


 العدد |62| ربيع الأول 1435هـ334

�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده �أما بعد:
�إذ� ح�س���ل �لطالق فاإنه قد حت�س���ل �ملر�جعة �أثناء �لعدة �أو تنتهي �لعدة دون مر�جعة، 

ولهذ� �لنوع من �الإثبات �الإجر�ء�ت �لتالية:
�أواًل: �الإجر�ء�ت �ملتبعة يف �إثبات �ملر�جعة �أو عدمها.

ثانياً: �لتاأ�سيل �لفقهي الإثبات �ملر�جعة �أو عدمها.
ثالثاً: �لتاأ�سيل �لنظامي الإثبات �ملر�جعة �أو عدمها.

ر�بعاً: �سورة �سبط �إثبات �ملر�جعة.
خام�ساً: �سورة �سبط �إثبات �نتهاء �لعدة وعدم �ملرجعة خاللها.

�لإجر�ء�ت �ملتبعة يف �إثبات �ملر�جعة �أو عدمها
�أواًل: وهي على ق�سمني:

�أ – �الإجر�ء�ت �خلا�سة باإثبات �ملر�جعة:
1-ح�س���ور �ملطلق و�ملطلقة، �أو من ينوب عنهم���ا، وبرفقتهما ما يدل على عالقتهما 
و�سخ�سيتهما، و�إذ� تعذر ح�س���ور �ملطلقة فيمكن �الكتفاء بح�سور �ملطلق دون ح�سور 

�ملطلقة.
2-تقرير �ملطلق �إيقاعه مر�جعة زوجته، وهي يف عدتها، وم�سادقة �ملطلقة على ذلك 

�إذ� كانت حا�رضة.
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3- �إح�سار �ل�سك �الأ�سلي للطالق.
4- تاأك���د �لقا�س���ي من كون �ملر�جع���ة متت يف وقت �لعدة كاأن يك���ون �لزوج �أوقع 
�ملر�جعة خالل �س���هر من تاريخ �لطالق وهي حائ���ل؛ غري حامل، �أو قامت �لبينة �لعادلة 

�ملثبتة �أن �ملر�أة �ملطلقة هي يف عدتها، ونحو ذلك.
5- �الإ�سهاد على �ملر�جعة من قبل �ساهدين �ثنني.

6- تقري���ر �لقا�س���ي ثبوت �ملر�جعة، و�لتهمي�ش على �س���ك �لطالق مب���ا ثبت لديه، 
وت�سليم �ل�سك للمطلق بعد �لتهمي�ش يف �سجل �سك �لطالق.

قيا�س �الإجر�ء�ت �خلا�سة باإثبات �لق�ساء �لعدة وعدم �ملر�جعة خاللها:
1- ح�س���ور �ملطلق و�ملطلق���ة، �أو من ينوب عنهما، وبرفقتها م���ا يدل على عالقتهما 

و�سخ�سيتهما.
2- تقري���ر �ملطلق  �نتهاء عدة زوجته �ملطلقة، وع���دم مر�جعته لها خالل هذه �لعدة، 

وم�سادقة �لزوجة له على ذلك.
3- �إح�سار �ل�سك �الأ�سلي للطالق.

4- تقرير �لقا�س���ي ثبوت �نق�ساء عدة �ملطلقة، وعدم مر�جعة �ملطلق لها خالل هذه 
�لعدة.

5- �لتهمي�ش على �س���ك �لطالق مبا تقرر لدى �لقا�س���ي، و�إحلاق ذلك يف �س���جله، 
وت�سليم �ل�سك للمطلقة ليبقى لديها.

6- �الإ�سهاد على ما تقرر من ِقَبل �ساهدين �ثنني.
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ثانيًا: �لتاأ�سيل �لفقهي الإثبات �ملر�جعة �أو عدمها
�إذ طل���ق �لرجل زوجته طالقاً رجعياً، فاإنه يجوز له �أن ير�جعها يف �أثناء عدتها، يقول 
�هلل تعال���ى: ڇ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ڇ �لبق���رة: 22٩  فالط���الق �لذي 
في���ه �لرجعة مرتان، فاإن طلق �الأول���ى �أو �لثانية، فله �أن ير�جعه���ا يف عدتها بدون �إذنها 
ور�س���اها، وال يلزمه لذل���ك عقد ومهر جديدين، وهذ� هو �الإم�س���اك باملعروف، وقيل 
�إن �الإم�س���اك باملعروف هو �الإم�ساك حتى تنق�سي �لعدة، وكالهما ممكن مر�ده، قال �هلل 
تعال���ى: ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ �لطالق: 2  يعني �إذ� قاربت 

�نق�ساء �لعدة فر�جعوهن �أو فارقوهن.
وقد �أجمع �أهل �لعلم على ذلك لقوله تعالى: ڇ ک ک ک گ گ گ   گ ڳڇ 
�لبقرة: 22٨  )1) و�لعدة هي �لرتب�ش �ملحدود �رضعاً ملدة معلومة ترتب�ش فيها �ملر�أة لتعرف 

بر�ءة رحمها من �حلمل، ويح�س���ل ذلك بو�سع �حلمل، �أو م�س���ي �الأقر�ء، �أو �الأ�سهر؛ 
ح�سب حال �ملطلقة �إن كانت ممن حتي�ش �أو ال حتي�ش)2).

وقد بنّي �هلل جّل وعال �لعدد يف كتابه �أمت بيان، وجملة �أنو�ع �لعدد �أربعة �أنو�ع، يهمنا 
يف هذ� �ملقام ثالثة منها هي:

�لنوع �الأول: عدة �حلامل بو�س���ع �حلمل مطلق���اً بائنة كانت �أو رجعة، قال �هلل تعالى: 
ڇ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ڇ �لطالق: 4، وهذ� فيه عموم من ثالث جهات:

�أحدها: عموم �ملخرب عنه، وهو �أوالت �الأحمال، فاإنه يتناول جميعهن.
�لثاين: عموم �الأجل، فاإنه �إ�سافة �إليهن، و�إ�سافة ��سم �جلمع �إلى �ملعرفة يعم، فجعل 

و�سع �حلمل جميع �أجلهن، فلو كان لبع�سهن �أجل غريه مل يكن جمع �أجلهن.
اأحكام القراآن البن العربي 257/1-260، واملغني 553/10، وبداية املجتهد 85/2.  (1(

ك�شاف القناع 411/5.  (2(



337 العدد  |62| ربيع الأول 1435هـ    

�لثال���ث: �أن �ملبتد�أ و�خلرب معرفتان، �أما �ملبت���د�أ فقوله:  ڇ ائ ائ ڇ، و�أما �خلرب 
فهو قوله: ڇ ەئ وئ وئ ڇ   يف تاأويل م�س���در م�ساف، �أي: �أجلهن و�سع حملهن، 

و�ملبتد�أ و�خلرب �إذ� كانا معرفتني، �قت�سى ذلك ح�رض �لثاين يف �الأول.
�لنوع �لثاين: عدة �ملطلقة �لتي حتي�ش، وهي ثالثة قروء كما قال تعالى: ڇ ڃ 
ڃ   چ چ چ ڇ �لبقرة: 22٨ و�الأقر�ء  على �ل�سحيح هي �حلي�ش، ويف �مل�ساألة 
خالف قوي طويل حتدث عنه �الإمام �بن �لقيم – رحمه �هلل – يف كتابه �لز�د مبا ال مزيد 

عليه)3).
�لن���وع �لثالث: عدة �لت���ي ال حي�ش لها، وهي نوعان: �س���غرية ال حتي�ش، وكبرية قد 

يئ�س���ت من �حلي�ش، فبني �هلل �سبحانه عدة �لنوعني بقوله تعالى: ڇ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ڇ �لطالق: 4 �أي فعدتهن كذلك.

وه���ذ� كله يف �لزوجة �ملدخول بها، و�أما �إذ� كان���ت �لزوجة غري مدخول بها، فاإنه ال 
عدة عليها لق���ول �هلل تعالى: ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڇ �الأحز�ب: 4٩، 
ف���اإذ� مل يكن لها عدة فلي�ش ملطلقها مر�جعتها، وذل���ك الأن �لرجعة �إمنا تكون يف �لعدة، 
ف���اإذ� طلقها زوجها ثم رغب فيه���ا، فهو خاطب من �خُلّطاب، يتزوجها بر�س���اها بنكاح 

جديد، وترجع �إليه بطلقتني.
وكذلك �ملدخول بها �إذ� �نق�س���ت عدتها من طلق���ة �أو طلقتني، فال رجعة عليها، وال 

نفقة لها، و�إن رغب مطلقها فهو خاطب كاخلطاب)4).
وتثبت �لرجعة ب�س���هادة رجلني ذكرين على قول �ملر�ج���ع وتلفظه بالرجعة �تفاقاً بني 

زاد املعاد يف هدي خري العباد 600/5.  (3(
البخاري 548/10.  (4(
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�أهل �لعلم، وال خالف بني �أهل �لعلم يف �أن �ل�س���ّنة �الإ�سهاد، و�إمنا �ختلفو� يف �الإ�سهاد: 
هل هو �رشط يف �صحة �لرجعة �أو لي�س ب�رشط؟ على قولني هما:

�لق���ول �الأول: �أن �الإ�س���هاد غري و�جب، وه���و لالإمام مال���ك، و�جلديد من مذهب 
�ل�سافعي، ورو�ية لالإمام �أحمد – رحمهم �هلل -)5)،  و��ستدلو� مبا يلي: 

1-�أن �لرجعة ال تفتقر �إلى �لقبول، فلم تفتقر �إلى �ل�س���هادة، ك�س���ائر حقوق �لزوج، 
وخ�سو�ساً ِحّل �لظهار بالكفارة.

2- �أن ما ل ي�صرتط فيه �لويل ل ي�صرتط فيه �لإ�صهاد، كالبيع.
3- �أن �الأم���ر باالآية يف قوله تعال���ى:  ڇ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڇ �لطالق: 2، يحمل على �ال�س���تحباب، الأن �ملر�جعة حق ك�سائر �حلقوق 
�لتي يقب�ص���ها �لإن�صان ول ي�صرتط فيها �لإ�ص���هاد، فكذلك �ملر�جعة، و�جلمع بني �لقيا�س 

و�الآية، يجعلنا نحمل �الأمر يف �الآية على �لندب.
قول �لثاين: �أن �الإ�س���هاد و�جب، وهو قول �ل�سافعي �لقدمي ورو�ية عن �الإمام �أحمد 

يلي: مبا  و��ستدلو�  �هلل-،  – رحمهما 
1- قول �هلل تعالى: ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڇ �لطالق: 2  فهذ� �أمر باالإ�سهاد، و�الأمر للوجوب.
2- �أن �لرجعة يتحقق بها ��س���تباحة ب�س���ع مق�س���ود، فوجبت �ل�سهادة فيه كالنكاح، 

وعك�سه �لبيع)6). 
و�لر�جح، و�هلل �أعلم، �لقول �الأول ملا ذكر من �لدليل و�لتعليل، والأن هذ� هو �الأرفق 

)5) بداي���ة املجته���د 85/2، عق���د اجلواهر الثمينة 210/2، واحلاوي الكبري 311/10، واملغن���ي 558/10-559، واأحكام القراآن 
البن العربي 282/3-283، وزاد املعاد يف هدي خري العباد 527/5.

احلاوي الكبري 311/10، واملغني 558/10-559، 127/14، وزاد املعاد يف هدي خري العباد 527/5.  (6(
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بح���ال �الأزو�ج، والأن �لطالق ينعقد بدون �إ�س���هاد، وهو َحّل للنكاح، فكذلك �لعدول 
وال رجعة عنه ينعقد بدون �سهادة على ذلك.

�إال �أن �ملعمول به حالياً يف �ملحاكم �ل�رضعية، وما تقت�سيه �الأنظمة �مل�ستمدة من �أ�سول 
�ل����رضع، وقو�عده �لعامة، ه���و توثيق كل من �لطالق و�لرجع���ة، وقبلهما �لنكاح دفعاً 
للخ�س���ومات، و�س���بطاً ملعامالت �لنا�ش، وتقييُد �ملباح للم�سلحة هو ما ورد به �ل�رضع 

وقرره.

ثالثًا: �لتاأ�سيل �لنظامي الإثبات �ملر�جعة �أو عدمها
لقد جاءت �الأنظمة و�لتعليمات �ملتعلقة باإثبات �ملر�جعة �أو عدمها كما يلي:

فلقد جاء �لتعمي���م رقم 12/157/ت يف 13٩٨/٨/1٩ه� �ملت�س���من تلقي وز�رة 
�لع���دل معامالت تتعل���ق بزو�ج �ملطلقات �لالتي يحملن �س���كوك ط���الق، ولي�ش يف 
�س���جالت تلك �ل�س���كوك ما يفيد �إرجاع �لزوج���ة، بينما ير�جع �أزو�جهن �ل�س���ابقني 
مثبتني �إرجاعهم لزوجاتهم �أثناء �لعدة مبا يحملونه من �سكوك مر�جعة. ونظر�ً ملا ي�سببه 
عدم �لتهمي�ش على �س���جل �س���كوك �لطالق باملر�جعة، �أو عدم �س���حب �سك �لطالق 
ممن يحمله من م�س���اكل �جتماعية ودينية، فاإننا نوؤكد ب����رضورة �لتهمي�ش باملر�جعة على 
�س���كوك �لطالق �ل�سادرة منكم، �أو �سحبها فور مر�جعة �لزوج لزوجته بداًل من �إعطاء 

�لزوج �سكاً باملر�جعة))) .
كم���ا جاء �لتعميم رقم 1/2/2500/م يف 136٨/10/25ه� �ملت�س���من �أن بع�ش 
�لق�س���اة عندما يحكم بالفرقة بني �لزوجني بف�سخ �أو طالق �أو خلع، ومل حت�سل �لقناعة 

)7)  الت�شنيف املو�شوعي 274/4.
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به، يفهم �لزوجة بابتد�ء �لعدة من حني �حلكم، و�أن له �لزو�ج بعد فر�غها، ومن �ملعلوم 
�أن مثل هذ� �حلكم يف حالة ما ذكر ال يكت�سب �لقطعية �إال بعد ت�سديقه من مرجعه، وقد 
مت�س���ي �لعدة ويح�سل �لزو�ج قبل �نتهاء دورة �ملعاملة، ورمبا تكون �لنتيجة تقرير نق�ش 
�حلكم. وعليه �عتمدو� �إفهام �خل�س���مني يف مثل هذه �الأح���كام باأنها غري نافذة �ملفعول 

حتى تكت�سب �لقطعية بالت�سديق))).
كم���ا جاء �لتعميم رقم ٨/ت/25 يف 1412/2/٨ه� �ملعطوف على خطاب رئي�ش 
جمل�ش �لق�س���اء �الأعل���ى بالنيابة رقم 112/1 يف 1412/1/17ه� �ملوجه �أ�س���له �إلى 
ف�س���يلة رئي�ش حمكمة �لتمييز بالريا�ش، ون�س���ه بعد �ملقدمة: ن�سري �إلى �ملعاملة �لو�ردة 
�إلى �ملجل�ش بخ�س���و�ش ما �إذ� حكم �لقا�س���ي بف�س���خ �أو ط���الق �أو خلع، وكان �حلكم 
خا�س���عاً للتمييز، فهل عدة �ملر�أة تبد�أ من حكم �لقا�سي، �أو من �كت�ساب �حلكم للقطعية 

بت�سديقه من هيئة �لتمييز؟
وحيث �إنه با�ستعر��ش كامل �الأور�ق �ت�سح ما يلي:

�أواًل: �س���بق �أن �س���در جمل�ش �لق�س���اء �الأعل���ى بهيئته �لد�ئمة رق���م ٨/2/27 يف 
13٩٩/1/26ه� بخ�سو�ش ق�سية �ملر�أة ..... مع زوجها ..... �لتي �سدر فيه �ل�سك 
رقم 1٨6 وتاريخ 13٩7/٨/27ه�  من قبل �ل�س���يخ/ حممد �لطيب �لقا�س���ي مبحكمة 
�لطائف �ملت�س���من �حلكم بف�س���خ �لنكاح، و�عتبار �لعدة �ل�رضعي���ة من تاريخ �حلكم من 
هيئة �لتمييز، وقد �سدق من هيئة �لتمييز بقر�رها رقم 16٩0 يف 13٩٨/4/17ه�  كما 

�سدق �أي�ساً من جمل�ش �لق�ساء �الأعلى بهيئته �لد�ئمة بقر�رها �ملذكورة �أعاله.
ثانياً: �س���بق �س���دور ق���ر�ر جمل�ش �لق�س���اء �الأعل���ى بهيئت���ه �لد�ئمة رق���م 11٩ يف 

الت�شنيف املو�شوعي 274/4.  (8(
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13٩6/5/11ه� �ملرفق باملعاملة �ملت�س���من �أن �ملجل�ش يرى �أن �لقا�سي �إذ� حكم بف�سخ 
�لنكاح ومل حت�س���ل �لقناعة، فينبغ���ي �أن يفرق بني �لزوجني، وت�س���لم �لزوجة لوليها، 
وياأمره �لقا�سي باملحافظة عليها، و�جتناب زوجها، ويوؤخذ �لتعهد على �لزوج باجتناب 
زوجته حتى يكت�س���ب �حلكم �لقطعية بت�س���ديق هيئة �لتمييز، و�أما �إذ� ح�سلت �لقناعة 

باحلكم بف�سخ �لنكاح من قبل �لطرفني فيوؤمر �لزوج بالطالق.
ثالثاً: �سبق �أن �سدر �ل�سك رقم 1/177/يف 140٩/6/25ه� من حمكمة �لريا�ش 
بخ�سو�ش دعوى �ملر�أة ..... �سد زوجها ..... وطلبها ف�سخ �لنكاح الأمور ذكرتها عنه، 
وقد ف�س���خ ف�سيلة ناظر �لق�س���ية �لنكاح، و�أفهم �ملدعية باأن عليها �لعدة �ل�رضعية �عتبار�ً 
من تاريخ �حلكم على �أن ال تتزوج �إال بعد ت�س���ديق �حلكم من هيئة �لتمييز، وقد �سدق 
ذلك �حلكم من هيئ���ة �لتمييز بالريا�ش بالقر�ر رق���م 1٩/�أ/ �ش يف 1410/1/11ه� 
ومن ذلك كله يت�س���ح لكم �أن �لعمل من ناحية بد�ية ح�س���اب �لع���دة يف حالة �لطالق 
�أو �خُللع �أو �لف�س���خ هو ما عمل به يف �لق�س���ايا �مل�سار �إليها و�مل�س���دقة من هيئة �لتمييز 
بالو�س���طى و�لغربية، ومن جمل�ش �لق�س���اء �الأعلى بهيئته �لد�ئمة؛ وذلك باعتبار بد�ية 
ح�س���اب �لعدة من تاريخ �س���دور حكم �لقا�سي بالف�س���خ �أو �خللع �أو �لطالق مع تنبيه 
�لن�ساء و�أولياء �أمورهن �لالآتي �س���درت �الأحكام ب�ساأنهن بحفظ مولياتهم، و�أن ال يتم 
تزويجه���ن �إال بعد ت�س���ديق �حلكم من �لتمييز، و�إكمال �لع���دة �ل�رضعية، و�أخذ �لتعهد 
عل���ى �لزوج باجتناب �لزوجة �ملطلقة �أو �ملخلوعة، �أو �ملف�س���وخة، حتى يتم ت�س���ديق 

�حلكم �أو نق�سه.
ر�بع���اً: �أن ما جاء يف �خلط���اب �لتعميمي رق���م 2500 يف 13٨6/10/25ه� من �أن 
�حلك���م ال يكت�س���ب �لقطيعة �إال بعد ت�س���ديقه من مرجعه، فاإن ه���ذ� �لتعميم مل يتطرق 
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�إلى م�س���األة بد�ية �لعدة ومتى حتت�سب، و�إمنا �أ�سار �إلى �أن �حلكم ال يكت�سب �لقطعية قبل 
ت�سديقه �حرت�ز�ً من تزوج بع�ش �لن�ساء قبل ت�سديق �حلكم، �أّما بد�ية �لعدة فهذ� �سيء 
�آخر، وهي تبد�أ من تاريخ �حلكم كما هو مو�س���ح �آنفاً يف �الأحكام �مل�س���دقة من هيئتي 

�لتمييز بالو�سطى و�لغربية وجمل�ش �لق�ساء �الأعلى بهيئته �لد�ئمة... �إلخ))).

ر�بعًا: �سورة �سبط �إثبات �ملر�جعة
�حلمد هلل وحده، و�ل�س���الة و�ل�س���الم على من ال نبي بعده، وبعد.. فلدي �أنا ..... 
)��س���م �لقا�س���ي و�ملحكمة( ح�رض ..... )��س���م �ملنهي رباعياً( يحم���ل ..... وح�رض 
حل�س���وره مطلقته �لرجعية فالنة بنت فالن �مل�سافة يف هوية زوجها �ملنتهي، و�ملعروف 
بهما من قبل فالن بن فالن يحمل ..... وفالن بن فالن يحمل ..... وقرر �ملنهي قائاًل: 
لقد طلقت زوجتي هذه �حلا�رضة قبل �س���هر ون�سف طلقة و�حدة مبوجب �ل�سك ..... 
وق���د ر�جعتها بتاريخ   /   /  14ه� وهي يف عدتها، �أطلب �إثبات ذلك، وبعر�ش ذلك 
على �لزوجة �سادقت عليه جملة وتف�سياًل و�أنها ال ز�لت يف عدتها، فبناء على ما �سلف، 
فق���د ثبت لدى مر�جعة �لزوج لزوجته بتاري���خ    /   /   14ه� و�أمرت بالتهمي�ش على 
�سك �لطالق مبا ت�سمنه هذ� �الإثبات، وكان ذلك بح�سور و�سهادة من عرف بالزوجني، 
وباهلل �لتوفيق، و�س���لى �هلل على نبينا حممد، وعلى �آله و�س���حبه و�سلم. حرر يف:   /   

/   141ه�.
ثم يهم�ش على �سك �لطالق مبا ثبت من  مر�جعة مبا �سورته:

�حلمد هلل وحده، و�ل�س���الة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، وبعد. فقد ثبت لدي �أن 

الت�شنيف املو�شوعي 298-297/4.  (9(
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�ملطلق فالن بن ف���الن قد ر�جع زوجته مطلقته فالنة بنت فالن، وهي يف عدتها، وذلك 
مبوجب ما �س���بط لدي بعدد ..... و�س���حيفة ..... وجلد ..... )�أو مبوجب ما �أحلق 
لدي يف �سجل �س���ك �لطالق(، وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل على نبينا حممد، وعلى �آله 

و�سحبه و�سلم.  حرر يف:   /  /  14ه�.

ثامنًا: �سورة �سبط �إثبات �نتهاء �لعدة وعدم �ملر�جعة خاللها 
�حلمد هلل وحده، و�ل�س���الة و�ل�س���الم على من ال نبي بعده، فلدي �أنا ..... )��س���م 
�لقا�س���ي و�ملحكمة( ح�رض ..... )��س���م �ملنهي رباعياً( يحمل ..... و�أنهى قائاًل: لقد 
طلقت زوجتي فالنة بنت فالن طالقاً رجعياً مبوجب �ل�س���ك �ل�س���ادرة من ..... برقم 
..... يف ..... وق���د كانت حاماًل، وقد و�س���عت حملها، وخرجت بذلك من عدتها، 
و�أن���ا مل �أر�جعها، �أطلب �إثبات ذلك، هكذ� �أنهى، كما ح�رضت �ملطلقة فالنة بنت فالن 
مبوجب ..... و�س���ادقت على م���ا ذكره �ملنهي جملة وتف�س���ياًل، و�أنها قد خرجت من 
عدته���ا يف ي���وم ..... و�أن زوجها مل ير�جعها يف عدتها ح�س���ب ما ذك���ر، فبناء على 
ما �س���لف، فقد ثبت ل���دي �أن زوجها مل ير�جعها يف عدتها ح�س���ب ما ذكر، فبناًء على 
ما �س���لف، فقد ثبت لدي �أن عدة �لزوجة فالنة بنت ف���الن، قد �نتهت �إثر �لزو�ج متى 
رغبت يف ذلك النق�س���اء عدتها، ففهمت ذلك، و�أمرت بالتهمي�ش على �س���ك �لطالق 
بانته���اء �لعدة، وعدم �ملر�جع���ة خاللها، وباهلل �لتوفيق، و�س���لى �هلل على نبينا حممد؛ 

وعلى �آله و�سحبه و�سلم. حرر يف:   /   /   14ه�. 
ثم يهم�ش على �س���ك �لطالق مبا ثبت من �نق�س���اء �لعدة وع���دم �ملر�جعة خاللها مبا 

�سورته:
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�حلمد هلل وحده، و�ل�س���الة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، وبعد. فقد ثبت لدي �أن 
�مل���ر�أة فالنة بنت ف���الن قد خرجت من عدتها، ومل ير�جعه���ا زوجها خالل هذه �لعدة، 
و�أنها قد بانت منه بينونة �س���غرى و�أن لها �لنكاح متى �س���اءت، وذلك مبوجب ما �سبط 
لدي بعدد ..... و�س���حيفة ..... وجلد ..... )�أو مبوجب ما �أحلق يف �س���جل �س���ك 
�لطالق( وباهلل �لتوفيق، و�س���لى �هلل على نبينا حممد، وعلى �آله و�س���حبه و�سلم. حرر 

يف:   /   /  14ه�.

وقفة: 
�ل�رضع �حلنيف يت�سوف �إلى �لنكاح ودو�مه بني �لزوجني فاإن وجد �إخالل بهذ� �لعقد 
و�س���بب من �أ�س���باب �لفرقة فاإنه يتم معاجلته عن طريق �لرجعة ويتم �إثباتها حفاظاً على 
دو�م عقد �لزوجية ورعاية حلق �الأ�رضة �ملتاآلفة، و�هلل �ملوفق و�سلى �هلل على نبينا حممد.

  

 


