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  لطالق فى الشريعة اإلسالميةلالمدخل 

An Introduction to divorce in Islamic Law  

 

  iiمحمدزبير             iمحمد نعيم

Abstract 

Islam Islam provides a balanced and 

comprehensive guideline   for family life in which 

Nikah has a primitive role. Nikah is more than a 

contract and is a form of worship. Sometimes it 

becomes   inevitable to withdraw this contract and 

get separation .In such circumstances Islam gives    

instructions to tackle the issue positively. In this 

article the meaning, kinds and various features of 

divorce have been discussed in light of Islamic law. 

 في معني انحالل الزواج:   اوالً 

اما انقضاءؤه مبوت احدالزوجني أومبوا معايف . ينفضي الزواج إماباملوت وإمابالفرقة بني الزوجني
حادث أوحنوه،فرتتب  عليه أحکام يف املهر يف حاالت  تسميته يف العقدأوعدم تسميته فيه 

  1.أوبعده حيت حدوث املوت
  .تيارالزوج،أوحبکم القاضيهو إاؤه باخ:واحنالل الزواج

  .2لغة مبعين االفرتاق ،ومجعها فرق  :والُفرقة
هي احنالل رابطة الزواج،وانقطاع العالقة بني الزوجني بسبب من :واصطالحا

  األسباب،وذکراملالکية أن الفراق بني الزوجني يقع علي مخسة عشروجهاً 
  :وهي

عن ميينه،واللعان،والردة،وملک الطالق علي اختالف أنواعه،واإليال إن مل يفي الزوج 
أحد الزوجني اآلخر،واإلضراربالزوجة،وتفريق احلکمني بني الزوجني،واختالف الزوجني 

الدخول،وحدوث اجلنون أواجلذام أو الربص يف الزوج،ووجود العيوب يف الصداق قبل 

                                                 

  عبدالويل خان مردان جامعة،الدراسات اإلسالميةقسم ،املساعداالستاذ  �

  جامعةعبدالويل خان مردان،الدراسات اإلسالميةقسم ،املساعداالستاذ  ��
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يف أحدالزوجني،واإلعساربالنفقة أوالصداق، والتغرير،والفقد،وعنق األمةزوجة 
  3.،وتزوج أمةعلي احلرةالعبد

  :اقسام الفرقة:ثانيا

  :إن فقها املسلمني يقسمون هذه الفرقة إيل قسمني
  .وفرقة طالق - 2فرقة فسخ، 

وإمنااخلالف بينهم فيمايشمله کل قسم من هذين .وهذاالتقسيم الخالف فيه بني الفقها
عتربفرقة بطالق،وبني القسمني من أنواع فرق الزواج،وذلک الختالفهم يف ضابط التفرقة بني ماي

  .مابعتربفرقة يفسخ
قدالحتتاج الفرقة السابقة سوا کانت طالقاأوفسخاإيل قضاءء القاضي البتنائهاعلي أسباب 
جلية،وقدحتتاج إليه،فالتقع مبجردوقوع أسباا،بل البدلوقوعها من قضاءء القاضي،الن 

  .حاسم من قاضاألسباب خفية يتسع فيهاحمال التقديرفيحتاج إيل نظرصائب وقول 
ويظهرأثرالتوقف علي القضاءءوعدمه يف بعض األحکام،کاإلرث،فإن وجدسبب الفرقة،مث مات 
أحدالزوجني قبل صدورحکم قضاءئي،فإن احتاجت الفرقة إيل القضاءء،فإن اآلخريرثه،وإن مل 

  .حتتج إيل قضاء يرثه اآلخر،النتهاء الزوجية مبجردوجود سبب الفرقة
  :فرق الزواج باعتبارا أخري،ومن هذه التقسيماتوهناک تقسيمات أخري ل

  فرقة بإرادة منفردة،وهذه الفرقة هي الطالق،
 وفرقة تقع باتفاق الزوجني وهذه هي اخللع،  -

 وفرقة تقع حبکم القاضي کالتفريق للعيب أوللضررأوللشقاق،
 وفرقة تقع الزمة حبکم الشرع سواءاشرتط هلاحکم القاضي أومل يشرتط،

االزوجان أومل يرضيا،وهذه هي الفرقة باللعان واإليال والظهار وبردة أحدالزوجني وسواء رضي 
وبإباء اعتناق اإلسالم ،کمايف إبا الزوج اإلسالم إذا أسلمت زوجته،أوإبا الزوجة املشرکة اإلسالم 

 .إذاأسلم الزوج
  :الفرق بين الطالق والفسخ:ثالثا

 :يقسم الفقها هذه الفرقة إيل قسمني
 فسخ ،فرقة  



 م 2015 يويون–يناير            المدخل للطالق في الشريعة اإلسالمية              1،العدد3المجلد:ايکتااسالميکا

71 

 

 .وفرقة طالق کماسبق ذکره
 :فيفرتق الطالق عن الفسخ من ثالثة أوجه

  :حقيقة کل منها:األول
  .نقض للعقد من أساسه،وإساسه،وإزالة للحل الذي يرتتب عليه :فالفسخ

  .-الطالق الثالث-فهوإاء للعقد واليزول احلل إال بعدالبينونة الکربي :أما الطالق 
  :أسباب کل منهما:الثاني

يکون إمابسبب حاالت طارئة علي العقدتنايف الزواج،أوحاالت مقارنة للعقدتقتضي : لفسخا
  .عدم لزومه من األصل 

أواالتصال اجلنسي بني الزوج وأم .ردة الزوجةأوإباؤها اإلسالم : فمن أمثله احلاالت الطارئة
  .ينايف الزواجوذلک .زوجته أوبنتهاء،أو بني الزوجة وأيب زوجها أو ابنه مماحيرم املصاهرة

أحوال خيارالبلوغ ألحدالزوجني،وخيارأوليا املرأة اليت تزوجت من غري  :ومن أمثله احلاالت املقارنة
  .کف  أوبأقل من مهراملثل عنداحلنفية،ففيهاکان العقدغريالزم

  :أثرکل منهما:الثالث
  .تالفسخ الينقض عددالطلقات اليت ميلکها الزوج،وأماالطالق فينقض به عدد الطلقا 

. وکذلک فرقة الفسخ اليقع يف عدا طالق،إالإذا کانت  بسبب الردة أواإلباء عن اإلسالم
أماعدة الطالق،فيقع فيهاطالق آخر،ويستمر .فيقع فيهما عنداحلنفية طالق زجراوعقوبة

أما .مث إن الفسخ قبل الدخلول  التوجب للمرأة شيئا من املهر.فيهاکثريمن أحکام الزواج
  4.فإن مل يکن املهرمسمي استحقت املتعة.لدخول فيوجب نصف املهر املسميالطالق ،قبل ا

إذا  استعرضناأقوال :"قال أستاذناالدکتور حممدبلتاجي يف مقياس  الفرقة اليت تعدطالقاأوفسخا
حيت يف  -فقهاء املذاهب  اإلسالمية،فسوف جندبينهما شيئا من الفروق يف تقرير هذا املقياس

علي سبيل املثال،فإن الفرقة باللعان عند أيب حنيفة وحممد هي تطليقة  -ا املذهب  الواحدأحيان
ومثل هذه جنده يف  . وهوعنداإلمامية فسخ وليست طالقا.بائنة،وعندأيب يوسف حترمي مؤبدة

  .کثريمن فرق الزواج مبايتبعه ذلک من فروق أخري يف بعض أحکام کل منها
هللا لفرق النکاح يعطي فکرة واضخة ودقيقة لکنانري أن تقسيم أستاذنااملرحوم علي حسب ا

حيث يرجع املقياس يف ذلک إيل أن الذي .عنهاکماهي عندمجهورالفقهاءعلي وجه العموم
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يعدطالقا عندمجهورالفقهاء يشمل کل فرقة يراداإا العقدملاطرأ بني الزوجني من أسباب 
وج،التفريق لعدم إنفاقه،التفريق الطالق ،اخللع،اإليال،التفريق لعيب يف الز : وذلک يشمل.النزاع

أمايعتربفسخا عندهم .فکل هذه فر ق تعتربطالقا عندمجهورالفقهاء.لغيبة،التفريق لسوءعشرته
وذلک يشمل .أوطاري مينع نقاه.،فيشمل کل فرقة يرادانقض العقدبسبب خلل قدمي مينع ابتداه

دة أحدالزوجني ، الفرقة باللعان، الفرقة لتبني فسادالعقد،الفرقة لطروء حرمةاملصاهرة،الفرقة بر 
التفريق للغنب يف املهر،التفريق لعدم الكفاة، التفريق خبيار البلوغ أو اإلفاقة ، التفريق إلباء أحد 

  5. الزوجني اإلسالم
  ،مفهوم الطالق:رابعا

  :تعريف الطالق لغة
تباط احلاصل أومعنويا کقيدالنکاح وهواالر .حل العقد،سوا کان حسيا کقيدالفرس وقيد األسري

طالقا إذا حل قيدها وسرحها مثل –بتخفيف الالم -طلقت الناقة: فيقال لغة.بني الزوجني
إذا بانت، فالطالق -بتخفيف الالم مضمونة ومفتوحة-طلقت املرأة: أطلقها طالقا، وکذا يقال

أما التطليق فهومصدرطّلق املشدد،کسّلم .کالفساد-مصدرطلق،بفتح الالم وضمها خمففة
مث إن الطالق  .وهويستعمل کالطالق يف حل القيد سوا کان حسياأومعنويا.وکّلم تکليما.تسليما

-بالتشديد-"طّلق"، فإنه يستعمل اسم مصدرک-بالتخفيف-مع کونه مصدرا طلق
ولکن .طالقا،فالطالق اسم مصدر،وهوالتطليق -بالتشديد-"طّلق الرجل امرأته:"فيقال.طالقا

نوي،وهويف املرأة، واإلطالق يف حل القيد احلسي يف غري العرف خص الطالق حبل القيد املع
  .املرأة

أحدمهاحل عقدة النکاح : طالق النساء ملعنيني":"ط  ل ق" جاء يف لسان العرب يف مادة
  6."أي صار حرا" طليق " ويقال  لإلنسان  إذا عتق.واآلخرمبعين  التخلية واإلرسال 

ق أو التطليق  يف حل عقدة النکاح  وعلي هذا يتضخ لناأن اللغة تستعمل لفظ الطال
کماتستعمله يف حل القيد احلسي،فالطالق کانوا يستعملونه يف اجلاهلية يف الفرقة بني الزوجني 

فلما جاء الشرع أقراستعماله يف هذ ا املعين  خبصوصه مع تفاوت يسري يف بعض عبارات .
  .الفقهاء ملايرتتب  علي ذلک من تفاوت يف بعض األحکام

  :طالق شرعاوأماال



 م 2015 يويون–يناير            المدخل للطالق في الشريعة اإلسالمية              1،العدد3المجلد:ايکتااسالميکا

73 

 

حل قيدالنکاح أو حل عقد النکاح بلفظ الطالق وحنوه،أو رفع قيد النکاح يف احلال أواملال "
  7."بلفظ خمصوص

أي بعد العدة يکون " املآل "يکون بالطالق البائن، ويف "حل رابطة الزواج يف احلال" ف
البائن  واحلرام  هو الصريح کلفظ الطالق والکناية کلفظ".اللفظ املخصوص"و.بالطالق الرجعي

" ويلحق بلفظ الطالق لفظ.الکتابة واإلشارة املفهمة: ويقوم مقام اللفظ.واإلطالق وحنوها
يف التفريق للغيبة أو احليس،أو لعدم اإلنفاق أو لسوء " فرقت "وقول القاضي  " اخللع

ظ لکن بغريلف.الفسخ،فإنه حيل رابطة الزواج يف احلال: وقدأخرج باللفظ املخصوص.العشرة
  .الطالق وحنوه،والفسخ کخيار البلوغ ،وعدم الکفاءة، نقصان املهر،والردة

وکان الرجل يطلق امرأته،فإذا . کان الناس يف االبتداء يطلقون  الطالق من غريحصر والعدد
: تعاىلقاربت انقضاء عدا راجعها،مث طلقهاکذلک،مث طلقها راجعها بقصدمضارا فنزل قوله 

ِن فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن َوَال حيَِل َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ِمما آتـَْيُتُموُهن َشْيًئا الطَالُق َمرتَا
افـَْتَدْت ا ِفيَما ِإال َأْن َخيَاَفا َأال يُِقيَما ُحُدوَد اللِه فَِإْن ِخْفُتْم َأال يُِقيَما ُحُدوَد اللِه َفَال ُجَناَح َعَلْيِهمَ 

َعْن 9وروي .-8 بِِه تِْلَك ُحُدوُد اللِه َفَال تـَْعَتُدوَها َوَمْن يـَتَـَعد ُحُدوَد اللِه فَُأولَِئَك ُهُم الظاِلُمونَ 
ا اْرَجتََعَها َوِهَي َكاَن الناُس َوالرُجُل ُيطَلُق اْمرَأَتَُه َما َشاَء َأْن ُيطَلَقَها، َوِهَي اْمرَأَتُُه ِإذَ : َعاِئَشَة قَاَلتْ 

ِة، َوِإْن طَلَقَها ِماَئَة َمرٍة َأْو َأْكثـََر، َحىت قَاَل َرُجٌل ِالْمرَأَتِهِ  َوَال : ِيف الِعد ، ُقِك فـََتِبيِين ِمينِه َال ُأطَلَوالل
َقِضَي رَاَجْعُتِك، أُطَلُقِك، َفُكلَما َمهْت ِعد : وََكْيَف َذاَك؟ َقالَ : آِويِك أََبًدا، قَاَلتْ  ُتِك َأْن تـَنـْ

اللُه َفَذَهَبِت اْلَمْرأَُة َحىت َدَخَلْت َعَلى َعاِئَشَة فََأْخبَـَرتْـَها، َفَسَكَتْت َعاِئَشُة، َحىت َجاَء النِيب َصلى 

الطَالُق َمرتَاِن  :، َحىت نـََزَل الُقْرآنُ َعَلْيِه َوَسلَم فََأْخبَـَرْتُه، َفَسَكَت النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 َشْيًئا ِإال ا آتـَْيُتُموُهنَلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ِمم فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن َوَال حيَِل  َأْن َخيَافَا َأال
َتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد يُِقيَما ُحُدوَد اللِه فَِإْن ِخْفُتْم َأال يُِقيَما ُحدُ  وَد اللِه َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افـْ

  -10اللِه َفَال تـَْعَتُدوَها َوَمْن يـَتَـَعد ُحُدوَد اللِه فَُأولَِئَك ُهُم الظاِلُموَن 
  :مشروعية الطالق

يشرع الطالق  عنداحلاجة إىل اخلالص، حني حيصل  اليقني يتباين الطباع 
  .خالف،واستحکام البغضاءاملانعة من الوفا ء حبدود اهللا اليت أمراالزوجنيواأل
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وقدشرع الطالق يف اإلسالم بآيات وأحاديث متعددة،وبإمجاع املسلمني  علي مشروعيته منذ 
وهوالسورة اخلامسة " سورة الطالق" عصرالرسالة قوالوفعال،وإحدي سورالقرآن الکرمي باسم 

  .حفوالستون يف ترتيب املص
  :واألصل في مشروعية قبل اإلجماع الکتاب والسنة

  :الکتاب: أوال

َة َواتـُقوا اللَه  :تعاىل وقوله َوَأْحُصوا اْلِعد ِنِ لِِعد ُقوُهنَساَء َفطَلْقُتُم النِإَذا طَل ِيبَها النُكْم َال يَا أَيـَرب
ُرْجَن ِإال َأْن يَْأِتَني بَِفاِحَشٍة ُمبَـيـَنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللِه َوَمْن يـَتَـَعد ُحُدوَد ُختْرُِجوُهن ِمْن بـُُيوِِن َوَال خيَْ 

  11اللِه فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َال َتْدرِي َلَعل اللَه ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمًرا
  :السنة: وثانيا

: حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري قال: لحدثنا حممد بن حيىي قا: "أخرج ابن ماجة يف سننه
أتى النيب : حدثنا ابن هليعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال

يا رسول اهللا، إن سيدي زوجين أمته، وهو يريد أن يفرق بيين : صلى اهللا عليه وسلم رجل، فقال
يا أيها الناس، ما بال «: املنرب، فقالفصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على : وبينها، قال

  12»أحدكم يزوج عبده أمته، مث يريد أن يفرق بينهما، إمنا الطالق ملن أخذ بالساق
حدثنا كثري بن عبيد، حدثنا حممد بن خالد، عن معرف بن واصل، :وماأخرجه أبوداود يف سننه

أبغض احلالل إىل اهللا « :عن حمارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  13»تعاىل الطالق

حدثنا سهل بن حممد بن الزبري العسكري، حدثنا حيىي بن زكريا بن : وماأخرجه أبوداود يف سننه
أيب زائدة، عن صاحل بن صاحل، عن سلمةبن كهيل، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن 

  14»هاأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلق حفصة، مث راجع«: عمر
  :اإلجماع: وثالثا

-فعقد  الزواج.قدأمجع  الناس علي جواز الطالق ،والعربة دالة علي جوازه وإن کان مکروها
ليتسىن للزوجني أن جيعال من البيت مهدا .إمنايعقد الدوام والتأبيد إيل أن ينتهي احلياة-کماذکرنا

  15.دمها تنشئة صاحلةوليتمکنا من تنشئة أوال. يأويان إليه،وينعمان يف ظالله الوارفة
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من أجل هذا،کانت الصلة بني الزوجني من أقدس الصالت وأوثقها وليس أدل علي قدسيتها 
 :فقد قال تعايل.من أن اهللا سبحانه وتعايل مسي العهد الذي بني الزوج وزوجته بامليثاق الغليظ

وإذا کانت العالقة 16ِمْنُكْم ِميثَاًقا َغِليظًا وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم ِإَىل بـَْعٍض َوَأَخْذنَ 
بني الزوجني هکذا،موثوقة مؤکدة فإنه الينبغي اإلحالل ا،والالتهوين من شأا،وکل أمر من 
شأنه أن يوهن من هذه الصلة،ويضعف من شأا،فهوبغيض إيل اإلسالم  نفوات 

-صلي اهللا عليه وسلم-سول اهللاملنافع،وذهاب مصاحل کل من الزوجني ،وقدأشرنا إيل حديث ر 
 17»أبغض احلالل إىل اهللا تعاىل الطالق«

 :قياسال: ورابعا

إنه رمبافسدت احلال بني الزوجني ،فيصري بقاء الزواج مفسدة حمضة،وضررا جمردا،بإلزام الزوج 
واخلصومةالدائمةمن غري فائدة،فاقتضي ذلک شرع .وحبس املرأة مع سوء العشرة.النفقة والسکىن

  18.ل الزواج،لتزول املفسدة احلاصلة منهمايزي
  :حکمةتشريع الطالق

حکمةتشريع الطالق من املعقول السابق، هواحلاجة إيل اخلالص من تباين األخالق،وطروء تظهر 
أي أن 19.فکان تشريعه رمحة منه سبحانه وتعايل.-تعايل-البعضاء املوجبة عدم إقامةحدود اهللا 

ااستعصي حله علي الزوجني وأحل  اخلرب الطالق عالج حاسم،وحل ائي أخرب،مل
وتعقد مسرية احلياة املشرتکة بني الزوجني،أو .وتنافرالطباع.واحلکمني،بسبب تباين األخالق

بسبب اإلصابة مبرض الحيتمل،أو عقم العالج له،ممايؤدي إيل ذهاب احملبة واملودة،وتوليد 
  .املفاسد والشرور احلادثةالکراهية والبغضا،فيکون الطالق منفذا معتينا للخالص من 

ومشروع للحاجة ويکره عند عدم احلاجة،للحديث .فالطالق إًذا ضرورة حلل مشلکلة األسرة
وماقديرتتب علي الطالق من أضرار،وخباصة األوالد،حيتمل يف سبيل دفع 20.السابق

  ". خيتارأهون الشرين"ضررأشدوأکرب،عمالبالقاعدة
يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َال حيَِل  :فقال تعاىلل خلق الزوجة،لکن رغب الشرع األزواج  يف الصربوحتم

بَِفاِحَشٍة ُمبَـيـَنٍة َلُكْم َأْن َترِثُوا النَساَء َكْرًها َوَال تـَْعُضُلوُهن لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما آتـَْيُتُموُهن ِإال َأْن يَْأِتَني 
رًا َكِثريًاَوَعاِشُروُهن بِاْلَمْعُروِف فَِإْن كَ  وقوله 21رِْهُتُموُهن فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَجيَْعَل اللُه ِفيِه َخيـْ

وشرع الشرع  22) اليفرک مؤمن مؤمنة إن کره منها خلقارضي منهاآخر(صلي اهللا عليه وسلم 
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طرفا ودية حلل مايثور من نزاع بني الزوجني ،من وعظ وإرشاد،وهجر يف ا ملضجع 
ضرب،وإرسال  حکمني  من قبل القاضي  إذا عجز الزوجان  عن اإلصالح وإزالة وإعراض،و 

َوِإِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوًزا َأْو  الشقاق بينهما،وهوکلها مأخوذة من ثالثة آيات هي
نَـُهَما ُصْلًحا َوالصْلُح َخيْـ  ٌر َوُأْحِضَرِت اْألَنـُْفُس الشح َوِإْن ِإْعرَاًضا َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ

َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما َفابـَْعثُوا َحَكًما ِمْن  23ُحتِْسُنوا َوتـَتـُقوا َفِإن اللَه َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا
نَـُهَما ِإن اللَه َكاَن َعِليًما َخِبريًاَأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصَالًحا يـَُوفِق اللُه  َوِإْن  24بـَيـْ

ْفُتْم ِخْفُتْم َأال تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاَع فَِإْن خِ 
ذکراجلمهور من املالکية  25وا فَـَواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم َذِلَك أَْدَىن َأال تـَُعوُلواَأال تـَْعِدلُ 

أ ن الطالق من حيث هوجائز،واألول عدم ارتکابه؛ ملافيه من قطع األلفة :والشافعية واحلنابلة
ل أنه خالف واألص.إاللعارض، وتعرتيه األحکام األربعة من حرمه وکراهة ووجوب وندب 

  26.األويل
يَا أَيـَها النِيب  :ذهب احلنفية علي املذهب إيل أن إيقاع الطالق مباح إلطالق اآليات،مثل قوله

َة َواتـُقوا اللَه َربُكْم َال ُختْرُِجوهُ  َوَأْحُصوا اْلِعد ِنِ لِِعد ُقوُهنَساَء َفطَلْقُتُم النِمْن بـُُيو ِإَذا طَل َوَال ن ِنِ
َم نـَْفَسُه َال َخيُْرْجَن ِإال َأْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللِه َوَمْن يـَتَـَعد ُحُدوَد اللِه فـََقْد ظَلَ 

فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهن َفَال َوِإَذا طَلْقُتُم النَساَء : تعاىلوقويل ١27َتْدرِي َلَعل اللَه ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمًرا
نَـُهْم بِاْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ ِبِه َمْن َكاَن ِمْنكُ  ْم تـَْعُضُلوُهن َأْن يـَْنِكْحَن أَْزَواَجُهن ِإَذا تـَرَاَضْوا بـَيـْ

  .28نـُْتْم َال تـَْعَلُمونَ يـُْؤِمُن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوَأْطَهُر َواللُه يـَْعَلُم َوأَ 
والکرب،وکذا فعله -أي ظن الفاحشة-طلق حفصة اللريبة-صلي اهللا عليه وسلم -وألنه

أبغض احلالل (استکثرالنکاح والطالق،وأماحديث-رضي اهللا عنهما-الصحابة،واحلسن بن علي
جب فاملرادباخلالل ماليس  فعله بالزم،ويشمل املباح املندوب والوا29) إيل اهللا الطالق

 30.املکروه
فعندهم قديکون الطالق واجبا،وقديکون حمرما،وقديکون .وللشافية واحلنابلة تفصيل حسن
  .مباحا،وقديکون مندوباإليه کماسبق

وتعرتيه األحکام اخلمسة فيکون واجبا،کطالق املويل أواحلکمني،ويکون حراما  :" يقول البجريمي
ام حبقوق الزجية،أوالمييل إليها بالکلية کطالق البدعة،ويکون مندوبا کطالق العاجز عن القي



 م 2015 يويون–يناير            المدخل للطالق في الشريعة اإلسالمية              1،العدد3المجلد:ايکتااسالميکا

77 

 

وبأمرأحد األبوين لغريتعنت،ومنه طالق سيئة اخللق حبيث اليصربعلي عشرا،المطلقا؛ ألن سوا 
الصاحلة يف النساء کالغراب (اخللق غالب يف النساء ،أشار إليه صلي اهللا عليه وسلم 

ومبثل  31."أوالرجلني أوأحدمها کناية عن ندرة وجودها،إذاألعصم وهوأبيض اجلناحني)األعصم
  .هذايقول احلنابلة

ويستفاد من العبارة السابقة أن الطالق قديکون واجباکطالق احلکمني يف الشقاق بني الزوجني 
إذارأيا أن الطالق هوالوسيلة لقطع الشقاق، وکذلک طالق املويل بعد الرتبص مدة أربعة أشهر 

  32ِهْم تـََربُص أَْربـََعِة َأْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإن اللَه َغُفوٌر َرِحيمٌ لِلِذيَن يـُْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِ لقوله 
يٌع َعِليمٌ    33 َوِإْن َعَزُموا الطَالَق فَِإن اللَه مسَِ

وقدانيب علي هذه احلکمةالسابقة يف مشروعية الطالق أنه : ((قال أستاذنا الدکتور حممدبلتاجي
تيقن أنه عاجزعجزا مطلقا عن أن ميسک زوجه باملعروف  قديکون واجبا علي الزوج إذا

  34)). ممايعرضهاإذااستمرت الزوجية بينهما للعنت
وأما الطالق  احملرم،فهوطالق البدعة،وزاداحلنابلة الطالق من غريحاجة إليه،وإمنا کان حراما ألنه 

فکان  ضرربنفس الزوج وضرر بزوجته،وإعدام للمصلحة احلاصلة هلما من غريحاجة إليه
  35) الضرروالضرار(-صلي اهللا عليه وسلم-حراما،مثل إتالف املال،ولقول رسول اهللا
  36.يکون مکروها کراهة حترمي-من غريحاجة-لکن بعض الفقها يرون أن إيقاعه حينئذ

ويتفق الفقها  املسلمون أيضا علي أن طالق الزوجة يف حال : ((قال أستاذناالدکتورحممدبلتاجي
أمجع العلما يف مجيع األمصار وکل أعصار علي .جامعها فيه حرامحيضها أويف طهرها 

ورسوله،والطالق -تعايل–ألن املطلق خالف السنة وترک أمراهللا " طالق البدعة" حترميه،ويسمي 
  37)).يف احليض  ليس متصال بالعدة ألا ستنتظر حيت تطهر منه

أبغض (-صلي اهللا عليه وسلم-ويف رواية أخري أن هذ ا النوع من الطالق مکروه،لقول النيب
وإمنا يکون )ماأحل اهللا شيئا أبغض إليه من الطالق(ويف لفظ  38) احلالل إيل اهللا الطالق

حالال،وألنه مزيل للنکاح  -صلي اهللا  عليه وسلم–مبغوضا من غريحاجة إليه ،وقدمساه النيب 
 .املشتمل علي املصاحل املندوب إليها،فيکون مکروها وذا قال الشافعية

وأماالطالق املباح،فإمنايکو ن عنداحلاجةإليه،لسوء خلق املرأة،وسوء عشرا والتضرر ا من 
  .غريحصول الغرض منها
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ويکون الطالق مباحا دون إمث ديين علي الزوج إذا کان : ((قال أستاذناالدکتور حممدبلتاجي
علي سوء عشرا  باملرأة عيب حيول بني الزوج وإعفاف نفسه اممايوقعه يف عنت أوحيمله

  39)). لوأمسکهامعه،کبعض العيوب اجلسدية
وأماالطالق املندوب إليه،فهوالطالق الذي يکون عندتفريط املرأة يف حقوق اهللا الواجبة 

  .عليها،مثل الصالة وحنوها،والميکنه إجبارهاعليها،أويکون غريعفيفة
ک ألن فيه نقصا لدينه،واليأمن الينبغي  له إمساکها،وذل:" -رمحه اهللا تعايل -قال اإلمام أمحد

  .إفسادها لفراشه،وإحلاقهابه ولدا ليس منه،والبأس بالتضيق عليها يف هذه احلالة لتفدي منه
کماقديکون الطالق مندوباإليه،وذلک عند تفريط الزوجة : ((قال أستاذناالدکتور حممدبلتاجي

جبارها،أو أن تکون الزوجة يف حقوق اهللا الواجبة عليهامثل الصالة وحنوها مع عدم إحکامه إ
غريعفيفة کماينبغي،حيث اليؤمن معها حينئذ إفسادها لفراش الزوجية،أو أن تکون الزوجة 

ويري بعض الفقهاء أن الطالق .سليطة اللسان مؤذية لزوجها بصورة دائمةمل جيدمعها أوإصالح
  40)) امنيل إليهيف حالة الزوجة تارکة الصالة أوغريالعفيفة أقرب إيل أن يکون واجبا،وهوم

  :أربعة  ارکان الطالق

فاليقع طالق األجنيب الذي الميلک عقدة النکاح ،ألننا قدعرفنا أن الطالق رفع عقدة  :الزوج
النکاح،فالتتحقق ماهية الطالق إالبعد حتقق العقد،فلوعلق الطالق علي زواج األجنبية،فإن 

) لق فيماال ميلک والطالق والميلکالنذراليب آدم فيماالميلک ، والع: (طالقه  اليقع لقوله
وإن کان الطالق بيدالزوج  ومن حقوقه،فقدميلکه غريه بتمليک من الشرع أو من .41

  .الزوج،فسيوقع هذا لغريعلي وجه ترتتب عليه آثاره  الشرعية املقررة له
فاليقع الطالق علي األجنبية،ومثلها املوطوءة مبلک اليمني،فلوطلق جاريته اليقع  :الزوجة

قبل أن يتزوجها مث تزوجها فإن " هندبنت فالن طالقة : "القهاألا ليست زوجة،ولوقال ط
طالقه األول  يکون ملغي،ويکون مالکا للطلقات  الثالث،ويلحق باألجنبية امرأته  اليت طلقها 
 طالقا بائنا،ومل جيده عليها عقدا،فإنه إذا طلقها ثانيا فإن يلحق باألول ،ألن الطالق الرجعي  مل

  .خيرجها عن کوازوجة له
  .وهي اللفظ الدال علي حل عقدة النکاح صرحيا کان أوکتابة :صيغه الطالق
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بأن يقصدالنطق  بلفظ الطالق ،فإذا أراد أن ينادي امرأته بامسها طاهرة،فقال : القصد
ولکن هذه األرکان  شروط خاصة تتعلق به،والأطول  . خطأ مل يعتربطالق ديانة" ياطالقة"هلا
  42.ذکرکلها،اکتفاء بذکر بعضها ممايتعلق بالبحث يف حملهاب

 :أقسام الطالق

  -:ينقسم الطالق عقدة تقسيمات باعتبارات متنوعة
  :من حيث  الصيغة ينقسم إلي صريح وکناية: أوال

هواللفظ الذي ظهراملرادمنه  وغلب استعماله عرفايف الطالق، کاأللفاظ  :فالطالق الصريح
  ".طلقتک"و" أنت  مطلقة"و " أنت طالق: " مثل" طالقال" املشتقة من کلمة

أنت  : "ولوقال الرجل  لزوجته.وحکم الطالق الصريح أنه يقع بدون حاجة إيل نية أوداللة حال
  .وحنوه  من الصريح وقع الطالق ،واليلتفت  الدعاته أنه اليريد الطالق" طالق

مثل .يتعارفه الناس  يف إرادة الطالق ومل.فهو کل لفظ حيتمل الطالق وغريه :وأماطالق الکناية
استربئي " و"أنت خلية"و" أنت بائن"و"اخرجي"و "احلقي  بأهلک: "قول الرجل لزوجته

وهي . وحنوهامن األلفاظ مل توضع للطالق،وإمنا يفهم الطالق منها بالقرينة أوداللة احلال"رمحک
  .حالة مذاکرة الطالق أو الغصب

اليقع الطالق بالکناية  إالبالنية،أوداللة احلال : ن احلنفية قالوافإ :وأما حکم الطالق بالکناية
  .علي إرادة اردة عن مذاکرة الطالق يف حالة الغصب،أويف حالة املذاکرة بالطالق

يرون أن الکناية اليقع ا الطالق إال بالنية،والعربة بداللة  :وأماالمالکية والشافعية
  .احلال،فاليلزمه الطالق  إالنواه

  :من حيث الرجعة وعدمها ينقسم کل من الصريح والکناية إلي رجعي وبائن: ثانيا 

فهوالذي  ميلک الزوج بعده إعادة املطلقة إيل الزوجية من غريحاجة إيل عقدجديد  :رجعي
وذلک بعدالطالق األول والثاين غريالبائن إذامتت املراجعة قبل .مادامت يف العدة ولومل ترض

انتهت العدة انقلب الطالق  الرجعي  بائنا،فالميلک الزوج  إرجاع زوجته انقضاء العدة،فإذا 
  .املطلقة إال بعقد جديد

  :وأما الطالق البائن،فهونوعان
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هوالذي اليستطيع الرجل بعده أن يريداملطلقة إيل الزوجية إال بعقد جديد  :البائن بينونة صغري
نداحلنفية أو الذي  يوقعه القاضي وهوالطالق قبل الدخول أوعلي مال أو بالکناية ع.ومهر

  .اللعدم اإلنفاق أو بسبب اإليالء
هوالذي  اليستطيع  الرجل بعده أويعيداملطلقة إيل الزجية إال بعدأن  :والبائن  بينونة الکبري

تتزوج بزوج آخرزواجا صحيحا،ويدخل  ادخوال حقيقيا،مث يفارقها أوميوت عنها،وتنقضي 
لثالث حيث الميلک الزوج أن يعبد زوجته إليه إذا تزوجت بزوج وذلک بعدالطالق ا.عدامنه

  .آخر
  :من حيث الموافقة للسنة وعدمها ينقسم إلي سني وبدعي: ثانيا

  .ماأذن الشافع فيه :سنةفال
  .احلدث يف الشي بعد اإلکمال: وأصل البدعة.ماي الشارع عنه :والبدعي
الطالق السين  والبدعي، ونوع احلکم  يف  آرا يف جتديد-مع اتفاقهم  علي التقسيم–وللفقها 

  البدعي،فذهب احلنفية إيل أن التقسيم
  .أحسن الطالق والطالق  احلسن والطالق البدعي :ثالثي

أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة،يف طهرمل جيامعها فيه، ويرتکها حيت :الطالقفأحسن 
  .تنقضي  عدا

لق املدخول  اثالثة يف ثالثة أطهار،يف کل طهر هوأن يط:هوالطالق السين:والطال ق الحسن
  .تطليقة،يستقبل استقباال

أن يطلقها ثالثا أو اثنتني  بکلمةواحدة، أويطلقها ثالثا يف طهرواحد،ألن :وطالقة البدعة
 .األصل يف الطالق احلظر،ملافيه من قطع الزواج الذي تعلقت به املصاحل الدينية والدنيوية

  
يز والتعليق  واإلضافة ينقسم  إيل منجز أومعجل معلق ومضاف إيل من حيث التنج:رابعا

  .املستقبل
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" أو" أنت مطلقة:"کأن بقول رجل المرأته.هوماقصدبه احلال: الطالق المتجز أو المعجل 
وقوعه يف احلال وترتب آثاره  عليه مبجرد صدوره، مين کان الزوج  أهال : وحکمه". طلقتک

  .لوقوعه إليقاع الطالق والزوجة حمال
أنت :"هو ماأضيف  حصوله إيل وقت يف املستقبل،کأن يقول الرجل لزوجته :الطالق المضاف

وقوع الطالق عندجميء أول : وحکمه". أول سنة کذا"أو " اول الشهر الفالين" أو" طالق غدا
جزء من أجزاء الزمن الذي أضيف إليه،إذا کانت املرأة حماللوقوع الطالق عليها عندذلک 

  .وکان الرجل أهالإليقاعه،ألنه قصد إيقاعه بعدزمن،اليف احلالالوقت،
أي -هومارتب وقوعه علي حصول أمر يف املستقبل ،بأداة من أدوات الشرط :الطالق المعلق

إن دخلت :"کأن الرجل يقول الرجل  لزوجته.حنوهاو " لو"و" مىت"و"إذا"و"إن"مثل-التعليق
   ".دارفالن فأنت طالق

  :ف الفقهاء يف حکمه علي ثالثة أقوالاختالان : وصلت إلى نتيجةلقد
سواء أکان فعال ألحد .يقع الطالق  املعقلق مين وجداملعلق عليه :قال ائمةالمذاهب األربعة

الزوجني أم أمرا مساوياوسواء أکان  التعليق  قسميا،وهواحلث علي فعل شىء أوترکه 
  .رطأوتاکيداخلرب،أم شرطيابقصد به حصول  اجلزاء عندحصول الش

إن کان التعليق قسميا أوعلي وجه اليمني ووجداملعلق  :وقال ابن تيمية وابن القيم بالتفصيل
عليه،اليقع،وجيزيه عندابن تيمية کفارة ميني إن حنث يف ميينه،والکفارة عليه عندابن القيم،وأما 

  .إن کان التعليق شرطياأو علي غريوفه اليمني،فيقع الطالق عند حصو ل الشرط
  :الهوامش

 

  .4۲۳ألستاذناالدکتورحممدبلتاجي ص " دراسة مقارنة،الزواج والفرقة-يف أحکام األسرة"  1
    بضم الفاء وسکون الراء  2
  .۲۲۷القوانني الفقهية البن جَري ص   3
-حکام األسرةيف أ" و 348-7/349:راجع الفقة اإلسالمي وأدلته للدکتوروهبة الزهيلي   4

  .4۲۵-4۲۳ص " دراسة مقارنة، الزواج والفرقة
الفرقة بني "؛ وراجع 425ص 424ص "دراسة مقارنة ، الزواج والفرقة-يف أحكام األسرة"   5

  .19-18لألستاذ علي حسب اهللا طبعة دار الفكر العريب ص " الزوجني وما يتعلق ا من عدة ونسب
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  .۲۰۷۲رقم
؛ وابن ۱۸۶۳الطالق باب کراهية الطالق رقم احلديث أخرجه أبوداود يف سننه کتاب   13

  ۲۰۰۸ماجه يف سننه يف کتاب الطالق رقم 
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  ۱۹: النساء  21
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  ۔۸۰۱۳کتاب باقی مسنداملکثرين   همسند
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  ۲۳۶: ةالبقر  28
؛ ۱۸۶۳احلديث أخرجه أبوداود فی سننه فی کتاب الطالق باب کراهية الطالق رقم   29
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  .حق الزوجة يف فرقة الطالق


