور عدم لزومه، ومنشأ اخلالف هل كان إخراجه قرينة 

يف التزام الطالق، ويعامل معاملة اإلشهاد أم ال؟

الثالثة: إذا مل تكن له نية:

ومحله  العزم،  عىل  ومحله  الطالق،  بوقوع  بعضهم  فجزم  اختالف،  ففيه 
بعضهم عىل اخلالف السابق))).

اخلالف  مسائل  نكت  عىل  اإلرشاف   ،)358/2( املدونة  اختصار  يف  التهذيب  ينظر:   (((
رشح  املنتقى   ،)700/(0( املدونة  ملسائل  اجلامع  ص))85(،  املعونة   ،)745/2(
 ،)2((/6( والتحصيل  البيان   ،)2663/6( للخمي  التبرصة   ،)(5/4( املوطا 
للخريش  خليل  خمترص  رشح   ،)333/5( واإلكليل  التاج   ،)(34/3( املخترص  حتبري 

)49/4(، منح اجلليل )4/)9).
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الشافعية:

عىل  القسم  هذا  يف  اختلفوا  ثم  واحدًا،  قساًم  بالطالق  الكتابة  جعلوا 
قولني:

فاألول وهو الصحيح عندهم:

يقع الطالق إذا نوى مع الكتابة الطالق، وال يقع بمجرد الكتابة بدون 
الغائب فقط؟  القول هل تقع من احلارض والغائب أم من  نية)))، وعىل هذا 
عىل وجهني عندهم: فمن اعترب أنَّ الكتابة لساٌن للغائب دون احلارض أوقعها 
الكتابَة  اعترب  ومن  النُطق،  قادر عىل  ألنه  احلارض؛  من  يعتربها  ومل  ه،  حقِّ يف 

ى بينهام يف احلكم، فأوقعه منهام معًا)2). لسانًا للحارض والغائب معًا سوَّ

القول الثاين:

أنه ال يقع أي طالق بالكتابة وإن نوى الطالق، وهو لغو)3).

ويف وجه عندهم: أن الكتابة بالطالق تقع وإن مل ينِو وليس بمشهور)4).

 ،)53/(0( املذهب  بحر   ،)74/(4( املطلب  هناية   ،)398/(0( احلاوي  ينظر:   (((
العزيز )537/8(، املجموع )7)/9))).

ينظر: هناية املطلب )4)/74(، بحر املذهب )0)/53(، املجموع )7)/8))).  (2(
 ،)53/(0( املذهب  بحر   ،)74/(4( املطلب  هناية   ،)397/(0( احلاوي  ينظر:   (3(

العزيز )537/8(، املجموع )7)/9))).
املجموع   ،)53/(0( املذهب  بحر   ،)537/8( العزيز   ،)396/(0( احلاوي  ينظر:   (4(

.(((9/(7(
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احلنابلة:

الطالق بالكتابة عندهم عىل قسمني:

القسم األول: الكتابة املستبينة الواضحة:

ففي وقوع الطالق هبا روايتان:

األوىل: يقع ولو كان بغري نية، وهو الصحيح عندهم )املذهب())).

والثانية: يقع الطالق بالكتابة إذا نوى)2).

القسم الثاين: إن كتبه بيشء ال َيبني:

يف اهلواء أو عىل وسادة، ففي وقوعه عندهم روايتان أيضًا)3).

الطالق وإن  يقع هبا  لغو ال  بالطالق  الكتابة  أن  ج عندهم  ويف قول خمرَّ
نوى، وليس بمشهور)4).

وإن نوى َغمَّ أهله فعندهم روايتان يف هذه النية حتديدًا)5).

ينظر: املغني )2/8)4(، الفروع وتصحيح الفروع )34/9(، اإلنصاف )233/22(،   (((
منتهى اإلرادات )244/4(، كشاف القناع )248/5).

ينظر: املغني )2/8)4(، الفروع وتصحيح الفروع )35/9(، اإلنصاف )230/22).  (2(
ينظر: املغني )2/8)4(، الفروع وتصحيح الفروع )37/9(، اإلنصاف )234/22(،   (3(

كشاف القناع )249/5).
ينظر: الفروع وتصحيح الفروع )36/9(، اإلنصاف )22/)23).  (4(

ينظر: املغني )2/8)4(، الفروع )37/9(، اإلنصاف )232/22).  (5(
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ثالثًا:

هناك  فإن  الطالق،  كتابة  مسألة  يف  املذاهب  عند  تفصيل  من  سبق  مما 
ة ناِجز عليها: مسألتني مهمتني لتخريج مسألة الطالق عرب الكتابة يف منصَّ

املسألة األوىل: إذا كتب الطالق ونوى بكتابته الطالق.

املسألة الثانية: إذا كتب الطالق ومل ينِو بكتابته الطالق.

المطلب األول: إذا كتب الطالق ونوى بكتابته الطالق:

هذه املسألة اختلف فيها العلامء عىل قولني:

القول األول: أن الطالق يقع مع الكتابة إذا نواه:

الشافعية)3)،  عند  والصحيح  واملالكية)2)،  احلنفية)))،  مذهب  وهو 
واملذهب عند احلنابلة)4).

ويف وجه عند الشافعية يقع من الغائب دون احلارض)5).

ينظر: التجريد )0)/4878( املبسوط )43/6)(، بدائع الصنائع )09/3)).  (((
ينظر: املعونة ص))85(، املنتقى رشح املوطا )5/4)(، البيان والتحصيل )6/))2(،   (2(

منح اجلليل )4/)9).
تكملة   ،)537/8( العزيز   ،)74/(4( املطلب  هناية   ،)398/(0( احلاوي  ينظر:   (3(

املجموع )7)/9))).
ينظر: املغني )2/8)4( اإلنصاف )233/22(، منتهى اإلرادات )244/4(، كشاف   (4(

القناع )248/5).
ينظر: هناية املطلب )4)/74(، بحر املذهب )0)/53(، تكملة املجموع )7)/8))).  (5(
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القول الثاين: أن الطالق بالكتابة لغو ال عربة هبا وإن نوى:

وهو قول عند الشافعية)))، ووجه عند احلنابلة)2).

األدلة:

أدلة أصحاب القول األول القائلني بأن الطالق يقع إذا صاحبته النية:

ة منها: أوالً: استدلُّوا عىل أن الكتابة معتربة يف الطالق بأدلَّ

الدليل األول: أنَّ الكتابة تقوم مقام النطق، ومما يدل عىل ذلك أن النبي 
مقام  ذلك  فقام  وغريه)3)،  وقيرص  كسى  إىل  بدعوته  كتب  مـلسو هيلع هللا ىلص 

النطق)4).

عليه  يدلُّ  ما  عىل  تدلُّ  بة  مرتَّ منظومة  حروف  الكتابة  أنَّ  الثاين:  الدليل 
اعتبار  يف  حكمه  فَأخَذت  النُطق،  يعربِّ  كام  القلب  يف  عامَّ  وُتعربِّ  النطق، 

الطالق)5).

ينظر: احلاوي )0)/397( هناية املطلب )4)/74( بحر املذهب )0)/53(، العزيز   (((
.(537/8(

ينظر: الفروع )36/9(، اإلنصاف )22/)23).  (2(
كتاب النبي لكسى أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي   (3(
كتاب  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  ومسلم،   ،)7( برقم  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  إىل 
النبي مـلسو هيلع هللا ىلص إىل هرقل برقم )773)(، وكتابه لكسى وقيرص والنجايش وكل 
إىل  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  كتب  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  مسلم،  صحيح  يف  جبار 

ملوك الكفار يدعوهم إىل اهلل لجو زع، برقم )774)).
ينظر: التجريد )0)/4878(، املبسوط )43/6)(، البناية )3)/540).  (4(

ينظر: املبسوط )43/6)(، املعونة ص))85).  (5(
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الدليل الثالث: القياس، وهو من أوجه:

للقايض  القايض  كتاب  عىل  بالطالق،  الكتابة  قياس  األول:  الوجه 
الديون  تثبت  فكام  باجلميع،  األحكام  تعلق  بجامع  واحلقوق،  بالديون 

واحلقوق بالكتابة؛ فكذلك يثبت الطالق هبا))).

جارحة  عىل  الطالق  عن  التبيني  يف  اليد  جارحة  قياس  الثاين:  الوجه 
معترَبًا  الطالق  كان  فلام  املراد،  عن  ُتعربِّ  جارحة  كليهام  أن  بجامع  اللسان، 

بجارحة اللسان؛ كان ال بدَّ أن يكون معترَبًا بجارحة اليد)2).

الثالث: قياس اعتبار الطالق بالكتابة عىل اعتبار احلنث بالكتابة  الوجه 
ومل  كتب  أنه  مع  هنا  احلالِف  حينث  فكام  إليه،  فكتب  ُيكلِّمه  أال  حلف  ملن 

ينطِق؛ فكذلك تطُلق زوجة من كتب بالطالق ولو مل ينطِق)3).

ثانيًا: واستدلوا عىل تعلقه بالنية بأدلة منها:

هبا  يريد  وقد  الطالق،  هبا  ُيريد  فقد  حمتملة،  الكتابة  أن  األول:  الدليل 
غرَيه كتجويد خّطه، وامتحان قلمه، أو احلكاية عن غريه، أو مشاورة نفسه، 

فلام احتملت ذلك كلَّه كان ال بدَّ من نية)4).

ينظر: التجريد )0)/4879( املبسوط )43/6)).  (((
ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف )746/2).  (2(
ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف )746/2).  (3(

احلاوي   ،)700/(0( املدونة  ملسائل  اجلامع   ،)(09/3( الصنائع  بدائع  ينظر:   (4(
.(40(/(0(
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الدليل الثاين: أن اهلل تعاىل قد أرسل رسوله نذيرًا ألمته وُمبلِّغًا لرسالته، 
ن اهللُ رسوَله منها؛ ليكون مع تكليف  ولو كانت الكتابة كالكالم الرصيح ملكَّ
نًا من آالته، وكاماًل لصفاته، ومعانًا عليه من سائر جهاته... ويف  اإلنذار ممكَّ

فحوى هذا دليل عىل خروج الكتابة من رصيح الكالم))).

الدليل الثالث: أن الكتابة لو قامت مقام رصيح الكالم لرتتَّب عىل ذلك 
أحكام منها:

). أنَّ من َكَتب القرآن وهو يف الصالة أجزأه عن القراءة.

2. أنَّ املرتدَّ إذا كتب الشهادتني أجزأه عن أن يتكلم هبا.

3. أنَّ عقد النكاح بالكتابة يصح بدون النطق.

فلام مل تكن هذه األحكام ونحوها دل عىل أنَّ الكتابة ال تقوم مقام الكالم 
الرصيح، وعليه فال تقوم يف الطالق مقام الرصيح، وتنّزل إىل مرتبة الكناية 

فتشرتط هلا النية)2).

الكتابة ليست كالنُطق؛ فهي حمتملة وهو غرُي حمتمل،  الرابع: أن  الدليل 
أن  بدَّ  فكان وال  الفعل،  للمخاَطب؛ بخالف  إفهامًا  فيها  كالفعل؛ ألن  وال 
تأخذ حكاًم تتفق فيه مع الكالم من جهة، ومع الفعل من جهة، فكانت النيَّة 

رشطًا مع الكتابة)3).

ينظر: احلاوي )0)/396).  (((

ينظر: احلاوي )0)/398).  (2(

ينظر: احلاوي )0)/398).  (3(
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دون  نيَّة  صاحبته  إذا  الغائب  من  يقع  الطالق  بأن  قال  من  واستدل 
احلارض: أنَّ الكتابة ُعرف الغائبني ال ُعرف احلارضين، وأنَّ الغائب ملا عجز 
الكتابة، بخالف احلارض؛  ت منه  النُطق ُعومل معاملة األخرس، فصحَّ عن 

فإنه مل يعَجز عن النُطق، وهو قادٌر عليه))).

ونوقش من وجهني:

األول: أن الكتابة أحد البيانني، فُقبلت من احلارض كالغائب عىل السواء، 
فهي مثل بقية الكنايات)2).

سائر  عليه  يطَّلع  لئال  احلارض؛  إىل  يكتب  قد  أيضًا  احلارض  أن  الثاين: 
احلارضين، أو الستحيائه عن املخاطبة وغريها)3).

أدلة أصحاب القول الثاين القائلني بأن كتابة الطالق لغو وإن صاحبتها نية:

يثبت هبا الطالق، فالكتابة  الكتابة فعل، واألفعال ال  الدليل األول: أن 
ال يثبت هبا الطالق كذلك)4).

ونوقش: بأن الفعل ال يدلُّ عىل الطالق؛ بخالف الكتابة؛ فإهنا ُتعربِّ عنه 
وتدلُّ عليه)5).

ينظر: احلاوي )0)/399(، هناية املطلب )4)/74).  (((
ينظر: هناية املطلب )4)/74).  (2(

ينظر: العزيز )538/8).  (3(
ينظر: احلاوي )0)/397).  (4(

ينظر: التجريد )0)/4879).  (5(
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للكتابة،  حمتاج  غري  النُطق  عىل  قادٌر  الناطق  الكاتب  أن  الثاين:  الدليل 
الُقدرة  مع  للفرع  وجود  وال  البيان،  أصل  فإنه  بالنُطق؛  غرضه  عن  فليعربِّ 

عىل األصل))).

كناية  أنَّ  كام  عنه،  وُمعربِّ  اللسان  ترمجان  اليد  كتابة  أن  الثالث:  الدليل 
بنيَّة  إال  الرصيح  مقام  الكناية  تُقم  مل  فلامَّ  عنه،  وُمعربِّ  القلب  ترمجان  الكالم 

القلب مل تقم الكتابة مع الكالم إال بنُطق اللسان)2).

الدليل الرابع: القياس وهو من أوجه:

يقع  مل  فلامَّ  فِعل،  كليهام  أنَّ  بجامع  اإلشارة  عىل  الكتابة  قياس  األول: 
بالكتابة  الطالق  يقع  مل  النُطق،  عىل  لُقدرته  الناطق  من  باإلشارة  الطالق 

أيضًا)3).

مفهومة،  غري  الصحيح  إشارة  فإن  الفارق؛  مع  قياس  هذا  أن  ونوقش: 
وال ُعرف يدل عىل معناها؛ فلم تقع بخالف الكتابة)4).

أحدمها  أنَّ  بجامع  بالنكاح،  الكتابة  عىل  بالطالق  الكتابة  قياس  الثاين: 
إبرام للنكاح واآلخر َحلٌّ له، فلام ال تصح الكتابة بالنكاح، مل تصح كذلك 

بالطالق)5).

ينظر: هناية املطلب )4)/74).  (((
ينظر: احلاوي )0)/398(، بحر املذهب )0)/53).  (2(

ينظر: املجموع )7)/8))).  (3(
ينظر: التجريد )0)/4880).  (4(

ينظر: احلاوي )0)/398).  (5(
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هذا  يصح  فال  احلنفية،  عند  بالكتابة  يصح  النكاح  عقد  بأن  ونوقش: 
القياس عىل رأهيم))).

يثبت  ال  فكام  اجلميع،  يف  اإلقرار  بجامع  اإلقرار  عىل  القياس  الثالث: 
اإلقرار باخلط فال يثبت الطالق أيضًا به فهو داخل يف عموم اإلقرار)2).

المطلب الثاني: إذا كتب الطالق ولم ينو بكتابته الطالق:

اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:
دة عن نيَّة أو بنية غري الطالق: القول األول: إذا كتب الطالق كتابة جمرَّ

النية،  عىل  تدل  قرائن  هناك  وعندهم  يقع،  فال  ونحوه  القلم  كتجربة 
فتعامل معاملة الرصيح، وهو قول احلنفية)3)، واملالكية)4).

من  يقول  أن  مثل  مرسوم  خطاب  يف  الطالق  كتب  إذا  عندهم  فاحلنفية 
فالن بن فالن إىل فالنة فإنك طالق أو نحو ذلك، فإنه يقع وإن مل ينو، وال 

ُيقبل منه قضاًء إن ادَّعى نيَّة غري نيَّة الطالق.
إال  يقع،  فإنه  ووصلت  أرسلها  أو  الكتابة  عىل  أشهد  إذا  املالكية  وعند 
ه قبل أن يصل، هل تطُلق أم ال؟ املشهور عندهم  أهنم اختلفوا إذا أرسله وردَّ

عدم وقوعه)5).
ينظر: التجريد )0)/4879).  (((

ينظر: الفروع وتصحيح الفروع )36/9).  (2(
ينظر: التجريد )0)/4878( املبسوط )43/6)(، بدائع الصنائع )09/3)(، حاشية   (3(

ابن عابدين )246/3).
ينظر: املعونة ص))85(، املنتقى رشح املوطا )5/4)(، البيان والتحصيل )6/))2(،   (4(

رشح خمترص خليل للخريش )49/4(، منح اجلليل )4/)9).
ينظر: التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )378/4).  (5(
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القول الثاين: إذا مل ينو الطالق:
فهو لغو ال عربة به، وهو مذهب الشافعية)))، ورواية عند احلنابلة)2).

د الكتابة، نواه أو مل ينو شيئًا: القول الثالث: يقع الطالق بمجرَّ
وهو مذهب احلنابلة)3)، وقول بعض املالكية)4)، ووجٌه عند الشافعية)5)، 
إال أنه إذا ادعى أنه نوى غري نية الطالق كتجربة القلم وامتحان اخلط فيقبل 
هام  فيام بينه وبني اهلل وأما يف القضاء فللشافعية، واحلنابلة فيه وجهان، أصحُّ

القبول.
األدلة:

السؤال عن  أثر يف عدم  هلا  القرائن  بأن  القائلني  األول  القول  أدلة أصحاب 
النية:

الدليل األول للحنفية:
أن الكتابة ملا احتملت جتربة اخلط أو امتحان القلم أو نحو ذلك، حكم 
فصار  االحتامل،  هذا  عن  خيرج  املستبني  املرسوم  واخلطاب  كناية،  أهنا  عىل 
إليها  أرسل  أو  طالق،  أنت  هلا:  فقال  احلرضة  عند  بالطالق  خاطبها  كأنه 

رسوال بالطالق عند الغيبة)6).
ينظر: احلاوي )0)/398(، هناية املطلب )4)/74(، العزيز )537/8).  (((

ينظر: الفروع )36/9(، اإلنصاف )22/)23).  (2(
ينظر: املغني )2/8)4(، الفروع )34/9(، اإلنصاف )233/22(، منتهى اإلرادات   (3(

)244/4(، كشاف القناع )248/5).
ينظر: البيان والتحصيل )5/)37(، التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )378/4).  (4(

ينظر: احلاوي )0)/396(، العزيز )537/8).  (5(
ينظر: التجريد )0)/4879(، املبسوط )43/6)(، بدائع الصنائع )09/3)).  (6(
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الثاين للاملكية: الدليل 

الطالق؛  يقع  مل  يشهد  ومل  وحبس  واالستخارة  االستشارة  نوى  لو  أنه 
ألن احلبس دليل عىل عدم النية، أما إن كتب وأشهد أو أرسل الكتاب؛ فإن 
اإلشهاد وإرسال الكتاب عندهم دليل عىل أنه عزم عىل الطالق وإال ألبقاه 

يف حبسه، فاعتربوا ذلك قرينة قوية أنه جممع وعازم عىل الطالق))).

أدلة أصحاب القول الثاين بأّن كل كتابة بالطالق لغو:

طالقًا،  الطالق  كتابة  يف  جيعلون  ال  فهم  السابقة،  املسألة  يف  سبقت  قد 
الشافعية هنا  أن  الكتابة، إال  ُتهم واحدة يف أصل مسألة  فأدلَّ ينو،  أو مل  نوى 
يتفقون عىل عدم وقوعه ألنه بال نية، واألمر املتفق عليه عندهم إال يف وجه 

أن الطالق كناية يعامل معامالت الكنايات)2).

أدلة أصحاب القول الثالث القائلني بوقوع الطالق وإن مل ينو:

أوالً: استدلوا بعموم األدلة التي ذكرها أصحاب القول األول يف املسألة 
السابقة واخلاصة باعتامد الكتابة ابتداًء كأصل حيصل به الطالق)3).

مل  إذا  الطالق  هلا  فيتوجه  الطالق،  يف  رصحية  الكتابة  بأن  استدلوا  ثانيًا: 
ينو شيئًا بأدلة منه:

البيان   ،)(5/4( املوطا  رشح  املنتقى   ،)700/(0( املدونة  ملسائل  اجلامع  ينظر:   (((
والتحصيل )2/6)2).

الفروع  وتصحيح  الفروع   ،)74/(4( املطلب  هناية   ،)397/(0( احلاوي  ينظر:   (2(
.(36/9(

ينظر: بحر املذهب )0)/53(، كشاف القناع )249/5).  (3(
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ًا،  الدليل األول: أن الصحابة مهنع هللا يضر قد مجعوا القرآن يف املصحف خطَّ
وأقاموه مقام تلّفظهم به نطقًا، حتى صار ما تضّمنه إمجاعًا ال جيوز خالفه، 

فكذا كلُّ كتابة تقوم مقام النطق وال فرق))).

الدليل الثاين: القياس عىل الكالم، فكام أن فيه ما هو رصيح يف الطالق 
وما هو كناية، فكذلك الكتابة، فكتابة الرصيح يقع به الطالق بدون نية)2).

احلارض  إلفهام  فهي  اللفظ،  جمرد  من  أعمُّ  الكتابة  أن  الثالث:  الدليل 
باحلكم من  الكتابة أوىل  النطق إلفهام احلارض فقط، فكانت  بينام  والغائب، 

النطق)3).

الدليل الرابع: دليل الُعرف والعادة؛ فإن العادة عند الناس أن يستخدموا 
والعادة  الكتابة،  يف  النية  بطلب  تفريق  دون  النطق،  يستخدمون  كام  الكتابة 

حمّكمة؛ فاقتىض أن جتري جمرى الكالم)4).

وإن نوى َغمَّ أهله فعند احلنابلة روايتان يف هذه النية حتديدًا.

أهله  غمُّ  فيقع  بالطالق،  يكون  األهل  َغمَّ  ألن  الطالق؛  يقع  فاألوىل: 
ويقع الطالق.

ينظر: احلاوي )0)/396(، بحر املذهب )0)/53).  (((
ينظر: احلاوي )0)/396(، الرشح الكبري )233/22).  (2(

ينظر: احلاوي )0)/396(، بحر املذهب )0)/53).  (3(

ينظر: احلاوي )0)/396(، بحر املذهب )0)/53).  (4(
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والثانية: ال يقع الطالق؛ ألنه أراد َغمَّ أهله بتوهم وقوع الطالق، وليس 
بوقوعه))).

على  ناِجز  ة  منصَّ عبر  الطالق  كتابة  تخريج مسألة  الثالث:  المطلب 
ما سبق:

ة ناِجز  بناًء عىل ما سبق، وخترجيًا عليه فهل كتابة رصيح الطالق يف منصَّ
اإللكرتونية يعترب طالقًا وإن مل يتلفظ أم ال؟

الطالق يقع بكتابة رصيح الطالق إن نوى بالكتابة الطالق، ويعترب تاريخ 
ة هو تاريخ الطالق الذي يرتتَّب عليه بقية األحكام،  كتابته للطالق يف املنصَّ
هذا عند مجهور العلامء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، إال عىل 
قول عند الشافعية الذي جيعل كتابة الطالق يف حكم اللغو، وأن الطالق ال 

يقع هبا.

واملالكية  احلنفية  رأي  عىل  ذلك  ختريج  فيمكن  الطالق  ينو  مل  إذا  وإما 
ونقيم  العدل،  وزارة  يف  املسؤولة  اجلهة  إىل  الطلب  أرسل  ما  متى  يقع  بأنه 
مقام  ة  املنصَّ عرب  املرسل  والطلب  احلنفية  عند  املرأة  مقام  املسؤولة  اجلهة 
اّدعى  وإن  الطالق  إرادته  عىل  قوية  قرينة  وهذه  عندهم،  املرسوم  اخلطاب 
ي  غرَيه، وعند املالكية مقام كتابة الطالق وإرساله للمرأة وعدم حبسه للرتوِّ
يف  احلنابلة  رأي  عىل  حتى  أيضًا،  للطالق  موِقع  عندهم  وهو  واالستشارة، 
وجه  وهو  األحوال،  من  حال  بأي  النية  اشرتاطهم  لعدم  يقع  فإنه  املذهب 

عند الشافعية أيضًا.
ينظر: املغني )2/8)4(، الفروع )37/9(، اإلنصاف )232/22).  (((
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بالطالق  إذا كتب  فالتخريج عىل رأي اجلمهور أن الطالق واقع  وعليه 
ة وإن مل ينو. عرب املنصَّ

دة ثم  ة ناِجز حلفظ الطلب كُمسوَّ بقي أن نقول أن هناك إمكانية يف منصَّ
الطالق ثم حفظه ومل يرسله للجهة املختصة يف  إذا كتب  إمتامه الحقًا، فهل 

وزارة العدل يعترب ُمطلِّقًا؟

ُمطلِّقًا، فهو يف  ينو عىل قول احلنفية يعترب  إذا نوى الطالق وقع، وإن مل 
مقام اخلطاب املرسوم، وحُيسب تاريخ الطالق من وقت الكتابة.

ثم  بالطالق  كتب  من  مقام  يف  ألنه  ُمطلِّقًا؛  يعترب  ال  املالكية  قول  وعىل 
إمتامه،  تاريخ  بعد ذلك وقع من  الطلب  متَّم  فإن  ليستشري ويستخري،  حبسه 

ال من تاريخ كتابته.

والصحيح عند الشافعية ال يقع الطالق؛ ألنه مل ينو.

مقام  بالطالق  الكتابة  جيعلون  ألهنم  يقع؛  املذهب  يف  احلنابلة  وعند 
رصيح القول، وحُيسب الطالق من تاريخ كتابته للفظ الطالق.

الرتجيح:

الذي يرتجح عند الباحث أن كاتب الطالق إذا نوى مع كتابته الطالق 
والتي  النية،  عىل  الدالة  بالقرائن  أو  بترصحيه  إما  نيته  وتعرف  الطالق  يقع 
املالكية ظاهرة  كتابًا مرسومًا، واعتربها  لو كتب  فيام  احلنفية ظاهرة  اعتربها 
فيام لو أرسل بالكتاب إليها، فهذه القرائن ونحوها دالة عىل وجود العزم عىل 
د يف هذه القرائن كارتباط هذه الكتابة بخالف بني الزوجني  الطالق، وُيشدَّ
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ظاهر، أو طلب الزوجة للطالق فكتب هلا الزوج مبارشة بذلك، أو غريها 
من القرائن، وأما إن كتب بالطالق ومل ينو ومل حيتف به قرائن دالة عىل النية، 

فالذي يرتجح للباحث عدم وقوع الطالق، واهلل أعلم وأحكم.

ومن أسباب الرتجيح اآليت:

). إن كتابة الطالق إما أن تكون رصحية أو كناية:

الطالق؛ الجتامع الرصيح  أقوى يف وقوع  فإذا كانت رصحية كان ذلك 
مع النية.

عىل  شاهدة  عليها  الدالة  القرائن  أو  النية  وجود  فإن  كناية  كانت  وإن 
العزم عىل الطالق، وحينها تقوم الكتابة مقام اللفظ ال حمالة، وتنتفي أي نية 

أخرى مثل جتربة القلم، أو امتحان اخلط أو غريه.

كونه  يمنع  ومل  أيضًا،  فعل  النطق  فإن  فعل،  الكتابة  بكون  عربة  ال   .2
فعاًل وقوع الطالق، والكتابة ُيعربَّ هبا عام يف القلب كالنطق متامًا، وهو أحد 

البيانني.

الكتابة ال يكون إال حال  إىل  االنتقال  أن  يدل عىل  دليل  ليس هناك   .3
العجز عن النطق، أو أن تكون مع النطق غري منفكة عنه، والكتابة تثبت هبا 

احلقوق مع قدرته عىل النطق وإن مل ينطق فيثبت هبا الطالق أيضًا.

إىل  وحتتاج  النطق،  من  درجة  أقلُّ  ولكنها  اللسانني،  أحد  الكتابة   .4
فإن  النطق،  حيتملها  ال  احتامالت  وحتتمل  الزوج،  بخطِّ  وأهنا  هلا،  إثبات 
واحتامل  الكتابة،  يف  مقبول  احتامل  األهل  وغم  والقَلم  اخلطِّ  جتربة  احتامل 
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ظ  يتلفَّ فيمن  العقالء  عند  مقبول  غري  احتامل  النطق  يف  مثاًل  الصوت  جتربة 
بالطالق، وهذا دليل ظاهر عىل الفرق بينهام.

وعليه فيرتجح للباحث -واهلل أعلم- أن الطالق بكتابة رصيح الطالق 
ة ناِجز يقع إذا نوى الطالق. عىل منصَّ

أما إذا مل ينو فال خيلو من حالني:

األول: إذا أرسل الطلب للجهة املختصة بوزارة العدل فإنه يقع الطالق؛ 
ألن كتابة بيانات الزوجة ومعلومات عقد النكاح ولفظ الطالق وتارخيه، ثم 
غري  إرادة  معها  ُتقبل  فال  الطالق،  إرادة  عىل  متتالية  قرائن  للطلب  إرساله 
الطالق حينئذ، حتى لو عاد الطلب إلكامل املالحظات؛ فإن عودته ال تؤثر 

عىل العزم الذي سبق اإلرسال.

ويمكن أن ُيستثنى من ذلك من كتب الطالق وقت ابتداء العمل بنظام 
نظرًا  فيها  للنظر  القايض  إىل  الطالق  معاملة  رفع  أراد  أنه  عى  ادَّ إذا  التوثيق 
اجلهة  عىل  عرض  دون  الطالق  لتوثيق  ستنتقل  أهنا  يعلم  يكن  ومل  رشعيًا، 
القضائية كام هو احلال سابقًا، أو من ادَّعى أنه أراد رفع معاملة الطالق جلهة 
الطالق،  يريد حقيقة  يكن  بينه وبني زوجته، ومل  الُصلح  يتم  املصاحلة حتى 
بإمكانية رفع معاملة مستقلة جلهة الصلح قبل الرشوع يف  وليس عىل دراية 

ة ناِجز. طلب توثيق الطالق عرب منصَّ

ة،  الثاين: إذا مل يرسل الطلب، وهذا حيصل فيام لو كتب ثم خرج من املنصَّ
التحقق  رمز  بموجب  عليه  يصادق  مل  أو  الطلب،  إرسال  متامًا عن  وتراجع 
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دة يف النظام  املرَسل إليه، أو يقع إذا أكمل بيانات الطلب ولكنه حفظه كُمسوَّ
دة وعدم  ة ناِجز تتيح حفظ الطلب كُمسوَّ ومل يرسله للجهة املسؤولة، ومنصَّ
إرساله، فلو حصل يشء من ذلك، ومل يقرتن بكتابة الطالق نية، فإن الطالق 

ال يقع حينئذ، واهلل أعلم.
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الثاني المبحث 
ة ناِجز كتابة الطالق وكالًة عبر منصَّ

يالمس  أصبح  والذي  األخرية،  اآلونة  يف  امللحوظ  التقني  التطور  مع 
االحتياجات اليومية يلجأ كثري من الناس إىل املكاتب اخلََدمية لتسيري بعض 
التعامل معها بشكل صحيح،  بالتقنية، والتي ال جييدون  املتعلقة  معامالهتم 
وموضوع الطالق ليس بمنأى عن هذه االحتياجات، والتي يتطلب توثيقها 
طريقها،  عن  الطلبات  ورفع  عليها  الدخول  وكيفية  بالتقنية  كافية  معرفة 
ومع ما يف موضوع الطالق من خصوصية زائدة، إال أنه وللمصلحة العامة 
املتفق  بالقضايا  الرشعي  احلاكم  إشغال  ولعدم  والزوجة  بالزوج  املتعلقة 
عىل  وتيسريًا  التقني،  للتطور  مواكبًة  تقنيًا  تعالج  أن  لزامًا  كان  سلفًا  عليها 
مما  عديدة،  أشهرًا  طالقها  وثيقة  تنتظر  كانت  والتي  خصوصًا،  الزوجة 

ُيعطِّلها عن بعض مصاحلها املتعلقة هبذه الوثيقة.

ورضيبُة هذا التطور التقني عدم إتقان البعض من أفراد املجتمع لكيفية 
باملكاتب  مما جيعله حمتاجًا لالستعانة  وبساطتها،  إليها مع سهولتها  الدخول 
املكاتب  عرب  التوثيق  هذا  خيلو  وال  الطالق،  توثيق  طلب  لرفع  اخلََدمية 

اخلدمية من حاالت:

األوىل:

د للمكتب كلَّ املعلومات  ظ به الزوج، وحدَّ توثيق طالق سابق، قد تلفَّ
الطلب  رفع  املكتب  مهمة  أصبحت  احلالة  هذه  ويف  الطالق،  هبذا  املتعلقة 
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فالزوج  بالتحديد،  احلالة  هبذه  متعلق  فقهي  إشكال  هناك  وليس  فحسب، 
لفظ  يف  ل  تدخُّ دون  فحسب،  املكتملة  املعاملة  رفع  يف  املكتب  ل  وكَّ هنا 

الطالق وال تارخيه ابتداًء.

الثانية:

اخلدمات  مكتب  ملوظف  د  وحدِّ بعُد،  الزوج  به  يتلفظ  مل  طالق  توثيق 
ظ هبا وأمره  كل املعلومات الالزمة، حتى جاءت حلظة التلفظ بالطالق فتلفَّ
وهذه  الطلب،  ورفع  اللحظة  نفس  يف  كتابة  الزوج  لها  سجَّ أو  بتسجيلها 
كسابقتها وال فرق، وموضوع كتابة الزوج للطالق ُبحثت يف املطلب األول.

الثالثة:

كل  وتوفري  آخر،  شخص  أو  للمكَتب  الطلب  رفع  موضوع  تفويض 
املعلومات الالزمة له دون تلفظ سابق، وال كتابة، وال حضور لدى مكتب 
ورفع  اخلدمات  مكتب  موظَّف  ِقَبل  من  الطالق  لفظ  كتابة  ثم  اخلدمات، 

الطلب، وهذه احلالة ال ختلو:

الطالق  يف  عامًا  توكياًل  املكتب  صاحب  ل  وكَّ الزوج  يكون  أن  إما   -
ورفعه.

- وإما أن يكون وكله يف رفع الطلب فقط دون تطليق امرأته.

احلالة  هذه  ولدراسة  فقهي،  نظر  إىل  نحتاج  بعينها  احلالة  هذه  ويف 
م هذا املطلب إىل مسألتني: بالتحديد ُقسِّ
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امرأته  تطليق  اخلدمات يف  الزوج موظف مكتب  توكيل  األوىل:  املسألة 
ورفع الطلب.

الطلب  رفع  يف  اخلدمات  مكتب  موظف  الزوج  توكيل  الثانية:  املسألة 
فقط.

المطلب األول: توكيل الزوج موظف مكتب الخدمات أو غيره في 
تطليق امرأته ورفع الطلب:

مسألة التوكيل يف الطالق مسألة قديمة، وهناك من محل حديث فاطمة 
ل  بنت قيس اهنع هللا يضر عىل التوكيل يف الطالق، وأن زوجها أبا عمرو إنام وكَّ
معنا،  وسيأيت  التوكيل)))،  هذا  أقرَّ  مـلسو هيلع هللا ىلص  والنبي  امرأته  طالق  يف 
وورد أن الشعبي )ت: 03)هـ(، سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل 
فطلَّقها ثالثًا؟ قال: قال عمر هنع هللا يضر: »واحدة وال رجعة له عليها«. وقال 
فهي كام جرت عىل  بيد غريه  بيده عقدة فجعلها  كانت  »من  هنع هللا يضر:  عيل 

لسانه«)2)، وكام ترى فقد محال هذا األمر عىل التوكيل وقباله.

واتفق علامء املذاهب األربعة)3) عىل أن التوكيل يف الطالق جائز، ونقل 
احلنفية  من  الكاساين  اإلمام  اإلمجاع  نقل  وممن  ذلك،  عىل  اإلمجاع  بعضهم 

ينظر: احلاوي الكبري )0)/424).  (((
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب يملِّك امرأته غريها، حديث رقم   (2(

.(((945(
الصنائع  بدائع   ،)(25/(9( املبسوط   ،)73/5( الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (3(
اجلليل  مواهب   ،)38(/6( احلاجب  ابن  خمترص  رشح  يف  التوضيح   ،)(22/3(
رشح   ،)202/5( املغني   ،)33/7( املطلب  هناية   ،)424/(0( احلاوي   ،)9(/4(

الزركيش )49/4)(، كشاف القناع )464/3).
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امرأيت؛  طلق  ألجنبي:  قوله  أن  عىل  »وأمجعوا  قال:  حيث  587هـ(  )ت: 
توكيل«))).

»واألصل  قال:  حيث  463هـ(  )ت:  املالكية  من  الرب  عبد  ابن  واإلمام 
املجتمع عليه أن الطالق بيد الزوج، أو بيد من ُجعل إليه«)2).

قال:  حيث  478هـ(  )ت:  الشافعية  من  اجلويني  املعايل  أبو  واإلمام 
ق للنيابة إليه، كعبادات  »تصح الوكالة بإمجاع العلامء، وال تصح فيام ال تطرَّ
ويف  احلج،  عىل  األجري  هبام  أتى  إذا  الطواف،  وركعتي  احلج،  إال  األبدان، 
نفعه  معظم  ويقع  النيابة،  إليه  تتطرق  ما  كل  يف  ويصح  خالف،  الصوم 
والنكاح،  والرجعة،  والعتاق،  والطالق،  والفسوخ،  كالعقود،  ل،  للموكِّ
والعواري،  املستحقة،  والقبوض  واحلوالة،  والرهن،  والسلم،  والصلح، 

وقبول اهلبات«)3).

واإلمام املرداوي من احلنابلة )ت: 885هـ( حيث قال: »جيوز التوكيل 
)ت:  احلنبيل  رزين  ابن  عن  اإلمجاع  ونقل  نزاع«،  بال  والطالق،  العتق،  يف 

656هـ()4).

بدائع الصنائع )22/3)).  (((
االستذكار )84/6)).  (2(
هناية املطلب )33/7).  (3(

اإلنصاف )3)/443).  (4(
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ومن مستندات اإلمجاع ما ييل:

). حديث أب سلمة بن عبد الرمحن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو 
فسخطته،  بشعري،  وكيله  إليها  فأرسل  غائب،  وهو  البتَّة،  طلَّقها  حفص  بن 
فقال: واهلل ما لك علينا من يشء، فجاءت رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، فذكرت 

ذلك له، فقال: ))ليس لك عليه نفقة(())).

وجه الداللة: أن وكيل الزوج طلَّقها فأمضاه رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص)2).

قلت: ومل أجد يف احلديث بتتّبع رواياته ما يدّل عىل التوكيل، وإنام فيه أنه 
ُيبلِّغها  طلَّقها غائبًا عنها وبعث بطالقها، ولعل هذا من باب إرسال رسول 

الطالق، وليس من باب التوكيل، واهلل أعلم.

2. القياس وهو من وجهني:

تغليظ  مع  فيه  الوكالة  تصح  فكام  النكاح،  عقد  عىل  القياس  األول: 
حكمه، فمن باب أوىل أن تصح يف الطالق)3).

تصح  فكام  اجلميع،  يف  امللك  إزالة  بجامع  الِعتق،  عىل  القياس  الثاين: 
الوكالة يف العتق؛ فإهنا تصح يف الطالق وال فرق)4).

رقم  حديث  هلا،  نفقة  ال  ثالثًا  املطلقة  باب  الطالق،  كتاب  مسلم  اإلمام  أخرجه   (((
.((480(

احلاوي الكبري )0)/424).  (2(
ينظر: احلاوي الكبري )0)/424).  (3(

ينظر: كشاف القناع )238/5).  (4(
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فه يف يشء لنفسه مما جتوز الوكالة فيه صح توكيله  3. أن »من صح ترصُّ
الوكالة  فصحت  النيابة  ويقبل  فيه  ترصفه  يصح  والطالق  فيه«)))،  له  وتوكُّ

فيه.

ومع حكاية اإلمجاع يف جواز التوكيل يف الطالق إال أنَّ ابن حزم خالف 
يف ذلك، ورأى عدم جواز التوكيل يف الطالق، ومن أدلته اآليت:

الدليل األول: قوله تعاىل: ﴿َوَل تَۡكِسُب ُكُّ َنۡفٍس إِلَّ َعلَۡيَهاۚ َوَل تَزُِر 
ۡخَرٰى﴾ ]األنعام: 64)[.

ُ
َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

غرِيها  عمل  يصح  وال  عملها،  إال  هلا  ليس  نفس  كلَّ  أنَّ  الداللة:  وجه 
هلا إال حيث دلَّ الكتاب والسنة، ومل يدلُّ أحد منهام عىل جواز تطليق أحٍد 

زوجَة اآلخر، فال يصح حينئذ)2).

ويمكن أن ُيناقش: بأنه ال داللة فيه عىل املقصود؛ فإنَّ اآلية تتحدث عن 
يف  والوكالة  غريها،  عمل  ال  بعملها  حماسبة  النفس  وأنَّ  واألمحال،  األوزار 
لغرِيه،  بإذنه وِعلمه وإجازته، وهو حماَسب عىل وكالتِه  للغري  الطالق عمل 

له، وال حيِمل أحُدمها ِوزر اآلخر. وغريه حماَسب عىل حفظ حقوق من وكَّ

ومل  األزواج،  هبا  خاطب  كتابه  يف  الطالق  ذكر  ملا  اهلل  أن  الثاين:  الدليل 
خياطِب غرَيهم، فال جيوز وال يصح أن يقوم غرَيهم مقامهم هنا)3).

كشاف القناع )238/5).  (((
ينظر: املحىل باآلثار )453/9).  (2(
ينظر: املحىل باآلثار )453/9).  (3(
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ألهنم  القرآن  يف  بالطالق  لألزواج  اهلل  خطاب  بأنه  ُيناَقش:  أن  ويمكن 
األمر  وهلذا  غريهم،  توكيل  جواز  عدم  هذا  يعني  وال  أصالة،  به  املكلَّفون 
الورثة،  وخوطب  التجارة،  بأحكام  عمومًا  الناس  خوطب  فقد  نظائر 

وخوطب األولياء، مع صحة قيام غريهم مقامهم عن طريق الوكالة.

والراجح الذي عليه اجلمهور:

أن التوكيل يف الطالق جائز، وهو داخل يف عموم جواز الوكالة، ويقبل 
اإلنابة فيه، مع حاجة الناس املاسة قدياًم وحديثًا هلذا التوكيل، وال نص يمنع 
النيابة،  يقبل  ما  الوكالة يف كل  فهو جار عىل األصل يف جواز  التوكيل  هذا 

واهلل أعلم.

وعليه فلو وكل الزوج موظَف مكتب اخلدمات يف تطليق زوجته ورفع 
ظ بالطالق ثم  ة ناِجز، فإن ذلك جائز، وللوكيل التلفُّ الطلب عن طريق منصَّ
كتابة نص اللفظ وتارخيه، أو كتابة الطالق دون تلفُّظ عىل ما سبق يف املسألة 
للفظ  كتابته  بعد  أو  ظ،  تلفَّ قد  كان  إن  ظه  تلفُّ حني  الطالق  ويقع  السابقة، 

الطالق مبارشة، واهلل أعلم.

المطلب الثاني: توكيل الزوج موظَف مكتب الخدمات أو غيره في 
رفع الطلب فقط:

يف مثل هذه اخلدمات اإللكرتونية ُيلقي املستفيد أرقامه ومعلوماته بشكل 
خمالف للصواب -يف كثري من األحيان- إىل مكاتب اخلدمات إلهناء اخلدمة 
املطلوب رفعها للجهة املختصة، ومع االتفاق عىل خطأ هذه الطريقة، إال أن 



460
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

توثيق الطالق عبر منصة ناجز 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

سلوك هذه الطريقة مع موضوع الطالق بالتحديد أعظم خطًأ، وأشدُّ خطرًا، 
طلب  الزوج  سلم  لو  ما  فقهي،  برأي  اخلروج  إىل  حتتاج  التي  املسائل  ومن 
رفع  ألجل  بل  بالطالق،  التوكيل  لفكرة  مستحرض  غري  للمكتب  الطالق 
فيترصف  قبل،  من  بالطالق  فيه  يتلفظ  مل  الذي  الوقت  يف  فحسب،  الطلب 
موظف مكتب اخلدمات بكتابة اللفظ دون رجوع للزوج، وال وكالة خاصة 
أنه مل يكتب  يتبَّني  بالتطليق، وعند تواصل املوثق -كاتب العدل- باملستفيد 
شيئًا ومل يطلِّق بعد، ثم حيكي ما حصل عند مكتب اخلدمات)))، فامذا يرتتب 

ف من أحكام؟ عىل هذا الترصُّ

الً: أوَّ

ف يف غري حملِّه، فإنه ليس أصياًل وال وكياًل  ف مكتب اخلدمات ترصُّ ترصُّ
رفع  عىل  وكالة  هي  له  امُلعطاة  الوكالة  وحقيقة  الزوجة،  طالق  خيص  فيام 
إىل  ينرصف  للمكتب  ومعلوماته  لرقمه  الزوج  وتسليُم  فحسب،  الطلب 
عىل  وكلته  هل  املستفيد  سؤال  عند  ولذا  غري،  ال  الطلب  رفع  يف  التوكيل 
تطليق زوجتك؟ فإنه وعىل البدهية يفيد بعدم التوكيل، ففي مثل هذه احلالة 
من  أدقَّ  مسائل  عىل  هللا مهمحر  الفقهاء  نص  وقد  به،  عربة  وال  لغو  الطالق 
ل الزوج آخَر يف طالق زوجته طلقة واحدة، فطلق  هذه املسألة مثل ما لو وكَّ
له يف خصوص الطالق  ثالثًا أن الطالق ال يقع إال واحدة فقط، ومع أنه وكَّ

رت  تكرَّ وقد  الطالق،  ومنها  اإلهناءات  يف  بالنظر  املكلفني  من  عدل  كاتب  الباحث   (((
عيلَّ وعىل زمالئي أكثر من مرة، وبشكل الفت ال سيَّام مع ابتداء العمل بنظام التوثيق 

اجلديد.
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له يف  ى فيه الوكيل حدود وكالته)))، فكيف لو وكَّ إال أهنم مل ُيوقعوا ما تعدَّ
ُفه بغري  ى إىل الطالق؟ فهو هنا ُفضويل)2)، وترصُّ أمر خارج عن الطالق فتعدَّ

إجازة الزوج الالحقة أو وكالته السابقة لغو ال عربة هبا.

ثانيًا:

الطالق؟  به  ويقع  يصح  فهل  إيقاعه،  بعد  الطالق  هذا  الزوج  أجاز  لو 
هذا ما يمسى بإجازة طالق الُفضويل مبنية عىل مسألة إجازة بيع الُفضويل، 

وهذا األخري اختلف فيه العلامء عىل قولني:

القول األول:

يصح بيع الُفضويل إذا أجازه املالك، أما إذا مل جيزه فال يصح، وهو قول 
احلنفية)3)، واملالكية)4)، والقول القديم للشافعي)5)، ورواية عند احلنابلة)6).

القناع  كشاف   ،)425/(0( الكبري  احلاوي   ،)(25/(9( للسخيس  املبسوط  ينظر:   (((
.(238/5(

ويف  يعنيه«،  ال  بام  املشتغل  بالضم:  »الفضويل،   :)(043 )ص:  املحيط  القاموس  يف   (2(
وال  أصياًل  وال  ولًيا  يكن  مل  من  هو  »الفضويل:   :)(67 )ص:  للجرجاين  التعريفات 

وكياًل يف العقد«.
الصنائع  بدائع   ،)2590/5( التجريد   ،)86/3( الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (3(

)48/5)(، تبيني احلقائق )02/4)).
ابن  التوضيح يف رشح خمترص  املجتهد )89/3)(،  بداية  املعونة ص)038)(،  ينظر:   (4(

احلاجب )325/4(، مواهب اجلليل )43/4).
ينظر: هناية املطلب )407/5(، العزيز رشح الوجيز )4/)3(، املجموع )258/9).  (5(

اإلنصاف   ،)(6/4( املبدع   ،)630/3( الزركيش  رشح   ،)296/4( املغني  ينظر:   (6(
)283/4(، رشح منتهى اإلرادات )9/2).
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القول الثاين:

ال يصح البيع ولو أجازه املالك، وهو قول الشافعية)))، واحلنابلة)2).

األدلة:

أدلة أصحاب القول األول القائلني أهنا تصح اإلجازة:

ۡيَع  َحلَّ ٱللَُّ ٱۡلَ
َ
الدليل األول: عموم آيات حل البيع)3)، كقوله تعاىل: ﴿َوأ

َم ٱلّرَِبٰواْ﴾ ]البقرة: 275[. وََحرَّ
الدليل الثاين: عموم آيات اإلحسان للناس والتعاون عىل الرب والتقوى، 
]البقرة: 95)[،  ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾  ُيِبُّ   َ ٱللَّ إِنَّ   ْۚ ۡحِسُنٓوا

َ
ومنها قوله تعاىل: ﴿َوأ

ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن﴾  ِ َوٱتلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ وقوله تعاىل: ﴿َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ
يف  معه  أخيه  وتعاون  سلعته  ترصيف  إىل  حاجة  يف  واملالك   ،]2 ]املائدة: 
ملا كان يف ذلك وجه رضر عليه مل تكن جائزة إجازة كاملة  أنه  إنفاذها، إال 

إال بإذنه)4).

ونوقش: بأن هذا ليس من اإلحسان، بل من العدوان الذي هنى اهلل عنه، 
ى عىل مال غريه دون إذن)5). فقد تعدَّ

الوجيز  رشح  العزيز   ،)407/5( املطلب  هناية   ،)734/5( الكبري  احلاوي  ينظر:   (((
)4/)3(، املجموع رشح املهذب )258/9).

اإلنصاف   ،)(6/4( املبدع   )630/3( الزركيش  رشح   ،)296/4( املغني  ينظر:   (2(
)283/4(، رشح منتهى اإلرادات )9/2).

ينظر: رشح خمترص الطحاوي )88/3(، بدائع الصنائع )48/5)).  (3(
ينظر: بدائع الصنائع )49/5)).  (4(

ينظر: املجموع )263/9).  (5(
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وإجازة  أصالة ووكالة  البيع  تشمل  عامة  اآليات  أن هذه  الداللة:  وجه 
البيع))). بعد 

وفيه:  الغار  أصحاب  يف  هنع هللا يضر  عمر  ابن  حديث  الثالث:  الدليل 
َرُجٍل  َغرْيَ  َأْجَرُهْم،  َفَأْعَطْيُتُهْم  ُأَجَراَء  اْسَتْأَجْرُت  إِينِّ  اللَُّهمَّ  الثَّالُِث:  ))َوَقاَل 

َأْجَرُه َحتَّى َكُثَرْت ِمنُْه األَْمَواُل، َفَجاَءيِن  ْرُت  َفَثمَّ َلُه َوَذَهَب  ِذي  َتَرَك الَّ َواِحٍد 
َبْعَد ِحنٍي َفَقاَل: َيا َعْبَد اهللِ َأدِّ إِىَلَّ َأْجِري، َفُقْلُت َلُه: ُكلُّ َما َتَرى ِمْن َأْجِرَك ِمَن 
: الَ  ِقيِق. َفَقاَل: َيا َعْبَد اهللِ: الَ َتْسَتْهِزْئ ِب. َفُقْلُت إِينِّ اإِلبِِل َواْلَبَقِر َواْلَغنَِم َوالرَّ
ْك ِمنُْه َشْيئًا، اللَُّهمَّ َفإِْن ُكنُْت َفَعْلُت  ُه َفاْسَتاَقُه َفَلْم َيرْتُ َأْسَتْهِزُئ بَِك، َفَأَخَذُه ُكلَّ
َفَخَرُجوا  ْخَرُة  الصَّ َفاْنَفَرَجِت  فِيِه،  َنْحُن  َما  َعنَّا  َفاْفُرْج  َوْجِهَك  اْبتَِغاَء  َذلَِك 

َيْمُشوَن(()2).

بدون  فيه  وعمل  العامل  مال  يف  استثمر  الرجل  هذا  أن  الداللة:  وجه 
ه العامل عىل فعله، فكان إذنًا منه، وهو هنا يف معرض املدح)3). إذنه، وأقرَّ

ُيسلِّمه  مل  فإنه  لنا  رشع  أنه  سلَّم  ولو  قبَلنا،  من  رشع  هذا  بأن  ونوقش: 
ابتداًء، فلم يملكه وبقي يف ملك املستأَجر، فهو ترصف يف ملكه ال ملك هذا 

العامل)4).

ينظر: بدائع الصنائع )48/5)).  (((
أخرجه البخاري، كتاب اإلجارة، باب من استأجر أجريًا فرتك أجره فعمل فيه املستأجر   (2(

فزاد، حديث رقم )6)23).
ينظر: املجموع رشح املهذب )262/9).  (3(
ينظر: املجموع رشح املهذب )262/9).  (4(
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النَّبِيَّ  َأنَّ  قال:  هنع هللا يضر  البارقي  عروة  حديث  الرابع:  الدليل 
َفَباَع   ، َلُه بِِه َشاَتنْيِ ى  َلُه بِِه َشاًة، َفاْشرَتَ ي  مـلسو هيلع هللا ىلص: »َأْعَطاُه ِدينَارًا َيْشرَتِ
َلِو  َوَكاَن  َبْيِعِه،  يِف  َكِة  بِاْلرَبَ َلُه  َفَدَعا  َوَشاٍة،  بِِدينَاٍر  َوَجاَءُه  بِِدينَاٍر،  ا  إِْحَدامُهَ

اَب َلَربَِح فِيِه«))). َ ى الرتُّ اْشرَتَ

ه  وجه الداللة: أن عروة البارقي هنع هللا يضر باع الشاة األخرى بدينار، وأقرَّ
النبي مـلسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك، فدلَّ عىل إجازته البيع، وصحته)2).

ليس  ُفه  البيع والترّصف، وترصُّ بأن عروة هنا وكيل مطلق يف  ونوقش: 
ف ُفضويل)3). ترصُّ

واملنقول  نقل،  بغري  إثباته  يمكن  ال  مطلقًا  وكياًل  كونه  أن  وأجيب: 
التوكيل بالرشاء ال غريه)4).

الدليل اخلامس: القياس، وهو من أوجه:

إجازة  برشط  يصح  فإنه  الثلث؛  من  بأكثر  الوصية  عىل  القياس  األول: 
بقية الورثة)5).

أخرجه البخاري، كتاب املناقب، حديث رقم )3642).  (((
نكــت مســائل اخلــالف  املبســوط للسخــيس )3)/54)(، اإلرشاف عــىل  ينظــر:   (2(

.(296/4( املغنــي   ،)259/9( املهــذب  رشح  املجمــوع   ،)56(/2(
ينظر: املبدع )6/4)).  (3(

ينظر: املبسوط للسخيس )3)/54)).  (4(
اخلـالف  مسـائل  نكـت  عـىل  اإلرشاف   ،)89/3( الطحـاوي  خمتـرص  رشح  ينظـر:   (5(

.((6/4( املبـدع   ،)262/9( املجمـوع   ،)56(/2(
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القبول  كان  العقود، ولذا  أوسع من حكم  الوصايا  بأن حكم  ونوقش: 
فيها ُمرتاخ ال عىل الَفور مثل العقود، ثم إهنا حتتمل الغرر واجلهالة والَعَدم 

البيع))). بخالف 
ق باللقطة فإنَّ صاحبها باخِليار  الثاين: القياس عىل امُللتِقط؛ فإنه إذا تصدَّ

بني اإلمضاء أو أن يضمنها له)2).
باالتفاق  جيوز  فإنه  أيام؛  ثالثة  خيار  برشط  البيع  عىل  القياس  الثالث: 
موقوفًا  ويبقى  جيوز  اُلفضويل  بيع  فكذلك  اإلجازة،  عىل  موقوف  بيع  وهو 

عىل اإلجازة)3).
مل  إذا  الفسخ، ولذلك  واملنتظر هو  منعقد،  به  البيع جمزوم  بأن  ونوقش: 

ُيفسخ تم البيع، وال يشرتط إلمضائه عقد جديد)4).
أدلة القول الثاين القائلني بعدم صحته بعد اإلجازة:

الدليل األول: حديث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َقاَل: َأَتْيُت َرُسوَل اهللِ مـلسو هيلع هللا ىلص 
وِق ُثمَّ  ُجُل َيْسَأُلنِي ِمَن اْلَبْيِع َما َلْيَس ِعنِْدي، َأْبَتاُع َلُه ِمَن السُّ َفُقْلُت: َيْأتِينِي الرَّ

َأبِيُعُه؟ َقاَل: ))الَ َتبِْع َما َلْيَس ِعنَْدَك(()5).

املغنــي   ،)262/9( املهــذب  رشح  املجمــوع   ،)737/5( الكبــري  احلــاوي  ينظــر:   (((
.(296 /4 (

ينظــر: رشح خمتــرص الطحــاوي )89/3(، اإلرشاف عــىل نكــت مســائل اخلــالف   (2(
.(56( /2 (

ينظر: رشح خمترص الطحاوي )89/3(، املجموع )262/9).  (3(
ينظر: املجموع )262/9).  (4(

أخرجه أبو داود يف السنن، أبواب اإلجارة، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث   (5(
عندك،  ليس  ما  بيع  كراهية  يف  جاء  ما  باب  البيوع،  أبواب  والرتمذي   ،)3503( رقم 
العلم«  أهل  أكثر  حديث رقم )235)(، وقال عقبه: »والعمل عىل هذا احلديث عند 

وصححه اإلمام األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي )232/3).
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البائع،  عند  ليس  ما  بيع  مـلسو هيلع هللا ىلص هنى عن  النبي  أن  الداللة:  وجه 
وهذا الُفضويل باع ما ليس عنده، والنهي هنا للتحريم))).

ونوقش: بأن املقصود بيع ما ليس حارضًا عنده، أما ما كان حارضًا وهو 
ملك غرِيه فيجوز بيعه ويقف عىل إجازة املالك، بداللة أنَّ الوكيل يبيع ما ال 

يملكه وبيُعه صحيح)2).

الدليل الثاين: حديث أب هريرة قال: »هَنَى َرُسوُل اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص َعْن 
َبْيِع احْلََصاِة، َوَعْن َبْيِع اْلَغَرِر«)3).

د بني جوازين، إجازة الفضويل وإجازة  وجه الداللة: أن هذا البيع ُمرتدِّ
املالك فكان داخاًل يف عموم الغرر)4).

النبي  أن  جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  حديث  الثالث:  الدليل 
مـلسو هيلع هللا ىلص قال: ))اَل َطاَلَق إِالَّ فِياَم مَتِْلُك، َواَل ِعْتَق إِالَّ فِياَم مَتِْلُك، َواَل َبْيَع 

إِالَّ فِياَم مَتِْلُك(()5).

ينظر: احلاوي الكبري )735/5(، املغني )296/4).  (((
ينظر: رشح خمترص الطحاوي )90/3).  (2(

حديث  غرر،  فيه  الذي  والبيع  احلصاة  بيع  بطالن  باب  البيوع،  كتاب  مسلم،  أخرجه   (3(
رقم )3)5)).

ينظر: احلاوي الكبري )735/5).  (4(
النكاح، حديث رقم  الطالق قبل  الطالق، باب يف  السنن، كتاب  أبو داود يف  أخرجه   (5(
نكاح،  قبل  طالق  ال  جاء  فيام  باب  واللعان،  الطالق  أبواب  والرتمذي،   ،)2(90(
حديث رقم ))8))( وقال عقبه: »حديث عبد اهلل بن عمرو حديث حسن صحيح، 
وهو أحسن يشء روي يف هذا الباب«، وحسنه األلباين يف صحيح أب داود )393/6).
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وجــه الداللــة: أن هــذا الُفضــويل ال يملــك املبيــع؛ فــال يصــح بيعــه ولــو 
أجــازه))).

الدليل الرابع: أن الُفضويل باع ما ال يقدر عىل تسليمه، فلم يصح كبيع 
اآلبِق والسمك يف املاء والطري يف اهلواء)2).

الدليل اخلامس: القياس عىل بيع امُلكَره، بجامع عدم وجود الرضا، فلام 
مل يصح بيع امُلكَره، مل يصح بيع الُفضويل هنا)3).

نوقش: أنه باإلجازة الالحقة يتحقق الرضا، ويزول املانع)4).
تنبيه:

ألن  الفضويل  طالق  هي  املسألة  أن  مع  الفضويل  بيع  مسألة  هنا  بحثت 
األحكام  بقية  عليه  قاست  ثم  الفضويل،  بيع  مسألة  بحثت  الفقهية  املذاهب 
كالطالق وغريه، والطالق بالتحديد نص أرباب املذاهب عىل قياسه بالبيع:

فعند احلنفية يقول السخيس: »وكذلك كل ما له جميز حال وقوعه من 
بدائع  ويف  اخلالف«)5)،  هذا  عىل  فهو  والطالق  والنكاح  والفسخ  العقود 
فات الُفضويل التي هلا جميز حالة العقد منعقدة  الصنائع: »وأصل هذا أن ترصُّ

موقوفة عىل إجازة املجيز من البيع، واإلجارة، والنكاح، والطالق«)6).

ينظر: املجموع )263/9).  (((
ينظر: املجموع رشح املهذب )263/9(، املغني )296/4).  (2(

ينظر: احلاوي الكبري )736/5).  (3(
ينظر: املبسوط للسخيس )3)/54)).  (4(

املبسوط للسخيس )3)/53)).  (5(
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )48/5)).  (6(
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احلطاب:  وقال  كبيعه«.  الُفضويل  »وطالق  خليل:  يقول  املالكية  وعند 
ة من يوم إجازة الزوج«))). »قال البِساطي: وتكون الِعدَّ

وعند الشافعية يقول إمام احلرمني: »ثم وقف العقود يطَّرد يف كل عقد 
والطالق«)2)،  والعتق،  واهلبات،  واإلجارات،  كالبياعات،  االستنابة،  يقبل 

وعند النووي مثله)3).

أن  هللا همحر،  الدين  تقي  الشيخ  »واختار  املرداوي:  يقول  احلنابلة  وعند 
طالق الفضويل كبيعه«)4).

ة ناِجز  المطلب الثالث: تخريج مسألة كتابة الطالق وكالة عبر منصَّ
على ما سبق:

مكتب  موظف  ف  ترصُّ أن  عليه  ج  يتخرَّ الذي  فإنَّ  سبق  ما  عىل  بناء 
ل برفع الطلب بالطالق إن صدر عن وكالة من  اخلدمات أو الشخص املوكَّ
أما  سبق،  كام  اإلمجاع  عليه  نقل  وقد  صحيح،  ترصف  فهو  بالتطليق  الزوج 
ف موظف مكتب اخلدمات دون وكالة من الزوج يف تطليق زوجته  إذا ترصَّ
فهو ترصف متوقِّف عىل إجازة الزوج عند احلنفية واملالكية، وقول الشافعي 
ف ولو بعد صدور  القديم، ورواية عند احلنابلة، فإذا أجاز الزوج هذه الترصُّ
وثيقته وريض به حصل الطالق من وقت إجازته، ال من وقت رفع الطلب.

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )43/4).  (((
هناية املطلب يف دراية املذهب )409/5).  (2(

املجموع رشح املهذب )260/9).  (3(
اإلنصاف )59/22)).  (4(
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فإنَّ  احلنابلة،  عند  واملذهب  الشافعية،  عند  املعتمد  القول  عىل  وأما 
ظ  ف موظَّف مكتب اخلدمات لغو ال عربة به وإن أجازه الزوج دون تلفُّ ترصُّ

بالطالق. مستقلٍّ 

الرتجيح:

الذي يرتجح للباحث -واهلل أعلم- أن بيع الفضويل وطالقه يصح إذا 
أجازه املالك.

ومن أسباب الرتجيح اآليت:

). هو قول ال يرض بالبائع وال بالزوج؛ فإن هلام أن جُييزا هذا الترصف بعد 
املبيع ملكًا والزوجة زوجًة، وذلك برضامها  فيبقى  يمتنعا  أن  ذلك، كام هلام 
السابق، وال غرر يف ذلك  الرضا  الالحق معاملة  الرضا  إكراه، ويعامل  فال 

ما دام أن هلام أن يمضيا أو يرتكا.

2. يف البيع خاصة حتقيق ملصلحة تنفيق سلعة املالك، وتعاوٌن بينه وبني 
أهل السوق وغريهم.

3. رضا البائع والزوج حصل من وقت إجازته، فاألحكام املرتتبة عىل 
ف  الذي ترصَّ بالوقت  الكامل والطالق مرتبطة بوقت اإلجازة، ال  التمّلك 

فيه الُفضويل.

اخلدمات  مكتب  موظَّف  ِقَبل  من  الطالق  كتابة  فإنَّ  سبق  ما  عىل  وبناًء 
هو طالٌق َصدر من ُفضويل فإذا أجازه الزوج وقع، وإن مل جيزه فهو لغو ال 
من  الزوج، ال  إجازة  من وقت  يقع  الطالق  أنَّ  التنبُّه عىل  وينبغي  به،  عربة 
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وقت طالق الُفضويل، فال بدَّ من التعديل يف توثيق الطالق عىل هذه النقطة 
وال  العدل،  وزارة  يف  املسؤولة  اجلهة  ِقَبل  من  أو  الزوج  ِقَبل  من  بالتحديد 
خيفى ما يرتتَّب عليه وقت الطالق من أحكام، فينبغي الدقَّة يف حتديده، حتى 
ل فإنَّ العربة يف ترتُّب األحكام عىل وقت اإلجازة، ال وقت كتابة  وإن مل ُيعدِّ

موظف مكتب اخلدمات للفظ الطالق، واهلل أعلم.

تنبيه:

كل  عىل  الزوج  اطَّلع  إذا  اإلجازة  حكم  تأخذ  الطلب  عىل  املصادقة 
يعترب  الطالق  وقت  أنَّ  عىل  التأكيد  مع  املصادقة،  رقم  وأدَخل  املعلومات، 
من وقت املصادقة، ال من وقت إدخال املعلومات، أما إذا دفع رمز املصادقة 
للوكيل دون معرفة بحقيقة هذا الرمز، وال ما حتته من معلومات، فال يعترب 

إجازة منه عىل الطلب، واهلل أعلم.
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الخاتمة

الً وآِخرًا، والصالة والسالم الدائمني عىل رسول اهلل، وبعُد  احلمد هلل أوَّ
وهي  النتائج  بعض  إىل  فيه  وخلصُت  البحث،  هذا  بتامم  عيلَّ  اهلل  منَّ  فقد 

كاآليت:

مة من وزارة  ة ناِجز هي خدمة إلكرتونية مقدَّ ). توثيق الطالق عرب منصَّ
العدل لتيسري وصول الزوج والزوجة إىل وثيقة الطالق بكل ُيس وسهولة، 
أو  هبام  املتعلقة  احلكومية  اإلجراءات  بعض  إليها  الوصول  عىل  واملرتتِّب 

بأحدمها.

كتابة  من  وغرضه  ذلك،  قبل  كتبه  أو  بالطالق  الزوج  تلفظ  إذا   .2
نية  هي  هنا  فالنية  مىض،  قد  ألمر  فحسب  التوثيق  هو  ة  املنصَّ عرب  الطالق 

توثيق للطالق فحسب، والطالق قد تمَّ قبل ذلك.

ظ بالطالق بعُد،  3. إذا كان الزوج راغبًا يف طالق زوجته إال أنه مل يتلفَّ
ة لتوثيقه، وأراد رفع طلب التوثيق أصالة،  ومل يكتبه قبل الدخول عىل املنصَّ

فقد خُلصت الدراسة إىل أن احلكم خيتلف بحسب احلاالت التالية:

الطالق،  نية  استحضار  مع  ة  املنصَّ عرب  الطالق  لفظ  الزوج  كتب  إذا   -
فالراجح وقوع الطالق يف هذه احلالة من وقت كتابته للفظ، سواًء تم رفع 

الطلب أو مل يتم، ُقبل الطلب من اجلهة املختصة أو مل ُيقبل.

الطالق،  نية  استحضار  مع عدم  ة  املنصَّ الطالق عرب  الزوج  كتب  إذا   -
فإن كان قد أكمل معلومات الطالق وكتب اللفظ ثم أرسل الطلب للجهة 
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ويعامل  الطالق،  عىل  العزم  عىل  عالمة  ذلك  فإن  العدل  بوزارة  املختصة 
معاملة من نوى، وعليه فالراجح أنَّ الطالق يقع من تاريخ رفع الطلب، فإن 
أو مل يصادق  الطلب  ألغى  أو  دة،  الطلب وإنام حِفظه كُمسوَّ مل يكن قد رفع 
عليه مصادقة هنائية ما أدى إىل إلغاءه، فإن الراجح أن الطالق ال يقع حينئذ.

ظ بالطالق بعُد،  4. إذا كان الزوج راغبًا يف طالق زوجته إال أنه مل يتلفَّ
عرب  التوثيق  طلب  رفع  وأراد  لتوثيقه،  ة  املنصَّ عىل  الدخول  قبل  يكتبه  ومل 
توكيل مكتب خدمات، أو شخص آخر، فقد خُلصت الدراسة إىل أن احلكم 

خيتلف بحسب احلاالت التالية:

ل موظََّف مكتب اخلدمات أو شخصًا آخر لتطليق زوجته ورَفع  - إذا وكَّ
الطلب، فإن الطالق يقع فور كتابته للطالق، عىل ما مىض من أحكام الكتابة 

فيمن طلَّق وهو أصيل.

ل موظََّف مكتب اخلدمات أو شخصًا آخر لرفع الطلب فحسب  - إذا وكَّ
لغو  وهو  للطالق،  الوكيل  بكتابة  يقع  ال  الطالق  فإن  زوجته،  تطليق  دون 
إجازة  يقع من وقت  الطالق  فإن  الوكيل؛  ف هذا  الزوج ترصُّ أجاز  إذا  إال 
الطالق  تاريخ  يغريِّ  أن  وعليه  للطالق،  الوكيل  كتابة  وقت  من  ال  الزوج، 

داخل الوثيقة إىل تاريخ اإلجازة.

واملصادقة عىل الطلب إن كانت عن ِعلٍم بام حتت رمز املصادقة واطِّالٍع 
حكم  يأخذ  فال  وإال  الزوج،  من  اإلجازة  ُحكم  يف  فهو  املعلومات  عىل 

اإلجازة.
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وأما التوصيات))) التي ُيويص هبا الباحث فهي كاآليت:

). ميثاق النكاح ميثاق غليظ، فال ينبغي التهاون يف حل ُعقدة النكاح، 
قَّة، والتلفظ به بلفظ رصيح  ي الدِّ أو التهاون يف مرحلة توثيقه، بل ينبغي حترِّ
د من الوقت املناسب إليقاعه عىل السنة، ومن َثم  يف وقت صحيح بعد التأكُّ

ة ناِجز وإدخال معلوماته عىل وجه الصحة. توثيقه حسب منصَّ

الطالق خاصة،  توثيق  الدخول خلدمة  وقبل  املختصة  للجهة  ينبغي   .2
ثم أخذ اإلقرار عىل  بالطالق وكتابته،  التلفظ  البيان بشكل خمترص ألحكام 

ة وتوثيق طلبه. قراءة هذا البيان، ومن َثمَّ يستطيع الدخول إىل املنصَّ

ة توثيق الطالق، ختيري امُلطلِّق عند كتابة  3. مما ينبغي التنبُّه له داخل منصَّ
ظ بالطالق، واخليار الثاين  لفظ الطالق بني خيارين: اخليار األول: ملن قد تلفَّ
ظ بعُد بالطالق، ويبني يف اخليار الثاين ماذا ينبغي عليه أن يعمل،  ملن مل يتلفَّ

أو يرتك التلفظ ملرحلة أخرى من مراحل التوثيق.

ُيفيض  الطالق، وقد  توثيق  الُصلح مرحلة مهمة من مراحل  4. مرحلة 
الُصلح إىل عدم الطالق، فينبغي مراعاة هذه النقطة حتديدًا ومعاجلتها تقنيًا، 

ن املصلحون من تدارك الطالق قبل وقوعه. بحيث يتمكَّ

التوثيق  بنظام  العمل  اعتامد  بعد  أي  442/8/25)هـ  بتاريخ  التوصيات  هذه  كتبت   (((
الربيد  عرب  الوزارة  يف  للمختصني  مالحظات  بمذكرة  رفعت  وقد  تقريبًا،  بشهرين 
بام  التغيري  تم  قد  أنه  الحقًا  وبلغني  التوصيات  هذه  وضمنتها  التاريخ  بنفس  الرسمي 

يتوافق مع هذه التوصيات وهلل احلمد.
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بأنَّني  5. هناك إقرار يف آخر فقرة من فقرات توثيق الطالق نصه: »ُأِقرُّ 
عىل ِعلم أن الطالق ال يتم إال بعد صدور الوثيقة«، والطالق يتم ويقع بعد 
إذا  تغيريه  وينبغي  ُموهم،  اإلقرار  وهذا  سبق،  ما  عىل  كتابته  أو  به،  التلفظ 
كان القصد أنه ال يتم االنتفاع بوثيقة الطالق إال بعد االنتهاء من إجراءاهتا 

بشكل هنائي.

يوفِّقنا  وأن  والقارئ،  الكاتب  ينفع  أن  أسأل  واهلل  إيراده،  تيس  ما  هذا 
لسلوك طريق احلق واالنتفاع بالعلم، والعمل به.

وصىل اهلل وسلَّم عىل نبيِّنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.



475
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

توثيق الطالق عبر منصة ناجز 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

المصادر والمراجع
القرآن الكريم.. )
االستذكار، ألب عمر يوسف بن عبد اهلل عبد الرب، بتحقيق: سامل حممد عطا، . 2

وحممد عيل معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، )42) هـ.
عيل . 3 بن  الوهاب  عبد  حممد  أبو  للقايض  اخلالف،  مسائل  نكت  عىل  اإلرشاف 

البغدادي، بتحقيق احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 420)هـ.
الكبري(، . 4 والرشح  املقنع  مع  )املطبوع  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

اهلل  عبد  بتحقيق:  امَلْرداوي،  أمحد  بن  سليامن  بن  عيل  احلسن  أب  الدين  لعالء 
واإلعالن،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  احللو،  حممد  الفتاح  وعبد  الرتكي 

القاهرة، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.
بحر املذهب، ألب املحاسن عبد الواحد بن إسامعيل الروياين، بتحقيق: طارق . 5

فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 2009م.
دار . 6 احلفيد،  بن رشد  بن أمحد  الوليد حممد  املقتصد، ألب  املجتهد وهناية  بداية 

احلديث، القاهرة، لعام: 425)هـ.
أمحد . 7 بن  مسعود  بن  بكر  أب  الدين،  لعالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 

الكاساين احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 406)هـ.
الكتب . 8 دار  العيني،  الدين  بدر  بن أمحد  اهلداية، ألب حممد حممود  البناية رشح 

العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 420)هـ.
الوليد . 9 املستخرجة، ألب  البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل 

حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، بتحقيق: حممد حجي وآخرون، دار الغرب 
اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 408)هـ.

يوسف . 0) بن  القاسم  أب  بن  يوسف  بن  ملحمد  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 
العلمية، بريوت،  املالكي، دار الكتب  الغرناطي، أب عبد اهلل املواق  العبدري 

الطبعة األوىل، 6)4)هـ.
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بتحقيق: . )) باللخمي،  املعروف  احلسن،  أب  الربعي،  حممد  بن  لعيل  التبرصة، 
الطبعة  قطر،  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  نجيب،  الكريم  عبد  أمحد 

األوىل، 432)هـ.
احلسني . 2) أب  محدان  بن  جعفر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  ألمحد  للقدوري،  التجريد 

القاهرة،  السالم،  دار  مجعة،  وعيل  رساج،  أمحد  حممد  بتحقيق:  القدوري، 
الطبعة الثانية، 427)هـ.

لتاج . 3) املالكي،  الفقه  يف  خليل  خمترص  عىل  الوسط  الرشح  وهو  املخترص  حتبري 
عبد  بن  أمحد  د.  املحقق:  الدمريي،  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  هبرام  الدين 
للمخطوطات  نجيبويه  مركز  خري،  الرمحن  عبد  بن  حافظ  د.  نجيب،  الكريم 

وخدمة الرتاث، الطبعة األوىل، 434)هـ.
 التعريفات، لعيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، ضبطه وصححه: . 4)

الطبعة  لبنان،  بريوت،  العلمية  الكتب  دار  النارش،  بإرشاف  العلامء  من  مجاعة 
األوىل، 403)هـ.

بن . 5) إسحاق  بن  خلليل  احلاجب،  البن  الفرعي  املخترص  رشح  يف  التوضيح 
نجيب،  الكريم  عبد  بن  أمحد  بتحقيق:  املالكي،  اجلندي  الدين  ضياء  موسى، 

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة األوىل، 429)هـ.
اجلامع ملسائل املدونة، ألب بكر حممد بن عبد اهلل بن يونس التميمي الصقيل، . 6)

بجامعة  العلمية  البحوث  معهد  دكتوراه،  رسائل  يف  باحثني  جمموعة  بتحقيق: 
أم القرى، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 434)هـ.

املختار، ملحمد أمني بن عمر بن عبد . 7) الدر  املحتار عىل  ابن عابدين رد  حاشية 
العزيز عابدين، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 2)4)هـ.

دار . 8) املاوردي،  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  ألب  الكبري،  احلاوي 
الفكر، بريوت.
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بن شداد . 9) بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  داود سليامن  ألب  داود،  أيب  سنن 
العرصية،  املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  بتحقيق:  األزدي،  عمرو  بن 

بريوت.
بن . 20 موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  ملحمد  الكبري(،  )اجلامع  الرتمذي  سنن 

اإلسالمي،  الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  بتحقيق:  الرتمذي،  الضحاك، 
بريوت، 998)م.

رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، لشمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش، . )2
دار العبيكان، الطبعة األوىل، 3)4)هـ.

بتحقيق: . 22 اجلصاص،  الرازي  بكر  أب  عيل  بن  ألمحد  الطحاوي،  خمترص  رشح 
عصمت اهلل عنايت اهلل حممد، وسائد بكداش، وحممد عبيد اهلل خان، وزينب 

حممد حسن فالتة، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، )43)هـ.
رشح خمترص خليل، ملحمد بن عبد اهلل اخلريش، دار الفكر للطباعة، بريوت.. 23
حممد . 24 بتحقيق:  البخاري،  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 

زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل، 422)هـ.
للنرش . 25 غراس  مؤسسة  األلباين،  الدين  نارص  ملحمد  داود،  أيب  سنن  صحيح 

والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل، 423)هـ.
فؤاد . 26 حممد  بتحقيق:  القشريي،  احلسن  أبو  احلجاج  بن  ملسلم  مسلم،  صحيح 

عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت.
العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري، لعبد الكريم بن حممد أبو القاسم . 27

الكتب  دار  املوجود،  عبد  أمحد  وعادل  عوض،  حممد  عيل  حتقيق:  الرافعي، 
العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 7)4)هـ.
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الفروع، ملحمد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أب عبد اهلل، شمس الدين املقديس . 28
الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  بتحقيق:  احلنبيل،  الصاحلي  ثم  الراميني 

مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 424)هـ.
الفريوزآبادي، . 29 يعقوب  بن  حممد  طاهر  أب  الدين  ملجد  املحيط،  القاموس   

نعيم  حممد  بإرشاف:  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  بتحقيق: 
الطبعة  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقُسويس، 

الثامنة، 426)هـ.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن . 30

بن إدريس البهويت، دار الكتب العلمية.
املعرفة، . )3 دار  السخيس،  األئمة  أب سهل شمس  بن  أمحد  بن  املبسوط، ملحمد 

بريوت، 4)4)هـ.
املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي(، ألب زكريا حميي الدين . 32

حييى بن رشف النووي، دار الفكر.
القرطبي، . 33 املحىل باآلثار، ألب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس 

الظاهري، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
مصنف ابن أيب شيبة، ألب بكر بن أب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن . 34

عثامن، بتحقيق: كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 
409)هـ.

مصنف عبد الرزاق، ألب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، بتحقيق: حبيب . 35
الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 403)هـ.

املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، ألب حممد موفق الدين عبد اهلل بن . 36
أمحد بن حممد بن قدامة، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 405)هـ.

مطبعة . 37 الباجي،  سعد  بن  خلف  بن  سليامن  الوليد  ألب  املوطأ،  رشح  املنتقى 
السعادة حمافظة مرص، الطبعة األوىل، 332)هـ.
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الفكر، . 38 دار  بن حممد عليش،  أمحد  بن  اجلليل رشح خمترص خليل، ملحمد  منح 
بريوت، تاريخ النرش: 409)هـ.

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، لشمس الدين أب عبد اهلل حممد بن حممد . 39
الطبعة  الفكر،  دار  باحلطاب،  املعروف  املغرب،  الطرابليس  الرمحن  عبد  بن 

الثالثة، 2)4)هـ.
هناية املطلب، لعبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني، أب املعايل، . 40

يب، دار املنهاج، الطبعة األوىل، 428)هـ. بتحقيق: عبد العظيم حممود الدِّ




