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﷽

المقدمة

الــذي جعل  النكاح،  اأحــل  الــذي  الحمد لله 

بين  وجعل  اليها،  نسكن  ازواجــا  انفسنا  من  لنا 

حياة  لتستقيم  ورحمة  مودة  الصالحين  الزوجين 

تحمل  الصالحة  الذرية  وتبقى  المسلمة  اإلأســرة 

له اإلأرض  صفات ابائهم الصالحين الى ان يرث ال�

ومن عليها .

الــذي  والــســالم على سيدنا محمد  والــصــالة 

له بشرائع ونظم ضمنت حقوق الزوجين  ال� ارسله 

الــتــوافــق  بــاإســتــقــرار حياتهما وحــصــول  وتــكــلــفــت 

بينهما، اللهم فصل على هذا النبي اإلأمي وعلى 

األه واأصحابه اذين مثلوا اإلأســالم وتمثل بهم في 

شؤون حياتهم الدنيا، واصبحوا نورا يهتدى بهم، 

له في الدنيا واإلآخرة . ونالوا رضاء ال�

له إل تحصى وإل تعد ومن  اأما بعد؛ فاإن نعم ال�

اآجلها اأن جعل لكل مشكلة حال ولكل نزاع نهاية 

ومخرجا . 

ســـالم هي  اأهــم اإلأمـــور التي عالجها اإلإ ومــن 

بالتدهور  اأخــذت  اأذا  خصوصا  الزوجية  الحياة 

نسجام ولكن  اإن كان الغالب فيها اإلإ والتفرق. و

منها  إلســبــاب  بــالــفــراق  مخرجا  لهما  لــه  الــ� جعل 

تعالى،  له  ال� اإإل  يعلمها  ومنها مجهولة إل  معلومة 

الوقوع  قبل  ووقــايــة  لــه عالجا  الــ� الــرقــم جعل  على 

بــالــطــالق، ومــنــهــا: بـــداأ بــالــمــوعــظــة الــحــســنــة ثم 

مبرح،  الغير  الــضــرب  ثــم  المظجع،  فــي  الهجر 

ــعــود الـــمـــراأة الـــى رشـــدهـــا وتـــعـــود الــحــيــاة  لــكــي ت

الزوجية الى طبيعتها ،فان ينفع هذا الدواء فاآخر 

الداء الكي .

اهمية مهمة في  للطالق  جــل هذا اصبح  وإلإ

الــقــائــم بين  الــنــزاع  ليعالج  اإلأســـالمـــي  الــتــشــريــع 

الزوجين اأو بين اإلأسرتين من المجتمع، والجهل 

له  ال� حــدود  تعدي  في  المسلمين  عند  الحاصل 

الــطــالق، فصار  اأمــور  نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص في  وسنة 

الــطــالق لهجة ســائــدة عــنــد جــهــالء الــنــاس بــاأن 

جعلوه يمينا يقسمون به، وبعضهم يتلفظ الكثير 

ــو إل يــعــلــم خطرها   مــن الــلــفــضــات بــالــطــالق وهـ

على اسرته . 

جل هذا وذاك بادرت ان اقوم بكتابة بحثي  وإلإ

الــطــالق ونجعل  فيه بعض حــاإلت  متناوإل  هــذا 

قـــدر الــمــســتــطــاع الــحــل والـــجـــواب الــشــرعــي من 

لتكون  مكان  اإلإ قدر  واإلأجماع  والسنة  الكتاب 

له في  سهلة ومفيدة لمن يريد ان يعرف حدود ال�

له لي ولكم التوفيق والسداد.  الطالق، اأسال ال�

هذا  بحثي  فجعلت  لــه  الــ� على  توكلت  حيث 

يتكون من مقدمة وفصل وخاتمة. وهذا التفصيل 

المقدمة حيث ضمنتها )اأ( تعريف الطالق )ب( 

،)ث( الطالق  و)ت(حكمة  الطالق  مشروعية 

والفصل  الــطــالق.  انـــواع  الــطــالق، )ج(  حكم 

اإلأول جعلته في اهلية المطلق اأي صفة المطلق 

المغمى  وطــالق  المجنون  طــالق  فيه:  وفصلت 
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عــلــيــه وطـــــالق الــصــبــي وطـــــالق الـــنـــائـــم وطـــالق 

الهازل وطالق الجاهل وطالق  السكران وطالق 

المريض وطالق المكره وطالق السكران وطالق 

الحامل وطــالق الــشــاك وطــالق الــرســالــة وطــالق 

له اأن يفتح علينا اأنه نعم  المعلق باإلأمر. ونساأل ال�

المولى ونعم النصير . 

* * *

Introduction

Praise be to God, who permitted mar-

riage, who made for us spouses to live in, 

and placed between the righteous spouses af-

fection and mercy so that the life of the Mus-

lim family would be straightened, and the 

righteous offspring would remain bearing 

the characteristics of their righteous fathers 

until God inherits the earth and those on it.

And prayers and peace be upon our mas-

ter Muhammad, who was sent by God with 

laws and regulations that guaranteed the 

rights of the spouses and charged with sta-

bilizing their lives and achieving harmony 

between them.

Oh God, bless this illiterate prophet and 

his family and companions who imitated Is-

lam and imitated them in the affairs of their 

worldly lives, and became a light to guide 

them, and attained the pleasure of God in 

this world and the hereafter.

Then:-

The blessings of God are incalculable and 

uncountable, and for the sake of it, He has 

made every problem a solution, and every 
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conflict has an end and a way out.

One of the most important matters that 

Islam has dealt with is marital life: espe-

cially if it deteriorates and separates. And if 

the majority in it is harmony, but God made 

a way out for them by parting for reasons, 

some of which are known and some are un-

known, that only God Almighty knows. To 

her senses and the marital life will return to 

normal.

For this reason, divorce has become an 

important part of Islamic legislation to deal 

with the conflict between the spouses or 

between the two families in society, and 

the ignorance that occurs among Muslims 

in transgressing the limits of God and the 

Sunnah of His Prophet Muhammad, peace 

and blessings be upon him, in matters of di-

vorce. With it, and some of them pronounce 

a lot of words of divorce without knowing 

the danger to their family.

And for this and that, I took the initia-

tive to write this research, dealing with some 

cases of divorce, and making as much as 

possible the solution and the legal answer 

from the Book, the Sunnah and consensus as 

much as possible to be easy and useful for 

those who want to know the limits of God in 

divorce, I ask God for me and you success 

and payment.

As I relied on God, I made this research 

consists of an introduction, a chapter, and a 

conclusion. And this detailed introduction as 

it included )a( the definition of divorce, )b( 

the legality of divorce and )c( the wisdom 

of divorce, )d( the ruling on divorce, )c( the 

types of divorce. The divorce of the boy, 

the divorce of the sleeper, the divorce of the 

drunk, the divorce of the jolly, the divorce 

of the ignorant, the divorce of the sick, the 

divorce of the compelled, the divorce of the 

drunk, the divorce of the pregnant woman, 

the divorce of the doubtful, the divorce of 

the letter and the divorce of the one who is 

attached to the matter. Yes it is and yes Sire 

protagonist.

* * *
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الملخص 

هذا البحث بعنوان: )اأنواع الطالق في الفقه 

سالمي( تقدم به الباحث )عبد ابراهيم علي  األإ

ســلــمــان الــجــمــيــلــي( ويــهــدف هـــذا الــبــحــث الــى 

الغوص في معرفة اأســرار انــواع الطالق في الفقه 

ســـالمـــي، وقـــد جـــاء هـــذا الــبــحــث فــي مقدمة  اإلإ

توطئة  مع  النتائج  اهم  وتعقبها  وخاتمة  ومبحثين 

اأهلية  في  اإلأول:  المبحث  فكان  لكل مبحث، 

المطلق، اأي صفة المطلق، وفصلت فيه ماهية 

الطالق،  اأنـــواع  الثاني:  المبحث  اأمــا  الــطــالق، 

له تعالى ان يكون هذا البحث  وفي الختام اأرجوا ال�

انــه نعم المولى  الــمــرجــوة مــنــه.  الــغــايــة   قــد حقق 

ونعم النصير . 

* * *

Summary

This research entitled )Types of Divorce 

in Islamic Jurisprudence) was presented by 

the researcher )Abd Ibrahim Ali Salman 

Al-Jumaily) and this research aims to delve 

into the knowledge of the secrets of the types 

of divorce in Islamic jurisprudence. The first 

topic was: on the eligibility of the divorced, 

that is, the attribute of the absolute, and the 

nature of divorce was detailed. As for the 

second topic: the types of divorce, and in 

conclusion, I hope to God Almighty that this 

research has achieved the desired goal. Yes 

it is and yes Sire protagonist.

* * *
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التفصيل

اأي   . المطلق  اهلية  فــي  اإلأول:  الفصل   -١

صفة المطلق: وفصلت فيه كل من: 

1- تعريف الطالق: 

اأ- لــغــًة: وهــو مــاأخــوذ مــن طلق الــرجــل زوجته 

طٌلٌق  ونــاقــة  طـٌـلـٌـق  بعير  ويــقــال  مطلق  فهو  تطليقا 

بضم الطاء والالم اي غير مقيد. واأطلقت اإلأسير 

اي  طٌلقا  السجن  في  فــالن  وحبس  خليته،  اأي 

بغير قيد(.(١(

ب- واصطالحا: وهو ماأخوذ من معناه اللغوي:

وهو: )رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص((٢(

واللفظ المخصوص: وهو ما اأشتمل على لفظ 

بتفريق  اأو  كناية  اأو  اأكـــان صريحا  (ســـواء  )طلق 

الفرقة حاصال بكل نوع  اأن كان سبب  القاضي 

من انواعها

2- مشروعيته: 

والسنة  الكتاب  فــي  الــطــالق  مشروعية  ثبتت 

جماع:  واإلإ

)اأ( اأما في الكتاب: 

قوله تعالى }الطالق مرتان فاإمساك بمعروف اأو 

تسريح باإحسان(.(3(

(١( الصحاح: ج٤ص١5١8 والمصباح المنير ج٢ص5١٤ 

بن لهمام ج3ص3٢5  (٢( شرح فتح القدير إلإ

ية )٢٢٩(ج٢  (3( سورة البقرة اإلأ

النَِّساَء  َطلَّْقُتُم  اإَِذا  النَِّبيُّ  }َيــااأَيُّــَهــا  تعالى  وقــال 

ََّه َربَُّكْم  َة َواتَُّقوا ال� تِِهنَّ َواأَْحُصوا اْلِعدَّ َفَطلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

إَل تُْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوتِِهنَّ َوإَل َيْخرُْجَن اإإِلَّ اأَْن َياأْتِيَن 

َِّه َوَمْن َيَُتَعدَّ ُحُدوَد  بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَُة َوتِْلَك ُحُدوُد ال�

ََّه ُيْحِدُث َبْعَد  َِّه َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه إَل َتْدرِي َلَعلَّ ال� ال�

َذلَِك اأَْمراً(.(٤(

)ب( مشروعية الطالق من السنة: 

َعن اْبِن ُعَمر اأَنَُّه َطلََّق اْمَراأََتُه َوِهَي َحائٌِض َفَساأََل 

َِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفاأََمَرُه اأَْن ُيَراِجَعَها، ثُمَّ َيْمِهَلَها  ُعَمر رَُسوَل ال�

َحتَّى َتِحيَض َحْيَضًة، ثُمَّ ُيْمِهَلَها َحتَّى َتْطُهَر، ثُمَّ 

َها اإِْن َلْم ُيرِْد اإِْمَساَكَها َفِتْلَك  ُيَطلَِّقَها َقْبَل اأَْن َيَمسَّ

َُّه ُيَطلَُّق َلَها النَِّساُء َفَكاَن اْبُن ُعَمر  ُة الَِّتي اأََمَر ال� اْلِعدَّ

َحائٌِض:  َوِهــَي  اْمَراأََتُه  ُيَطلُِّق  الرَُّجِل  َعن  ُسئل  اإَِذا 

اْمَراأََتُه  َطلََّق  َفاإِنَُّه  ُعَمر؟  ْبَن  َِّه  ال� َعبد  َتْعرُِف  َيُقوُل 

َوِهَي َحائٌِض. ((5(

)ت( األأجماع في مشروعية الطالق: 

النبي  زمـــن  بــعــد  مــن  المسلمون  اأجــمــع  فــقــد 

ــذا عـــلـــى مــشــروعــيــة  ــ ــى يـــومـــنـــا هـ ــ  مــحــمــد ملسو هيلع هللا ىلص الـ

الطالق وجوازه .

3 حكمة تشريعه: 

قد يحصل بين الزوجين اختالف ونزاع وبغض 

شديد ،قد يكون الطالق هو الحل الوحيد فيما 

ية)١(ج٢8   (٤( سورة الطالق اإلآ

(5( الــكــتــاب: مــســنــد الـــبـــزار الــمــنــشــور بــاســم الــبــحــر الــزخــار 

،المؤلف: اأبو بكر اأحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد 

)المتوفى: ٢٩٢هـــ(  بــالــبــزار  الــمــعــروف  العتكي  لــه  الــ� عبيد  بــن 

ج١٢ص١٢٤ .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمي  اأنواع الطالق في الفقه اإلإ

َُّه  ال� ُيْغِن  َقا  َيَُتَفرَّ اإِْن  َو  { تعالى  قــال  الزوجين  بين 

َّه فاإذا وصل هذا اإلأمر بين  ُكاّلً ِمْن َسَعِتِه َوَكاَن ال�

الزوجين بحيث عدم التوافق بينهما اإطالقا فيكون 

له تعالى يوفق كل  هنا الطالق مباحا ومستحبا وان ال�

 واحد منها بالزواج الجديد من غيرهما قد يكون 

التوافق بغيرهما .

حكم الطالق: 

الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين:

له المتعلق  ١- الحكم التكليفي: وهو خطاب ال�

باأفعال المكلفين طلبا اأو تخيرا.

وهو خمسة: 

• الوجوب: وهو اأذا كان اإمساك الزوجة ليس 

اإمساكا بمعروف بحيث يجعلها معلقة يريد من 

نتقام منها سواء اأكان بعدو  ضرار بها واإلإ ذلك اإلإ

التوافق اأو كان مريضا كاأن يكون مجنونا اأو معتوها 

مرض  اأو  عجز  اي  اأو  عنينا  يــكــون  اأو  خصيا  اأو 

اأكمل  على  الزوجية  بالحقوق  القيام  دون  يحول 

اآلــى على زوجته  الواجب طالق من  وجــه، ومن 

في مصلحة  ذلك  يرى  من  اأشهرعلى  اأربعة  بعد 

المراأة وبقائها ظلم لها .

• الندب: وهو ان يكون الطالق مندوبا اأذا راأى 

له  ال� فرضه  بما  دينها  زوجته غير مستقيمة إل في 

عليها من فرائض وإل قائمة بواجبات زوجها ،وقد 

،وقــد  اهله  وعلى  عليه  ضــرر  عنده  بقائها  يكون 

تصرفاتها  من  لردعها  عالجا  لها  الطالق  يكون 

السيئة تجاهه .

كالطالق  محرما  الطالق  ويكون  التحريم:   •

البدعي اأو يتخذ الطالق بمثابة اليمين المغلظ .

• الــكــراهــة: ويــكــون الــطــالق مــكــروهــا لعدم 

المندوب،  او  الواجب  الطالق  اسباب  تحقيق 

هذا  تستوجب  إل  بسيطة  ضـــرار  إلإ يــكــون  واأنــمــا 

افضل  بعضهما  على  الزوجين  والصبر  الطالق 

هذا  فيكون  البعض  على  الصبر  يتحقق  لم  واذا 

منهما  المتضرر  عــن  الــضــرر  لرفع  اولــى  الــطــالق 

بهذا الطالق .

• اإلأباحة: ويكون هذا الطالق مباحا اأذا كره 

العكس من قبل  اأو  الحال  المراأة وهي مستقيمة 

نسجام التام بينهما . المراة لعدم التوافق واإلإ

اإلأدلة بهذا الخصوص: 

َِّه ملسو هيلع هللا ىلص : )اأَْبَغُض اْلَحاَلِل اإَِلى  ١- َقاَل رَُسوُل ال�

َِّه الطَّاَلُق(.(١( ال�

لــه شيئاً  لــه ملسو هيلع هللا ىلص : )مــا اأحـــلَّ الــ� ٢- قــال رســـوُل الــ�

اأبَغَض اليه ِمَن الطالِق(.(٢(

باأفعال  المتعلق  وهــو  الــوضــعــي:  الحكم   -3

شرطا  الشيئ:  ككون  ووضعا،  المكلفين جعال 

اأو سببا اأو مانعا اأو صحيحا اأو فاسدا اأو رخصة اأو 

عزيمة وهذا مختص في اأصول الفقه . 

اأبــو عبد  ابن ماجة  المؤلف:  ابن ماجه،  الكتاب: سنن   )١)

له محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم اأبيه يزيد )المتوفى:  ال�

٢٧3هـ( باب:سويد بن سعيد ج١ص65٠ .

(٢( الكتاب: سنن اأبي داود، المؤلف: اأبو داود سليمان بن 

اإلأشــعــث بــن اإســحــاق بــن بشير بــن شــداد بــن عمرو اإلأزدي 

الطالق  كاهية  فــي  بــاب  ـــ(  ٢٧5هــ )الــمــتــوفــى:  ِجْستاني  السِّ

ج3ص5٠٤ .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اإبراهيم علي سلمان الجميلي 

المبحث األأول

اأهلية المطلق 

اأي صفة المطلق وبينت كاألآتي: 

1- طالق المجنون: اأو المغمى عليه: اأجمع 

اهل العلم على ان زائل العقل بغير سكر اأو الدوية 

المزيلة للعقلل إل يقع طالقه(.(١(

2- طالق الصبي: اختلف الفقهاء في طالق 

الصبي على اأقوال: 

• عدم وقوع الطالق: وهو راأي جمهور الفقهاء 

،واأحتجوا لذلك قول النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص [ رفع عن 

اأمتي الخطاء والنسيان وما اأستكرهوا عليه(.(٢( 

النبي  اأستدلوا بحديث  وقــد  الــطــالق:  • وقــوع 

لــه عنهما  ــاٍس رضــي الــ� محمد ملسو هيلع هللا ىلص [َعـــْن اْبـــِن َعــبَّ

لِه،  َقــاَل: اأََتــى النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص رَُجــٌل َفَقاَل: َيا رَُســوَل ال�

اإِنَّ َسيِِّدي َزوََّجِني اأََمَتُه، َوُهَو ُيِريُد اأَْن ُيَفرَِّق َبْيِني 

لِه ملسو هيلع هللا ىلص اْلِمْنَُبَر َفَقاَل:  َوَبْيَنَها، َقاَل: »َفَصِعَد رَُسوُل ال�

اأََمَتُه  َعْبَدُه  ــَزوُِّج  ُي اأََحــِدُكــْم  َبــاُل  َما  النَّاُس،  اأَيَُّها  َيا 

ثُمَّ ُيِريُد اأَْن ُيَفرَِّق َبْيَنُهَما، اإِنََّما الطَّاَلُق لَِمْن اأََخَذ 

مام  (١( الكتاب: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلإ

له عنه، المؤلف: اأبو المعالي برهان الدين  اأبي حنيفة رضي ال�

البخاري  َمـــاَزَة  بن  بن عمر  العزيز  بن عبد  اأحمد  بن  محمود 

الحنفي )المتوفى: 6١6هـ( باب من يقع طالقه ومن إل يفع 

جزء3ص٢٠6 .

(٢( الكتاب: المحيط في اإلحاديث النبوية والسنن واإلثار، 

ــروط الــصــالة  ــ ــاي شـ ــ الـــمـــؤلـــف: صــبــحــي مــحــمــود عــمــيــره ،بـ

ج36ص١

اق].(3(  بِالسَّ

3- طالق النائم: اأجمع جمهور الفقهاء على 

النبي  بحديث  واأسيدلوا  النائم  وقــوع طالق  عدم 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص [َعن اْلحسن َعْن َعِليٍّ َقاَل َسِمْعُت 

ــٍة َعِن  َثــاَلثَُ َيــُقــوُل ُرفِــَع اْلَقَلُم َعــْن  َِّه ملسو هيلع هللا ىلص  ال� رَُســـوَل 

ِغيِر َحتَّى َيْعِقَل وََعِن النَّائِِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ وََعِن  الصَّ

اْلَمْجُنوِن َحتَّى ُيْكَشَف َعْنُه اأَْو َقاَل َيُْبَراأَ].(٤( 

4- طالق السكران: السكر اأو التخدير ينقسم 

الى قسمين: 

تــنــاولــه غــيــر عالم  ١- جــائــز: وهـــو كــل مسكر 

دفع  مثال  القصوى  لــلــضــرورة  تناوله  اأو  بسكره، 

لقمة قص بها او تناوله لدفع عطش يخشى على 

نفسه الهالك اأو اأكره على شربه ،وبعبارة اأشمل 

سكار(. )كل مسكر يتناوله إل يقصد اإلإ

سكار  اإلإ جــل  تناوله إلإ ما تعمد  • محرم: وهو 

ولم يكن اإلأمرمن اإلأمور السالفة الذكر في النقطة 

واأخــذ  وعيه  فقده  السكر حتى  به  وبلغ   اإلأولـــى، 

إل يميز ويخلط في كالمه . 

اأما ان كان يعلم ما يقوله في حكم الصاحي. 

من  على  اإلأول  القسم  اأن  على  الفقهاء  اأجــمــع 

ــه لــم يتسبب بــزوال  ن سكر بــه إل يقع طــالقــه: إلإ

شــرعــي، فحكمه  مبرر  لسبب  بــل  عــمــدا،  عقله 

(3( الكتاب: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، المؤلف: 

صهيب عبد الجبار، باب طالق المكره ج35ص٢٢5 .

الــمــســتــخــرج من  اأو  الــمــخــتــارة  ــــث  ــادي حــ اإلأ الـــكـــتـــاب:   )٤)

اإلأحـــاديـــث الــمــخــتــارة مــمــا لــم يــخــرجــه الــبــخــاري ومــســلــم في 

بن  له محمد  ال� عبد  اأبــو  الدين  المؤلف: ضياء  صحيحيهما، 

عبد الواحد المقدسي )المتوفى: 6٤3هـ( ج٢ص٤١ .
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ــَة، َعـــِن  ــَشـ ــائِـ ــْن َعـ ــ ــنــائــم اأو الــمــجــنــون َع  حــكــم ال

ــَع اْلــَقــَلــُم َعـــْن َثـــاَلثَُـــٍة: َعــِن  ــ الــنَّــِبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـــاَل: »ُرفِ

ُيِفيَق،  َحتَّى  اْلَمْعُتوِه  وََعــِن  َيْحَتِلَم،  َحتَّى  ِبيِّ  الصَّ

وََعِن النَّائِِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ«.(١(

اأختلف الفقهاء في القسم الثاني وهوطالق 

السكران متعمدا على قولين: 

وحــكــمــه حكم  طـــالقـــه  يــقــع  اإلأول:  الــــــراأي 

الصاحي في جميع تصرفاته واستدلوا على ذلك 

بما يلي: 

َتْقَرُبوا  إَل  اآَمــُنــوا  الَّــِذيــَن  ــَهــا  }َيــااأَيُّ قــال تعالى   -١

اَلَة َواأَْنُُتْم ُسَكارَى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقولُوَن{(٢(  الصَّ

٢- قال النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص [ُكلُّ َطالٍَق َجائٌِز اإإِلَ 

َطالََق اْلَمْعُتوِه].(3(

وجهة األأستالل ما يلي: 

١- اإن السكران عاصي لله في سكره فال يزول 

نه يؤمر بقضاء  عنه الخطاب بالسكر وإل اإلأثم، إلإ

الصلوات وسائر العبادات الواجبة عليه: 

صول  ٢- اإن ربط اإلأحكام باأسبابها اأصل من اأإلإ

تــعــدي  مـــن  والـــحـــذر  ــذ  ــ فينبغي اإلأخـ  الــشــرعــيــة، 

الحسين  بن  اأحمد  المؤلف:  يمان،  اإلإ الكتاب: شعب   )١)

ــــو بكر  ــَرْوِجـــردي الــخــراســانــي، اأب ــْسـ ــُخـ بــن عــلــي بــن مــوســى الـ

 البيهقي )المتوفى: ٤58هـ( باب في غيمان المقد والمرتاب، 

ج١ ص١86 .

ية ٤3 . (٢( سورة النساء اإلآ

(3( الكتاب: اْلُمْخَتَصُر النَِّصيُح فِي َتْهِذيِب اْلِكَتاِب اْلَجاِمِع 

ِحيِح، المؤلف: الُمَهلَُّب بُن اأَْحَمَد بِن اأَبِي ُصْفَرَة اأَِسْيِد بِن  اْلصَّ

، الَمِريِيُّ )المتوفى: ٤35هـ( باب  لِه اإلأََسِديُّ اإلأَْنَدلُِسيُّ َعْبِد ال�

مراأته وهو مكره ج٢ص٤35 . اذا قال إلإ

له بالسكر . حدود ال�

لـــه عــنــهــم جــعــلــوه  ــ� الـ الــصــحــابــة رضــــي  اإن   -3

كالصاحي.

الوضعية إل من  اإلأحــكــام  الطالق من  اإن   -٤

الوضعية  ــام  ــكـ اإلأحـ إلأن  التكليفية،  ــام  ــكـ  اإلأحـ

إل يشترط فيها التكليف .

الراأي الثاني: الى عدم وقوع طالق السكران: 

واأستدلوا من وجهة استدإللهم بذلك بما يلي: 

له  ١- اإن السكران إل يعلم ما يقول وقد اأخبر ال�

نــه غير مخاطب:  عنه باأنه إل يــدري ما يقول وإلإ

إلأنه ليس من ذوي اإلألباب ((٤(

لـــه ملسو هيلع هللا ىلص [طــــالق الــســكــران  ــ� ــال رســــول الـ ــ ٢- ق

والمستكره ليس جائز].(5( 

الراجح لدّي: 

اأراه هو  فالذي  متكافاأة  الفريقين  اأدلــة  اأن  بما 

اأن يقدر المفتي حالة المطلق السكران اإن كان 

عقله  زال  الــذي  الخمر  لشرب  فسقه  عن  نادما 

عن الصواب وجعله يهدم البيت الصالح ويشرد 

 عــيــالــه فــاأمــيــل الـــى اإلأخــــذ بــعــدم وقـــوع الــطــالق. 

واأما اإن كان مصرا على شرب الخمر واأصبح حياته 

نه  كلها ليلها ونهارها فاأميل الى وقوع الطالق. إلإ

صرار وإل كبيرة مع اإلستغفار(.  )إل صغيرة مع اإلإ

ية ٤3  (٤( سورة النساء اإلأ

َماِم الُبَخارِي، المؤلف: اأبو  (5(- الكتاب: ُمْخَتَصر َصِحيُح اإلإِ

عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن 

اإلألباني )المتوفى: ١٤٢٠هـــ( باب الطالق  اآدم، اإلأشقودري 

في اغالق والمكرهج3ص3٩٩ . 
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الطالق  الــرجــل  تلفظ  اإذا  الــهــازل:  5- طــالق 

الصريح هازإل اأو ممازحا فقد اأختلف الفقهاء فيه 

الى مذهبين: 

المذهب اإلأول: وقوعه وهو مذهب الجمهور: 

وقد اأستدلوا: بحديث النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص [َثاَلٌث 

َوالنَِّكاُح،  الطَّاَلُق،   ، َوَهْزلُُهنَّ ِجدٌّ  ، ُهنَّ ِجدٌّ ِجدُّ

َوالرَّْجَعُة].(١(

الهازل:  طــالق  وقــوع  بعدم  الثاني:  المذهب 

اإِْن َعَزُموا الطَّاَلَق  له تعالى }َو وقد اأستدلوا: بقول ال�

ََّه َسِميٌع َعِليٌم{(٢( فال بد من اأعتبار العزم،  َفاإِنَّ ال�

والهازل إل عزم له . 

المازح  اأو  الهازل  لــدي: وقــوع طــالق  الراجح 

مؤيدا ما ذهب األيه الجمهور .

6- طالق المخطئ: وذلك باإن اأراد اأن يتكلم 

يلفظ  ونــطــق  لــســانــه  الــطــالق فسبق  غــيــر  بكلمة 

الطالق دون قصد مثال قال لها اأنت طالبة فسبق 

لسانه وقال اأنت طالقة، هل يقع طالقه اأم إل ؟ 

اإختلف الفقهاء فيما بينهم: القول اإلأول: بعدم 

وقوع الطالق واأستدلوا: 

فِيَما  ــاٌح  ُجــَن َعــَلــْيــُكــْم  }َوَلـــْيـــَس  تعالى  قــولــه   -١

َُّه  ال� َوَكاَن  قُُلوُبُكْم  َدْت  َتَعمَّ َما  َوَلِكْن  بِِه  اأَْخَطاأْتُْم 

َغُفوراً رَِحيماً ((3(

عثمان  اأبــو  المؤلف:  منصور،  بن  الكتاب: سنن سعيد   )١)

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى: 

٢٢٧هـ( باب الطالق إل رجوع فيه ج١ص٤١5 .

ية )٢٢٧(. (٢( سورة البقرة اإلأ

ية )5(. حزاب اإلأ (3( سورة اإلأ

اإْلأَْعـــَمـــاُل  ــا  ــَمـ الــنــبــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص [اإِنَـّ قـــول   -٢

بِالنِّيَّاِت َولُِكلِّ اْمرٍِئ َما َنَوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه 

اإَِلى ُدْنَيا ُيِصيُبَها اأَِو اْمَراأٍَة َيُْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه اإَِلى َما 

َهاَجَر اإَِلْيِه].(٤( 

القول الثاني: يقع الطالق اذا توجد قرينة تدل 

على اأرادته خاليا من العوارض المكرهة عليه. 

ــوع الــطــالق لقوة  اأراه راجــحــا بــعــدم وفـ ــذي  الـ

وصراحة اإلأدلة بعدو وقوعه. 

بلفظ  ينطق  الــذي  وهــو  الجاهل:  7- طــالق 

الزوجية  الحياة  اأنــه حل عقد  يعرف  الطالق وإل 

ــد وإل يــعــرف مــعــنــاهــا لــجــهــلــه او  كـــاأنـــه لــقــنــه اأحــ

لعجميته ،ففي هذه الحالة إليقع طالقه(.(5(

8- طالق الشاك في طالقه: اإذا شك الرجل 

هل طلق اأم إل هل يقع طالقه ؟

يزول  وإل  متيقن  النكاح  ن  إلإ الطالق  يقع  إل 

وكذلك  فيه،  مشكوك  الطالق  بالشك،  اليقين 

فــاإن الواحدة تقع  اأكثر:  اأو  لو شك طلق واحــدة 

نه شك.((6(  باليقين واإلأكثر إليقع إلإ

9- طـــالق الــمــريــض: )ويــســمــى الـــفـــار من 

اإلأرث( 

الــرجــل زوجــتــه وهــو مريض مرضا إل  اإذا طلق 

بــال خــالف ســواء  يــؤثــر على عقله فطالقه واقـــع 

صفياء، المؤلف: اأبو  ولياء وطبقات اإلأ (٤( الكتاب: حلية اإلأ

اإسحاق بن موسى بن  اأحمد بن  له بن  ال� اأحمد بن عبد  نعيم 

انس  بــن  مالك  بــاب  ـــ(  )المتوفى: ٤3٠هـ اإلأصبهاني  مــهــران 

فمنهم اإمام الحرمين المشهور ج6ص3٤٢ .

(5( فتح القدير ج3ص35٢.

(6( المغني ج٧ص3٤٧ .



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد األأول  422 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمي  اأنواع الطالق في الفقه اإلإ

 مات في العدة اأو بعدها وسواء كان الطالق بائنا 

اأرثها  فــي  الــخــالف حصل  ولكن   )١)) رجعيا  اأو 

ومستحقها من الميراث فيما اأذا مات بعد الطالق 

على اأقوال: 

مات  ثــم  رجعيا  طالقا  المريض  طلق  اأذا   -١

وهيفي العدة ورثت منه دون خالف ((٢( 

اأو  باإختيارها  وكــان  بائنا  الــطــالق  كــان  اإذا   -٢

يطلبها إل ترث وعند مالك ترثه . 

3- اأذا كان بائنا وبدون اأختيارها فقد اأختلف 

الفقهاء فيه: 

قوله  فــي  وهــذا  توريثها  عــدم  الــى  الشافعيه  اأ( 

الجديد. وقد عللوا ذلك بانها بائن فال ترث كابائن 

باإختيارها،  الــطــالق  كــان  كما  اأو  الصحة،  فــي 

ن اسباب الميراث رحم ونكاح ووإلء، فليس  وإلإ

سباب . لها شيء من هذه اإلإ

ب( وذهب الحنفية ومالك وغيرهم باإنها ترث 

سدا للذرائع اإإلآ اأنهم اأختلفوا في نهاية المدة التي 

تستحق فيها اإلأرث الى ثالثة اآراء: 

العدة فقط، وإل ترث  الــراأي اإلأول: ترث في 

بعدها سواء كان الطالق رجعيا او بائنا. وبذلك 

قال به ابو حنيفة واأصحابه والشافعية في القديم . 

علي  محمد  ــو  اأب ،الــمــؤلــف:  ثــار  بــاإلآ المحلى  الكتاب:   )١)

الظاهري  القرطبي  اإلأنــدلــســي  بــن حــزم  بــن سعيد  اأحــمــد  بــن 

)المتوفى: ٤56هـ( ج٩ص٤86 .

(٢( الكتاب: المغني إلبن قدامة ،المؤلف: اأبو محمد موفق 

لــه بــن اأحــمــد بــن محمد بــن قــدامــة الجماعيلي  الــديــن عبد الــ�

المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

)المتوفى: 6٢٠هـ( ج٧ص3٧8 .

اآخر  باأنها بعد العدة تباح لزوج  وعللوا ذلك: 

ن  الصحة ،وإلإ فــي  لــو طلقها  هــو  تــرثــه كما  فــال 

ن  توريثها بعد العدة بفضي الى اربعة نسوة ،وإلإ

العدة اأثر من اأثار الزوجية السابقة . 

ــراأي الــثــانــي: تــرثــه مــالــم تــتــزوج بغيره ،وهــي  ــ ال

الرواية المشهورة عن احمد وغيره، وعللوا بذلك: 

ن  بــاإن الــمــراأة إل تــرث زوجين في اآن واحــد، وإلإ

اأجتماعه  يجوز  فال  النكاح  جكم  من  التوريث 

مع نكاح اآخر . 

تزوجت،  اإن  و العدة  بعد  ترثه  الثالث:  الـــراأي 

وهو قول مالك ومجاهد، وعللوا بذلك: باإن سبب 

توريثها الفرار من الميراث، وهذا المعنى إل يزول 

باإنقضاء العدة، وإلنها ترث في العدة اأو قبل الزواج 

ذلك،  بعد  فترث  الزوجية،  اأنتفاء  مع  الثاني  من 

وهذا اأذا استمر مرضه الى الموت. وهذا التفصيل 

كله للمدخول بها شرعا . 

اأما لو طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها وهو 

في مرضه مرض الموت ،حيث ذكر اأبن قدامة اإن 

فيه اأربع حاإلت: 

والصداق كامال وعليها عدة  الميراث  لها   -١

ن  مام اأحمد وعللوا بذلك: إلإ الوفاة وهي رواية اإلإ

وهنا  الميراث  من  لفراره  بها  للمدخول  الميراث 

ثبت  اإذا  ،و رث  اأإلإ مــن  فــار  كــذلــك  نـــه  إلإ يثبت 

الميراث ثبت وجوب تكيل الصداق وتجب العدة 

فنها اأصبحت في حكم المدخول بها . 

٢- لها الميراث وعليه العدة ولها نصف الصداق 

ن من ترث تجب عليها  وهو قول مالك وغيره ،إلإ
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بتصنيفه  النص  فقد جاء  المال  اأما كمال  العدة 

قبل المساس فال يجوز مخالفته .

والــصــداق وإل عــدة عليها،  الــمــيــراث  لها   -3

ن الــعــدة حــق عليها   وهـــي روايــــة عــن اأحــمــد إلإ

فال تجب بفراره.

لها وإل عــدة عليها ولها نصف  ٤- إل ميراث 

الصداق وهو قول اأكثر اأهل العلم منهم ابو حنيفة 

نها ليست معتدة وإل زوجة(.(١( والشافعي، إلإ

الراجح عندي: 

١- الــمــدخــول بها تــرث مــادامــت فــي الــعــدة، 

اثــار النكاح، ومــا دام طلقها  اثــر مــن  الــعــدة  ن  إلإ

في مرضه مرض الموت فاإننا نرجح حرمانها من 

اأنفصالها  فــاإن  انقضاء عدتها  بعد  اأمــا  الميراث، 

منه قد تم بكل اآثاره فال ترثه بعدها . 

ن النص  تــرث إلإ الغير مــدخــول بها إل  اأمــا   -٢ 

ــر  ــ ــــرث لـــعـــدم اإلأث إل عــــدة عــلــيــهــا لــلــطــالق فـــال ت

رثها .  الموجب إلإ

١٠- طالق المكره بغير حق: اأختلف الفقهاء 

في طالق المكره على ثالثة اأقوال: 

القول اإلأول: عدم وقوعه وهو ما قاله جمهور 

الفقهاء: 

(١( الكتاب: المغني إلبن قدامة ،المؤلف: اأبو محمد موفق 

لــه بــن اأحــمــد بــن محمد بــن قــدامــة الجماعيلي  الــديــن عبد الــ�

المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

)المتوفى: 6٢٠هـ( ج6ص33٢ .

واأحتجوا بما يلي: 

ُمْطَمِئنٌّ  َوَقــْلــُبــُه  اأُْكــــرَِه  ــْن  َم }اإإِلَّ  تعالى  ١-قــولــه 

يَماِن{.(٢(  بِاإْلإِ

وجــه اإلأســتــدإلل بها: اإن الكفر هو اشــد من 

اولى  بــاب  من  عليه  المكره  من  يقع  الطالق إل 

نه اقل شئنا من الكفر .  إلإ

٢-حديث النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص [ إَل َطاَلَق، َوإَل 

كراه . غالق: هو اإلإ َعَتاَق فِي اإِْغاَلٍق](3( واإلإ

ِة  ُبَرْيَدَة فِي ِقصَّ 3- وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص [َوفـِـي َحِديِث 

ْرنِي، َقــاَل: »ِممَّ  َِّه َطهِّ َماِعٍز اأَنَّــُه َقــاَل: َيا رَُســوَل ال�

َِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  َنى، َقاَل رَُسوُل ال� رَُك« ؟ َقاَل: ِمْن الزِّ اأَُطهِّ

َفَقاَل:  بَِمْجُنوٍن،  َلْيَس  اأَنَّــُه  َفاأُْخِبَر  ؟  ُجُنوٌن«  »اأَبِــِه 

»اأََشرَِب َخْمراً« ؟ َفَقاَم رَُجٌل َفاْسَتُْنَكَهُه َفَلْم َيِجْد 

َِّه ملسو هيلع هللا ىلص : »اأََزَنْيت« ؟  ِمْنُه ِريَح َخْمٍر، َفَقاَل رَُسوُل ال�

َقاَل: َنَعْم، َفاأََمَر بِِه َفرُِجَم. ](٤( 

الخطاب ملسو هيلع هللا ىلص  بن  في عهد عمر  رجــال  3-اإن 

اأمراته فجلست على  تدلى بشتار عسال فاأقبلت 

قطعت  اإإلآ  و ثــالثــا  فليطلقها  فــقــالــت:  الــحــبــل 

سالم فاأبت، فطلقها ثالثا  له واإلإ الحبل، فذّكرها ال�

(٢( سورة النحل اإلية )١٠6(

اأبــو عبد  ابن ماجة  المؤلف:  ابن ماجه،  الكتاب: سنن   )3)

له محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم اأبيه يزيد )المتوفى:  ال�

٢٧3هـ(. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،باب طالق المكره 

والناسي ج١ص66٠ .

وطار، المؤلف:  حبار مختصر نيل اإلأ (٤( الكتاب: بستان اإلأ

فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي 

النجدي )المتوفى: ١3٧6هـ(

الرياض ،باب في طالق  اإشبيليا للنشر والتوزيع،  الناشر: دار 

الهازل والمكره ج٢ص٢٧٧ .
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اأرجع  فقال:  له،  الى عمر فذكر ذلك  ثم خرج 

الى اأهلك ليس هذا بطالق ((١( 

مـــام   الــقــول الــثــانــي: يقع طــالقــه: وهــو قــول اإلإ

واستدلوا  معه:  ومــن  تعالى  له  ال� رحمه  ابــو حنيفة 

بما يلي: 

بــاأنــه طــالق مــن مكلف فــي محل يملكه   -١

فينفذ كالطالق غير المكره .((٢( 

٢- اأنه ليس مكرها حقيقة هو من له اختيار في 

ايقاع الشيئ (.(3( 

على  اأمــراتــه  رجــال جلست  اأن  روي  وبما   -3

له:  وقالت  السكين على حلقه  صــدره وجعلت 

فطلقها  فاأبت  له  ال� فناشدها  ذبحنك  اأو إلإ طلقني 

[»إَل  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  للنبي  ذلــك  فذكر  ثالثا 

َقْيُلوَلَة فِي الطَّاَلِق].(٤( 

اإإِلَّ َطــاَلُق  ــاَلِق َجــائـِـٌز  ٤- وبحديث [ُكــلُّ الــطَّ

اْلَمْعُتوِه](5( 

ينوي  إل  اأو  الطالق  ينوي  اإمــا  الثالث:  القول 

فلهم  نـــواه  فـــاإن  الشافعي:  صــحــاب  وهــو إلإ شيئا 

راأيان: وقوعه وعدم وقوعه والوقوع اصح .

(١( المصدر السابق في نفس الصفحة . 

(٢( المغني ج٧ص6١8 .

(3( نفس المصدر انفا في نفس الصفحة 

عثمان  اأبــو  المؤلف:  منصور،  بن  الكتاب: سنن سعيد   )٤)

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى: 

٢٢٧هـ( باب طالق المكره ج١ص3١٤ .

بن  اأحمد  المؤلف:  للبيهقي،  الصغير  السنن  الكتاب:   )5)

الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، اأبو بكر 

البيهقي )المتوفى: ٤58هـ( باب طالق السكران ج3ص١٢٤ 

.

فاإن لم ينو شيئا فلهم راأيان وقوعه وعدم وقوعه 

وعدم الوقوع اصح. 

ويعلل ذلك باأن من نوى في قلبه وقوع الطالق 

اإن اأكرهعلى اللفظ فاإنه اأصبح قاصدا  نه و وقع إلإ

وقلبه  الكفر  على  اأكـــره  مــن  اأن  كما  باأختياره  لــه 

مطمئن بالكفر فهو كافر . 

نــه فاقد  الراجح لــدّي : عــدم وقــوع الطالق إلإ

واأنــا  اإلأول  الفريق  ذكرها  التي  ولــالأدلــة  اإلأختيار 

مؤيدا لهم . 

اإلأخــرس  يكتفي من  األأخــرس:  11- طالق 

شــارة المعهودة  ــارة فــي اإيــقــاع الــطــالق بــاإلإ شــ اإلإ

منه،  زوجته  يعبر عن فصل  اأنــه  منها  يفهم  التي 

صابع في معرفة عدد  شارة باإلإ وكذلك يكتفي باإلإ

اأما  زوجــتــه((6(  اإيقاعها على  يريد  التي  الطلقات 

اإشارة الناطق: اختلف الفقهاء في اإشارة الناطق 

على اأقوال: 

الشافعية  راأي  وهــو  مطلقا  صحتها  عــدم   -١

والحنابة والحنفية((٧( 

وتــكــون كا  الــطــالق  اإفــهــمــت  اإن  ٢- صحتها 

لطالق الصريح وهو راأي المالكية ((8( 

ولــو  بــالــكــتــابــة  الــطــالق  ــوى  نـ اإن  3- صحتها 

فــاإن  الــعــدد:  الــى  باأصابعه  ــار  واأشـ بالطالق  نطق 

اأصبعين  اأو  باأصبع  ،واأشـــار  طالق  اأنــت  لها  قــال 

واستدل   . اإلأصابع  بعدد  الطالق  وقع  بثالثة  اأو 

نهر ج١٠ص385 . (6( مجمع اإلأ

(٧( المغني ج٧ص٢3٩ .

(8( الخراشي ج٤ص٤٩ .
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 بحديث النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص [الشهر هكذا وهكذا 

وهكذا ].(١( 

العوام  الكثير من  يعتقد  الحامل:  ١١- طالق 

ويعتقدون  الــطــالق،  عليها  يقع  إل  الحامل  بــاأن 

وبين  بينها  يحيل  بطنها  فــي  الـــذي  الــطــفــل  اأن 

الطالق وهــذا غير صحيح إلأنــه خــارج النصوص 

اأمــراأة يقع   الشرعية بل يقع عليها الطالق كا اأي 

عليه الطالق . 

ذلك  ويكون  الكتابة:  بواسطة  الطالق   -١٢

باأحد حالتين: 

الطالق على ورقة  اأن يكتب  اإلأولــى:  الحالة 

ــاأن يكتب ) اأنــت   ويــكــون مــعــبــرا عــن طــالقــهــا كـ

اأو فــالنــة طــالــقــة ( وخــــالف ذلـــك بين  طــالــق - 

الفقهاء ما يلي: 

اإن كتبه  و  . الكتابة  نــواه بمجرد  اإن  ١- وقوعه 

بدون نية ولم يصل اليها إل تطلق ((٢( 

٢- اإن لم ينوه إل يقع عند من سبق اإإلإ قوإل ((3( 

١٢- طالق المعلق على اأمر يعتقده واقعا: 

والـــطـــالق الــمــعــلــق عــلــى اأمــــر يــعــتــقــد وجــــوده 

هل  هنا  قاله،  لما  الخالف  وتبين  ملموسا  شيئا 

اأم إل ؟ مثال يقول اأن زوجتي مطلقة  يقع طالقه 

مام اأحمد بن حنبل الشيباني،  (١( الكتاب: المغني في فقه اإلإ

له بن اأحمد بن محمد  المؤلف: اأبو محمد موفق الدين عبد ال�

بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير 

بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 6٢٠ هـ( باب طالق اإلأخرس 

ج8ص٤١٢ .

(٢( الدر المختار ج3ص٢٤6 .

(3( المغني ج٧ص٢3٩ .

وتبين  وكــذا  كــذا  اأملك  باأني  مطلقة  اأو  بالثالث 

إل  الحالة  بهذه  اإن طالقه  هنا  كــالمــه:  خــالف 

نــه حلف على شيئ وهــو صادق   يقع طالقه، إلإ

اأمر طارئ بدون  ي  ولكن تبين خالف كالمه إلإ

قصد له(.(٤( 

١3- اأمراأه اأدعت باأن زوجها طلقها: اإذا اأدعت 

بالبينة  تاأتي  اأن  فعليها  طلقها  زوجها  بــاأن  زوجــة 

ن اإلأصل بقاء  اإإلإ وجه له القاضي اليمين، لالإ و

النكاح وعدم الطالق(.(5( 

شهاد على الطالق: اأجمع من يعتمد  ١٤- اإلإ

ــاد في  ــهـ شـ ــدم وجــــوب اإلإ اأن بــاأجــمــاعــه عــلــى عـ

الطالق واأنه ليس شرطا لصحته، بل يقع الطالق 

من الزوج ولو كان خاليا اأو كان مع زوجته فقط، 

اإإلآ اأنه مستحب . 

اأختلف الفقهاء على الشهود في الرجعة من 

الطالق على راأيين: 

١- الوجوب: وهو قول مالك والشافعي وهو قول 

اأكثر اأهل العلم، واستدلوا بقوله تعالى }واأشهدوا 

ذوي عدل منكم{.(6( 

واآخــــرون  الحنفية  مــذهــب  وهـــو  الـــنـــدب:   -٢

واستدلوا بحديث ابن عمر حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص إلأبيه 

[مره فليراجعها](٧( ولم يذكر الشهود . 

بن تيمية . (٤( مجموعة الفتاوى إلإ

بن تيمية ج33ص٢١٠ . (5( مجموعة الفتاوى إلإ

ية )٢(. (6( سورة الطالق اإلآ

داود سليمان  اأبــو  الــمــؤلــف:  داود،  اأبــي  الــكــتــاب: سنن   )٧)

ــداد بـــن عــمــرو  ــ بـــن اإلأشـــعـــث بـــن اإســـحـــاق بـــن بــشــيــر بـــن شـ

السنة  طــالق  بــاب  ٢٧5هـــ(  )المتوفى:  ِجْستاني  السِّ اإلأزدي 
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جــمــاع  واأيــضــا مــن اأدلـــة عــدم الــوجــوب اأن اإلإ

قام على عدم وجوبه في الطالق فال يجب في 

الرجعة اأيضا كالطالق ((١( 

١5-اإلألفاظ المفرقة بين الزوجين: 

اأمراأتي  اأو  اأنت مطلقة،  اأو  اأنت طالق،  اأوإل: 

طلقتك  اأو  طلقتك  اأو  فــالنــه  طلقت  اأو   طــالــق 

اأو هي طالق .

التفصيل: 

اأذا اأتى بواحدة من هذه اإلألفاظ ولم يكن معها 

الطالق فاإن زوجته تطلق منه ويكون طالقه طلقة 

واحدة رجعية ولو نوى ثالثا عند اأبي حنيفة(٢( وتقع 

ثالثا اإن نواها عند مالك والشافعي واآخرون.(3(

اليها وهي في العدة: يرجعها  العودة  اأراد  فاإن 

بــفــولــه )راجـــعـــت زوجــتــي عــلــى مــهــرهــا الــســابــق( 

اإن اأراد اأن يراجعها بعد اإنقضاء العدة: اأنقلبت  و

بها  الــمــراأءة  بينونة صغرى تملك  بائنة   الى طلقة 

توفرت  اإذا  زوجته  مراجعة  للزوج  .ويجوز  نفسها 

اإلأمور اإلآتية: 

١- رضاها 

٢- صداق جديد .

الطالق  ان  اي  الباقيتين  طلقتين  معه  وتبقى 

الرجعي قد وقع.

ج3ص5٠5 .

(١( تفسير القرطبي ج١8ص١58 .

(٢( المغني المحتاجج3ص٢٧6 والسيل الجرارج٢ص٢٤3.

ئمة . مة في اأختالف اإلأ (3( رحمة اإلأ

ثانيا: من اإلألفاظ اإلأخرى: روحي الى اهلك، 

اأو فارقي وجهي، اأو انت ما تصيرين لي اإمراأءة، 

ــا مــفــارقــك اأو نــحــوهــا مــمــا يـــدل عــلــى عــدم   اأو اأنـ

الرغبة بها: 

التفصيل: 

بهذه اإلألفاظ يكون ما يلي: 

اإن قصد بها الطالق وقعت عليه طلقة واحدة 

الشافعي  عند  ورجــعــيــة   )٤)) الحنفية  عند  بائنة 

اإن لم بقصد بها فال  وظاهر مذهب اأحمد ((5( و

يقع عليها شيء .

ثالثا: وكذلك كلفظ اأنت طالق مرتين، اأو اأنت 

طالق اأنت طالق، اأو اأنت طالق اأنت طالق اأنت 

طالق، اأو قال اأنت مطلقة وهكذا: 

التفصيل: 

١- اإذا كانت الزوجة غير مدخول بها: اإن كرر 

اأو  فاصل من سكوت  العبارتين  بين  وكــان  ذلــك 

غيره فوق سكون التنفس وقعت عليه طلقة واحدة 

ن غير المدخول بها إلعدة عليها  فقط .وذلك إلإ

فالطلقة الثانية والثالثة لم تجد محال لها فال تقع. 

الخالف حدث اإذا لم يكن بينهما فاصل على 

النحو اإلآتي: 

ــو مـــذهـــب اإلأمــــــام مــالــك  ــوع الـــكـــل وهــ ــ ١- وقـ

نه طلق  واإلأوزاعي والليث ورواية عن النخعي((6( إلإ

بكالم متصل فاأشبه مالو قال: اأنت طالق ثالثاً.

(٤( المغنبج٧ص١٢٧ .

(5( المغني ج٧ص١33.

(6( بلغة السالك ج١ص٤٢٧ .
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ــدة: وهــو قــول اأصــحــاب الــراأي  ٢- وقــوعــه واحـ

وعللوا  والـــثـــوري((١(  والحاكم  واحــمــد  والشافعي 

ذلك باإنه طالق مفرق في غير المدخول بها فلم 

ن غير  لــو فــرق كــالمــه، إلإ اإإلآ اإلأولـــى، كما  تقع 

نه إل عدة عليها فلم  المحول بها تبين بطلقة، إلإ

نها غير زوجة . تقع الثانية إلإ

الراجح لدي مما سبق: 

نهاإذا قال اأنت طالق  وقوعه طلقة واحدة بائنة إلإ

بانت منه، فاإذا كررها لم تجد الثانية والثالثة محال 

نها ليست زوجة وإل معتدة .  لها، إلإ

طالة بهذا البحث  اأكتفي بهذا القدر لعدم اإلإ

صالح  ومنكم  منا  القبول  له  ال� نسال  المتواضع، 

عمال. اإنه نعم المولى ونعم النصير.  اإلإ

* * *

(١( فتح القديرج3ص3٩٢.

الخاتمة 

الــحــمــد لــلــه الـــذي بنعمته تــتــم الــصــالــحــات، 

حــيــث تــنــاولــت جــانــبــا مــهــمــا فـــي بــعــض مسائل 

وانــواع الطالق بشكل مبسط ولــوإل اخشى من 

بحرت في هذا  اإطالة البحث اأكثر مما هو مقرر إلإ

البحر العميق الذي اأن الناس باأمس الحاجة الى 

الصعاب  كــل  وتذليل  المجال،  بهذا  التفصيل 

يتجنبوا  لكي  مسلم  لكل  المهم  الموضوع  بهذا 

له ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص  له تعالى ويمتثلوا ما اأمر ال� ما حرم ال�

له القبول منا ومنكم صالح اإلأعمال. نسال ال�

العالمين.  رب  لــلــه  الــحــمــد  اأن  ــا  دعــوان واآخــــر 

والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين 

وعلى األه وصحبه اأجمعين . 

* * *
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المصادر 

١- القراآن الكري.

٢- السنة النبوية المطهرة. 

3- الصحاح: ج٤ص١5١8 والمصباح المنير 

ج٢ص5١٤ .

بن لهمام ج3ص3٢5 . ٤- شرح فتح القدير إلإ

5- الكتاب: مسند البزار المنشور باسم البحر 

الزخار ،المؤلف: اأبو بكر اأحمد بن عمرو بن عبد 

له العتكي المعروف  الخالق بن خالد بن عبيد ال�

بالبزار )المتوفى: ٢٩٢هـ( ج١٢ص١٢٤ . 

ابن  المؤلف:  ماجه،  ابن  سنن  الكتاب:   -6

له محمد بن يزيد القزويني، وماجة  ماجة اأبو عبد ال�

اسم اأبيه يزيد )المتوفى: ٢٧3هـ( باب:سويد بن 

سعيد ج١ص65٠ .

٧- الكتاب: سنن اأبي داود، المؤلف: اأبو داود 

سليمان بــن اإلأشــعــث بــن اإســحــاق بــن بشير بن 

)المتوفى:  ِجْستاني  السِّ اإلأزدي  شداد بن عمرو 

٢٧5هـ( باب في كراهية الطالق ج3ص5٠٤ . 

الفقه  فــي  الــبــرهــانــي  المحيط  الــكــتــاب:   -8

له عنه،  ال� اأبي حنيفة رضي  مام  النعماني فقه اإلإ

بن  محمود  الدين  برهان  المعالي  اأبو  المؤلف: 

اأحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري 

ــمــتــوفــى: 6١6هــــــ( بـــاب مـــن يقع  الــحــنــفــي )ال

طالقه ومن إل يفع جزء3ص٢٠6 .

النبوية  اإلحاديث  في  المحيط  الكتاب:   -٩

والسنن واإلثار، المؤلف: صبحي محمود عميره، 

باي شروط الصالة ج36ص١

للسنن  الــصــحــيــح  الــجــامــع  الـــكـــتـــاب:   -١٠

والمسانيد، المؤلف: صهيب عبد الجبار، باب 

طالق المكره ج35ص٢٢5 .

اأو  الـــمـــخـــتـــارة  ــث  ــ ـــاديـ اإلأحــ ــاب:  ــتـ ــكـ الـ  -١١

ــاديـــث الــمــخــتــارة مــمــا لم  الــمــســتــخــرج مــن اإلأحـ

صحيحيهما،  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  يــخــرجــه 

له محمد بن عبد  المؤلف: ضياء الدين اأبو عبد ال�

الواحد المقدسي )المتوفى: 6٤3هـ( ج٢ص٤١ 

 .

يمان، المؤلف: اأحمد  ١٢- الكتاب: شعب اإلإ

الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن 

الخراساني، اأبو بكر البيهقي )المتوفى: ٤58هـ( 

باب في غيمان المقد والمرتاب ج١ص١86 . 

َماِم الُبَخارِي،  ١3-لكتاب: ُمْخَتَصر َصِحيُح اإلإِ

الدين،  ناصر  الرحمن محمد  اأبو عبد  المؤلف: 

اإلأشقودري  اآدم،  بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  بن 

في  الطالق  باب  )المتوفى: ١٤٢٠هـــ(  اإلألباني 

اغالق والمكرهج3ص3٩٩ . 

ــتـــاب: ســنــن ســعــيــد بـــن مــنــصــور،  ١٤- الـــكـ

اأبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة  المؤلف: 

الخراساني الجوزجاني )المتوفى: ٢٢٧هـ( باب 

الطالق إل رجوع فيه ج١ص٤١5 .

ــقــات  اإلأولـــــيـــــاء وطــب ــة  ــي الـــكـــتـــاب: حــل  -١5

اإلأصــفــيــاء، الــمــؤلــف: اأبـــو نعيم اأحــمــد بــن عبد 

مهران  بن  موسى  بن  اإسحاق  بن  اأحمد  بن  له  ال�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اإبراهيم علي سلمان الجميلي 

بن  مالك  بــاب  ٤3٠هـــ(  )المتوفى:  اإلأصبهاني 

انس فمنهم اإمام الحرمين المشهور ج6ص3٤٢ 

١6- لــكــتــاب: الــمــحــلــى بـــاإلآثـــار ،الــمــؤلــف: 

اأبـــو محمد عــلــي بــن اأحــمــد بــن سعيد بــن حــزم 

اإلأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ٤56هـ( 

ج٩ص٤86 .

١٧- الكتاب: المغني إلبن قدامة، المؤلف: 

لــه بــن اأحــمــد بن  الــ� اأبــو محمد موفق الــديــن عبد 

مــحــمــد بـــن قـــدامـــة الــجــمــاعــيــلــي الــمــقــدســي ثم 

الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

)المتوفى: 6٢٠هـ( ج٧ص3٧8 . 

نيل  مختصر  اإلأحــبــار  بستان  الــكــتــاب:   -١8

اإلأوطار، المؤلف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل 

ابن حمد المبارك الحريملي النجدي )المتوفى: 

١3٧6هـ(.

للبيهقي،  الــصــغــيــر  الــســنــن  الـــكـــتـــاب:   -١٩

المؤلف: اأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 

البيهقي  بكر  اأبـــو  الــخــراســانــي،  الــُخــْســَرْوِجــردي 

ــوفـــى: ٤58هــــــــ( بــــاب طــــالق الــســكــران  ــتـ ــمـ )الـ

ج3ص١٢٤ . 

ــتـــاب: ســنــن ســعــيــد بـــن مــنــصــور،  ٢٠- الـــكـ

اأبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة  المؤلف: 

الخراساني الجوزجاني )المتوفى: ٢٢٧هـ( باب 

طالق المكره ج١ص3١٤ . 

٢١- مجمع اإلأنهر ج١٠ص385 .

٢٢- المغني ج٧ص٢3٩ .

٢3- الخراشي ج٤ص٤٩ .

اأحمد  مــام  اإلإ فقه  في  المغني  الكتاب:   -٢٤

موفق  اأبــو محمد  المؤلف:  الشيباني،  بن حنبل 

قدامة  بن  محمد  بن  اأحمد  بن  له  ال� عبد  الدين 

الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي 

الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 6٢٠ هـ( 

باب طالق اإلأخرس ج8ص٤١٢ . 

٢5- الدر المختار ج3ص٢٤6 .

٢6- المغني ج٧ص٢3٩ .

بن تيمية . ٢٧- مجموعة الفتاوى إلإ

ــيــمــيــة  ت بـــــــــن  إلإ الـــــفـــــتـــــاوى  مـــجـــمـــوعـــة   -٢8

ج33ص٢١٠ . 

٢٩-تفسير القرطبي ج١8ص١58 .

والسيل  الــمــحــتــاجــج3ص٢٧6  المغني   -3٠

الجرارج٢ص٢٤3.

3١- رحمة اإلأمة في اأختالف اإلأئمة . 

3٢- بلغة السالك ج١ص٤٢٧ .

* * *




