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 القـــالط -4

 فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص.الطالق : 

 :حكمة إباحة الطالق 

شرع هللا النكاح إلقامة الحياة الزوجية المستقرة، المبنية على المحبة 

والمودة بين الزوجين، وإعفاف كل منهما صاحبه، وتحصيل النسل، 

 وقضاء الوطر.

النوايا، وتنافرت الطباع، وساءت وإذا اختلت هذه المصالح، وفسدت 

العشرة بين الزوجين ونحو ذلك من األسباب التي تؤدي إلى الشقاق 

المستمر الذي تصعب معه الحياة الزوجية، ولم ينفع الوعظ والهجر، 

واستُنفدت جميع وسائل اإلصالح بين الزوجين، واستعصى حل 

ة بمرض ال الخالفات الزوجية بسبب تباين األخالق، أو بسبب اإلصاب

حتمل، أو عقم ال عالج له ونحو ذلك مما يؤدي إلى ذهاب المودة ـيُ 

والمحبة، ونمو الكراهية والبغضاء، وتعقُّد الحياة الزوجية، فإذا وصل 

األمر إلى هذا الحد فقد شرع هللا عز وجل رحمة بالزوجين فرجاً 

ألن  بالطالق، إلزالة الضرر والمفسدة بعد تعذر اإلصالح بين الزوجين؛

البقاء مع هذه األحوال إضرار بالزواج بإلزامه النفقة والسكن، وحبس 

 الزوجة مع سوء عشرتها.

 :حكم الطالق 

 الطالق له خمسة أحكام:

 : إذا احتاج الزوج إليه لسوء خلق المرأة، أو كراهته لها. مباح -1
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: إذا احتاجت الزوجة إليه لسوء خلق الرجل، أو إذا فرطت المرأة مستحب -2

في حقوق هللا الواجبة كالصالة وال يمكنه إجبارها، أو إذا تضررت 

 الزوجة ببقاء النكاح لبغض أو غيره ونحو ذلك.

: إذا تعذرت العشرة بين الزوجين، ولم يمكن اإلصالح بينهما، واجب -3

وتضرر كل منهما ببقاء الزوجية، وإذا آلى الزوج من زوجته، ومضت 

 المدة ولم يرجع ونحو ذلك.

: إذا لم تكن حاجة ماسة إليه، وحال استقامة الزوجين، وعدم القدرة مكروه -4

 على الصبر وتحمل األذى من الزوجة.

: إذا كان الطالق بدعياً، كأن يطلق الزوجة في حيض أو نفاس، أو محرم -5

ً بكلمة واحدة أو كلمات، أو يطلق  في طهر جامعها فيه، أو يطلقها ثالثا

ً لوقوعه في الحرام من زوجته من غير حاجة، أو  إذا كان الطالق سببا

 زنا ونحوه.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) قال هللا تعالى: -1

 .[1]الطالق:  ( ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ضي  هللاُ  ٬ع ْن ع ْبِداو   -2 ر  ر  هُ أ ع نْهـما ْبِن ُعم  أ نَـّ ائٌِض،  ـهُ ت  ط لَّق  اْمر  ِهي  ح  و 

ىع   ُسوِل ا ْهـدِ ع   لـ  ُر ْبُن ملسو هيلع هللا ىلص ٬ر  ُسول  اال، ف س أل  ُعم  طَّاِب ر  ،  ملسو هيلع هللا ىلص ٬خ  ع ْن ذ ِلك 

ُسوُل ا ا، ثُمَّ ْلـيُـر  ُمْرهُ ف  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ف ق ال  ر  ا ح  ِلـيُـمْ اِجْعه  ىِسْكه  ، ثُمَّ  تَـّ ت ْطُهر 

حِ  ، ثُمَّ إِْن ش اء  أْمس ك  ب عْ تـ  إِْن ش اء  ط لَّق  ق ْبل  أْن يض  ثُمَّ ت ْطُهر  م  دُ، و  ، يـ  سَّ

ر  هللاُ أْن تُط لَّق   تِـيِعدَّةُ الَّ الف تِْلك   ه  أم   .(1)متفق عليه .«ا الن ِس اءُ لـ 

 

                                                 

 (.1471ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5251أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                                                      نكاح  كتاب ال

 الطالق
180 

 :الطالق عند اليهود 

 الطالق مباح عند اليهود بعذر أو بغير عذر، ولكنه ال يحسن بدون عذر.

 واألعذار المبيحة للطالق عندهم نوعان:

 كالعمش، والحول، والبخر، والعرج، والعقم.  عيوب الخلقة: -1

كالوقاحة، والثرثرة، والعناد، واإلسراف، والزنا ونحو  عيوب األخالق: -2

 ذلك.

 وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطالق مهما تكن عيوب زوجها.

 :الطالق عند النصارى 

سبب مهما يحرم الطالق عند النصارى، وال يباح فصم الزواج ألي 

 عظم شأنه، وحتى الخيانة الزوجية ال تعتبر مبرراً للطالق.

وكل ما يباح حال الخيانة الزوجية هو التفرقة الجسمية، مع اعتبار 

الزوجية قائمة بين الزوجين، فال يجوز ألحدهما أثناء هذه الفرقة أن 

 يتزوج؛ ألن ذلك يعتبر تعدداً للزوجات وهو محرم عندهم.

 هلية:الطالق في الجا 

كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا 

راجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى جاء اإلسالم 

وحدد الطالق بمرتين، فإذا طلق الثالثة فال تحل له حتى تنكح زوجاً 

 غيره.

 :حكم إفساد بيت الزوجية 

الصالت وأوثقها، وأي إنسان أراد أن الصلة بين الزوجين من أعظم 
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يفسد ما بين الزوجين من عالقة فهو آثم، مستحق للعقوبة، سواء كان 

رجالً أو امرأة، كما يحرم على الزوجة أن تسأل زوجها طالق ضرتها 

 لتنفرد به.

ْيد ة  ـبُ  ع نْ  -1 ْنـهُ  ر  ِضي  هللاُ ع  ُسولُ  ق ال  : ق ال   ر  يْ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ر  نْ لـ  ل ف  ح   س  ِمنَّا م 

بَّب  ع  بِاأل   ْن خ  م  ان ِة، و  ىم  ْوج   لـ  هُ اْمِرٍئ ز  ـمْ أ ْو  تـ  يْ لُوك هُ ف  م  أخرجه  .«س  ِمنَّالـ 

  .(1)أحمد وابن حبان

ْنـهُ ة  ْيـر  ُهر   بِـيع ْن أ  و   -2 ِضي  هللاُ ع  ُسوُل ا ال  : ق  ال  ق  ر  ْرأ ةُ الال ت ْسأ ِل »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ر  م 

ْحف  ا ِلت ْست فْ تِـه  ط الق  أُخْ  ه  ِرغ  ص  ْلت ْنِكْح، ف إِنَّ تـ  ه  ا، و  ر  لـ  ا قُد ِ ه  ا م  متفق  .«الـ 

 .(2)عليه

ْنـهُ ع ْن ثْوب ان  و   -3 ِضي  هللاُ ع  ُسول  ار  م  أ  » :ق ال   ملسو هيلع هللا ىلص ٬أ نَّ ر  أ ل ْت يُـّ أ ةٍ س  ا اْمر 

ا ط ال ق ه  ْوج  ً ز  اٌم ع   ْيـرِ ِمْن غ   ا ر  ْيـه  ب أٍْس ف ح  ةُ لـ  ائِح  نَّ الا ر  أخرجه أبو داود  .«ةِ ج 

 .(3)والترمذي

 :من يملك الطالق 

الطالق من حق الرجل وحده؛ ألنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق 

في سبيلها المال، وهو أكثر تريثاً وصبراً وتقديراً لعواقب األمور، وأبعد 

 عن الطيش عند حصول الخالف.

تماالً، وأقصر أما المرأة فهي أسرع غضباً، وأكثر جزعاً، وأقل اح

رؤية، وليس عليها من تبعات الطالق مثل ما على الرجل، فلو ملكت 

                                                 

 .(4348، وهذا لفظه، وأخرجه ابن حبان برقم )(22980برقم ) أحمدأخرجه  صحيح/( 1)

 (.1413ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6601)أخرجه البخاري برقم  ،متفق عليه( 2)

 .وهذا لفظه(, 1187برقم )وأخرجه الترمذي (, 2226برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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المرأة التطليق فربما أوقعت الطالق ألسباب بسيطة ال تستحق هدم 

الحياة الزوجية، بسبب انفعالها ولو كان الطالق بيد كل من الزوجين 

 لتضاعفت حاالت الطالق ألتفه األسباب.

رأة أن تشترطه لنفسها إن رضي الزوج، ولها فالطالق بيد الرجل، وللم

 إن تضررت بالزوج أن تفتدي نفسها منه بمال عن طريق الخلع.

 .[1]الطالق:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) قال هللا تعالى:

 :من يقع منه الطالق 

 يقع الطالق من كل زوج بالغ عاقل مختار.

ً فإن طالقه يعتبر  ً أو مكرها لغواً، ألن كل فإن كان صغيراً أو مجنونا

 واحد من هؤالء ناقص األهلية، فال ينفذ تصرفه.

ا ع ْن ع ائِش ة   ْنـه  ِضي  هللاُ ع  ِ ر  مُ ق  الُرفِع  » :ق ال   ملسو هيلع هللا ىلصع ِن النَّبي  ع ْن ثال ٍث ع ِن  لـ 

ىالنَّائِِم ح   يْ ي سْ  تَـّ ِغيِر ح  تـ  ع ِن الصَّ ىِقظ  و  ع ِن  تَـّ ـجْ ي ْكبُر  و  ىنُوِن ح  الم   تَـّ

  .(1)أخرجه أبو داود والنسائي. «ل  ي ْعقِ 

 :أركان الطالق 

 أركان الطالق أربعة:

 المطلق.. والمطلقة.. والصيغة.. والقصد.

فالمطلق: الزوج أو نائبه.. والمطلقة: هي الزوجة.. والصيغة: هي لفظ 

 الطالق.. والقصد.. نية الطالق.

 :صيغ الطالق 

                                                 

 (.3432برقم )وأخرجه النسائي (, 4398برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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 ينقسم الطالق من حيث اللفظ إلى قسمين:

ف منه : األول الطالق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطالق وحده وما تصرَّ

 كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو علي الطالق ونحو ذلك.

: الطالق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطالق وغيره، كقوله أنت الثاني

ِلي ة، أو أنت  بائن، أو الحقي بأهلك، أو اخرجي، أو اذهبي، أو أنت خ 

 أو خلَّيت سبيلك ونحو ذلك. ب ِري ة،

 فيقع الطالق باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نية، ألنه موضوع للطالق.

فلو قال لزوجته أنت طالق، وقع الطالق، وال يُلتفت لقوله إنه ال يريد 

 الطالق.

وال يقع الطالق بالكناية إال بالنية؛ ألنه لفظ يحتمل الطالق وغيره، فإن 

 م ينوه فهو على ما نواه.نوى الطالق لزمه، وإن ل

ومن قال لزوجته: أنت علي حرام، فهو على ما نواه من طالق، أو 

 ظهار، أو يمين.

 :قيود إيقاع الطالق 

ً للتسقيد ال ً على الرابطة شرع الطالق بقيود شرعية منعا رع، وحفاظا

الزوجية؛ ألن النكاح جوهر ما تملكه المرأة، وبالطالق يكون هدراً، 

 ه أي ِماً، وفي التأيُّم غالباً مفاسد كثيرة، وهذه القيود هي:وربما عاشت بعد

أن يكون الطالق لحاجة مقبولة.. وأن يكون في طهر لم يجامعها فيه.. 

 وأن يكون مفرقاً ليس بأكثر من واحدة.

فإذا توافرت هذه الشروط كان الطالق موافقاً للشرع ال إثم فيه، وإن فُقد 
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 ثم والسخط اإللهي.واحد منها وقع، لكنه موجب لإل

 :أنواع الطالق 

 ينقسم الطالق من حيث الحل والحرمة إلى قسمين:

: وهو طالق السنة، وذلك بأن يطلق الرجل زوجته في الطالق الحالل: األول

 طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حامالً قد تبين حملها.

زوجته  : وهو الطالق البدعي، وذلك بأن يطلق الزوجالطالق المحرم: الثاني

أثناء الحيض أو النفاس، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها 

 بالثالث مجموعة بكلمة واحدة أو كلمات.

وهذه األحكام بالنسبة لمن دخل بها زوجها، أما غير المدخول بها فيجوز 

 طالقها طاهراً وحائضاً، وال يجوز طالقها بالثالث مجموعة أو مفرقة.

 :وقت الطالق 

سالم وقت الطالق رغبة في استدامة الحياة الزوجية، وتضييقاً ضيَّق اإل

لباب الفرقة، وتقليالً لفرص الطالق الذي يهدم بيت الزوجية، ويعصف 

 بأفراد األسرة.

ً ثالثة وعشرين يوماً، ثم تحيض سبعة  فالمرأة في كل شهر تطهر غالبا

عليه أيام، فإذا جامعها في الطهر مرة، فقد ضيق وقت الطالق، وحرم 

طالقها فيه، أما في أثناء الحيض والنفاس فال يجوز طالقها فيه مطلقاً، 

أما وجود الحمل فهو غالباً ينقض العزم على الطالق، ويوهن الرغبة في 

 الفراق.

وبهذا نعلم أن وقت الطالق كل شهر هو بعد الطهر من الحيض، وقبل 
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 أن يجامعها زوجها، وهو وقت قصير جداً.

 أقسام المطلقين: 

 :المطلقون أصناف، ولكل صنف حكم كما يلي

 طالق الزوج البالغ العاقل المختار: -1

 فهذا كامل األهلية، يجوز له أن يطلق، وطالقه يقع.

 طالق المكره: -2

المكره ال يقع طالقه؛ ألنه مسلوب اإلرادة، فهو غير قاصد للطالق، 

أُكره على  وإنما قصد دفع األذى عن نفسه بتنفيذ أمر المكره له، فمن

النطق بكلمة الكفر ال يكفر، ومن أُكره على اإلسالم ال يصبح مسلماً، 

 ومن أُكره على النطق بكلمة الطالق ال يقع طالقه.

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ) قال هللا تعالى:

 .[106]النحل:(   گ گ

 طالق الغضبان: -3

يصدر منه من كفر، أو  لى ما، يحاسب عالغضبان مكلف في حال غضبه

قتل، أو طالق أو غيره؛ ألنه واع يدرك ما يقول، وإذا اشتد الغضب 

باإلنسان بأن وصل إلى درجة ال يدري فيها ما يقول ويفعل وال يقصده 

 فإنه ال ينفذ تصرفه، وال يقع طالقه؛ ألنه مسلوب اإلرادة.

 طالق الصبي: -4

قه؛ ألنه ناقص األهلية، وألن الصبي المميز الذي لم يبلغ ال يقع طال

 الطالق تصرف ضار، فال يملكه الصبي.
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 طالق المجنون: -5

من اختل عقله ال يقع طالقه، كالمجنون، والمغمى عليه، والمعتوه، 

والمدهوش الذي أصابته مصيبة ال يدري ما يقول، ومن زال عقله لكبر 

وب أو مرض ونحوهما؛ ألن كل واحد من هؤالء ناقص األهلية، مسل

 اإلرادة، فال يقع طالقه.

 طالق السكران: -6

السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان، وخلط الكالم، وال يعي ما يقول 

أثناء سكره ال يقع طالقه؛ لعدم توافر القصد، فهو زائل العقل كالمجنون، 

 وعبارته ملغاة ال قيمة لها، لعدم أهليته.

يه عقوبتان بذنب واحد، جمع علـوللسكر عقوبة أخرى هي الحد، فال يُ 

 ولهذا ُمنع السكران من الصالة؛ ألنه فاقد العقل.

 .[43]النساء:  ( ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے) قال هللا تعالى:

 طالق السفيه: -7

 السفيه: هو خفيف العقل الذي ال يحسن التصرف في ماله.

ً والسفيه البالغ يقع طالقه إذا كان يعرف  في  معناه؛ ألن الرشد ليس شرطا

 الطالق. وقوع

 طالق الهازل: -8

الهازل: هو الذي يتكلم وال يقصد الحقيقة كأن يطلق زوجته هازالً 

والعباً، فهذا آثم، ويقع طالقه إن قصد الطالق، فإن لم يقصد الطالق فال 

 يقع؛ ألن الطالق عمل يفتقر إلى نية، والهازل ال عزم له وال نية.
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 طالق المخطئ: -9

يريد أن يتكلم بشيء فيزل لسانه ويتكلم بغيره كأن  المخطئ: هو الذي

 يريد أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فقال خطأ: أنت طالق.

 فهذا ال يقع طالقه؛ لعدم القصد واإلرادة.

 طالق الغافل: -10

 الغافل: من غفل عما يريد.

 والغافل ال يقع طالقه؛ لعدم القصد.

 طالق الناسي: -11

 والناسي ال يقع طالقه؛ لعدم القصد.الناسي: من نسي ما يريد. 

 طالق الساهي:  -12

الساهي: هو من سهى بشيء عن شيء، والساهي ال يقع طالقه؛ لعدم 

 القصد.

 طالق المرتد: -13

 المرتد: هو من كفر بعد إسالمه.

 وطالق المرتد بعد الدخول موقوف:

أو  فإن أسلم أثناء العدة وقع الطالق، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة،

 ارتد قبل الدخول، فطالقه باطل، النفساخ النكاح قبله باختالف الدين.

 طالق الكافر: -14

 الكافر: هو كل من كفر باهلل.

 وطالق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم.
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 حكم طالق المريض مرض الموت: -15

مرض الموت: هو المرض الغالب فيه الهالك عادة إذا اتصل به الموت، 

إذا طلق الرجل المريض مرض الموت وقع طالقه كالصحيح، فإن مات ف

المطلق من ذلك المرض ورثته المطلقة ما دامت في العدة من طالق 

 رجعي؛ ألن الرجعية زوجة، وال ترثه البائن.

وإن طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت لم يرثها وإن ماتت في 

ً بائناً، ثم ما ت الزوج  أثناء العدة، فإن العدة، وإن طلق زوجته طالقا

طالقه ال يقع؛ ألنه قصد حرمانها من اإلرث، وهذا ضرر محض، 

 فعوقب بنقيض قصده فترثه، سواء مات في العدة أو بعدها.

 طالق الشاك: -16

من شك في أصل الطالق، هل طلق أم ال، لم ت طلْق امرأته؛ ألن النكاح 

 بزواله بالشك.حكم ـثابت بيقين، فال يزول إال بيقين، وال يُ 

ومن شك في عدد الطالق بنى على اليقين وهو األقل، فمن شك هل طلق 

ً أم واحدة، يُ  حكم بوقوعه طلقة واحدة؛ ألنه المتيقَّن، وفي الزيادة ـثالثا

 شك.

حكم بالرجعية؛ ـومن شك في صفة الطالق، هل طلقها رجعية أو بائناً، يُ 

 ن ال يزول بالشك.ألنها أضعف الطالقين، فكانت متيقنة، واليقي

 :أقسام المطلقات 

 المطلقات أصناف، ولكل صنف حكم كما يلي:

 المطلقة في طهر لم يجامعها فيه: -1
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 فهذه طالقها صحيح؛ ألنه في العدة المقررة شرعاً.

 المطلقة الحامل: -2

 فهذه طالقها صحيح؛ ألنه في العدة المقررة شرعاً.

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  قال هللا تعالى: -1

 .[1]الطالق: (  ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ر  و   -2 ا ع ِن اْبِن ُعم  ْنـُهـم  ِضي  هللاُ ع  هُ أ ر  أ نَـّ هُ ط لَّق  اْمر  ائٌِض، ف ذ ك ر   تـ  ِهي  ح  و 

ُر ِللنَّ  ِ ذ ِلك  ُعم  : ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ا ط اِهرِلـيُ ا، ثُمَّ اِجْعه  ْلـيُـر  ُمْرهُ ف  »، ف ق ال  ْقه  ل ِ أْو  اً ط 

اِمالً   .(1)متفق عليه .«ح 

 المطلقة الحائض أو النفساء: -3

فهذه طالقها محرم؛ ألنه في غير العدة الشرعية، وإذا حصل هذا الطالق 

وقع، وأثم فاعله، وعليه أن يراجعها منه إن لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا 

 كها.طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمس

ر   ا ع ِن اْبِن ُعم  ْنـُهـم  ِضي  هللاُ ع  هُ أ ر  أ نَـّ هُ ط لَّق  اْمر  ائٌِض، ف س أل   تـ  ِهي  ح  و 

ُسول  ا ُر ع ْن ذ ِلك  ر  : ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُعم  ا ح  ْلـيُـر  ُمْرهُ ف  »ف ق ال  ىاِجْعه  ، ثُمَّ  تَـّ ت ْطُهر 

حِ  ل ُِق ب ْعدُ تـ  ، ثُمَّ يُط  ى، ثُمَّ ت ْطُهر  ةً أُْخر  ْيض   .(2)متفق عليه .«ِسكُ يُـمْ ، أْو يض  ح 

 المطلقة الرجعية: -4

وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، وله مراجعتها ما دامت في العدة، 

 فإذا خرجت من العدة جاز له ولغيره نكاحها بعقد ومهر جديدين.

                                                 

 .واللفظ له (1471برقم )(، ومسلم 5251أخرجه البخاري برقم )متفق عليه، ( 1)

 .واللفظ له(, 1471(, ومسلم برقم )5251أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 المطلقة البائن: -5

ً غيره بنكاح  وهي المطلقة ثالثاً، وهذه ال تحل له حتى تنكح زوجا

 صحيح، فإذا طلقها الثاني حل ت بنكاح جديد لألول.

ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )قال هللا تعالى: 

ىئ  ىئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ي ي 

 .[230-229]البقرة:(  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 المطلقة قبل الدخول: -6

 فهذه ال عدة عليها، وال رجعة لزوجها فيها.

 المطلقة المفسوخة: -7

وهي التي فسخها القاضي من زوجها بسبب منه أو منها، وهذه عدتها 

 حيضة واحدة لالستبراء، وطالقها بائن ال رجعة فيه.

 المطلقة المختلعة: -8

 خلي سبيلها.وهي التي افتدت نفسها من زوجها بمال ليطلقها وي

ا  ع ِن اْبِن ع بَّاٍس  ْنـُهـم  ِضي  هللاُ ع  أة  ث ابِِت ْبِن ق ْيٍس أت ِت النَّ ر   ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ اْمر 

ُسول  ا ا أْعتُِب ع  ٬ف ق ال ْت: ي ا ر  ْيـهِ ، ث ابُِت ْبُن ق ْيٍس، م  ال ِديٍن،  فِـي لـ  ُخلٍُق و 

ل كِ  هُ  ن ِـيو  ُسوُل ااإِلْسالِم، ف ق   فِـيُكْفر  الأْكر  رُ أ»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ال  ر  ين  ع  تـ  ْيـهِ د ِ  لـ 

ِديق   هُ ح  ُسوُل ا ال  . ق ال ْت: ن ع ْم، ق  «تـ  ا ت طْ الاْقب ِل »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ر  ْقه  ل ِ ط  ِديق ة  و   .«ق ةً ِلـيح 

 .(1)أخرجه البخاري

 المطلقة ثالثاً: -9

                                                 

 (.5273برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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ً بلفظ واحد، أو بكلمات متفرقة، فهذا الطالق  من طلق زوجته ثالثا

 حسب واحدة.ـثم، ويقع، لكنه يُ محرم، وفاعله آ

 المطلقة الصغيرة: -10

الطالق بيد الزوج، ويقع الطالق على كل زوجة، سواء كانت صغيرة أو 

كبيرة، حرة كانت أو أمة، قبل الدخول وبعده، ويصح وقوع الطالق من 

الزوج أو وكيله، ويطل ِق الوكيل واحدة ومتى شاء، إال أن يعي ِن له وقتاً 

 وعدداً.

 وال التي يحرم فيها الطالق:األح 

 يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في األحوال اآلتية:

في حال الحيض والنفاس.. وفي طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها.. وأن 

 يطلقها ثالثاً بلفظ واحد، أو يكررها في مجلس واحد.

 :األحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطالق 

القاضي إذا تضررت تضرراً ال تستطيع يجوز للزوجة طلب الطالق من 

 الحياة في ظله.

 ومن األحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطالق ما يلي:

 إذا قصَّر الزوج في النفقة. -1

إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً ال تستطيع معه دوام العشرة، مثل سبها،  -2

 ونحو ذلك.أو ضربها، أو إيذائها بما ال تطيقه، أو إكراهها على منكر 

 إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة. -3

 إذا ُحبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه. -4
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إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء،  -5

ً يمنع الوطء واالستمتاع، أو  ً مزمنا أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضا

 اً ونحو ذلك.مرضاً خطيراً معدي

إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو ال يبالي بارتكاب الكبائر والمحرمات،  -6

ً  كمن ال يصلي ، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو يتعاطى المخدرات أحيانا

 ونحو ذلك.

 :وقوع الطالق 

يقع الطالق على الزوجة إذا كانت محالً له، بأن تكون الزوجية قائمة  -1

دة من طالق رجعي، أو معتدة من طالق بائن بينونة بينهما، أو تكون معت

 صغرى، أو تكون معتدة بفرقة تعتبر طالقاً.

ال يقع الطالق على المرأة إذا لم تكن محالً له، فالمعتدة من فسخ الزواج  -2

بسبب عدم الكفاءة، أو لظهور فساد العقد، ال يقع عليها الطالق؛ ألن 

 العقد قد نُقض من أصله.

ل الدخول ال يقع عليها الطالق؛ ألن العالقة الزوجية بينهما والمطلقة قب

 قد انتهت بمجرد التطليقة األولى.

 وال يقع الطالق على المعتدة من طالق الثالث؛ ألنها قد بانت منه.

وال يقع الطالق على من ُطل ِقت وانتهت عدتها؛ ألنها بانتهاء العدة 

 صارت أجنبية منه.

 أجنبية ليست زوجة له؛ ألنها ليست محالً له. وال يقع الطالق على امرأة

 :ما يقع به الطالق 
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يقع الطالق بكل ما يدل على إنهاء العالقة الزوجية سواء كان ذلك باللفظ 

الصريح كأنت طالق ونحوه، أو كان بالكناية كالحقي بأهلك، أو أنت علي 

معلومة حرام ونحو ذلك إذا قصد الطالق، أو كان الطالق بالكتابة البينة ال

كأن يكتب لزوجته يا فالنة أنت طالق ونحو ذلك، أو كان الطالق 

باإلشارة التي تدل على إنهاء العالقة الزوجية كاألخرس، إشارته كلفظ 

 الصحيح، يقع بها الطالق.

ويصح الطالق بإرسال رسول يبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، فيطلقها 

د، ويستحب اإلشهاد على نيابة عن الزوج، ويقع الطالق بدون إشها

 النكاح، والطالق، والرجعة، وال يجب.

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )  قال هللا تعالى:

ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 .[3-2]الطالق:  ( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 :حكم تحريم المرأة 

إذا حرم الرجل امرأته كأن يقول: أنت علي حرام، فال يخلو من ثالثة 

 أمور:

م الحالل. -1  أن يكون قصده تحريم العين، فهذه يمين يكف ِرها؛ ألنه حرَّ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) قال هللا تعالى:

 .[2-1]التحريم:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

، فهذا يقع طالقه؛ ألن لفظ التحريم كناية من أن يكون قصده الطالق -2

 كنايات الطالق.

 أن يكون قصده الظهار، فهذا يكون ظهاراً، وفيه كفارة ظهار كما سبق. -3
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 :أنواع فرقة النكاح 

 الفرقة بين الزوجين تكون إما بطالق أو فسخ.

 الفرقة بسبب الطالق: هي ما كانت بألفاظ الطالق صريحاً أو كناية. -1

 فرقة بسبب الفسخ تكون فيما يلي:ال -2

الخلع إذا كان بغير لفظ الطالق.. ردة أحد الزوجين.. الفرقة بسبب العيب 

المشترك كالجنون والصرع.. أو المختص بالمرأة كالرتق والقروح 

السيالة، أو المختص بالرجل كالجب والِعن ة.. إسالم أحد الزوجين.. 

لعان.. الفرقة بسبب اإلعسار في الفرقة بسبب اإليالء.. الفرقة بسبب ال

المهر أو النفقة أو السكن.. فرقة إسالم الزوج على أختين أو أكثر من 

أربع نساء.. فرقة عدم الكفاءة بين الزوجين.. الفرقة بسبب الرضاع 

 ونحو ذلك.

 :الفرق بين الطالق والفسخ 

 الفرق بين الطالق والفسخ من ثالثة أوجه:

قد النكاح، لكن ال يزول الحل إال بعد البينونة : أن الطالق إنهاء لعاألول

 الكبرى.

 أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه.

: أن الطالق ال يكون إال بناًء على عقد صحيح الزم، أما الفسخ فيكون الثاني

بسبب حاالت طارئة على العقد كردة الزوجة، أو جماع الزوج ألم 

مقارنة للعقد تقتضي عدم زوجته أو بنتها ونحو ذلك، أو بسبب حاالت  

لزومه من األصل كخيار البلوغ ألحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة 
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 التي تزوجت من غير كفء.

نقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فال : الطالق يالثالث

 ينقصها.

فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب 

 فهي طالق. الرجل أو بسبب منه

 

 :من يملك الفسخ 

 : هو حل الرابطة التي تربط بين الزوجين.فسخ النكاح

والفسخ قد يكون بسبب خلل وقع في العقد، كما إذا تم العقد فتبين أن 

الزوجة أخته من الرضاع، وقد يكون بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه، كما 

دة الطارئة، إذا ارتد أحد الزوجين عن اإلسالم، فيفسخ العقد بسبب الر

فإذا كان سبب الفسخ جلياً فسخ الزوجان النكاح من تلقاء أنفسهما، كما إذا 

 تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع. 

وإذا كان سبب الفسخ خفياً فال يفسخه إال القاضي كالفسخ بسبب الردة، أو 

 بسبب العيب، أو بسبب النشوز ونحو ذلك.

 :الحاالت التي يطلق فيها القاضي 

جوز للقاضي أن يطلق الزوجة من زوجها عند طلبها في األحوال ي

 اآلتية:

عدم نفقة الزوج عليها.. وجود العيب بالزوج.. غيبة الزوج بال عذر.. 

حبس الزوج.. حصول الضرر بسبب الزوج كأن يضربها، أو بسبها، أو 
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 يؤذيها ونحو ذلك.

من زوجها إذا فيجوز في هذه الحاالت وأمثالها أن تطلب المرأة الطالق 

تضررت، أو خشيت الوقوع فيما حرم هللا بسبب بُعد الزوج عنها، أو 

 عدم قدرته على جماعها.

 .[229]البقرة: (  ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے) قال هللا تعالى:
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ز والمعلَّق  الطالق المنَجَّ

 الطالق إما أن يكون منجزاً، أو مضافاً، أو معلقاً كما يلي:

ما يُقصد به حصول الطالق في الحال، كأن يقول : وهو الطالق المنجز -1

الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك، وهذا الطالق يقع في 

 الحال متى صدر من أهله، وصادف محالً له.

: وهو كل طالق اقترن بزمن مستقبل، كأن يقول الطالق المضاف -2

ك، وهذا لزوجته: أنت طالق غداً، أو رأس السنة، أو بعد شهر ونحو ذل

 الطالق ال يقع إال عند حلول األجل الذي حدده.

: وهو كل طالق جعل الزوج حصول الطالق فيه معلقاً الطالق المعلق -3

 على شرط.

كأن يقول لزوجته إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فإذا ذهبت إلى 

 السوق طلقت.

 ويشترط لصحة وقوع الطالق المعلق ثالثة شروط هي:

على أمر معدوم يمكن وجوده في المستقبل.. وأن تكون  أن يكون التعليق

 المرأة في عصمته.. وأن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه.

 :أقسام الطالق المعلق 

 الطالق المعلق قسمان:

: إن كان يقصد بطالقه المعلق الحمل على الفعل أو الترك، أو الحظر األول

لزوجته مريداً منعها من  أو المنع، أو تأكيد الخبر ونحو ذلك، كأن يقول

الخروج ال إيقاع الطالق: إن خرجت من الدار فأنت طالق، يقصد منعها 
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من الخروج، فهذا الطالق ال يقع، ويجب فيه كفارة يمين إذا خالفت، 

والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد 

 صام ثالثة أيام.

ق عند حصول الشرط كأن يقول: إن دخلت بيت : أن يقصد وقوع الطالالثاني

 فالن فانت طالق، فهذا الطالق يقع إذا حصل الشرط المعلق عليه.

وإذا قال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت 

 طالق طلقتين، فولدت ذكراً ثم أنثى، طلقت باألول، ثم بانت بالثاني.

 :حكم الطالق قبل الزواج 

لق طالق امرأة أجنبية على نكاحه لها فقال: إن تزوجت فالنة فهي إذا ع

طالق، أو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا الطالق ال يقع؛ لعدم 

 وجود المحل أثناء الطالق.

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )قال هللا تعالى:  -1

 .[49]األحزاب:   ( ڳڳ

ِه ق ال   ِن ُشع ْيٍب ع ْن أ بيهِ ْمِرو بْ ع ْن ع  و   -2 د ِ ُسوُل ا :ع ْن ج  ال  ن ذر  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ق ال  ر 

ا ال  فِـياِلْبِن آد م   مْ م  ال  ِعتْق  يـ  هُ ِلُك و  ا ال  فِـي لـ  مْ م  ال  ط ال ق  يـ  هُ ِلُك و  ا ال  فِـي لـ  م 

مْ   .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«ِلكُ يـ 

 :حكم التوكيل في الطالق 

يملك الطالق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، ويقع الطالق من  الرجل كما

 غير الزوج بإذنه إما بالتوكيل، أو التفويض، أو الرسالة.

                                                 

 .وهذا لفظه(, 1181برقم ) وأخرجه الترمذي(, 2190برقم )أبو داود أخرجه  حسن/( 1)
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فالتوكيل: إنابة الزوج غيره في طالق زوجته كأن يقول لغيره: وك لتك 

له: أنت  في طالق زوجتي، فإذا ق بِل الوكيل الوكالة، ثم قال لزوجة موك ِ

لطالق، وكل من صح طالقه صح توكيله، والوكيل في طالق، فقد وقع ا

ل، فإذا تجاوزه لم ينفذ تصرفه إال بإجازة  الطالق مقيد بالعمل برأي الموك ِ

ل أن يعزل الوكيل متى شاء. ل، وللموك ِ  الموك ِ

وإذا وكل الزوج زوجته في طالق نفسها صح توكيلها، وطالقها لنفسها؛ 

 كذا في طالق نفسها.ألنه يصح توكيلها في طالق غيرها، ف

 :حكم الطالق بالرسالة 

 الطالق بالرسالة له صورتان:

: أن يكتب الزوج رسالة بالطالق إلى زوجته، ويرسلها محررة إليها، األولى

كأن يكتب لها حرفياً أنت طالق، أو مطلقة ونحو ذلك مما يفيد الطالق، 

 فإذا استلمتها صارت طالقاً.

شفوية بالطالق، كأن يقول الزوج لرجل: اذهب : أن يرسل إليها رسالة الثانية

 إلى فالنة زوجتي وقل لها: إن زوجك يقول لك أنت طالق.

فإذا ذهب الرسول إليها، وبل غها الرسالة على وجهها، وقع الطالق، 

 والرسول ناقل ال مطلق.

 :حكم تفويض الزوجة بالطالق 

أن  الطالق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه.. وله

يفوضها في طالق نفسها.. وله أن يوكل غيره في الطالق، وكلٌّ من 

التفويض والتوكيل ال يُسقط حقه في الطالق، وال يمنعه من استعماله 
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متى شاء، والتفويض: إنابة الزوج زوجته في طالق نفسها، كأن يقول 

 لها: أمرك بيدك ونحو ذلك.

 :أنواع التفويض بالطالق 

 ة أنواع:التفويض بالطالق ثالث

: وهو أن يوكل الرجل زوجته في طالق نفسها، فلها أن تطلق التوكيل -1

نفسها واحدة أو أكثر حسب ما وكلها فيه، وله أن يعزلها ما لم تفعل 

 الموكَّل فيه.

ل ِك الرجل زوجته أمر نفسها كأن يقول لها: جعلت التمليك -2 : وهو أن يُم 

 ك.أمرك بيدك، أو جعلت طالقك بيدك ونحو ذل

ولها بهذا التمليك أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر حسب ما ملَّكها زوجها 

 من الوقت والعدد.

: وهو أن يخيرها زوجها بين البقاء معه أو الفراق كأن يقول لها: التخيير -3

اختاريني أو اختاري نفسك، فلها أن تفعل من األمرين ما أحبت، فإن 

ثر حسب ما فوضه إليها من اختارت الفراق طلقت نفسها واحدة أو أك

 الوقت والعدد.

فإذا قال لزوجته اختاري البقاء أو الطالق، فقالت: طلقت نفسي، وقع 

 الطالق حسب تفويض الزوج بائناً أو رجعياً.

ا ع ائِش ة  ع ن  ْنـه  ِضي  هللاُ ع  ْوج  النَّ  ر  ِ ز  مَّ ق ال ْت: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ُسوُل الـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا أُِمر  ر 

خْ بِ  :  بِـياِجِه ب د أ  ِر أ ْزو  يِـيتـ  يْ ، ف ال  ع  اً ذ اِكٌر ل ِك أ ْمر ن ِـيإِ »ف ق ال  ِك أ ْن ال  لـ 

ىح   ِلـيت ْعج   ْيكِ  تَـّ ق ْد ع  «ت ْست أِْمِري أ ب و  يَّ  ِلـم  . ق ال ْت: و  مْ أ نَّ أ ب و  ي ُكون ا  لـ 

ا :  نِـيي أُْمر  اقِِه، ق ال ْت: ثُمَّ ق ال  لَّ ث ن  »بِِفر  : إِنَّ هللا  ج  ه ه ه ے ے ۓ )اُؤهُ ق ال 
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ىإِ -(  ۓ ڭ ڭ ڭ ، ف إِ  ِفـيق ال ْت: ف قُْلُت: ف    (ى ى) -لـ  يَّ ِ ه ذ ا أ ْست أِْمُر أ ب و   ن ِـيأ ي 

ُسو ر  هُ أُِريدُ هللا  و  اُج النَّ  لـ  ة ، ق ال ْت: ثُمَّ ف ع ل  أ ْزو  الدَّار  اآلِخر  ِ و  ا ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ِمثْل  م 

 .(1)متفق عليه .ف ع ْلتُ 

                                                 

 (.1475ومسلم برقم )واللفظ له، (, 4786أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 الطالق السني والبدعي

 :أقسام الطالق 

 ينقسم الطالق من حيث موافقته للسنة وعدم موافقته إلى قسمين: 

 : وهو ما أذن الشرع فيه.الطالق السني

 : وهو ما نهى الشرع عنه.والطالق البدعي

 أقسام الطالق السني: -1

 يجوز للزوج أن يطلق زوجته طالق ُسنّة كما يلي:

ج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها : أن يطلق الزواألولى

 فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة وهي ثالثة قروء.

إذا انقضت العدة ولم يراجعها ط لُقت وبانت منه بينونة صغرى، فال تحل  -1

 له إال بعقد ومهر جديدين، ويجوز لها بعد العدة الزواج منه أو من غيره.

فيطلقها كالطلقة األولى، فإن راجعها في العدة فهي إن طلقها ثانية  -2

زوجته، وإن لم يراجعها ط لُقت وبانت بينونة صغرى، فال تحل له إال 

 بعقد ومهر جديدين، ويجوز لها بعد العدة الزواج منه أو من غيره.

إن طلقها ثالثة كما سبق بانت منه بينونة كبرى، فال تحل له حتى تنكح  -3

صحيح مشتمل على الوطء، فهذا الطالق بهذه الصفة،  زوجاً غيره بنكاح

 وهذا الترتيب، ُسن ِي من جهة العدد، وُسن ِي من جهة الوقت.

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )قال هللا تعالى:  -1

 .[228]البقرة:(   ۀگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀک ک گ گ گ 
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ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ہ ہ) وقال هللا تعالى: -2

  ىئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ی ی ي ي 

 .[230-229]البقرة:(  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

ضي  هللاُ  ٬ع ْن ع ْبِداو   -3 ر  ر  هُ أ ع نْهـما ْبِن ُعم  أط لَّق  ا نَـّ هُ ْمر  ائٌِض،  تـ  ِهي  ح  و 

ىع   ُسوِل ا ْهـدِ ع   لـ  ُر ْبُن ملسو هيلع هللا ىلص ٬ر  ُسول  اال، ف س أل  ُعم  طَّاِب ر  ،  ملسو هيلع هللا ىلص ٬خ  ع ْن ذ ِلك 

ُسوُل ا ا، ثُمَّ ْلـيُـر  ُمْرهُ ف  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ف ق ال  ر  ا ح  ِلـيُـمْ اِجْعه  ىِسْكه  ، ثُمَّ  تَـّ ت ْطُهر 

حِ  ، ثُمَّ إِْن ش اء  أْمس  تـ  إِْن ش اء  ط لَّق  ق ْبل  أْن يض  ثُمَّ ت ْطُهر  م  ك  ب ْعدُ، و  ، يـ  سَّ

ر  هللاُ أْن تُط لَّق   تِـيِعدَّةُ الَّ الف تِْلك   ه  أم   .(1)متفق عليه .«ا الن ِس اءُ لـ 

: أن يطلق الزوج زوجته بعد أن يتبين حملها طلقة واحدة، وله الثانية

الحمل وهو مراجعتها ما دامت في العدة قبل وضع الحمل، فإذا وضعت 

لم يراجعها ط لُقت منه، فال تحل له إال بعقد ومهر جديدين، ويجوز لها 

 بعد العدة أن تتزوج منه أو من غيره.

ر   ا ع ِن اْبِن ُعم  ْنـُهـم  ِضي  هللاُ ع  هُ أ ر  أ نَـّ هُ ط لَّق  اْمر  ائٌِض، ف ذ ك ر   تـ  ِهي  ح  و 

ُر ِللنَّ  ِ ذ ِلك  ُعم  : ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ا، ثُمَّ ْلـيُـر  ُمْرهُ ف  »، ف ق ال  ا ط اِهرِلـيُ اِجْعه  ْقه  ل ِ أْو  اً ط 

اِمال  .(2)متفق عليه .«ح 

: إذا كانت الزوجة ال تحيض كالصغيرة واآليسة، أو كانت غير الثالثة

 مدخول بها، طلقها في أي وقت شاء طاهراً أو حائضاً، وتقع طلقة بائنة.

 :شروط طالق السنة 

                                                 

 (.1471ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5251أخرجه البخاري برقم ) ،عليهمتفق ( 1)

 .واللفظ له (1471برقم )(، ومسلم 5251أخرجه البخاري برقم )متفق عليه، ( 2)
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 :طالق السنة ما تحقق فيه أربعة شروط

 أن تكون الزوجة حامالً، أو طاهراً من الحيض أو النفاس حين الطالق. -1

 أال يجامعها زوجها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه. -2

 أن تكون الطلقة واحدة في الطهر. -3

 أال يُتبعها الزوج طالقاً آخر حتى تنقضي عدتها من طلقٍة قبلها. -4

 ناحية العدد.وطالق السنة: إما من ناحية الوقت، أو من 

فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، والسنة في 

الوقت تكون في حق المدخول بها فقط، وهي أن يطلقها في طهر لم 

يجامعها فيه، أما غير المدخول بها فيطلقها في حال الطهر أو الحيض 

 على حد سواء.

 :حكم متعة الطالق 

ت ِع زوجته المطلقة إذا حصل الطالق، ووقعت الف رقة، فيسن للزوج أن يُم 

ً لقلبها وأداء لما نقص  بما يناسب حاله وحالها؛ جبراً لخاطرها، وتطييبا

 من حقها.

 .[241]البقرة:(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) قال هللا تعالى: -1

ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ) وقال هللا تعالى: -2

 .[236رة:]البق(   ٴۇۆ ۈ ۈ

 :حكم طالق من لم يُسمَّ لها مهر 

إذا ُطل قت من لم يسم لها مهر قبل الدخول وجبت المتعة على الزوج 

حسب قدرته، وإن ُطل قت من لم يسم لها مهر بعد الدخول فلها مهر المثل 
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 من غير متعة.

ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه )قال هللا تعالى: 

 .[236]البقرة:(   ٴۇۆ ۈ ۈ

 :حكم طالق من سمي لها مهر 

إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول وقد فرض لها صداقاً فلها نصفه، إال 

أن تعفو أو يعفو وليها، وإن كانت الفرقة من قِب لها سقط حقها كله، وإذا 

 كانت الفرقة بعد الدخول لزم الزوج المهر كله.

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) قال هللا تعالى:

 .[237]البقرة: (  جئ جئ جئ جئ جئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

  إذا افترق الزوجان في نكاح فاسد قبل الدخول فال مهر وال متعة، وإن

 كان بعد الدخول وجب لها المهر المسمى بما استحل من فرجها. 

 

 :حكم اإلشهاد على الطالق 

حقوق الرجل، وال يحتاج إلى يقع الطالق بدون إشهاد؛ ألن الطالق من 

 بينة كي يباشر حقه.

 ويستحب اإلشهاد على الطالق وال يجب، وذلك بشهادة رجلين عدلين.

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) قال هللا تعالى:

ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 .[3-2]الطالق: (  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 :إثبات الطالق 
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كمال الطالق أن يكون على السنة في الوقت والعدد، وأن ي شهد عليه 

رجالن عدالن، وأن يُثبت ويُكتب؛ لحفظ حق الزوجة، وتسهيل زواجها 

 من آخر، وقطع النزاع إن حصل.

وإذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها فالقول قول الزوج مع يمينه؛ ألن 

الق، ما لم تكن معها بينة فيُقبل قولها، األصل  بقاء النكاح، وعدم الط

 وي نفذ الطالق.

 أقسام الطالق البدعي: -2

 الطالق البدعي: هو الطالق المخالف للشرع.

 والطالق البدعي قسمان:

 األول: طالق بدعي في الوقت:

كأن يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين 

فاعله آثم، ويجب عليه أن يراجع حملها، فهذا الطالق محرم ويقع، و

زوجته منه إن كان الطالق رجعياً، وإذا راجع الحائض أو النفساء 

أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء 

أمسكها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم 

 تطهر، ثم إن شاء طلقها أو أمسكها.

ا ر  ع ِن اْبِن ُعم   -1 ْنـُهـم  ِضي  هللاُ ع  هُ أ ر  أ نَـّ هُ ط لَّق  اْمر  ائٌِض، ف ذ ك ر   تـ  ِهي  ح  و 

ُر ِللنَّ  ِ ذ ِلك  ُعم  : ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ا، ثُمَّ ْلـيُـر  ُمْرهُ ف  »، ف ق ال  ا ط اِهرِلـيُ اِجْعه  ْقه  ل ِ أْو  اً ط 

اِمالً   .(1)متفق عليه «.ح 

ر  و   -2 ا ع ِن اْبِن ُعم  ْنـُهـم  ِضي  هللاُ ع  هُ أ ر  أ نَـّ هُ ط لَّق  اْمر  ائٌِض، ف س أل   تـ  ِهي  ح  و 
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ُسول  ا ُر ع ْن ذ ِلك  ر  : ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُعم  ا ح  ْلـيُـر  ُمْرهُ ف  »ف ق ال  ىاِجْعه  ، ثُمَّ  تَـّ ت ْطُهر 

حِ  ل ُِق ب ْعدُ، أْو تـ  ، ثُمَّ يُط  ى، ثُمَّ ت ْطُهر  ةً أُْخر  ْيض   .(1)متفق عليه .«ِسكُ يُـمْ يض  ح 

 دعي في العدد:الثاني: طالق ب

ً بكلمة واحدة فيقول: أنت طالق ثالثاً، أو بالثالث، أو  كأن يطلقها ثالثا

يطلقها ثالثاً متفرقات في مجلس واحد فيقول: أنت طالق، طالق، طالق، 

وهذا الطالق محرم؛ ألنه في غير العدة المشروعة للطالق، ومن طلق 

 ً بكلمة واحدة أو  هذا الطالق فهو آثم، ويقع طالقه، لكن الطالق ثالثا

 ت في طهر واحد ال يقع إال واحدة.كلما

وإذا كانت المرأة ال تحيض لصغر أو إياس، أو غير مدخول بها، فال 

سنة وال بدعة في طالقها، فيطلقها زوجها متى شاء من األوقات، وحال 

الحيض أو الطهر لغير المدخول بها، أما العدد فيثبت لهؤالء وغيرهن، 

 فيجب العمل به.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) قال هللا تعالى:

 .[1]الطالق:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 :حكم طالق الثالث 

ل ك عليها ثالث طلقات، ويحرم عليه أن  إذا عقد الزوج على زوجته م 

ً بلفظ واحد، أو بألفاظ متتابعة في مجلس  واحد؛ ألنه بذلك يطلقها ثالثا

يسد باب التالقي عند الندم، ويضر المرأة، ويخالف الشرع، ويتعدى 

ً دفعة واحدة، وهللا يريدها مفرقة ن كمْ تُ لِ  ؛حدود هللا بإيقاع الطالق ثالثا

 الرجعة.
                                                 

 .واللفظ له(, 1471م )(, ومسلم برق5251أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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إذا طلق الرجل زوجته ثالثاً بكلمة واحدة، أو بكلمات متفرقات في مجلس  -1

إال طلقة واحدة؛ ألن جمع الثالث واحد، أو في طهر واحد، فال يقع 

محرم، وغير مشروع، فيقع طلقة واحدة، اعتباراً بأصل الطالق، ويلغي 

 الوصف المحرم.

ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )قال هللا تعالى: 

ىئ  ىئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ي ي 

 .[230-229]البقرة: (  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

إذا تتابع الناس على الطالق، وتساهلوا به، وأكثروا منه، وكان في  -2

إلزامهم به مصلحة أُلزموا به كما فعل عمر رضي هللا عنه، فإن لم تكن 

 قع الثالث إال واحدة. تمصلحة فال 

ِضي  هللاُ ع   ع ِن اْبِن ع بَّاٍس  ا ر  ى: ك ان  الطَّالُق ع  ال  ق  ْنـُهـم  ُسوِل ا ْهـدِ ع   لـ   ٬ر 

أملسو هيلع هللا ىلص  ن   بِـيو  س  يْ ب ْكٍر و  ُر تـ  اِحد ةً، ف ق ال  ُعم  ، ط الُق الثَّالِث و  ر  ِن ِمْن ِخالف ِة ُعم 

لُوا الْبُن  طَّاِب: إِنَّ النَّاس  ق ِد اْست ْعج  ُهـمْ أْمٍر ق ْد ك ان ْت  فِـيخ  ل ْو ِه أن اةٌ، ف  فِـي لـ 

ْين اهُ ع   ْيـِهـمْ أْمض  اهُ ع  لـ  ْيـِهـمْ ! ف أْمض   .(1)أخرجه مسلم .لـ 
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