التفريق للغيبة والضرر
مفهوم التفريق بسبب الغيبة والضرر:
حق شرعي أعطي للزوجة بطلب التفريق قضاء لضرر يلحقها من غياب زوجها او هجره لها
وتعــرّف غيبــة الــزوج علــى أنهــا إقامــة الــزوج فــي بلــد آخــر غيـــر بلــد الزوجــة ،والمقصــود بالضــرر ،مــا يقــع علــى الزوجــة مــن ضــرر
الوحشــة ،والوحــدة إثــر غيبــة الــزوج ،ويبقيهـــا تعـــاني مصاعــب الحيــاة ،فهــي كالمعلقــة ال هــي بــذات زوج ،وال هــي مطلقــة ،حتــى
يتــاح لهــا العيــش بكرامــة وطمأنينــة .

ويجوز للمرأة طلق الطالق بسبب الغيبة والضرر في حالتين:
•التفريــق للهجــر والضــرر  /أو الغيبــة والضــرر وفــي هــذه النــوع مــن الدعــاوى فــإن المــرأة التــي يهجرهــا أو يغيــب عنهــا زوجهــا
ســنة كاملــة فأكثــر هجــر أو غيبــة متواصلــة غيــر منقطعــة وبــدون ســبب شــرعي أو عــذر مقبــول وبــدون رضاهــا أو موافقتهــا
تســتطيع طلــب الطــاق .
•التفريــق للســجن  :إذا ســجن الــزوج وحكــم عليــه بالحبــس مــدة ثــاث ســنوات فأكثــر وقضــى منهــا ســنة علــى األقــل بحيــث
يكــون الحكــم بــات ونهائــي وقطعــي فــأن الزوجــة تســتطيع طلــب الطــاق .
ويســتدل علــى حكــم الطــاق بســبب الغيبــة والضــرر مــن قولــه تعالــىَ :
ـريحٌ ِبِإحْســانٍ} ســورة
{فِإمْســاكٌ ِبمَعْــرُوفٍ أَوْ تَسْـ ِ
البقــرة ايــة  229وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار (
ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺭﺍﻓﻌﺔ لمــا ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ المــرأة ﻓﻲ الجاهليــة ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ الرجــل ﺯﻭﺠﺘﻪ ،ﻭلــه الحــق ﻓﻲ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ
ﺍلعــدة ،ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ لعــدد الطلقــات ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ الضــرر لهــا .ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ الطلقــات التــي ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ الرجــل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل
ﻏﻴﺎﺏ الــزوج ﻓـﺈﻥ ﺫلــك ﻤﻨﺎﻑ لــإﻤﺴﺎﻙ ﺒﺎلمعــروف ﺃﻭ التســريح ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ،ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﻴل لهــا ،ﻭﺭﻓﻊ الضــرر عنهــا.

ﺸﺭﻭﻁ ﺍلتفريق للغيبة:
1 .1ﻓﻲ ﺍلمدة :سنة فأكثر
 2 .2في العذر :بال عذر مقبول
3 .3في الضرر :أي ضرر يقع على الزوجة
4 .4االرسال الى الزوج بالرجوع إذا علم مكانه

سند المواد القانونية التي تعالج موضوع الطالق للغيبة والضرر:
قانون األحوال الشخصية:
التفريــق للغيبــة والضررالمــادة  ( 123إذا أثبتــت الزوجــة غيــاب زوجهــا عنهــا أو هجــره لهــا ســنة فأكثــر بــا عــذر مقبــول وكان
معــروف محــل اإلقامــة جــاز لزوجتــه أن تطلــب مــن القاضــي تطليقهــا بائنـ ًا إذا تضــررت مــن بعــده عنهــا أو هجــره لهــا ولــو كان لــه
مــال تســتطيع اإلنفــاق منــه)  .غيــاب الــزوج مــع إمــكان وصــول الرســائل إليــه.

المــادة ( 124إذا أمكــن وصــول الرســائل إلــى الغائــب ضــرب لــه القاضــي اج ـ ً
ا واعــذر إليــه بأنــه يطلقهــا عليــه إذا لــم يحضــر
لإلقامــة معهــا أو ينقلهــا إليــه أو يطلقهــا فــإذا انقضــى األجــل ولــم يفعــل ولــم يبــد عــذراً مقبــو ً
ال فــرق القاضــي بينهمــا بطلقــة بائنــة
بعــد تحليفهــا اليميــن  ).غيــاب الــزوج بمــكان معلــوم وعــدم إمــكان وصــول الرســائل إليــه أو كان مجهــول محــل اإلقامــة.
المــادة  125إذا كان الــزوج غائبـاً فــي مــكان معلــوم وال يمكــن وصــول الرســائل إليــه أو كان مجهــول محــل اإلقامــة واثبتــت الزوجــة
دعواهــا بالبينــة وحلفــت اليميــن وفــق الدعــوى طلــق القاضــي عليــه بــا اعــذار وضــرب اجــل وفــي حالــة عجزهــا عــن اإلثبــات أو
نكولهــا عــن اليميــن تــرد الدعــوى.

قانون أصول المحاكمات الشرعية:
المــادة  67اقتنــاع المحكمــة بالشــهادة إذا اقتنعــت المحكمــة بشــهادة الشــهود حكــم بموجبهــا وإال ردتهــا دون حاجــة إلــى إجــراء
تزكيــة مــع بيــان أســباب ذلــك فــي الحالتيــن بنــا ًء علــى تحقيقــات المحكمــة.
المــادة  75المســتندات الرســمية المســتندات الرســمية هــي التــي ينظمهــا موظفــون مــن اختصاصهــم تنظيمهــا كوثيقــة
الــزواج وشــهادة الميــاد الصــادرة أثــر الــوالدة والوثائــق التــي ينظمهــا الكاتــب العــدل وســندات التســجيل تعتبــر بينــة قاطعــة علــى
مــا نظمــت ألجلــه وال يقبــل الطعــن فيهــا إال بالتزويــر ويشــترط فــي ذلــك أنــه يجــوز إثبــات صحــة تنظيــم أي مســتند أو عقــد أو وكالــة
أو صــك كتابــي منظــم أو موقــع فــي مــكان خــارج البــاد بإقــرار الفريقيــن المتعاقديــن أو بتصديقــه مــن الســلطات المختصــة فــي
البلــد الــذي نظمــت أو وقعــت فيــه ومــن ممثــل (فلســطين) فــي ذلــك البلــد إن وحــد .ويعتبــر المــأذون موظفـاً لمقاصــد هــذه المــادة.

الوثائق المطلوبة لدعوى التفريق للغيبة والضرر :
•صورة عن البطاقة الشخصية
•صورة عن عقد الزواج

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

