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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

))وإذا طلقتم النساء فبلؽن اجلهن فؤمسكوهن بمعروؾ أو سرحوهن بمعروؾ وال تمسكوهن ضرارا  لتعتدوا 

أنزل علٌكم من الكتاب  انعمت هللا علٌكم ومومن ٌفعل ذلك فقد ظلم نفسه وال تتخذوا آٌات هللا هزواً واذكروا 

 والحكمة ٌعظكم به واتقوا هللا واعلموا إن هللا بكل شًء علٌم ((

 صدق هللا العظٌم

 (647سورة البقرة : آٌة )

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 اإلهداء

من أجل الوطن ارٌقت أهدي بحثً المتواضع إلى كل قطرة دم 

 وإلى كل قطرة دم تنزل فً بناء الوطن

إلى من  -وأهدي بحثً هذا إلى من أطال هللا بعمرهم وشبابهم

 لست أنساهم ولن ٌؽٌب عن لسانً

ثمرة جهدي إلى أستاذي الفاضل أحمد  وأهدي -عابلتً ذكراهم

 وإلى كل من ساعدنً فً هذا البحث....علً برٌسم 
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 عرفانشكر و

)أحمد علً لألستاذمزٌد من الفخر واالعتزاز أصفه بالكلمات أقدم شكري وتقدٌري 

برسٌم( الذي ألهمنا بتوجٌهاته ونصابحه السدٌدة ولبقٌة األساتذة المحترمٌن فً كلٌة 

 القانون والعلوم السٌاسٌة.

وكذلك اخص الشكر واالمتنان إلى أعز األصدقاء الذٌن أرفدونً بكثٌر من المصادر 

 والتوجٌه... اتواالستشار

فً نهاٌة كالمً ندعوه تعالى ان ٌمن علٌنا وعلٌكم بالخٌر والبركة فانه الموفق الى 

آله  ىٌدنا محمد وعلسواء السبٌل... وصلى هللا تعالى على سالى الخٌر والهادي 

 وصحبه أجمعٌن.
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 المقدمة

 

بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سٌدنا محمد خٌر خلق هللا وعلى آله وصحبه ومن 

 …وااله

 وبعد ..

ان ما جاءت به الشرٌعة االسالمٌة السمحاء من مبادئ عظٌمة لصالح البشرٌة كفٌلة بتحقٌق 

الخٌر للمجتمع االنسانً , وذلك لما تتضمنه من مبادئ خالدة وقواعد متٌنة , وبما امتازت 

به من مرونة وٌسر فكان نظام الطالق فً األسالم هوأحد تلك النظم والقواعد التً وضعتها 

ألسالمٌة لتحقٌق المصلحة األجتماعٌة ألن الطالق ٌحتل اهمٌة بالغة وأستثنائٌة فً الشرٌعة ا

كل زمان ومكان , وذلك لخطورته واهمٌته فً كافة المجاالت كمجال القانون والقضاء 

والمجتمع , ولكثرة ما ٌطرح من منازعات بشأنه فقد اصبحت المحاكم مكتضة بمعامالت 

ك المنازعات من تنظٌم ودقة وسرعة , وذلك لتعلقها بجانب الطالق وما ٌقتضٌه من حل لتل

وٌحصل الطالق بٌن الزوجٌن السباب تحصل منهما او من احدهما  مهم من جوانب الحٌاة ,

مما تجعل اسمرارٌة حٌاتهما جحٌما ال ٌطاق ونزاعا ال ٌحتمل لذلك فتح هللا امامهما الطرٌق 

ك الحٌاة التً قارنها البؤس والعناء والشقاء وسهل لهما السبٌل للوصول الى التخلص من تل

ولم ٌجعل االسالم الطالق هو العالج االول والوحٌد لما ٌحصل بٌن الزوجٌن من نفرة بل 

وقد عرفه الفقه بأنه حل الرابطة الزوجٌة الصحٌحة فً  تدرج فً امور شرعها لهم هللا 

( الطالق بأنه 1151البند  111الحال والمال, وقد عرف قانون االحوال الشخصٌة رقم ) 

رفع الزواج بأٌقاع من الزوج أو الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من القاضً , وال ٌقع أال 

بالصٌغة المخصوصة له شرعا. فتوكلت على هللا وأعتمدت علٌه أنه نعم المولى ونعم النصٌر 

 فجعلت كتابة بحثً هذا أشخاص ال ٌقع طالقهم قراءًة شرعٌة قانونٌة .

رض تسلٌط الضوء على بعض المفردات وزعت بحثً هذا الى مبحثٌن حٌث خصصت ولغ

المبحث األول وهو مقسم الى مطلبٌن المطلب األول : تعرٌف الطالق لغة وأصطالحاً و قانوناً 

والطالق فً الفكر المعاصر وكذلك بٌنت فٌه شروطه بالنسبة لكل من المطلق والمطلقة . 

الطالق والحكمة منه . أما المبحث الثانً لموضوع اشخاص المطلب الثانً: لموضوع حكم 
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ال ٌقع طالقهم قراءة شرعٌة قانونٌة ومنهم السكران المكره وفاقد التمٌٌز وغٌرهم . وبعد 

 ذلك نختم بحثنا بخاتمة وسجلت بعض التوصٌات التً أرجو ان تساهم فً مجال هذا البحث . 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث      

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول
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 تعرٌف الطالق وشروطه وحكمه والحكمة منه

 الطالق فً اللغة واالصطالح والقانون -المطلب األول :

 الفرع األول

, (7)مصدر الطالق اسموالترك وهو  واإلرسالالرفع  أصل الطالق فً اللؽة بمعنى -الطالق فً اللغة:

, (6)تطلق بالضم طالقا ً فهً طالق ومطالقة أٌضا ً وقال االخفش ٌقال طلق امرأتهوكذلك ٌقال طلق الرجل 

نالحظ أن كل هذه األلفاظ تدل على اإلطالق وإنما ٌختلؾ اللفظ باختالؾ المعنى, فإذا قال الرجل إلمرته 

التشدٌد لم ٌحتج إلى النٌة هدا هو المفهوم اللؽوي للطالق أنت طالق بالتخفٌؾ احتج إلى النٌة وإذا قال لها ب

 . (4)والذي ٌدل حل الوثابق والترك

ٌّن لنا إن (3)وٌراد به رفع قٌد النكاح حاال ً وماال ً بلفظ مخصوص -الطالق فً الشرع : , وهذا الفرق ب

التمتع بعدة, أما إذا كان الطالق إذا كان بابن ترتب علٌه حل عقد النكاح فً الحال فٌحرم على الزوج حق 

رجعٌا ً ٌترتب علٌه عقده ماال ً أي بعد انقطاع العدة ٌحل للزوج أن ٌستمتع بزوجته وهً تعد فً أثناء العدة 

 , (8), واألباظٌة(1)والزٌدٌة .(5)لةا التعرٌؾ قال به الحنفٌة والحنابالزوجٌة وهذ

رفع قٌد النكاح فً الحال لذلك عرفوه بقولهم هو حل أما الشافعٌة وبعض الحنابلة فإنهم ٌرون إن الطالق هو 

 .(9)قٌد النكاح من ؼٌر ذكر قٌد حاال ً أو ماال ً 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/621ٌنظر: مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز أبادي, القاموس المحٌط, مإسسة الرسالة, د.ت,  (7)

 .6/95منظور, لسان العرب, مطابع كوست توماس وشركابه, مصر مادة)طلق(:  ابنٌنظر:  (6)

, ومن صرح بان الطالق 5/6لبنان:  -ٌنظر: شمس الدٌن السرخسً,المبسوط, دار الموفة للطباعة والنشر, بٌروت (4)

 نٌة, الزٌلعً كما ذكره صاحب درر الحكام. إلىبالتشدٌد ال ٌحتاج 

 .4/645(, البحر الرابق شرح كنز الرقابق, دار الكتب العربٌة, مصر,:هـ7326نجٌن )ت ابنزٌن الدٌن  (3)

 .8/643المقدسً, المؽنً والشرح الكبٌر, المكتبة السلفٌة والمإٌدة المدٌنة المنورة:  قدامهٌنظر: ابن  (5)

 .3/461م:687981ٌنظر: حسن بن أحمد, الروض النفٌر شرح مجموعة الفقه األكبر, مكتبة المإٌد,الطابؾ, ط (2)

 .1/339: 7916, 6ٌنظر: محمد بن ٌوسؾ اطفرٌش,النٌل والشفاء العلٌل,دار الفتح, بٌروت,ط (1)

 .8/6ٌنظر: شهاب الدٌن أحمد بن حجر الهٌثمً, تحفة المحتاج بشرح المنهاج,  (8)

 

وعرؾ المالكٌة)صفة حكمٌة ترفع حلٌة متعة الزوج بزوجته موجبا ً(, تكرارها مرتٌن للمرة ومرة الذي 

إن الطالق رفع قٌد فً الحال والمال  رأواوتعرٌؾ المالكٌة للطالق ال ٌختلؾ عنه عند الفقهاء الذي  (7)رقّ 

ٌحل للمطلق رجعٌا ً ان  أن إلىمعهم فً شروط النٌة فً الرجعٌة فقد ذهب الحنفٌة والحنابلة  الكنهم اختلفو
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كٌة فمن خالل تعرٌفهم ٌبٌن لنا إنهم , أما المال(6)رجعة وطؤةٌطؤ زوجته المطلقة ما دامت فً العدة وتعتبر 

ٌشترطون النٌة فً الرجعة إذا ال ٌكفً الوطء وحده دلٌل على الرجعة عندهم وقولهم أن حكمٌة معناه أن 

 إنمعنوي, ومن خالل هذه التعارٌؾ ٌتبٌن لنا  أمراعتباري والتطلٌق  أمرالطالق صفة اعتبارٌة ألن الحدث 

 وماال ً. الطالق هو فسخ قٌد النكاح حاال ً

م على الزوج حق وذلك ٌكون بلفظ مخصوص وٌكون الطالق بابن تترتب علٌه حل عقدة النكاح حاال ً فٌحر

عدة  ذا كان الطالق رجعٌا ً ٌترتب علٌه حل عقدة النكاح فً المال, أي بعد انقضاءالتمتع بزوجته, وإ

 واألمامٌةلة نهم الحنفٌة والحنابالطالق للزوجة فٌحل للزوج أن ٌتمتع بها, وهذا هو رأي الجمهور وم

 . (4)والزٌدٌة

ق من مادة قٌد النكاح فً الحال أو المال بلفظ مشتقٌل ان الطالق هو رفع  -الطالق فً الفقه المعاصر:

حل رابط الزوجٌة فً الحال أو المال بلفظ مخصوص او ما ٌقوم مقامه,  -وقٌلالطالق او ما فً معناه, 

أراد أمر أحد الزوجٌن  فإذاعقد الزواج الصحٌح فً الحال أو المال بالصٌؽة الدال علٌه,  إنهاء -وقٌل

تحمله على ذلك, فان كان هو الزوج فله ان ٌستقل بحل عقد الزوجٌة  ألسبابالتخلص من رابط الزوجٌة 

ؤن ٌقول لها" زوجته تدل على طالقها منه ورفع القٌد الذي ٌربطهما ك إلىتصدر منه مستندة  أخرىبعبارة 

إذا كانت الزوجة فلها ان ترفع أمرها الى القضاء طالبة تطلٌقها على  أنت طالق أو زوجتً طالق", أما

 زوجها للسبب الذي تستند إلٌه, ومتى أثبتت سببا ً مشروعا ً لتطلٌقها حكم لها القاضً بالتطلٌق على زوجها.

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(, مواهب الجلٌل شرح 593الخطاب)ت  بابن( ٌنظر: أبً عبد هللا محمد بن عبد الرحمن الطرابلسً المؽربً المعروؾ 7)

 .3/78لٌل, مكتبة النجاح:منحصر ع

 .8/643,المؽنً والشرح الكبٌر: 4/645( ٌنظر: البحر الرابق, شرح كنز الرقابق:6)

( ٌنظر: األحكام للشٌخ اإلمام محمد بن إسماعٌل األمٌر الٌمنً الصنعابً, بل السالم شرح بلوغ المراد من جمع أدلة, 4)

 .7186, ص6-7هـ ج7786المتوفً سنة

وإذا كان الطالق قد صدر من الزوج أو حكم به القاضً رجعٌا ً لم تنحل به عقدة النكاح فً الحال, وإنما 

إذا انقضت عدتها من ؼٌر أن ٌراجعها مطلقها فً أثنابها, أما إذا كان الطالق بابنا ً أي  -تنحل به فً المال

فإن عقدة النكاح تنحل فً الحال أي من حٌث صدور الطالق بحٌث ال تحل المطلقة لمطلقها إاّل بعقد ومهر 

 .(7)أي بالتراضً فٌما بٌنهما إذا كان الطالق بابنا ً بٌنونة صؽرى -جدٌدٌن
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عرفت المادة الرابعة والثالثون... )الفقرة األولى( ما قانون األحوال الشخصٌة  -القانون :الطالق فً 

)رفع الزواج بإٌقاع من الزوج أو الزوجة إن وكلت به  -( ان الطالق هو:7959( لسنة)788العراقً رقم)

 . (6)فوضت أومن القاضً, ال ٌقع الطالق إال بالصٌؽة المخصصة له شرعا ً( وا

من اللفظ المخصص: ما دل على اإلطالق من األلفاظ الصرٌحة والكنابٌة وال ٌلزم من هذا اللفظ والمراد 

ما ٌفٌد معناه من إشارة او كتابة كما فً حالة  ن منطوقا ً به, وإنما ٌشمل ذلك كلالمخصوص ان ٌكو

ة فً الحال الفسخ ال ٌكون بصٌؽة مخصوصة رؼم انه ٌحل رابط الزوجٌ الناألخرس وبهذا ٌخرج الفسخ, 

 -فكما ٌقع هذا الطالق من الزوج فإنه ٌقع من الزوجة أٌضا ً فً صورتٌن:

 التوكٌل وذلك بان ٌوكلها الزوج فً طالق نفسها. -األولى:

 .(4)بالتفوٌض وهو أن ٌملك الزوج زوجته حق تطلٌق نفسها, ولكن صورة صٌؽة أو لفظ الطالق -الثانٌة:

ضهم ٌشترط النٌة من الرجعة إذا ال ٌكفً الوطء وحده دلٌل على ومن خالل هذه التعارٌؾ تبٌن ان بع

 أمرالرجعٌة عندهم وبعضهم ٌقولون صفة حكٌمة وبعضهم صفة اعتٌادٌة الن العدة أمر اعتباري والتطلٌق 

معنوي ٌتبع الى لفظ ٌدل علٌه, وهذا الكالم ٌبٌن لنا ان الطالق صفة حكٌمة اي ٌتوقؾ على اللفظ ال مجرد 

 .(3)لرؼبة من ؼٌر تلفظ انعقاد ا

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .764( ٌنظر:م: أحمد نصر الجندي, موسوعة األحوال الشخصٌة, الجزء األول ص7)

 .7/761: 6المتنبً, ط -الشخصٌة,المكتبة القانونٌة, بؽداد األحوال( ٌنظر: د.أحمد الكبٌسً, الوجٌز فً شرح قانون 6)

 .768الشخصٌة, األحوال( ٌنظر: الوجٌز فً شرح قانون 4)

, 4م(, ط7985-هـ 7315( ٌنظر: د.أحمد الؽندور, األحوال الشخصٌة فً التشرٌع اإلسالمً, مكتبة الفالح, الكوٌت)3)

6/47. 

 الفرع الثانً 

ٌوقعه الزوج ٌكون منتجا ً إلثارة الشرعٌة بل هنالك عدة شروط ٌجب  لٌس كل طالق -شروط الطالق: 

توفرها فً المطلق)الزوج( الذي ٌوقع الطالق, كما ٌجب توفر عدة شروط أخرى متعلقة بالمطلقة)الزوجة( 

 -التً ٌقع علٌها الطالق, حتى ٌكون الطالق صحٌحا ً وتترتب علٌه آثار الشرعٌة وعلى النحو التالً:
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على وجوب توفر  اإلسالمٌةاتفق الفقهاء فً الشرٌعة  -الشروط المتعلقة بالمطلق)الزوج( : -:أوال ً 

 ٌطلق وان طالقه ٌقع. أنالشروط اآلتٌة المتعلقة بالمطلق الذي ٌجوز له 

ا إذ -أي إن بٌنه وبٌن من ٌرٌد تطلٌقها عقد زواج صحٌح, فلو قال قبل ان ٌتزوجها -أن ٌكون زوجا ً: -1

فهً طالق فال عبرة نقوله وال ٌعتد به لحدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده قال: قال  فالنةتزوجت 

رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم()ال نذر البن آدم فٌما ال ٌملك, وال عتق له فٌما ال ٌملك, وال طالق له فٌما 

 .(7)ال ٌملك(

طالق الصؽٌر ممٌزا ً كان أو ؼٌر ممٌز, ألن  وقد ذهب جمهور الفقهاء الى عدم وقوع -أن ٌكون بالغا ً: -2

لحدٌث عابشة أن الرسول )صلى هللا علٌه  -, فال ٌملكه الصؽٌر, وكذلك ال ٌملكه ولٌهضالطالق ضرر مح

ٌحتلم وعن المجنون حتى ٌفٌق(. قظ, وعن الصبً حتى قلم عن ثالثة: عن النابم حتى ٌستٌوسلم( قال)رفع ال

الصبً الذي ال ٌعقل معنى الطالق, والصبً الذي ٌعقل معنى الطالق, ففً إال ان الحنابلة ٌفرقون بٌن 

الصبً الذي ال ٌعقل الطالق اتفقوا مع الجمهور بعدم طالقه, أما الصبً الذي ٌعقل معنى الطالق وٌدرك أنه 

ن سبب لحرمة زوجته علٌه فذهبوا الى وقوع طالقه, واستدلوا بقوله )صلى هللا علٌه وسلم()إن الطالق لم

أخذ بالسٌاق(, إال إن ابن الهٌثم من الحنفٌة رّد على هذا الرأي بقوله)لم ٌكن عقل الصبً العاقل ألنه لم ٌبلػ 

االعتدال... ولو فرض لبعض الصبٌان المراهقٌن عقل جٌد فال ٌعتبر, الن المدار صار البلوغ النضباطه 

 . (6)الكلٌة( بالمضانالن هانما ٌتعلق  البعض له ذلك ال ٌبنً الفقه باعتباره كونفتطلق به األحكام و

ٌقول صاحب القدٌر" إن التصرفات ال تنفذ إال لمن  -ٌكون عاقال ً  أناشترط الفقهاء فً المطلق  -العقل : -3

 إن إلى, فال ٌصح طالق المجنون والمعتوه وقد ذهب الفقهاء (4)له أهلٌة التصرؾ وأدناها العقل والبلوغ"

, كالهما ال ٌعتد بتصرفاتهما, وباآلتً ال ٌصح طالقهما: واستدلوا بقوله )صلى وعدٌم االهلٌة  ناقص األهلٌة

 .(3)طالق المعتوه المؽلوب على عقله( إالهللا علٌه وسلم()كل طالق جابز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(, وسنن إبن داود شرح عون المعبود, رقم 433-434, ص)7787)رقم الحدٌث الترمذي,( ٌنظر الجامع الصحٌح سنن 7)

 .3/696, 6791الحدٌث
 .672( ٌنظر:.محمد حظر قادر, دور اإلرادة فً أحكام الزواج والطالق والوصٌة, ص6)
 .738, ص7الشخصٌة,ج األحوال( ٌنظر:م.أحمد نصر الجندي, موسوعة 4)
 .671دور اإلدارة فً أحكام الزواج والطالق والوصٌة,ص ٌنظر: د. محمد خضر قادر,( 3)

أي  -ال ٌكون مكرها ً علٌه أنالطالق قصد  إٌقاعكون المطلق مختارا ً فً  -أن ٌكون المطلق مختارا ً: -4

ٌفسد الرضا واالختٌار فال ٌقع طالق من فسد اختٌاره وانعدم  اإلكراهالطالق,  إٌقاعأمرا ً أكرهه على  أن

عدم وقوع طالق المكره, فذهب رأي  إلىطالق المكره, فذهب رأي  إٌقاعاختلؾ الفقهاء فً رضاه, فقد 

 .نٌدهأساوقوع طالقه, ولكل من الرأٌٌن  إلىآخر 
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الشافعٌة والمالكٌة والحنابلة ومعهم الجعفرٌة والزٌدٌة والظاهرٌة  -القابلون بعدم ٌوم وقوع طالق المكره

لٌه م())وضع عن أمتً الخطؤ والنسٌان وما استكرهوا علٌه(( وقال عاستدلوا بقوله )صلى هللا علٌه وسل

عتاق فً إؼالق(( وفسر العلماء اإلؼالق باإلكراه, كما روي عن ابن عباس الصالة والسالم))ال طالق وال 

ٌعتبر شرعا ً  إنماأنه قال) طالق السكران والمستكره ؼٌر جابز( هذا باإلضافة إلى التصرؾ الشرعً 

 باالختٌار.

ٌقولون طالق المكره هو طالق صادر من مكلؾ فً محل  -وهم األحناؾ -طالق المكرهبوقوع القابلون 

(, والكاسانً (7)التخلص مما أكره علٌه  إلىٌملكه, فٌنفذ ؼٌر المكره والمكره عنده اختٌار إذا اختار حاجته 

سً ٌقول)خلع المكره وطالقه جابز ط عند أصحابنا( والسرخاً لٌست بشرابع ٌقول )كون الزوج طابعالبدفً 

 . (6)ابعطعندنا(, ألن أحكام الطالق لم تفرق بٌن طالق المكره وطالق ال

نٌة الطالق,ألن نٌة الطالق المجردة من لفظ  -قصد الطالق هنا -أن ٌكون المطلق قاصدا ً الطالق: -5

بعض الفقهاء ان الطالق ٌقع بالنٌة واستدل بقوله عز  ال ٌقع بها شًء, قال -أي النٌة الحبٌسة -الطالق

والرسول )صلى هللا علٌه وسلم( قال)إنما األعمال  (4)وجل)إن تبدوا ما فً أنفسكم أو تخفوه ٌحاسبكم به هللا(

فً نفسه على معصٌة فهو فاسق وإن لم  اصربالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى( هذا باإلضافة إلى إن من 

 ٌفعلها .

رسول  قال هرٌرة أنه قال أبًعن اللفظ, فقد روي عن ق بالنٌة المجردة بعض الفقهاء بعدم وقوع الطال وقال

 إلى باإلضافةهللا )صلى هللا علٌه وسلم()أن هللا تجاوز عن أمتً ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم( هذا 

 إن الطالق تصرؾ ٌزٌل الملك, فلم ٌحصل بالنٌة كالبٌع والهبة.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .738( ٌنظر:م.أحمد نصر الجندي, موسوعة األحوال الشخصٌة, الجزء األول:ص7)

 .97( ٌنظر:م. أحمد نصر الجندي,شرح قانون األحوال الشخصٌة العراقً, ص6)

  683( سورة البقرة اٌة 4)

ا ً عند بعض الفقهاء إاّل إنهم اختلفوا فً طالق الهازل,فقال رأي بوقوعه إذ إذا كان القصد فً الطالق معتبر

, فٌقع طالق الهاز والالعب قضاء ودٌاته, وهو (7)ٌقول الكاسانً كون المطلق جادا ً فً الطالق لٌس بشرط

ٌه من آثار, الذي ٌنطلق باللفظ عن قصد على سبٌل اللهو عالما ً بما ٌقول ؼٌر مرٌده معناه وال ما ٌترتب عل

فقد قال الرسول)صلى هللا علٌه وسلم()ثالثة جدهن جد وهزلهن هزل جد النكاح والطالق والعتاق( وفً 
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حدٌث الرجعة بدل العتاق, وقال علٌه الصالة والسالم))أن من لعب بطالق أو عتاب لزمه(( وهذا هو رأي 

دم وقوع طالقه لتعطلت األحكام إذ , حٌث إن الهازل مكلؾ فبقع طالقه, ولو قلنا بع(6)جمهور الفقهاء

 الفوضى فً األحكام وهذا الرأي هو األصوب.ٌستطٌع كل مطلق أن ٌحتج بالهزل, وهذا ٌإدي إلى 

وقال رأي بعدم وقوع طالق الهازل ألن هللا تعالى قال)وإن عزموا الطالق(( فاآلٌة دلت على اعتبار العزم 

 .(4)الهازل ؼٌر قاصد إٌقاع الطالقوالهازل ال عزم منه, هذا فضال ً عن إن 

 الشروط المتعلقة بالمطلقة )الزوجة( -ثانٌا ً:

 ٌشترط فً المطلقة التً ٌقع علٌها الطالق عدة شروط :

ٌة تكون أهال ً للطالق فٌقع أن تكون زوجة للمطلق حقٌقة وبنكاح صحٌح ألن الزوجة حال قٌام الزوج -7

علٌها الطالق وهً أثناء العدة من  علٌها بعد الدخول وتعتد المرأة بعد طالقها وال ٌجوز ان ٌوقع الزوج 

 الطالق ألن المطلقة الرجعٌة هً بحكم الزوجة وكذلك المطلقة طالقا ً بابنا ً.

فً تفسٌر اآلٌة األولى من )سورة قال الرازي حٌث  -ٌشترط ان تكون فً طهر لم ٌمسها الزوج فٌه -6

حٌث قال بالحرؾ أنه))الطهر باجماع األمة(( الطالق()ٌا أٌها النبً إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن(

سة والحامل... وهنالك دلٌل لقول الرسول بٌوأن ٌكون فً الدخول بها ؼٌر اال فالطالق حال الطهر الزم

))فٌطلقها طاهرة قبل أن ٌمسها فتلك لعدة كما أمر هللا بها((... وهو الكرٌم )صلى هللا علٌه وسلم( البن عمر 

 شرط الزم.

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .751( ٌنظر: المستشار أحمد نصر الجندي, موسوعة األحوال الشخصٌة, الجزء األول:ص7)

 .781قانون األحوال الشخصٌة:صوري, شرح ( ٌنظر:د.عثمان التكر6)

 .7551( ٌنظر: م.  أحمد نصر الجندي, موسوعة األحوال الشخصٌة, ص4)

أن ٌكون الطالق فً الحٌضة التً تسبق الطهر الذي ٌطلق فٌه, ألن النبً)صلى هللا علٌه وسلم( أمر أمته  -4

لق أن ٌعٌن المطلقة , وعلى الزوج المط(7)أن ٌنتظر المطلق زوجته حتى تطهر ثم تحٌض ثم تطهر((

الطالق اتفاقاً, كؤن ٌقول لزوجته التً اسمها)ذٌان( باإلشارة أو الصفة أو النٌة, فإن عٌن بؤي منها وقع علٌها 
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مشٌراً إلٌها قاصداً طالقها )ٌا ذٌان( أنت طالق,وكذلك لو أشار إلى واحدة من نسابه دون أن ٌصفها بوصؾ 

 .(6)ولم ٌنو ؼٌرها ٌقع الطالق اتفاقاً 

 -( :4ٌقع فٌها طالق الزوجة وهً)ال فهنالك بعض الحاالت التً  -أما من ال ٌقع طالقها:

إذا كانت معتدة من طالق بابن ببٌنونة كبرى وإذا كانت معتدة من فسخ بسبب عدم الكفاءة أو نقصان  -7

 المهر, فإذا فسخ الزواج ثم طلقها الزوج فً أثناء العدة فال ٌقع هنا الطالق.

ع طالق األجنبٌة)ؼٌر المدخول بها( لقول الرسول )صلى هللا علٌه وسلم()ال طالق إال من بعد ال ٌق -6

نكاح( وإذا تعلق الطالق على األجنبٌات بشرط تزوٌج لقوله )إذا نكحت فالنة فهً طالق( فهنا ال ٌقع طالق 

 االبسة وكذلك الحامل حتى تضع المولود.ال ٌقع  طالق   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م, 7932 -بٌروت -( ٌنظر: محمد جواد مؽنٌة,الفقه على المذاهب الخمسة, الطبعة السادسة, مطبعة دار العلم للمالٌٌن7)

 .377ص

 .678فً أحكام الزوج والطالق والوصٌة, ص( ٌنظر: دور اإلدارة 6)

 .24لقرطبً, بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد, الجزء الثانً: صرشد ا ابن( ٌنظر: 4)

 المطلب الثانً

 حكم الطالق والحكمة منه
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 الفرع األول 

فً استعمال الرجل حقه فً إٌقاع الطالق فقد ذهب منهم إن األصل فً  اختلؾ الفقهاء -حكم الطالق :

الطالق اإلباحة واستدلوا على ذلك بآٌات القرآن الكرٌم للفظ الطالق من ؼٌر تقٌد قال تعالى)ٌا أٌها النبً إذا 

إال إن طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا هللا ربكم ال تخرجوهن من بٌوتهن وال ٌخرجن 

ٌؤتٌن بفاحشة بٌنة وتلك حدود هللا ومن ٌتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعل هللا ٌحدث بعد ذلك 

, وأٌضا ً قال تعالى)ال جناح علٌكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرٌضة ً (7)أمرا ً(

, وهذا ما ذهب إلٌه (6)قاً على المحسنٌن(ومتعوهن على الموسع قدرة وعلى المقتدر قدره متاعاً بالمعروؾ ح

النبً)صلى  أنمباحاً, ومن أدلته السنة النبوٌة, ما روى عن أنس )رضً هللا عنه(الفقهاء واعتبروه تصرفا ً 

هللا علٌه وسلم( طلق حفصة ثم راجعها وهذا الدلٌل ٌبٌن لنا أن فعل الطالق مباح وذلك ألنه )صلى هللا علٌه 

, وان نفً إباحتهلى فإقدامه على طالق حفصة, دلٌل ع م على عمل محظور عمدا ً وسلم( معصوم ال ٌقد

إن األصل فً الطالق الحظر  إلى, وذهب فرٌق آخر اإلباحةورفع الحرج فً اآلٌة الثانٌة دلٌل على  اإلثم

علٌهن فال تبؽوا  أطعنكم, قوله تعالى)فإن (4)مباح للضرورة واستدلوا على ذلك بالكتب والسنة منها هوان

,والطالق دون حاجة ٌعنً ظلم وعدوان, واستدلوا أٌضاً بقوله تعالى )ومن  (3)سبٌال ً أن هللا كان علٌاً كبٌراً(

آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ً لتسكنوا إلٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة إن فً ذلك آلٌات لقوم 

 عباده, وكفر ان النعمة حرام فال إال عند الضرورة.فقد جعل الزواج نعمة من هللا تعالى على , (5)ٌتفكرون(

ومن السنة النبوٌة ما روي عن الرسول )صلى هللا علٌه وسلم( أحادٌث تدل على أن الطالق دون مبرر عمل 

أة ؼٌر شرعً جابز,منها عن ثوبان )رضً هللا عنه( من الرسول )صلى هللا علٌه وسلم(أنه قال )أٌنما امر

 . (2)س فحرم علٌها رابحة الجنة(ؼٌر ما بب سؤلت زوجها الطالق من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7( سورة الطالق: 7)

 .642( سورة البقرة: 6)

 .7/81, دار الفكر :6وجٌن فً الطالق, ط( ٌنظر ألعابدي, مدى حرٌة الز4)

 .43( سورة النساء :3)

 .67( سورة الروم :5)

 .7989بؽداد, -أبو حنٌفة, مكتبة الشرؾ الجدٌد األعظمظر:جمٌل إبراهٌم حبٌب,مسند اإلمام ( ٌن2)

الطرؾ الثانً وممن ذهب إلى أن األصل فً الطالق الحظر, اإلمام الكاسانً حٌث ٌقول فً بدابعه  هذه أدلة

المصلحة مقٌدة قال  وأطالمصالح الدٌن والدنٌا, والطالق إبطاله  إلىأن النكاح عقد مصلحة لكونه وسٌلة 

, ومن خالل ما تقدم (6), وهذا معنى الكراهٌة الشرعٌة وهللا ال ٌحبه وال ٌرضاه(7)تعالى)وهللا ال ٌحب الفساد(
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أن الطالق من ؼٌر ما ببس ؼٌر مباح ٌجب أن ٌكون هنالك سبب ٌدعو إلٌه فالطالق من دون مبرر عمل 

 ؼٌر جابز.

 الفرع الثانً 

الحكمة من الطالق قٌل عنه الكثٌر ولكنها إن نظرنا إلى أخالقٌات الناس وطبابعهم  إن -الحكمة من الطالق:

فً بعض األحٌان, إال إنها تظل متباٌنة ألن لكل إنسان طبٌعته نفهم طباع الناس متباٌنة وإن تشابهت 

هنالك من الخاصة و أخالقٌاته التً ٌمتاز بها ولكً تقترب تلك الطباع وتلتقً فٌما بٌنها ٌجب أن ٌكون 

الوسابل ما ٌقرب وٌوابم بٌن تلك الطباع تلك الوسابل عقد الزواج الذي هو عقد لٌس ككل العقود وإنما هو 

فً  المتوخاةعقد آخر من حٌث طبٌعة المحل والحقوق وااللتزامات المترتبة علٌه ومن حٌث الؽاٌة 

 .(4)إنشابها

العقد للتقرب بٌن طبابع الرجل والمرأة اللذان هما ولهذا جعل القرآن الكرٌم األساس الذي ٌقوم علٌه هذا 

 طرفا العقد هو المحبة والمودة إذ هً التً تبقً الحٌاة الزوجٌة صالحة...

قال تعالى)ومن آٌاته خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة إن فً ذلك آلٌات 

حبة تنافرت الطباع وساءت العالقة بٌن الزوجٌن ففً هذه , فان لم تكن هناك مودة وم(3)لقوم ٌتفكرون(

األثناء جعل التشرٌع اإلسالمً وسابل عدة لكً تقارب النفوس وتعٌد المودة والمحبة من جدٌد وهذه الوسابل 

هً اإلصالح لما كان وتحوٌل ما أعوج فٌبدأ أول ما ٌبدأ بالوعظ ومن ثم الهجر فً المجتمع وهذه الوسٌلة 

مجارٌها تؤتً وسٌلة أخرى هً الضرب ؼً  إلىا تبٌن الوسٌلتٌن إذا لم تنفعها فً رد الحٌاة مهمة وبعده

المبرح ومن ثم إذا ما بلػ الشقاق سعته وجب أن ٌبعث من أهل الطرفٌن والزوجة والزوج حكمٌن تكون 

 نٌتهم اإلخالص فً اإلصالح ما استطاعا ؼلى ذلك السبٌل. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .615(سورة البقرة :7)

 .7989الزواج فً الفقه اإلسالمً والقانون العراقً, بؽداد,  انحالل( ٌنظر: نظام الدٌن عبد الحمٌد, أحكام 6)

 .78381هـ :7313 -م7983اد, بؽد -, مطبعة العان7ً( ٌنظر: د.مصطفى الزلمً,مدى سلطان اإلرادة والحٌاة,ط4)

 .67( سورة الروم: 3)

, وان فشلت تلك (7)تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فً المضاجع واضربوهن( وااّلتًقال تعالى)

 .(6)الوسابل والمحاوالت دل ذلك على أن األمر قد استحكم وأؼلق الباب دون رجعة ,فؤباح الطالق
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .45-43( سورة النساء: 7)

 .7/649( ٌنظر: مدى السلطان اإلرادة والحٌاة: 6)

 

 المبحث الثانً

 أشخاص ال ٌقع طالقهم قراءة شرعٌة قانونٌة
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 المبحث الثانً

 ال ٌقع طالقهم  الذٌن شخاصألا 

الطالق عنصراً من عناصر صحة الطالق, ولذلك نص على  إٌقاعالقانون العراقً اعتبر القصد فً      

 وهإالء األشخاص -إٌقاعهم الطالقبعض األشخاص باعتبار انتفاء القصد عندهم عند  وقوع طالقعدم 

 (:745حددهم القانون فً المادة)

التمٌٌز من ؼضب أو مصٌبة مفاجبة أو كبر أو والمعتوه, والمكره ومن كان فاقد  ,والمجنون,السكران  -7

 مرض.

المرٌض فً مرض الموت أو فً حالة ٌؽلب فً مثلها الهالك إذا مات فً ذلك المرض أو تلك الحالة  -6

فقد اعتبر الطالق الصادر منهم لؽواً ال أثر له, وسوؾ  -وترثه زوجته, والقانون إذا لم ٌعتد بطالق هإالء

 . (7)طالق من ذكروا نعرض وجهة النظر فً شؤن

 -السكران : -أوال ً:

وهو من ؼاب عقله بمسكر, حتى لم ٌعد ٌفرق بٌن األشٌاء وال بٌن األشخاص, وقد اختلؾ الفقهاء فً حكم 

 السكران :

 فذهب فرٌق من العلماء إلى إن طالقه ٌقع اذا كان قد سكر بمادة محرمة وهذا مذهب جمهور الحنفٌة. -أ

عدم وقوع طالقه وهذا مذهب فرٌق من األحناؾ أبو ٌوسؾ وزفر وجمهور  وذهب فرٌق آخر إلى -ب

الشافعٌة والمالكٌة والقاهرٌة والجعفرٌة ألن السكران فاقد القدرة على التمٌٌز فهو أسوء حاال ً من النابم, ألن 

عراق ومصدر النابم سٌستٌقظ إذا أٌقظه أحد, وال ٌنتبه السكران إذا نبهه أحد هذا وقد كانت المحاكم فً ال

معظم األقطار العربٌة تحكم بوقوع طالق السكران ثم عادت وأخذت بالرأي اآلخر, وهو الصواب وهللا 

 . (6)أعلم, وروي أن عمر بن عبد العزٌز أتى سكران قد طلق امرأته فردها علٌه وطربه الحر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89المستشار أحمد نصر الجندي, شرح قانون األصول الشخصٌة العراقً,ص( ٌنظر 7)

 744, ص7( ٌنظر: د.أحمد الكبٌسً, الوجٌز فً شرح األصول الشخصٌة وتعدٌالته, ج6)

 ما هو رأي الفقه فٌمن سكر بطرٌقة محظورة؟

ع طالقه محل فان وقو إذا شرب الرجل بطرٌقة محظورة مع علمه بؤن ما شربه مسكر, ثم طلق حال سكره

خالؾ عند الفقهاء, جمهور الفقهاء الحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة والحنابلة والزٌدٌة ٌقولون بصحة طالق من 

سكر بطرٌقة محظورة, ألن رسول هللا)صلى هللا علٌه وسلم( قال))كل طالق جابز إال طالق المعتوه(( 
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ن هللا علٌهم جعلوه كالصاحً فً حد والسكران لٌس معتوها ً فقد سكر بمسكر محظور والصحابة رضوا

القذؾ, وإٌقاعه الطالق هنا هو إٌقاع من مكلؾ ؼٌر مكره صادق ملكه, فوجب إٌقاعه, والكاسانً ٌقول 

بعموم قول هللا تعالى))الطالق مرتان...(( وقوله تعالى))فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ً 

القٌم ٌقول " إن ترتب الفراق على التطلٌق من باب ربط , وأبن ؼٌره(( من ؼٌر فصل بٌن السكران وؼٌره

 األحكام بؤسبابها, فال ٌإثر فٌه السكر".

ولو كان  -وقال رأي الكرخً والصحاوي من فقهاء األحناؾ, وأبن تٌمٌة بعدم وقوع طالق السكران مطلقاً 

بوا الصالة وانتم سكارى حتى تعلموا ألن هللا تعالى قال "ٌا أٌها اللذٌن أمنوا ال تقر -سكره بطرٌقة محظور

هذا  -ما تقولون" فقول السكران بنص اآلٌة ؼٌر معتبر, وقد أعتبر الصحابة طالق السكران ؼٌر واقع

باإلضافة إلى أن أخذ السكران بجرابمه ال ٌعنً إلزامه بطالقه, ألن الشارع جعل عقوبة السكران حد شرب 

 . (7)ً إٌقاع الطالق علٌهالخمر, فال ٌجوز معاقبته بعقوبة أخرى ف

 -المكره : -ثانٌا ً:

إذا طلق رجل زوجته مرؼما ً مكرها ً تحت تهدٌد ؼٌره فإن لم ٌفعل نفذ به المكره ما ٌهدد به من العقوبة, 

فجمهور الفقهاء على عدم وقوع هذا الطالق النتفاء إرادة المطلق فً إٌقاع الطالق فهو ما نطق بالطالق إال 

, (6)علٌه" استكرهواالخطؤ والنسٌان وما  أمتًنفسه ولقوله)صلى هللا علٌه وسلم("رفع عن  لٌدفع األذى عن

(, وقد اختلؾ 3وهذا ما علٌه جمهور الفقهاء والقانون العراقً) "إؼالق ًف ولقوله "ال طالق وال إعتاق

 -الفقهاء فً وقوع طالقه على رأٌٌن كما ٌلً:

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .686( ٌنظر: المستشار أحمد نصر الجندي,موسوعة األحوال الشخصٌة, الجزء األول, ص7)

 .686( ٌنظر: د.محمود سمارة, أحكام وآثار الزوجٌة , ص6)

 .686( د.محمد سعد ألمعٌنً, اإلكراه وأثره فً التصرفات الشرعٌة, ص4)

 .743( ٌنظر: د.أحمد الكبٌسً, شرح األحوال الشخصٌة, الجزء األول, ص3)

ال ٌقع طالق المكره, وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم مالك الشافعً وأحمد وهو مذهب  -الرأي األول:

والسبب فً عدم الوقوع أن المكره على الطالق وإن أتى باللفظ المقتضى للطالق ؼال أنه خٌر  األمامٌة

أٌمانه إال من أكره قصد درء األذى عن نفسه , وقد قال تعالى: ))من كفر باهلل من بعد  وإنماقاصد الطالق, 

 .(7)ب عظٌم((وقلبه مطمبن باإلٌمان ولكن من شرح بالكفر  صدر فعلٌهم ؼضب من هللا ولهم عذا
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ووجه االستدالل بهذه اآلٌة أن هللا وضع عن الناس الكفر إذا نطقت به ألسنتهم وكانت قلوبهم عامرة 

باإلٌمان.. وكذلك استدلوا بقوله)صلى هللا علٌه وسلم()أن هللا تجاوز ألمتً عما توسوس به صدورها ما لم 

رهه اللصوص فٌطلق"لٌس بشًء" كفٌمن ٌ تحمل به أو تتكلم به وما استكرهوا علٌه(, وٌقول ابن عباس

االختٌار الذي به ٌعتبر التصرؾ  ن طالق, ألن اإلكراه بؽٌر حق ٌفٌدلٌس لمستكره وال مجنو أٌضاوٌقول 

 .(6)الشرعً بخالؾ الهازل ألنه نختار فً التكلم بالطالق

بفتح  -لرأٌهم بؤن المكرهواقع , وٌعللون  -بفتح الراء -ٌقول األحناؾ إن الطالق المكره -الرأي الثانً :

 فاختٌار -وهما الهالك أو الطالق -ٌنقصد إٌقاع الطالق على زوجته حال أهلٌته, ألنه عرؾ الشرّ  -الراء

كما هو الحال  -إٌقاعه من اآلمرٌن, ال ٌخلو فعله عن حكمةواختٌاره, وكل ما قصد  آٌة قصدهٌن أهون الشرّ 

لحاجته إلى التخلص مما توعد به من  -بفتح الراء -دة فً المكرهالطابع, إذ العلة فٌه رفع الحاجة وهً موجو

قتل أو جرح مثال ً, إال انه ؼٌر راضً بالحكم, فٌقع الطالق, وال تؤثٌر لهذا فً نفس الحكم, كما فً الهازل 

, الذي قال فٌه رسول هللا)صلى هللا علٌه وسلم()ثالث جدهن جد وهزلهن جد, النكاح والطالق والعتاق(

والهازل لم ٌقصد إٌقاع الطالق, فكان ذلك خٌر دلٌل على أن الرسول )صلى هللا علٌه وسلم(, أعتبر مجرد 

التلفظ بالطالق قصداً, من ؼٌر اعتبار معناه موقعاً للطالق, المكره ٌقاس على الهازل ألن المكره قصد 

 النطق ولم ٌرد المعنى فٌقع طالقه.

بوقوع طالق المكره حدٌث حذٌفة وأبٌه حٌن حلفهما المشركون, فقال لهما وٌطبق األحناؾ تؤٌٌدا ً لقولهم 

)صلى هللا علٌه وسلم(: نفى لهم بعدهم ونستعٌن باهلل علٌهم, فتبٌن أن الٌمٌن طوعا ً وكرها ً سواء, فعلم أال 

 . (3)تؤثٌر لإلكراه فً نفً الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختٌار

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .743( ٌنظر:د.أحمد الكبٌسً, شرح األحوال الشخصٌة, الجزء األول, ص7)

 .4/86وأنظر بداٌة المجتهد  712(ٌنظر: سورة النحل/6)

 .8-1( ٌنظر:د.عبد الستار حامد, أحكام األسرة فً الفقه اإلسالمٌة, ص4)

 .753الشخصٌة, الجزء األول, ص ألحوالا( ٌنظر: د.أحمد نصر الجندي, موسوعة 3)

 

 -المجنون والمعتوه : -ثالثا ً:

هو من اختلت قوة التمٌٌز بٌن األمور الحسنة والقبٌحة المدركة للعواقب بحٌث ٌمتنع جرٌان األقوال 

 . (7)واألفعال على نهج العقل إال نادراً 
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أن ٌبلػ اإلنسان مجنونا ً, والطارئ أن ٌبلػ عاقال ً, ثم ٌطرأ  واألصلًوالمجنون نوعان :أصلً وطارئ: 

 ممتد أو ؼٌر ممتد., وكل منهما, أما األسبابعلٌه الجنون, لسبب من 

والمجنون بنوعٌه ال ٌسقط أهلٌة الوجوب ألنها ثابتة بالحٌاة, إال إن أثره ٌنصب على أهلٌة األداء فٌعدمها 

ال بالجنون, وٌلتحق المجنون بالصبً ؼٌر الممٌز فً تصرفاته فال تشؽل ألنها ثابتة بالتمٌٌز والعقل وقد ز

ذمة المجنون بالعبادة, إذا كان جنونه ممتدا ً, لعدم قدرته على األداء, وللحرج علٌه بعد اإلفاقة فً القضاء 

فاقته من الجنون ممتد فانه وان لم ٌكن األداء ممكنا ً فً الحال, إال أنه ممكن بعد إؼٌر  أما إذا كان المجنون 

على سبٌل القضاء, الن العقل مما ٌقدر علٌه لقلته, ألن المجنون الممتد ٌقدر ٌفوت ٌوم ولٌلة بالنسبة 

, وحسب القانون (6)للصالة,  وباستؽراق الشهر بالنسبة للصٌام, وما دون ذلك ال ٌشق على اإلنسان قضاإه

 .(4)ن تصرفاته حال إفاقته كتصرفات العقالءالعراقً فإن جمٌع تصرفات األول باطلة, أما الثانً فإ

 فاقداً التمٌٌز : ومنه الغضبان -رابعا ً:

 (3)وهو الذي ال ٌتصور ما ٌقول وال ٌدري ما ٌصدر عنه... 

إذا ؼلب علٌه الهذٌان فاختلط جده بهزله ال ٌقع طالقه لفقه اإلدراك وخروجه عن شعوره استناداً إلى قوله 

 . (5)ال طالق وال عتاق فً إؼالق")صلى هللا علٌه وسلم(" 

على قٌام حالة الؽضب محو مما ٌدخل فٌما لمحكمة الموضوع من سلطة فً تقدٌر الدلٌل  دلةإالوتقدٌر توافر 

 بصدده لرقابة محكمة النقص طالما كان استخالصها سابؽاً.فً الدعوى فال تخضع 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .753( ٌنظر:د.أحمد نصر الجندي,موسوعة األحوال الشخصٌة, الجزء األول, ص7)

 .72( ٌنظر:د. محمد سعود ألمعٌنً, اإلكراه وأثره فً التصرفات الشرعٌة, ص6)

 .743( ٌنظر:د.أحمد الكبٌسً, الوجٌز فً شرح األحوال الشخصٌة وتعدٌالته, الجزء األول,ص4)

 .674السنة, المجلد الثانً,ص( السٌد السابق,فقه 3)

 أبو داود, وقال اإلؼالق الؽضب. أخرجه, 3/51,إعالم الموقعٌن 2/623( نٌل األوطان3)

اله الؽضب المإثرة, حوال ٌكفً لبطالن طالق الؽضبان أن ٌكون مبعثه الؽضب بل ٌشترط أن تصاحب 

 , وقد قسم ابن القٌم الؽضب على ثالثة درجات: (7)إٌقاع الطالق حتى تنتج أثرها على إدارة المطلق

 ما ٌزٌل العقل وٌخرج صاحبه عن إدراك ما ٌقول وما ٌفعل وهذا ال ٌقع طالقه بال منازع. -األول:

 بحٌث ال ٌمنع صاحبه من تصور ما ٌقول وٌقصده, فهذا ٌقع طالقه بال منازع. بداٌته ما ٌكون فً -الثانً:



21 
 

فال ٌزٌل عقله بالكلٌة, ولكن ٌحول بٌنه وبٌن نٌته بحٌث ٌندم على ما فرط منه  أن ٌستحكم وٌشتد به -الثالث:

 . (6)إذا زال, وهذا كل نظر وقد رجح ابن عابدٌن عدم وقوع طالقه فً هذه الحالة

 -كذلك المدهوش :

,إاّل أن , بحٌث ٌؽلب علٌه الخلل فً أقواله وأفعاله (4)وهو من زال عقله نتٌجة الذهول بسبب الخوؾ ونحوه

قانون األحوال الشخصٌة العراقً عرؾ المدهوش بؤنه هو من اعترته حالة انفعال ال ٌدري فٌها ما ٌفعل 

 .(3)وما ٌقول من أثر مصٌبة مفاجبة أو صدمة عصٌبة أو فزع شدٌد

وال ٌقع طالق المدهوش لقوله )صلى هللا علٌه وسلم(" ال طالق وال عتاق فً إؼالق" واإلؼالق ٌعنً 

 .(5)أي ان ٌؽلق على الرجل قلبه فال ٌقص الكالم أو ال ٌعمل به الؽضب

وكذلك من فقد التمٌٌز لكبر سن أو بسبب مرض, فال ٌقع طالقهم وال ٌقصد بالمرض عن مرض الموت بل 

كل مرض ٌجعل الشخص فاقد للتمٌٌز, فإذا أطلق المرٌض زوجته فً حال هذٌان فلما أفاق أنكر أن ٌكون 

,والمرجح فً ذلك كله إلى أهل الخبرة  (2)ٌلزمه الطالق وٌحلؾ أنه ما شعر بما وقع منه قد طلق زوجته فال

 والطلب.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .758مستشار:د.أحمد نصر الجندي, موسوعة األحوال الشخصٌة, الجزء األول, ص (7)

 16واسماعٌل امٌن , االحوال الشخصٌة ,ص ٌنظر , احمد محمد المملً (6)

 .781وري, شرح قانون األحوال الشخصٌة, ص( د.عثمان التكد6)

 .745, ص7الشخصٌة,ج األحوال( ٌنظر:د. أحمد الكبٌسً, الوجٌز فً شرح 4)

 .619( ٌنظر: د.محمد سمارة, أحكام وآثار الزوجٌة, ص3)

 .671األحوال الشخصٌة العراقً, ص ( ٌنظر :د.فاروق عبد هللا كرٌم, الوسٌط فً شرح5)

 

 طالق المرٌض بمرض الموت: -خامسا ً:

المرٌض هو من كان فً حالة نفسٌة ٌعتقد جازما ً أنه مٌت أو ٌؽلب على ظنه ذلك وٌموت فعال ً فإذا طلق 

 حرمانها من المٌراث ومات فً مرضه فهنا الزوجة ترث زوجهازوجته فً هذه الحالة طالقا ً بابنا ً بقصد 

 . (7)ما دامت فً العدة,وٌكون طالقها بابنا ً
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وبذلك فان الطالق هنا ال ٌقع,أما الراجح من رأي الفقهاء هو وقوع طالق المرٌض مرض الموت لقوة 

األدلة الشرعٌة وسالمتها من النقد منها قول رسول هللا)صلى هللا علٌه وسلم("ثالث جدهن جد وهزلهن جد, 

 . (6)ك اإلجماع فقد اتفق األبمة على وقوع طالق المرٌض مرض الموتالنكاح والطالق والعتق" وكذل

ولقد منع  القانون العراقً وقوع طالق المرٌض بمرض الموت أصال ً وبالتالً فإذا مات من ذلك المرض 

فإن زوجته باقٌة على حالها, وترثه زوجته لعدم وقوع طالق وهذا الرأي منقول عن الحسن البصري رحمه 

ٌقول إن هذا لٌس بطالق وهما زوجان ٌتوارثان إن مات الزوج من مرضه,فإذا أصح من ذلك هللا الذي 

المرض فطالقه طالق صحٌح وال ترث زوجته,وقد أخذ هذا الرأي مما ورد فً فصل عبد الرحمن ابن 

فورثها عثمان بن عفان بعد أن مات  الكلبٌةعوؾ رضً هللا عنه من أن طلق زوجته تماضر بنت اصبػ 

الرحمن فً ذلك المرض الذي طلق زوجته فٌه, وبعد:قال الشافعً فً الؽرٌم فاعتبره أشبه بالقاتل فٌرد عبد 

امت فً العدة بشرط ٌعتبر الزوج أما عن الحنفٌة فقالوا ترثه فً ما د, (4)علٌه مدة معادلة له بنقٌض قصده

ن الشرطٌن ال تستحق المٌراث وقال مٌراثها, وأن ال ٌكون الطالق برضاها , ومع انتفاء أمر هذٌرا ً من فا

 الحنابلة ترثه ما لم تتزوج, وؼن خرجت من العدة, وطالت المدة, وقال المالكٌة ترثه وان تزوجت.

 -:(3)أما األمامٌة فإنهم قالوا إذا طلقها مرٌضا ً ترثه هً, سواء أكان الطالق رجعٌا ً, أو بابنا ً بشروط أربعة

 ى طالقها.أن ٌموت قبل أن تمضً سنة عل -7

 تزوج قبل موته.تأن ال  -6

 أن ال ٌبرأ من المرض الذي طلقها فٌه. -4

 أن ال ٌكون الطالق بطلب منها. -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/46( ٌنظر:د. عبد الستار حامد,أحكام األسرة فً الفقه اإلسالمً,7)

 .46األحوال الشخصٌة, ص ( ٌنظر:د. محمد أبو زهرة,6)

 .745, ص7( ٌنظر:د. أحمد الكبٌسً, شرح قانون األحوال الشخصٌة العراقً,ج4)

 .799, ص7(ٌنظر: محمود جواد مؽنٌة, الفقه على المذاهب الخمسة,ج3)

وألحق المشرع بالمرٌض مرض الموت الشخصً الذي ٌقع فً حالة ٌؽلب فً مثلها الهالك كالمحكوم علٌه 

و ٌقدم للتنفٌذ, أو الراكب فً طابرة أشرفت على السقوط, أو الراكب فً سفٌنة أشرفت على باإلعدام وه

الؽرق,أو كان الشخص أسٌرا ً لدى دولة أو جماعة اعتادت قتل األسرى, فهإالء جمٌعا ً ٌعاملون معاملة 

 . (7)المرٌض مرض الموت وحكمهم حكمة وهو عدم وقوع طالقهم وتورٌث زوجاتهم
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ون الزوج فارا ً بالطالق تكون الزوجة عند الحنفٌة فارة أٌضا ًمن مٌراث زوجها لها إذا حدث هذا وكما ٌك

منها ما ٌوجب الفرقة بٌنها وبٌن زوجها فً مرض موتها, كؤن ارتدت عن اإلسالم, او اختارت بخٌار 

زوجها إن  البلوغ او اإلفاقة, او اتصلت بؤحد أصوله أو فروعه اتصاالً ٌوجب حرمة المصاهرة وٌرثها

ماتت فً عدتها ألنها قصدت حرمانه من المٌراث فتعامل بنقٌض مقصودها,وإن مات هو فً أثناء عدتها 

 فال ترثه ألنه أسقطت حقها بفسخ الزوجٌة التً هً سبب المٌراث بٌن الزوجٌن.

أما الجعفرٌة فٌرون أن الزوجة لو باشرت سبب الفرقة ؼٌر الرجعٌة وهً مرٌضة مرض الموت فؤن 

 . (6)زوجها ال ٌرثها بعد موتها وإنما ٌرثها فقط فً فرقة الطالق الرجعً

فقهاء الشرٌعة اإلسالمٌة فً  إلٌه على ما تقدم أن القانون العراقً خالؾ ما ذهب  ًوبناءاوبقً أن نشٌر هنا 

مسؤلة طالق المرٌض مرض الموت فً إٌقاعه الطالق وتورٌث المطلقة كما هو منصوص علٌه فً 

( من المادة ذاتها بقولها)ال ٌقع طالق المرٌض فً مرض الموت أو فً حالة ٌؽلب فً مثلها 6)الفقرة

 .( 4)الهالك...(

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .678( د.فاروق عبد هللا كرٌم, شرح قانون األحوال الشخصٌة, ص7)

 .43م األسرة فً الفقه اإلسالمً, الطبعة األولى, ص( ٌنظر:د.عبد الستار حامد, أحكا6)

 .741حمد حسن كشكول والقاضً عباس السعدي,شرح قانون األحوال الشخصٌة, ص( ٌنظر: القاضً.4)

( من قانون األحوال الشخصٌة العراقً من أشخاص ال ٌقع طالقهم, 45وهذا مجمل ما ورد فً نص المادة)

 -بوقوع طالقهم من عدمه اال ان القانون العراقً ٌؤخذ بطالقهم وهم : إال أن هنالك أشخاصا ً اختلؾ الفقه

 (ناسً)الهازل, والمخطا, وال
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الهزل لؽة ضد الجد واصطالحا ً هو الكالم الذي لم ٌقصد به معناه الحقٌقً او المجازي  -طالق الهازل: -7

 العصمة.والمقصود منه هنا هو استعمال صٌؽة الطالق هازال ً من ؼٌر قصد فك 

وعند الحنفٌة ٌقع طالق الهازل لما ثبت عندهم عن رسول هللا)صلى هللا علٌه وسلم()ثالثة جدهن جد 

والرجعة علً )علٌه السالم()ثالث ال لعب فٌهن الطالق  اإلماموهزلهن جد, النكاح والطالق والرجعة( وعن 

زل ٌقع طالقه عقابا ً وتؽلٌال ً علٌه ألنه والنكاح( وقوله تعالى )وال تتخذوا آٌات هللا هزوا( وعلٌه إن الها

ٌستخؾ بآٌات هللا وأحكامه وبهذا قال الحنفٌة والشافعٌة والحنابلة فً قول للمالكٌة وخالفهم الرأي الجعفرٌة 

 . (7)اهرٌة وقول للمالكٌة حٌث ال ٌقع عنده طالق الهازلظوال

 اذا ذكر ٌتذكر هو من ٌفعل الشًء وهو ؼٌر متذكر , لكنه  -طالق الناسً : -6

وهو الذي ٌرٌد أن ٌتكلم بكالم فٌسبق لسانه الى الطالق, كما اراد أن ٌقول: زوجتً  -:طالق المخطا  -4

 . (6)مسافرة, زوجتً طالق

للفظ والفرق بٌن الهازل والمخطا, إن األول ٌقصد اللفظ)صٌؽة الطالق دون أثره(, أما الثانً فهو ال ٌقصد ا

ا ً ال دٌانة أي لو أختلؾ زوجان وقالت له طلقت وقال لم أقصد حكم القاضً قضاءوال أثر... وٌقع طالقهم 

بوقوع الطالق ألنه ٌحكم على الظاهر... والبد من مالحظة أنه ال تقبل دعوى الخطؤ لكً ال تفتح باب 

 . (4)التحاٌل , أما بٌنه وبٌن هللا فٌحل له البقاء مع زوجته, وطالق المخطا ٌقع عند الحنفٌة فقط

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .745( ٌنظر:القاضً محمد حسن كشكول وعباس السعدي,شرح قانون األحوال الشخصٌة, ص7)

 .15( ٌنظر: احمد محمد المومنً وإسماعٌل أمٌن, األحوال الشخصٌة, ص6)

 742قانون األحوال الشخصٌة, ص ٌنظر:القاضً محمد حسن كشكول وعباس السعدي,شرح( 4)

 

 

 -الخاتمة :

 -الصالحات وبعد :تتم  الحمد هلل الذي بنعمته 
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 ًً المتواضع مسجال فً ختامه اهم النتابج التً توصلت الٌها فٌه وموصٌا ببعض بإتمام هذا البحث  أنعم عل

 خصٌة العراقً .التوصٌات التً ارجوا ان تفهم فً معالجة الثؽرات الموجودة فً قانون االصول الش

 اوال: النتائج

إن الطالق هو رفع قٌد النكاح فً الحال أو فً المال ٌلفظ مخصوص وهو محظور إال للضرورة, وبٌنا  -7

 شروط المطلق والشروط العابدة للزوجة من بلوغ وعقل واختٌار.

 إٌقاعوضحنا كٌفٌة الطالق فً الفقه المعاصر وحكمه حٌث اختلؾ الفقهاء فً استعمال الرجل حقه فً  -6

فً  األصلالطالق فمنهم من ذهب الى إن األصل فً الطالق اإلباحة وذهب جانب آخر من الفقه الى ان 

 آن أو السنة.الشرعٌة سواء من القر ادلتهة ولكال الجانبٌن الطالق والحظر وأنه مباح للضرور

الحكمة منه وهو حفظ لمصلحة الزوجٌن,ثم وضحنا أشخاص ال ٌقع طالقهم ال شرعا ً وال  إلىوقد أشرنا  -4

قانونا ً ومثله السكران والمكره ومن فً حكمه وبٌنا ألشخاص اختلؾ الفقهاء فً ما بٌنهم بوقوع طالقهم 

 ووضحنا ما أخذ به القانون العراقً.

فً ظروفه المتؽٌر لٌتمكن من  اإلنسانعلى مدى صالحٌة فً التشرٌع ألحوال  خرجنا بنظرة واضحة -3

 بٌن البشرٌة. وإسعادالقٌام بوظابفه التً أوكلها هللا الٌه من خالفة فً األرض عمارة لها 

 توصٌات :الثانٌا : 

فً مسؤلة طالق المرٌض مرض  اإلسالمٌةفقهاء الشرٌعة  إلٌهالقانون العراقً خالؾ ما ذهب  إن -7

( من 6عدم إٌقاعه الطالق وتورٌث المطلقة كما هو منصوص علٌه فً الفقرة)الموت فً 

 (بقولها )ال ٌقع طالق المرٌض فً مرض الموت أو فً حالة ٌؽلب فً مثلها الهالك....(4المادة)

رث, وعلى ذلك والقصد هو تورٌث زوجاته باعتبار ان طالقهم كان بقصد حرمان الزوجة من اإل

 نرجو بإٌقاع طالقهم مع تورٌث زوجاتهم ؼراراً لما ذهب إلٌه فقهاء الشرٌعة اإلسالمٌة.

إن القانون العراقً لو ٌورد نص خاص بعدم طالق المخطا والناسً والهازل وهو بذلك خالؾ ما  -6

( بضرورة 45ذهب الٌه ؼالبٌة الفقهاء من عدم إٌقاع طالقهم ولذلك نجد الضروري تعدٌل المادة)

 النص على عدم طالق هإالء .

وهذا آخر ما ارد إٌراده فً هذا البحث وأسؤل هللا أن ٌجعل عملً هذا خالصا ً لوجهه الكرٌم, وآخر دعوانا 

أن الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌد المرسلٌن محمد)صلى هللا علٌه وسلم( وعلى آله 

 وصحبه أجمعٌن.
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, 7الروض النفٌر شرح مجموعة الفقه األكبر, حسن بن أحمد, مكتبة المإٌد, الضابق,ط .75

 .3/411م, 7981
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,المستشار أحمد نصر الجندي, دار الكتب القانونٌة شرح قانون األحوال الشخصٌة العراقً .72

 .6177السبع بنات, -مصر المحلة الكبرى–

شرح قانون األحوال الشخصٌة, د.عثمان التكروري, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع,  .71

 .6113الطبعة األولى, الوسٌط فً شرح قانون األحوال الشخصٌة,عمان, 

 .745ضً محمد حسن كشكول,عباس السعدي,شرح قانون األحوال الشخصٌة,القا .78

 .8/6عفة المحتاج, بشرح المنهاج, شهاب الدٌن أحمد بن حجر الهٌشمً, )د.ت(: .79

 -بٌروت -فقه السنة, السٌد سابق, الطبعة الرابعة والمجلد الثانً,دار الفكر للطباعة والنشر .61

97954. 

ٌد, الطبعة الفقه على المذاهب الخمسة, محمد جواد مؽنٌة, دار التٌار الجد .67

 م(.6118 -هـ7369العاشرة,)ت

 .4/621القاموس المحٌط, مجد بن ٌعقوب الفٌروز أبادي, مإسسة الرسالة, د.ت:  .66

 .6/95لسان العرب, ابن منظور, مطابع كوست توماس وشركابه, مصر, مارة)طلق(  .64

 .7/781, دار الفكر:6مدى حرٌة الزوجٌن فً الطالق, للصابونً,ط  .63

 -م7983بؽداد, -, مطبعة العان7ًالحٌاة, د. مصطفى الزلمً, طمدى سلطان اإلرادة و .65

 .78381هـ:7313

 م.7981بؽداد, -مسند اإلمام األعظم أبو حنٌفة, جمٌل إبراهٌم حبٌب, مكتبة الشرق الجدٌد .62

المؽنً والشرح الكبٌر, ابن قدامه المقرسً, المكتبة السلفٌة والمإٌد المدٌنة المنورة  .61

8/643. 

منحصر علٌل, أبً عبد هللا محمد بن عبد الرحمن الطرابلسً المؽربً  مواهب الجلٌل,شرح .68

 .3/71هـ(, مكتبة النجاح: 593المعروؾ بابن الخطاب)ت

 .6112موسوعة األحوال الشخصٌة, المستشار. احمد نصر الجندي, دار الكتب القانونٌة,  .69

 .3/51, إعالم الموقعٌن  2/623نٌل األوطار, الشوكانً محمد بن علً بن محمد:  .41

 .687916:1/339النٌل والشفاء العلٌل, عمر بن ٌوسؾ أصفرٌٌن, دار الفتح, بٌروت, ط .47

, 6المتنبً,ط -الوجٌز فً شرح األحوال الشخصٌة, أحمد الكبٌسً, المكتبة القانونٌة, بؽداد .46

7/761. 

 االنترنٌت .  .44

 القوانٌن  .43

 م. 7959( لسنة 788قانون االحوال الشخصٌة رقم ) .45
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