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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، إنَّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا 
  من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له..

  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
  ُموَن }..{ يَآ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنواْ اتـَُّقواْ اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوْال َمتُوُتنَّ ِإالّ َوأنُتْم ُمسلِ 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ  ا { يَآ أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم ِمن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  اً }..رَِجاالً َكِثرياً َوِنَسآًء َواتـَُّقوا اَهللا الَِّذي َتَسآَءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْيُكم َرِقيب

 { يَآ أَيـََّها الَِّذيَن َآَمُنواْ اتـَُّقواْ اَهللا َو ُقوُلواْ َقوالً َسِديداً ، ُيصِلْح َلُكم أَْعَماَلُكم َو يـَْغِفْر ِلُكمْ 
  ُذنُوَبُكْم َو َمن يُِطِع اَهللا َوَرُسوَلُه فـََقْد َفاَز فـَْوزَاً َعِظِيَماً }

  بعد :أما 
أجلها إذ به تستباح الفروج بعد حترميها وتشتغل الذمم فلما كان عقد النكاح أعظم العقود و 

بانعقاده بواجبات شرعية من نفقة للزوجة وطاعة للزوج يف غري معصية وملا كان األصل يف 
عقد النكاح االستمرار والدوام ومراعاة أحكامه وآدابه وحيث أنه قد يقع من الزوجني ما 

، جعل الشارع احلكيم سبحانه وتعاىل  يوجب التنافر  وتنسد معه طرق اإلصالح  بينهما
الحنالله وفك قيده بني الزوجني طرقا شرعية لكي ال ,در احلقوق باستدامته مع الضرر وهذه 
الطرق وجب التزامها ومعرفة أحكامها لكل مسلم ومسلمة ليعبد اهللا على بصرية ويلتزم أمره 

  ائزين .وجيتنب 0يه ليكون من حزب اهللا املفلحني وأتباع نبيه الف
  ومن تلكم الطرق املوجبة للفرقة بني الزوجني  : الطالق 

ا عظيم اآلجر وواسع وهذه ورقات تشتمل على أمهات مسائل الطالق  كتبتها أسال اهللا 3
املسلمني بأحكام الطالق  كثري من  جهلكان سبب انبعاثها ملا رأيت و ،ها ئالفضل من ورا

، واملقصود 3ذه الرسالة عموم املسلمني ممن جيهل اعه وإثباته يف احملاكم الشرعية أثناء إيق
  أحكام الطالق .
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  فأبدأ مستعينا باهللا الواحد األحد :




  .  ل قيد النكاح أو بعضهحب فراق الزوجة هو الطالق :
  البائن.الطالق  يف( حل قيد النكاح) إي إزالته بالكلية ويكون ذلك  :فقوهلم

  وقوهلم ( أو بعضه ) ويكون ذلك يف الطالق الرجعي .
  وسيأيت بيان الطالق البائن والطالق الرجعي

 
  .بالكتاب والسنة واإلمجاع عند احلاجة إليهالطالق مشروع 

 .} مبعروف أو تسريح بإحسانان فإمساك الطالق مرت{ قال تعاىل 
رواه  )أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طلق حفصة مث راجعها: (عن عمر بن اخلطاب و 

 بن ماجه، وصححه اإللباينأبوداود وا
والطالق جتري عليه االحكام التكليفية اخلمسة وهي الواجب واملندوب واملكروة واحملرم  

  واملباح حبسب ماتقتضيه حال الزوجني :
  فيكون الطالق :

 : يف حالتني :اً واجب  - ١
  االوىل : يف حال االيالء إذا رفض الزوج املويل إرجاع زوجته بعد أربعة أشهر 

وااليالء : هو أن حيلف الزوج باهللا على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة 
  أشهر .

  فإذا حلف الزوج بذلك ومضت أربعة أشهر ومل يطأ زوجته .
  ن ترجع وجتامع زوجتك .قيل له : إما أ
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تـََربُُّص َأْربـََعِة َأْشُهٍر  ِنَساِئِهمْ  ِمنْ  لِلَِّذيَن يـُْؤُلونَ  {وإما أن تطلقها وجوبا لقوله تعاىل : 
  فَِإْن فَاُءو فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم، َوِإْن َعَزُموا الطََّالَق فَِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم}

الزوجة فريضة كالصالة أو تركت عفة وتبني له فجورها فإنه جيب الثانية : إذا تركت 
 هنا طالقها بعد وعظها واليأس من صالحها .

  
: وذلك يف حال الشقاق وعدم الوفاق وكراهية الزوجة لزوجها وتضررها  مستحباً    - ٢

من البقاء معه وخشيتها عدم القيام مبا جيب عليها جتاه زوجها فإنه يستحب طالقها 
 لكي ال حيوجها إىل خمالعة نفسها منه  .

دوب وذلك يف حالة استقامة احلال بني الزوجني ألنه يزيل املصاحل املن:  مكروهاَ    - ٣
 ليها يف النكاح بدون حاجة .إ

 بل قال بعض أهل العلم : أنه حمرم يف حال استقامة األمور بني الزوجني
 : يف حالني : محرماً   - ٤

  إذا كانت الزوجة حائضا او نفاسا   - ١
 ويف طهر جامعها فيه   -٢           

  .: عند احلاجة إليه كأن اليستطيع الزوج الصرب على زوجته لسوء خلقهامباحاً   - ٥
اليت ال ختل بعفتها فإنه يستحبُّ  زوجته واألوىل يف هذه احلالة أن يصرب الزوج على  خلق 

   لئال تضيع األسرة وتتشتتوإمساكها  الصرب عليها له
ًرا   :{تعاىل  لقوله فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَيْجَعَل اللَُّه ِفيِه َخيـْ

أي فعسى أن يكون صربكم يف إمساكهن مع الكراهة، فيه " قال ابن كثري : َكِثيرًا}
خري كثري لكم يف الدنيا واآلخرة، كما قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فريزق 

  ".منها ولداً، ويكون يف ذلك الولد خري كثري
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َها آَخَر وقال صلى اهللا عليه وسلم ( ال يـَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة ِإْن َكرَِه ِمنـْهَ  ا ُخُلًقا َرِضَي ِمنـْ
   ) رواه مسلم

  .البغضاء والعداوة  :) الفرك هوال يـَْفَركْ (:قوله 
  




  وهي:للطالق ثالثة أركان 
طَِلق      - ١

ُ
طََلَقة     -٢   امل

ُ
  الصيغة  -  ٣امل

 : وهو الذي يصدر منه لفظ الطالق  الُمطَِلقالركن األول :
  ويشرتط فيه شروط :

كيال يف و أو  عقد نكاح صحيح ةوهو الذي بينه وبني الزوج أن يكون زوجا - ١
 فال يصح من أب أو أجنيب ، الطالق 

. رواه ابن ماجه وحسنه )إمنا الطالق ملن أخذ بالساق ( لقوله صلى اهللا عليه وسلم :
  .االلباين 

  والذي يأخذ بالساق هو الزوج  
فالزوج يف  ،هو كناية عما يفحش )ملن اخذ بالساق (وقوله صلى اهللا عليه وسلم : 

  .ملعاشرة يأخذ بساق زوجته مقدمات ا
  .)إمنا الطالق ملن حيل له الفرج ( قول عمر رضى اهللا عنه : قد بينهو  
 . أن يكون عاقال - ١
  يصح من جمنون ومغمى عليه ونائم فال

  ؟ طالق  السكران حكم مسألة :
  قوالن ألهل العلم أصحهما أنه اليقع .
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  ل عثمان رضى اهللا عنه : " ليس aنون وال لسكران طالق .رواه البيهقي بسند صحيحلقو 
  

 أن يكون مختارا  -٢
طَِلق فيتلفظ

ُ
  عليه راضيا وراغبا فيه . غري مكرهٍ بلفظ الطالق خمتارا  امل

القاضي يف حالة إذا أىب الفيئة  أكرههكره عليه مل يقع الطالق إال إذا أكره حبق كمن فإن ا  
 يف اإليالء  

  طالق الغضبان ؟ حكممسألة : 
  :الطالق يف حالة الغضب له ثالث صور 

ويستطيع ضبط : أن يطلق يف مبادئ الغضب حبيث أن له تصوراً صحيحاً ،  الصورة األولى
   يقعفطالقه أقوله وأفعاله 

ال حبيث ، واستوىل عليه : أن يطلق وهو غضبان غضباً قد زال عقله معه الصورة الثانية
  .فهذا طالقه ال يقع ،يدري ما يقول ، فأصبح كاaنون 

الغضب املتوسط ، أي الذي قد تعدى مبادئ  حالة أن يطلق وهو يف :  الصورة الثالثة
  .فالصحيح أنه ال يقع طالقهالغضب ومل يصل إىل منتهاه ، 

، رواه أبو داود: ( ال طالق وال عتاق يف إغالق )-صلى اهللا عليه وسلم  -وذلك لقوله 
  فال يدري معه االنسان ما يقول و ما يفعل . ،ق ؛ هو انسداد باب العلم والقصد واإلغال

  .فال يدري ما يصدر منه والغاضب أغلق قصده 
  

  حكم طالق الموسوس . مسألة :
من غري قصد وال إرادة ، بل هو مغلق عليه ،  ال يقع طالق املوسوس ،  ألنه يصدر منه

  ومكره عليه
  رواه البخاري معلقا .ال جيوز طالق املوسوس قال :  عقبة بن عامرعن ف
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قال ابن القيم : (فاهللا تعاىل ال يؤاخذ بالوسوسة ، وال بالنسيان إذ مها من أثر فعل الشيطان 
  يف القلب ).

  
  اليت يقع عليها لفظ الطالق. : وهي الركن الثاني : الُمطََلَقة

  ويشرتط فيها :
 أن تكون زوجة بعقد صحيح . - ١
 أن تكون يف حال طهر مل جيامعها فيه أو حامل . - ٢

  . وسيأيت فإن كانت حائضا أو يف طهر جامعها فيه مل يقع الطالق
  

  : وهي اللفظ الصادر من الزوج  الركن الثالث: الصيغة
  ة : أن تكون بألفاظ صرحي وشرطها

  وألفاظ الطالق تنقسم إىل قسمني : 
ل مث : وهي  األلفاظ املوضوعة للطالق وال حتتمل غريه ، القسم األول :ألفاظ صريحة

  لقتك ، أنت طالق ، أنت مطلقة، ط
؛ لقوله صلى اهللا اً اء كان جادkا أو هازالً أو مازحيقع 3ا الطالق، ولو مل ينوه، سو فالصرحية 

جعة" ، رواه اخلمسة إال وهزهلن جد: النكاح، والطالق، والر عليه وسلم: "ثالث جدهن جد 
  النسائي.

  .أللفاظ اليت حتتمل الطالق وغريه،وهي ا :القسم الثاني: ألفاظ كنائية
وبائن، ، ، فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة  الزوج لزوجته : يقول  كأن

  .أنت حرة وأ
  .وحنوها ، هلكأل ذهيب أو: اخرجي وا 
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هذه األلفاظ حتتمل الطالق وغريه من املعاين؛ فال  ألن إذا نواه ؛ ال يقع 3ا طالق؛ إالفهذه 
  .فإذا مل ينو 3ا الطالق؛ مل يقع تتعني للطالق إال بنيته،

  
  مسألة :حكم الطالق بالكتابة .

إذا كتب الزوج رسالة لزوجته : أنت طالق ، سواء كانت باهلاتف احملمول أو على  •
  فهي يقع الطالق ؟،  حنوهاورقة أو 

  الكاتب للفظ الطالق ال خيلو من حالني : 
ففي ، إرادة الطالق   نيته وقت الكتابة  احلالة األوىل : أن يكتب لفظ الطالق لزوجته ويف 

  .قع الطالق هذه احلالة ي
احلزن ومل يكن ناوياً للطالق ، وإمنا أراد إدخال احلالة الثانية أن يكتب لفظ الطالق لزوجته 

غري ذلك  أو لريهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها  على زوجته أو
  .من املقاصد مل يقع الطالق

  قال ابن قدامة رمحه اهللا : " وال يقع الطالق بغري لفظ الطالق ، إال يف موضعني :

 وجته شارة ، طلقت ز من ال يقدر على الكالم ، كاألخرس إذا طلق باإل:أحدمها  

املوضع الثاين : إذا كتب الطالق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وإن كتب بال نية الطالق ، مل 
يقع عند اجلمهور : " ألن الكتابة حمتملة ، فإنه يقصد 3ا جتربة القلم ، وجتويد اخلط ، وغم 

  أ.ه األهل ، من غري نية"
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  صفة شرعية وصفة بدعيةله صفتان :  من حيث موافقته للشرع من عدمه الطالق

  : صفة شرعية : وهو مايسمى بالطالق السين الصفة األولى

 طلق املرأة يف حالني :تُ أن  هو : وطالق السنة

  .حامل ، فطالقها سين ال بدعي: أن تكون  األولى 

   أصل له يف كالم العلماء ،فال أن احلامل ال يقع عليها طالق ،  كثري من الناس  وما  يظنه 

احلامل اليت استبان محلها ال حيرم طالقها ملا روى سامل عن أبيه أن النيب ( قال ابن قدامة : 
    صلى اهللا عليه و سلم قال : [ مث ليطلقها طاهرا أو حامال ] أخرجه مسلم

  . ال حائضا ومل جيامعا زوجها يف هذا الطهر  : أن تكون طاهراً الثانية 
  ، بقوله : أنت طالق .أو طلقتك وحنوها .واحدة  ها طلقة قطلفي

حيض ، وتنتهي عد,ا بطهرها من احليضة ما دامت يف العدة، وهي ثالثة وله مراجعتها 
 الثالثة .

  .ال حتل له إال بعقد ومهر جديدينفإذا انقضت العدة ومل يراجعها طُلقت، و 
 .وإن راجعها يف العدة فهي زوجته

 بعد مراجعته له يف عد,ا من الطلقة األوىل أو تزوجها بعد إنتها عد,ا، إن طلقها ثانية*مث  
، وال حرمت عليهفيطلقها كالطلقة األوىل، فإن راجعها يف العدة فهي زوجته، وإن مل يراجعها 

 .حتل له إال بعقد ومهر جديدين
 



 
10 

زوجاً  بعقد صحيح وال حتل له حىت تنكحبانت منه،  _ كما سبق_ مث إن طلقها الثالثة *
  .فيدخل 3ا مث يفارقها بطالق أو فسخ أو موت ، رغبة ال نكاح حتليل اح نكغريه 

يَا (فمن أوقع الطالق على هذه الصفة فقد وافق العدة اليت أمر اهللا 3ا  يف قوله تعاىل  : 
َة أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم  ِ,ِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ    )النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ

: طاهراً أي: " {فطّلقوهن لعّد,ّن} وله تعاىلقيف   -رضي اهللا عنه-عبد اهللا بن مسعود قال 
  يف غري مجاع"

وأصاب سنةرسوله صلى اهللا عليه وسلم اليت بينها بقوله لعمر رضى اهللا عنه يف حق ابنه 
عبداهللا حني طلق زوجته وهي حائض ( مره فلرياجعها مث ليرتكها حىت تطهر مث حتيض مث 

تطهر مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق 
  هلا النساء ) 

الجيوز للزوج أن خيرج زوجته إذا طلقها من بيته وهي يف عد,ا من الطلقة األوىل أو :  ةمسأل
  .  الثانية   وال خترج هي بنفسها

ِإالَّ َأْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد  َال ُختْرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوِ,ِنَّ َوَال َخيُْرْجنَ لقوله تعاىل : (
  ) َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َال َتْدرِي َلَعلَّ اللََّه ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمًرااللَِّه 

حبيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم وجيوز إخراجها إن أتت بأمر قبيح واضح 
  .إخراجها، كاألذى باألقوال واألفعال الفاحشة
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   .هو الطالق املخالف للشرع: صفة بدعية  الصفة الثانية :
 :وهو نوعان

  وهو ما خالف االشرع من حيث توقيته بأن يطلقها :: بدعي يف الوقت:  ىاألول
 .يف طهر جامعها فيه ومل يتبني محلها،أو  ،ساء نفأو  ،وهي حائض 

  وهو ما خالف الشرع من حيث العدد . بدعي يف العدد::  ةالثاني
  وله صور :

  ، بقوله : أنت طالق بالثالث وحنوها يطلقها ثالثاً بكلمة واحدةأن - ١
يطلقها ثالثاً متفرقات يف جملس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت  أن - ٢

  طالق.
 .مسألة :حكم الطالق البدعي 

  حمرم ومن فعله كان آمثا  به ووجب عليه التوبة واالستغفار منه ، حكمه التكليفي :
  عدم الوقوع  الوضعي:حكمه 

ال يقع على  ،فإن طالقه أو يف طهر جامع فيه  طلق حال احليض أو النفاس إذاف
  الصحيح من أقوال أهل العلم

ما تلفظ به يعترب أمرا مردودا عليه  ال يعد طالقا وهو لغو ال حيسب عليه وال ينقص به و 
ألنه خالف أمر اهللا ورسوله ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( َمْن  عدد الطالق 

   َعِمَل َعَمال لَْيَس َعَلْيِه أَْمرُنَا فـَُهَو َرد)
ى حسبت عليه تطليقة واحدة عل بقوله : أنت طالق بالثالث  وإن طلق بالثالث

  خرى تعترب لغو الصحيح من أقوال أهل العلم واأل
كان الطالق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب (   :بن عباس قالحلديث ا

بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة فقال عمر بن اخلطاب إن الناس قد 
  ) رواه مسلماستعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
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اليت مل حتيض أو اآليسة اليت انقطع  : طالق املراة غري املدخول 3ا أو الصغريةمسألة 
   من حيث العدد . السنة أو البدعة،،يقع عليه  وصف حيضها 

فليس له أن يطلق غري املدخول 3ا أو الصغري اليت مل حتيض أو اآليسة من احليض ثالثا 
  بلفظ واحد أو يف جملس واحد.

  .نفال سنة وال بدعة لطالقهوأما من حيث الزمن 

امع فيه، ألنه مل يدخل  يتصور أن تكون يف حال طهر مل جتُ مل يدخل 3ا الألن املرأة اليت 
  .هو أن يطلقها طاهراً من غري مجاع3ا أصالً، وقد تقدم أن طالقة السنة 

أل0ا ال  ق يف طهر مل جتامع فيهيتصور أن تطلفال  ال حتيض، اليت  الصغريةوكذا 
  اليت يئست من احليض.ومثلها حتيض، 

  

  

  
  .مسألة : الحكمة من منع الطالق حال الحيض

،  كتاب والسنة، والّتسليم لنصوص ال  للله ولرسوله لواجب على املسلم الّسمع والطّاعةا
ألن احلكمة من التشريع قد تكون ظاهرة منها ،  كمةواألحكام الّشرعّية ، وإن مل يعرف احل

  . فتدرك ، أو خفية فُيَسلَّم للحكم وإن خفيت حكمته
نَـُهْم ُمثَّ َال جيَُِدوا ِيف  ُحيَكُِّموكَ  قال اهللا تعاىل : (َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ   ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

  .أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما) 
َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا   نَـُهْم َأْن  َوَرُسولِِه لَِيْحُكمَ ِإَىل اللَِّه وقال سبحانه وتعاىل : (ِإمنَّ بـَيـْ

ْعَنا َوَأطَْعَنايـَُقوُلوا    .َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن)  مسَِ
ِمْن  وقال تعاىل : (َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـَرةُ  

  .أَْمرِِهْم) 
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  والبحث عنها لزيادة اإلميان واالطمئنان ال مينع من ذكر العّلة لألحكاممث بعد هذا 
  كم منها :طالق وقت احليض حِ وقد ذكر أهل العلم للمنع من ال

عدة على املطلقة، ألن احليض الذي فيه للفيه تطويل  أن الطالق وقت احليض - ١
الطالق ال حيتسب، فتحتاج إىل ثالث حيضات أخرى غري اليت حصل فيها 

  ·الطالق
نفرة مث الفلرمبا طلق يف حال  زهد يف الوطء،نفرة و حال  وقت احليض  وألن  - ٢

 .وهي طاهر   إال يف حال الرغبة يف الوطءيطلقها فلذلك ال  يندم،
  : ال يطلِّق أحد للسنَّة فيندم-رضي اهللا عنه-علي قال 

  مسألة : الحكمة من منع الطالق  في طهر جامعها فيه.
متأثرا بشعور مؤقت من فتور الزوج  يكون ،الطهر الذي جامعها فيه أن يف حال  - ١

  .الرغبة فيها بعد اجلماع
جيامعها فيه فإنه يكون يف حال اشتياق ورغبة عادة، فإذا أوقع الطالق فيه أما الطهر الذي مل 

  .مل يكن متأثرا بشعور مؤقت من فتور الرغبة
 ، وهذا فيما أوقع الطلقة الثالثة . ل باجلماع فيندممالحتمال أن حتو  - ٢
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  وطالق بائن .ينقسم الطالق من حيث وقوعه إىل طالق رجعي 
 طالق بائن  -٢طالق رجعي            - ١

وبغري   وهو الذي ميلك الزوج فيه حق مراجعة زوجته من غري عقد جديدالطالق الرجعي : 
  . اختيارها

  فيه أو وهي حامل  : (أنت طالق) .فإذا قال الزج لزوجته يف طهر مل جيامعها 
  كانت هذه الطلقة األوىل أو الثانية .و 

مراجعتها قبل إنتهاء عد,ا وهي ثالث حيض إن كانت غري حامل أو بوضعها احلمل إن  فله 
ولو مل  بقصد الرجوع كانت حامل ، وذلك  بقوله : راجعتك أو راجعة زوجيت أو جيامعها

  يتلفظ بالرجعة.
  : وهو الذي ال ميلك الزوج حق مراجعة زوجته  . الطالق البائن
  وهو نوعان :

 بعد عقد جديد . الذي ال ميلك الزوج إعادة زوجته إال : وهو  بينونة صغرى  - أ
  وله صور : 

 أن يطلقها الطلقة األوىل أو الثانية مث يرتكها فال يراجعها حىت تنقضي عد,ا . - ١
 النكاح بني الزوجني خَ سِ إذا فُ  - ٢
   .زوجها حىت تنفك من عصمته ويفارقها: وهو دفع الزوجة ماال لإما باخللع  

  .كان الفراق أصلح من بقاء عقد الزوجية أو حبكم القاضي إذا  
 أن يطلقها قبل الدخول أو اخللوة 3ا . - ٣
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: وهو الذي ال ميلك الزوج إعادة مطلقته إال بعد أن يتزوجها رجل آخر  بينونة كبرى –ب 
  نكاح رغبة ال نكاح حتليل  ويدخل 3ا  مث يفارقها بطالق وحنوه أو موت. 

  وصورته : إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة بعد اثنتني قبلها. 
  




  
  .إيجاب الطالق على النفسمسألة : 

  .على غريه أو نفسهنفسه بالطالق بالتزام فعل  الرجل وهي أن  يلزم 
  أن أفعل كذا أو أترك كذا كأن يقول علي الطالق

  .لتفعلن كذا أو التفعل كذا  أو يقول لغريه :علي الطالق 
  لتزم تركه .ا لتزم فعله أو فعل ماا يف ميينه ، مبعىن أنه امتنع عن مامث حنثت 

مثاله : إذا قال زيد لعمرو على الطالق أن تتعشى عندي أو علي الطالق أن ال خترج من 
  بييت، فلم يتعشى عمرو عنده وخرج من بيته .

  ق زوجته يف هذه احلالة؟فهل تطل
  ونيته له حالتان :هذا يعود إىل نية الزوج  ، فنقول: 
 بااللزام والتحريض واحلث على الفعل أو الرتك أو غريه إن كان قصده محل نفسه - ١

 ، وعليه كفارة اليمني ومل يقصد فراق زوجته مل يقع الطالق
  إن قصد فراق زوجته و   - ٢

 كانت يف طهر مل جيامعها فيه أو كانت حامال وقع الطالقنظرنا إىل زوجته املدخول 3ا فإن  
.  
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وإن كانت حائضا أو يف طهر جامعها فيه مل  يقع الطالق ألنه قول وقع على غري حمله فال 
  ينفذ فيه .

  زوجته  على شرط : : تعليق الرجل طالق في الحكم ومثله
  كقوله: إن فعلت كذا أو مل تفعل كذا فأنت طالق. ففعلت أو مل تفعل .  

  
قال الشيخ ابن عثيمني : " الراجح أن الطالق إذا استعمل استعمال اليمني بأن كان القصد 

منه احلث على الشيء أو املنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم 
ا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك تـَْبَتِغي َمْرَضاَة أَْزَواِجَك َواللَُّه اليمني ، لقول اهللا تعاىل : (يَ 

َغُفوٌر َرِحيٌم َقْد فـََرَض اللَُّه َلُكْم حتَِلََّة أَْميَاِنُكْم) . فجعل اهللا تعاىل التحرمي مييناً . ولقول النيب 
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى) ، وهذا مل ينو َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : ( َا اَألْعَماُل بِالنـِّيَّاِت ، َوِإمنَّ ِإمنَّ

  " كفارة ميني ، الطالق وإمنا نوى اليمن ، أو نوى معىن اليمني ، فإذا حنث فإنه جيزئه  
  

  مسألة : إذا قيل لرجل هل فعلت كذا ، فقال : علي الطالق لم أفعله .
  فعل كذا ، فقال : علي الطالق أنني فعلته .أو قيل له لماذا لم ت

  فهذا ال خيلو من حالني :
أن يكون صادقا فيما قال فحكمه حكم من أوجب الطالق على نفسه، كما  - ١

 تقدم يف املسألة السابقة.
 أن يكون كاذبا ، فإنه ال يلزمه شيئ سوى التوبة من الكذب . - ٢
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  ( بالطالق ألفعلن كذا أو ال ) مسألة : من قال : 
  لغو ال يرتتب عليه أثره . قوله ويعترب ،منكرفقوله حمرم و 

  ، واحللف بغري اهللا شرك أصغر . ألنه من احللف بغري اهللا عز وجل 

من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك " أخرجه الرتمذي و احلاكم "لقوله صلى اهللا عليه وسلم : 

  بإسناد صحيح
  وكفارة قوله هذا وهو كفارة كل من حلف بغري اهللا ، أن يقول : ال إله إال اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم : " من حلف فقال يف حلفه : بالالت والعزة فليقل : ال إله إال  لقوله
  .عليهمتفق اهللا " 
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  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين .  
  وبعد : فهذا بيان في كيفية الطالق على الصفة المشروعة  

اعلم رحمك اهللا أنه إذا بلغت بك الحال مع زوجتك أن الطالق هو أصلح األمور بينكما وأن 
عه الحياة إال بعنت ومشقة  بحيث تخافا اإلبقاء على عقد الزوجية فيه ظلم لك ولها  ال تسير م

  أال تقيما حدود اهللا .
  فإن الشرع الحكيم جعل بيدك ثالث طلقات ، وجعل لكل طلقة وقت معلوم وصفة معلومة.

  والطالق الشرعي يكون كاآلتي :

  إذا أردت أن تطلق ، فانظر إلى زوجتك فإن كانت حائضا فإنه  يحرم عليك طالقها أوال : 
نك مرتكب لمعصية تأثم بها فوجب عليك التوبة واالستغفار ، وما تلفظت به من فإن فعلت فإ

  طالق فال يقع ويعتبر لغو وباطل .

إن كانت زوجتك في حال طهر _ أي غير حائض_ فإن جامعتها في هذا الطهر ، فال  ثانيا :
  تطلقها بل انتظر حتى تحيض ثم تطهر من حيضتها ثم طلقها قبل أن تجامعها .

  علت فطلقتها في طهرها الذي جامعتها فيه، فأنت آثم ،ويجب عليك التوبة واالستغفار.فإن ف
  وما تلفظت به من طالق فال يقع ،ويعتبر لغو وباطل. 

  لك طالقها . جوزتك في طهر لم تجامعها فيه ، فيإذا كانت زوج ثالثا :
  بقولك : أنت طالق ،أو طلقتك، أو زوجتي فالنة طالق . 

  هذه الطلقة .وال تزيد على 
  فإن زدت عليها بقولك : أنت طالق طالق ، أو أنت طالق بالثالثة ، ونحوها.

  فأنت آثم لمخالفتك الصفة الشرعية ووجب عليك التوبة واالستغفار .
  وال يقع من هذه الطلقات إال واحدة .

  إذا قلت لها : (أنت طالق) ، وذلك في طهرها الذي لم تجامعها فيه . رابعا :
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بحيث يدخل على رجها من بيتك، وال تخرج هي من بيتها، إال إذا أتت بأمر قبيح واضح فال تخ
  .أهل بيتك  الضرر من عدم إخراجها، كاألذى باألقوال واألفعال الفاحشة

  فإن أخرجتها بدون أن تأتي بأمر قبيح، فأنت آثم ، وإن خرجت هي فكذلك آثمة .
الثالثة فإنها تخرج بعدها مباشرة ألنها أصبحت محرمة  هذا في الطلقة األولى والثانية، أما الطلقة

  عليك.

  لك مراجعتها بعد الطلقة األولى والثانية ما دامت في عدتها ولم تخرج منها . خامسا :
  بقولك : راجعتك ، أو راجعت زوجتي ، أو جامعتها بنية الرجوع ولو لم تنطق بالرجعة.

على الرجعة، وإن راجعتها في غيبتها وجب  إن راجعتها بحضرتها فال يجب اإلشهادسادسا :
  عليك  اإلشهاد على رجعتها.

  للزوجة أن تتجمل لزوجها ما دامت في العدة لكي يرغب بها ويراجعها. سابعا :

  تنتهي عدة المراة المطلقة بطهرها من الحيضة الثالثة . ثامنا :
  حيض وليس ثالثة أشهر.فأنت إذا طلقتها في طهر لم تجامعها فيه ،فعليها أن تتربص ثالث 

  فتبدأ  عدتها من أول حيضة بعد هذا الطهر وتنتهي بطهرها من الحيضة الثالث 

إذا طهرت من حيضتها الثالثة ولم تراجعها ، وكان هذه الطلقة هي األولى أو الثانية فقد تاسعا:
  حرمت عليك ،وال تحل لك إال بعد عقد جديد مستوفي األركان والشروط .

لقة الثالثة فإنها ال تحل لك ،حتى تنكح زوجا غيرك، ينكحها نكاح رغبة، ال نكاح وإن كانت الط
  تحليل ،بعد دخوله بها ثم يفراقها بطالق أو فسخ  أو موت .

فإذا فعلت هذا كنت مطيعا ألمر ربك ومتبعا لسنة نبيك محمد صلى اهللا عليه وسلم في حل 
     المشروععقدنكاح الزوجية بينك وبين زوجتك بالطالق 

  واهللا أعلم وأحكم وصلى اهللا على نبينا محمد                                                         

  كتبه راجي عفو ربه  
  عبدا بن حمسن الصاعدي

  القاضي باحملكمة العامة برابغ
  هـ ٢٤/٢/١٤٣٤يوم األحد املوافق 


