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 المقدمة

يعتبر الطالؽ من اكثر المشاكل التي تفرغ لها علماء االجتماع واالختصاصيوف النفسيوف وكذلك علماء الدين     
بحثا عن االسباب الداعية , حيث اف الخالفات الزوجية  امر طبيعي الحصوؿ بين الزوجين , حيث اف التفاىم 

تؤدي الى ضياع ىذا التفاىم  فالبد من بين الزوجين يمكن اف يضمحل او اف تحصل اشكاالت بين الزوجين 
وجود حلوؿ شرعية لهذه المشاكل الطارئة اذ انو لو اف الزواج ىذا ال نهاية لو وال يمكن فك عصمتو فاف كال 
الزوجين سيعيشاف وخاصة الزوجة حياة ال تطاؽ , والحياة الغير مستقرة ليست حياة سعيدة وقد يؤدي عدـ ايجاد 

 ,قوع في محاذير عديدة حل موضوعي لها الى الو 

, ما يؤىلها  دئةواالسالـ ارادة للمؤسسة الزوجية اف تكوف مؤسسة مستقرة يعيش فيها الزوجاف حياة سعيدة ىا   
لتاسيس عائلة تخرج للمجتمع عناصر تساىم في بنائو ورقيو وتقدمو والذي لن يتوفر فيما لولم يكن يوجد في 

شكاؿ الطارءء فالزواج مؤسسة ارادىا ا هل سبحانو وتعالى اف تكوف الشرع الحنيف ما يساعد على حل ىذا اال
مؤسسة مستقرة ىادئة يعيش فيها كال من الزوجين حالة  السكن والهدوء  واالستقرار  وقد عبر ا هل سبحانو وتعالى 

 عن ذلك بقولو :

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لَِّتْسُكنُ )) اتِِه أَْن َخَلَق لَُكم مِّ ٌَ ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فًِ َذلَِك َوِمْن آ َودَّ َنُكم مَّ ٌْ َها َوَجَعلَ َب ٌْ وا إِلَ

ُروَن  َتَفكَّ ٌَ اٍت لَِّقْوٍم  ٌَ  1(21)آَل

ال بد من حل  فحين اذففاذا ما تحولت الحياة الى اضطراب السكن  والمودة الى بغض  والرحمة الى نقمة  
وتعالى  رحمة منو بعباده  وتخفيفا منو عنهم  واعتبر اف  سبحانو وىذا الحل موجود في االسالـ  وقد شرعو ا هل

االمساؾ  بالزوجة من دوف مبرر  ولمجرد االضرار  ىو اعتداء  غير مقبوؿ  من الزوج وىذا  ما اورده ا هل عز وجل 
 بقولو  تعالى :

َذإ َطمَّْقُتُم إلنََّساء َفَبَمْغَن َأَجَمُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَ   ْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َواَل ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَرإرًإ َوإِ 
لّمِه َعَمْيُكْم َوَما لََّتْعَتُدوْإ َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَمَم َنْفَسُه َواَل َتتَِّخُذَوْإ آَياِت إلّمِه ُهُزوًإ َوإْذُكُروْإ ِنْعَمَت إ

 2(231)َيِعُظُكم ِبِه َوإتَُّقوْإ إلّمَه َوإْعَمُموْإ َأنَّ إلّمَه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميم   َأنَزَل َعَمْيُكْم مَِّن إْلِكَتاِب َوإْلِحْكَمةِ 

 
                                                           

 .21. سورة الروم  1
 .231. سورة البقرة :  2
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فالمطلوب اذا بعد اف شرع ا هل عز وجل لنا الطالؽ ىو اما اف نعاشرىن بمعروؼ ومحبة ومودة , او اف لم      
الطالؽ ىو حل موضوعي لعدـ امكاف بالطالؽ ولكن بالمعروؼ ايضا بمعنى اف نستطيع ذلك اف يكوف الحل 

 العيش حياة مستقرة ال مجرد انتقاـ من قبل الزوج من الزوجة .

فال يوجد مبرر موضوعي اخالقي او شرعي للتمسك بزوجة ال يريدىا ىذا االنساف بل ويكرىا ايضا , النو       
ـ وجود ما يبرر لالستمرار في حياة في ىذه الحالة يكوف ابقاءىا معو من دوف وجود المودة والمحبة وفي حاؿ عد

غير مستقرة فاف االمساؾ لها والحالة ىذه يكوف لالضرار ومن اجل التشفي  وفي ىذه الحالة ومن ناحية الشرعية 
يصنف ىذا االمساؾ بهذا الشكل بانو اعتداء بغير حق ويجعل الزوج كما في نص االية : ) ظالم لنفسو ( ومن 

على المرتكب الشنع الموبقات والمحرمات , فقد قاؿ ا هل سبحانو وتعالى في  الواضح اف ىذا الوصف يطلق 
 كتابو الكريم :

َنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنْ ))   ٌْ ُهْم َساِبٌق ُثمَّ أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذٌَن اْصَطَف

 ِ َراِت بِإِْذِن هللاَّ ٌْ  321((   َذلَِك ُهَو اْلَفْضلُ اْلَكبٌِرُ بِاْلَخ

فال يجوز والحالة ىذه اف يسعى االنساف لالمساؾ بزوجتو وىو كاره لها , او ىي كارىة لو لمجرد انو يريد االضرار 
بها , خاصة مع وجود الفسحة من الناحية الشرعية  التي تسمح لو من دوف أي اشكاؿ بانها العالقة مع المحافظة 

 حقوؽ كال الطرفين كما سيتبين لنا .على 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .32. سورة فاطر :  1
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 المبحث االوؿ

 ماىية الطالؽ وحكمو والحكمة منو

 المطلب االوؿ / ماىية الطالؽ

من  االطالؽ , يقاؿ اطلقت الغنم او الطيور والعرؼ خصص استعمل ) طلق ( في رفع  مأخوذالطالؽ لغة      
 1القيد المعنوي ويقاؿ طلق الرجل زوجتو وال يقاؿ اطلقها .

واذا عرفنا باف الطالؽ ىو رفع قيد النكاح فاننا يجب اف نعرؼ باف مصدر الجواز الشرعي لهذا التصرؼ     
يكمن في كتاب ا هل ونسبو رسولو الكريم حيث نجد في كتاب ا هل تعالى )) الطالؽ مرتاف فامساؾ بمعرؼ او 

 2تسريح باحساف ((وقد ذكر الطالؽ في سورة البقرة واالحزاب .

د تعرؼ الفقهاء على تعريف القانوف اما تعربف الطالؽ حسب نص المادة الرابعة والثالثوف من قانوف ق     
االحواؿ الشخصية العراقي فيقصد بو )) رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او الزوجة واف وكلت بو او يوصف من 

 3اال بالصيغة المنصوصة لو شرعا .القاضي وال يقع الطالؽ 

اما اصطالح الفقهاء فهو رفع القيد الثابت في الحاؿ والماؿ بلغط مخصوص ورفع القيد في الحاؿ يكوف في     
 4الطالؽ البائن وفي الماؿ يكوف بالطالؽ الرجعي .

 والطالؽ ىو قاعدة للزوج والقاعدة الشرعية ىي ) الجواز الشرعي ينافي الضماف ( لذا فاف التساؤؿ الذي يثار    
في ىذه الحالة ىو اذا كاف الزوج يملك وقف احكاـ الشريعة االسالمية حق االنفراد وبطالؽ زوجتو وحل رابطة 

 5الزوجية ابتاعا لقولو تعالى )) ال جناح عليكم اف طلقتم النساء (( .

 6فما ىو المسوغ الشرعي والقانوني اذف لدفع التعويض عن ىذا التصرؼ المشروع .

                                                           
 .1, ص 2005. المحامً صباح المفتً , احكام الطالق بٌن الشرٌعة والقانون , بغداد , شارع المتنبً ,  1
 ( .229. سورة البقرة )  2
 . 10. المحامً ,صباح المفتً , مصدر سابق , ص  3
. د. احمد الكبٌسً , شرح قانون االحوال الشخصٌة . الجزء االول , الطالق والزواج واثرهما , المكتبة القانونٌة , بغداد, ص  4

171. 
 . 44, ص  2005قانون االحوال الشخصٌة , لسنة .المحامً  صباح سلمان المفتً , نفقة الزوج واالقارب , شرح  5
 . 236. سورة البقرة , ص  6
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ء الشريعة منذ القدـ واستنادا لالحاديث النبوية اعطاء صورة اخرء للطالؽ فاالساس عندىم لقد حاوؿ فقها    
ىو الكراىية مصدقا لقولو  عليو الطالة والسالـ )) الطالؽ يهتر عرش الرحمن ((وقولو )) لعن ا هل كل ذواؽ 

ي الطالؽ فاشترطوا باف ال طالؽ (( كما وضعوا عقبات  اخرء في سبيل تحجيم ارادة الزوج عند استعمالو حقو ف
والطالؽ فرقة بين الزوجين ىذه الفرقة ال تكوف اال بعد الزواج الذي  1يكوف مريضا او في حالة غضب شديد .

اساسو المساكنة والود والرحمة لذلك نجد ا هل عز وجل جعل في الطالؽ  رحمة فقاؿ تعالى )) واف يتفرقا يغن 
 2ا هل كل من سحتو (( 

جو ميثاؽ ا هل الغليظ بين الزوجين فاف الطالؽ قيمة رفع قيد ىذا الميثاؽ ولذلك رفعو الحكماء والزواج      
ونراىم في تعريف الطالؽ جعلوا باب الزوجية مفتوحا لمن يريد اف يتبارؾ سكن ا هل مودة ورحمة وكاف الطالؽ رفع 

فمن طلق نكاح في الحاؿ او االستثناء قيد النكاح في الماؿ بالطالؽ الرجعي كقاعدة عامة ولم يكن رفع قيد ال
رجعيا يجوز لو اف يرجع زوجتو  ليعود الى ما جعلو ا هل  بين الزوجين من سكن ومودة ورحمة وا هل عز وجل يبين لنا 

 3)) ويعولهن احق يردىن في ذلك اف ارادوا اصالحا ((

ومن خرج على القاعدة في الطالؽ وطلق في الحاؿ أي الطالؽ البائن مثل ىذا الطالؽ بوادر ارجاع مطلقتو     
الى الزوجية عليو اف يتزوج رضائنا من جديد وسببب ذلك اف المطلق رفع قيد النكاح بالطالؽ االستثنائي الذي 

اباحتو او حظره فقيل االصل قيمة المنع  الطالؽ من حيثباشره من اجل ذلك  نجد القتها يترددوف في وصف 
وال يباح اال لحاجتو بمعنى اف الطالؽ مشروع من جهة اذا قامت دواعيو فيو ازالة ملك النكاح عندما تكوف ىناؾ 

 4داعية اليو وىو محظور من جهة اف قيمة قطع الزواج الذي رتب ا هل عليو مصالح الدنيا ونعيم االخرة .

لزوج الف ا هل تعالى خاطب الرجل دوف المراءة في امر الطالؽ اكثر من اية من ايات القراف والطالؽ يقع من ا     
وقولو تعالى )) الطالؽ مرتاف فامساؾ بمعروؼ او    5الكريم قاؿ تعالى )) يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ((

 7تنكح زوجا غيره (( وكذلك قولو تعالى )) فاف طلقتها فال تحل لو من بعد حتى   6(( بأحسنتسريح 

 المطلب الثاني / حكم الطالؽ والحكمة منو
                                                           

 . 44,ص . المحامً , صباح سلمان المفتً , المصدر السابق 1
 .44,ص. المحامً , صباح سلمان المفتً , المصدر السابق  2
 . 228. سورة البقرة  ص  3
 . 87, 86, ص 2011الشخصٌة , لسنة . المستشار , احمد نصر الجندي , شرح قانون االحوال  4
 . سورة الطالق . 5
 . 229. سورة البقرة  ص  6
 .292230. سورة البقرة ص  7
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 حكم الطالؽ 

 اذا ابى الغيبية وكطالؽ الحكمين في الشقاؽ  وطالؽ الظاىر .كطالؽ المولى بعد التربص   -الوجوب : .1
وفي رواية عند الحنابلة انو حراـ في ىذه  كالطالؽ من غير حاجة تدعو اليو مع الوئاـ وااللغة  -الكرامة : .2

الحالة الف المطلق يضر بنفسو وزوجتو وفيو انعداـ للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة اليو فكاف 
 حراما كاتالؼ الماؿ ولقولو عليو الطالة والسالـ )) ال ضرر وال ضرار (( .

عشرتها والتضرر  منها من غير حلوؿ الغرض وىو عند الحاجة اليو لسوء خلق المراءة وسوء  -االباحة : .3
 بها .

وىو عند تفريط المراءة في حقوؽ ا هل او تكوف لو امراه غير حقيقية واذا ما زادت الحالة عند  -الندب : .4
حدىا المحتمل في ىاتين الحالتين فاف الطالؽ يحتمل اف يكوف واجبا ويندب الى الطالؽ في حالة 

 مراءة الى المخالفة لتزيل عنها الضرر .الشقاؽ وفي حالة التي تخرج ال
  1وىو الطالؽ في الحيض او في الطهر الذي يباشر الزوج فيو وسمي ) الطالؽ البدعي (  -الحظر : .5

 -اما حكم اىل الطالؽ قبل اف تعتبره االحكاـ الخمسة فقد اختلف الفقهاء فيو على اتجاىين :    

 اء الى اف االصل في الطالؽ االباحة واستدلو رايهم بالكتاب والسنة .ذىب فريقين من الفقه -االتجاه االوؿ :

اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْف طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما َلْم َتَمسُّوُىنَّ َأْو تَػْفِرُضوا َلُهنَّ االدلة في الكتاب قولو تعالى  )) .1
 2اْلُمْحِسِنيَن((  َعَلى َحقِّا ۚ  اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدرُُه َمَتاًعا بِاْلَمْعُروِؼ  َعَلى َوَمتػُِّعوُىنَّ  ۚ  َفرِيَضًة 

 فاالية الكريمة  تدؿ على اباحة الطالؽ وعدـ جناح على الزوج في ايقاعو كما جاء النص القرائي .
) صلى ا هل عليو والو وسلم (  اذ اف طلق االدلة من السنة : ويتدلوف بما في السنة العلمية لرسوؿ ا هل  .2

ولم يكن فيها كبر سنة وال ربية  زوجتو حفصة حتى نزؿ عليو الوحي بامره اف يرجعها فانها حوامة قوامة 
.3 

االتجاه الثاني : ذىب فريق من الفقهاء الى اف االصل في الطالؽ الحظر وااليباح اال للحاجة واستدلو لربهم بما 
 يلي :

                                                           
, الزواج والطالق , مطبعة المعرف ,  بغداد 1ج. د. احمد عبٌد الكبٌسً , الحوال الشخصٌة فً الفقه والقضاء والقانون ,  1

 .181,ص 1972,
 . 36. البقرة :  2
 .260, ص2010خضر قادر  , دور االدارة فً احكام الزواج  والطالق والوجٌه , ط العربٌة لسنة  . د. محمد 3
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اف النكاح عقد مسنوف بل ىو واجب فكاف الطالؽ   للسنة  وتقويما  للواجب فكاف االصل ىو الحظر  .1
 1والكراىية اال انو رفض للتاديب  او للتخلص .

َوِمْن آيَاتِِو َأْف في الطالؽ بال سبب كقراف النعمة فاف النكاح نعمة من ا هل تعالى على عباده قاؿ تعالى ) .2
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة َخَلَق َلُكْم ِمْن أَ  َها َوَجَعَل بَػيػْ ِلَك ََليَاٍت ِلَقْوـٍ  ِإفَّ  ۚ  نْػُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَيػْ ِفي ذََٰ

 3وكعفراف التسمية حراـ وىو رفع النكاح المشوف ال يحل اال عند الضرورة .2(يَػتَػَفكَُّروفَ 
فضال عما فيها كغفراف النعمة حراـ ولهذا قاؿ تعالى  وفي الطالؽ ال حاجة ايذاء المراة واىلها واوالدىا .3

قانتات الرجاؿ قواموف على النساء بما فضل ا هل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات )
حافظات للغيب بما حفظ ا هل والالتي تخافوف نشوزىن فعظوىن واىجروىن في المضاجع واضربوىن فإف 

ال تطلق الفراؽ وعليو الحديث قولو )  أي  4  ) أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إف ا هل كاف عليا كبيرا
اجع فيما نرء ىو القائل اف االصل والمر  5صلى ا هل عليو والو وسلم ( ) ابغض الحالؿ الى ا هل الطالؽ ( 

 في الطالؽ الحظر ويباح عندما تدعو الحاجة اليو وذلك لالدلة المذكورة من قبل .

مما تعانيو من ظروؼ شاذة  لألسرةالحكمة من الطالؽ : لقد شرع ا هل سبحانو وتعالى الطالؽ انقاذا        
استعصى على المصلحين اصالحا والدليل على جواز الطالؽ الكتاب والسنة واالجماؿ والعقل امن الكتاب 

تِِهنَّ فايات عدة منها قولو تعالى ) ؿ ( واما السنة فاحاديث كثيرة تديَا َأيػَُّها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُىنَّ ِلِعدَّ
على ذلك منها قولو صلى ا هل عليو والو وسلم ) انما الطالؽ لمن اخذ بالساؽ ( وكذلك قولو ) ابغض الحال ؿ 

ا هل صلى ا هل عليو والو وسلم الى عصرنا عند ا هل الطالؽ ( واما االجماع فاف علماء ىذه االمة من لدف رسوؿ 
 6ىذا مجمعوف على جواز الطالؽ واباحتو .

الشريعة  االسالمية على الزواج وترغيبها فيو وحرصها على بغاء الرابطة الزوجية اال انها لم  ىذا ومع حث     
تغفل عن واقع النفوس وطنيتها الف بعض االحواؿ تعتري فيها طالقا  اال كما امر ا هل تعالى بو عليو وىو التغير الى 

    7الطالؽ واما ما عدا ذلك فياصل وتعد حدود ا هل تعالى .

                                                           
 . 59. محمد خضر قادر , مصدر سابق , ص  1
 . 21. سورة الروم :  2
 . 59. محمد خضر قادر , مصدر سابق , ص  3
 . 34. سورة النساء :  4
 . 59. محمد خضر قادر , مصدر سابق , ص  5
 .8, صم 1986هـ , 1406عبد الستار حامد , احكام االسرة فً الفقه االسالمً , احكام انهاء النكاح , . د.  6
 . 57. د. محمد خضٌر قادر , مصدر سابق , ص  7

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=304&idto=304&bk_no=51&ID=291#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=304&idto=304&bk_no=51&ID=291#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=304&idto=304&bk_no=51&ID=291#docu
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اما الزواج فهو اللبنة االولى في بناء المجتمع فهو لم يشرع في االسالـ اال لتكوف االسرة تكويننا يحقق لها     
السعادة ويضمن لها الهناء ويكفل لها الهدوء واالستقرار  وال يكوف ىذا التكوين قوي البنياف اال اذا ايقن كل من 

ويقاسمو الرحمة ويبادلو المودة  ويعينو على اجتياز  مصاعب   الزوجين بانو شريك لالخر مدء الحياة يسكن اليو
وال وائمها الف االسرة المكونة على ىذا الوجو ىي اللبنة االولى في بناء المجتمع الفاضل الذي ينشده  الحياة 

لزواج في االسالـ ولذلك يعتبر القراف الكريم طالؽ المراءة القائمة بواجبتها المطيعة لزوجها المنقذة لمخاطر ا
ُغوا )معاشرتها ظلما وعدواننا وىذا ال يجوز في شريعة االسالـ لذلك يقوؿ سبحانو وتعالى  فَِإْف َأطَْعَنُكْم َفاَل تَػبػْ

كما اف الرسوؿ صلى ا هل عليو والو وسلم كاف يحض الرجل على اف  1 لََّو َكاَف َعِليِّا َكِبيًرا(ال ِإفَّ  ۚ  َعَلْيِهنَّ َسِبياًل 
 2يبقوا على زوجاتهم وال يطلقوف فيقوؿ ) تزوجوا وال تطلقوا فاف الطالؽ يهتز منو العرش ( 

لينفرىم منو ويبعدىم عنو  3وفي رواية اخرء ) تزوجوا وال تتطلقوا فاف ا هل ال يجب الذواقين وال الذواقات (       
  4ضرورة او حاجة .ال ل

ولهذا يقرر الحنفية اف االصل في الطالؽ ىو الخطر لما فيو من قطع النكاح الذي تعلقت بو المصالح      
الدينية والدنوية والكن ىذه الحياة الزوجية قد ينعدـ فيها حسن العشرة بين الزوجين  لما بسبب اختالؼ طباعهما 

 ويرضى من سلوؾ شخصي او عيب خلقي او اصابة . ال يحباو اطلع احدىما من صاحبو على ما 

واحدىما يمرض يجعل االخر محروما يجمعهما روحيا جميعا من مباىج الزواج فيصاب بالحالة النفسية التي     
ربما تقوده الى ارتكاب بعض الجرائم الى غير ذلك من االسباب التي ال تتوافر معها المحبة والرحمة وال يتحقق 

استمرار الحياة الزوجية على ىذا الوضع قد يدعو   فيها التعاوف على شؤوف الحياة الزوجية وتتقيد حقوقها بل اف
 5كل واحد منها الى الفساد .

ورءء للضرر المترتب على الزوجين اباحت الشريعة االسالمية للزوج اف يطلق زوجتو وا ف يتحرر االثناف من      
 ي ظل الزواج الجديد ىذه الحياة التي غدرت جميعا وال يطاؽ وربما يتبدؿ على منصبا زواجو بزوجا اخر فينما ف

                                                           
 . 34.سورة النساء :  1
 . 127-3. بدائع الصنائع :  2
 .6628 -8.تغسٌر القرطبً :  3
 . 8, صم (1986 -هـ 1406الفقه االسالمً , احكام انهاء النكاح , ).د. عبد الستار حامد , احكام االسرة فً  4
5
 .وما ٌلٌه  8, ص.احكام االسرة فً الفقه االسالمً  
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وإف يتفرقا يغن ا هل كال من سعتو وكاف ا هل حياة زوجية سعيدة يتبادالف فيها المودة والرحمة مصداقا لقولو تعالى )ب
 1( يماواسعا حك

فالحكمة من تشريعو تتجلى حيث تدعو الحاجة اليو ويكوف ىو الطريق الوحيد للعالج الموفق فهو يعطي الوسيلة 
للتخلص من حياة زوجية تكوف مثاؿ االـ كما يعطي الفرصة للندـ على التسرع والعجلة وليس فيها أي عيب وانما 

في غير وضعو الذي شرع من اجلو فكاف  أي  العيب في اف بعض الناس بسبب جهلهم وحماقتهم استعملوه
 2ارتكاب المعصية وخاصة اذا لم تكن المراءة مقصرة في واجباتها الزوجية .

 

 

 المبحث الثاني

 صيغ الطالؽ وانواعو واثره على حل عقد الزواج

 االوؿ : صيغ الطالؽ المطلب

اختلف الفقهاء في لفظ الطالؽ الذي يقع فيو الطالؽ , منهم من قاؿ بالصريح  ومنهم من قاؿ بالكناية فقد       
 3ذعب الحنفية  وبعض المالكية  والشافعية والحنابلة والزيدية .

الطالؽ اف الطالؽ يقع بصيغة صريحة سواء كانت بوجود النية او بعدـ وجودىا  وذىب االمامية الى اف لفظ     
بالفظ ) انت طالق , او ىي طالق , او فالنة طالق ( يشرط وجود النية  اذ ال يقع الطالؽ واف كاف يكوف صريحا 

 4صريحا اال مع النية أي النية شرط  لوقوع الطالؽ .

سواء بوجود النية  بالفظ الصريح ة (  اختلف فيها الفقهاء وبعضهم قاؿ يقع وصيغ الطالؽ  ) الصريح الكناي    
 سواء بوجود النية  او بعدـ وجودىا الى اراء منها : عدـ وجودىا ومنهم من قاؿ بالكنايةاو ب

                                                           
1
 . 130. سورة النساء:  
2
 . المصدر السابق . 
 , بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصر , البن رشد  , مطبعة المٌزان الكبرى . 78-6/77. المبسوط , للسرقسً :  3
 هـ.1382,  2اٌران , ط –. الخالف فً الفقه , محمد بن الحسن بن علً الطوسً  مطبعة تابان  4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1128&idto=1128&bk_no=48&ID=549#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1128&idto=1128&bk_no=48&ID=549#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1128&idto=1128&bk_no=48&ID=549#docu
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حيث اف اغلب استعماؿ االلفاظ في  او الكناية الصريحة  باأللفاظالحنفية : قالوا اف صيغ الطالؽ تقع  .1
ورد بو النص او لم يرد  او حرفيا سؤاؿ يقيا او مجازيا لغوياالطالؽ ىو الصريح سواء كاف االستعماؿ حق

عندما يقوؿ الزوج لزوجتو  اكراـ يلزمني او على اكراـ يقع الطالؽ في ىذه الحالة او ىذه االلفاظ لكثرة 
استعماؿ العربية في ىذه االلفاظ وال يشترط في ىذه االلفاظ النية ولكن يشترط النية في االلفاظ الصراح 

الزوج لزوجتو ) في القراف الكريم التي اليقع بو الطالؽ اال بنية عندما يقوؿ  والفراؽ ومشتقاتها الواردة
 1سختك , فارقتك ( ال يقع الطالؽ اللفاظ اال بوجود النية .

الشافعية : قالو اف الطالؽ الصريح  ىو الطالؽ والسراح والفراؽ مشتقاتها وعندما يقع بهذه االلفاظ  .2
تميز صرح مثال اذا قاؿ الزوج لزوجتو طلقتك سرحتك وقع في  الفراؽ والسراح وىذه االلفاظ عندىم

 2ىذه االلفاظ  من غير نية .

 

الذي يجلي بو عقد الزواج ىي لفظ ) الطالؽ ( أي كل لفظة المالكية : قالوا اف صيغة الطالؽ  الصريح  .3
 3يتضمن مادة ) طلقة ( وعندىم النية شرط لوقوع الطالؽ .

الصريح يشترط اف يتوافر فيو مادة الطالؽ والوضع العراقي حيث انهم يتفقوف  الحنابلة : قالوا اف الطالؽ  .4
فَِإَذا وقد عبر القراف عن الطالؽ بقولو تعالى ) 4مع المالكية اال اف عندىم الطالؽ يقع بال نية صريح .

وقولو تعالى  5( ِهُدوا َذَوْي َعْدٍؿ مِّنُكمْ بَػَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُىنَّ ِبَمْعُروٍؼ َأْو فَارُِقوُىنَّ ِبَمْعُروٍؼ َوَأشْ 
ال  بالكناية عنو النوالنهما عند الطالؽ ال يطلقاف  6( الطالؽ مرتاف فإمساؾ بمعروؼ أو تسريح بإحساف)

 7صراحة فيهما والتعبير بهما ال يؤوؿ على جواز ايقاعها . 
االمامية : قالوا اف الطالؽ الصريح يقع عندىم بلفظ واحد عندما يقوؿ ) انتي طالق , او انتي طالقة (    .5

بشرط وجود النية حيث ال يقع الطالؽ اال بوجود صادقي  الكنايات ال يقع الطالؽ سوء كانت النية 
ير موجودة النو عندىم الطالؽ ال يقع ال بااللفاظ مشتقات من لفظ الطالؽ مادة ) الطالؽ موجودة او غ

                                                           
 .222هـ , منشورات دار مكتبة الحٌاة , ص  676 -602. المختصر النافع , لحعفر بن الحسن الحلً , الملقب بالمحقق ,  1
 وما بعدها .  6/77. المبسوط , للسرخسً :  2
 . 2/82, عٌسى الباي الحلبً , مصر 1ابراهٌم بن علً بن ٌوسف الفٌروز اٌادي , ط  . المهذب ابن اسحاق 3
 .264/ 8, المدٌنة المنورة : .المفتً  والشرح الكبٌر , ابن قدامة المقدسً , المكتبة السلعً والمؤٌدة ,  4
 . 2.سورة الطالق :  5
 . 229. سورة البقرة :  6
 . 260. المفتً , الشرح الكبٌر :  7

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=198&idto=199&bk_no=65&ID=138#docu
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( حيث ينحصر الطالؽ بهذه االلفاظ اذ انهم رفضوا الطالؽ بالكنايات وقالو ال يقع الطالؽ سواء كانت 
 1االلفاظ ظاىرة اـ خفية وسوء نوء الطالؽ او لم ينوي .

لنا اف الراي الراجح ىو اف يقع الطالؽ بالالفظ الصريحة مع وجود النية  وىذا  من خالؿ ما تقدمنا بو تبين    
الراي الراجح ىو اف يقع الطالؽ بالصيغة المخصوصة لو شرعا أي انو ال يقع الطال ؽ اال بلفظ الطالؽ ومشتقاتو 

 2ي .أي انو ال يقع الطالؽ اال بلفظ الطالؽ وىذا ما ورد في قانوف االحواؿ الشخصية العراق

 الطالؽ البدعي 

فهو طالؽ مخالف للشرع كاف يطلق الرجل زوجتو ثالث طلقات في مجلس واحد او اثناء فترة العدة دوف اف     
 3يتخلل ذلك رجعو بينهما او كانت المراءة في حيض .

وقد منح الطالؽ البدعي أي الطالؽ في الحيض حسب راي الحنفية لعدـ تطويل المدة للمراءة فقالو :     
االولى اف يؤخر الى الطالؽ الى اخر الطهر الذي جامعها فيو احترازا عن تطويل العدة وكذلك كاف راي الحنابلة 

.4 

تطويل العدة وقد اجمع الفقهاء على انو الطالؽ وذىب الشافعية الى تحريم الطالؽ البدعي الضرار الزوجة ب    
ِتِهنَّ(  البدعي منهي عنو لصريح االية الكريمة )َفطَلُِّقوُىنَّ   5ِلِعدَّ

التي من جهة العدو كما اذا اوقع طلقتين او ثالثة والطالؽ البدعي ىو ما اختل فيو شرط من شروط الطالؽ    
في زمن الحيض او في طهر مسها فيو والطالؽ البدعي اذا كاف في طهر واحد او من جهة الوقت كما اذا طلقها 

 6واقعا اال انو عصيانا ياثم فاعلو .

 

 

                                                           
 . 2/232. الخالف فً الفقه , للطوسً :  1
 , بغداد .2, د. احمد الكبسً , ص 1929لسنة   188. قانون االحوال الشخصٌة العراقً , رقم  2
 . 102. محمد عدنان شرٌجً , مصدر سابق . ص  3
 . نفس المصدر . 4
 .1. سورة الطالق :  5
 . 107والقانون , ص  والفقهاء. احمد عبٌد الكبٌسً , االحوال الشخصٌة  فً الفقه  6
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 المطلب الثاني: من حيث درجات ايقاعو وتقسم الى :

الطالؽ الرجعي : يرفع بالنكاح في الماؿ بمعنى انو ال يرفع احكاـ الزواج وقت صدوره من المطلق اذ  .1
حكما اذ يملك الزوج بعد صدور الزواج الطالؽ اعادة الطلقة ولذلك بين ا هل عز تبقى الزوجية قائمة 

ِلكَ وجل ) أي يكوف الزوج المطلق رجعيا احق بمراجعة مطلقتو وىي باجل  1( َوبُػُعولَتُػُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّىنَّ ِفي ذََٰ
اإلحناؽ ؿ عتدىا حتى عتدىا بهذا الطالؽ الرجعي بمعنى اف ىذا المطلق يملك بعد الطالؽ الرجعي خال

 2عبروا عن ىذه االعادة باستدامة النكاح رضيت المطلقة اـ ترض . 
وفي ىذه الحالة يراجع الرجل اىلو في الطلقة االولى والثانية قبل انتهاء العدة  بمخض رغبتو وارادتو دوف 

ْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالَثََة قُػُرَوٍء َواَل َواْلُمطَلََّقاُت يَػتَػَربَّ عقد جديد ىذا مع احتساب عدد الطلقات لقولو تعالى )
تُػُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّىنَّ ِفي َيِحلُّ َلُهنَّ َأف َيْكُتْمَن َما َخَلَق الّلُو ِفي َأْرَحاِمِهنَّ ِإف ُكنَّ يُػْؤِمنَّ بِالّلِو َواْليَػْوـِ اَلِخِر َوبُػُعولَ 

 .3( َذِلَك ِإْف َأرَاُدوْا ِإْصاَلحاً 
وىو الذي تنتهي عدة الطالؽ الرجع دوف مراجعة الزوج لزوجتو ويطلق على ىذا القسم الطالؽ البائن  .2

احيانا البينونة الصغرء , او يطلقها الطلقة الثانية بعد حادث الطالؽ الرجعي واجاعو لها واذا رغب 
 4الزوجاف اف تعود الحياة سيرتها االولى فالبد من عقد جديد ومهر جديد .

ونة صغرء , ىو الذي ال يستطيع الرجل بعده اف يعيد المطلقة الى الزوجية اال بعقد والطالؽ البائن ببين
 ومهر جديدا ويكوف حالة من الحاالت التالية :

 الطالؽ قبل الدخوؿ وال عدة على الزوجة . .1
 الطالؽ بعد الدخوؿ طلقة اولى او ثانية وانقضاء العدة . .2
 الطالؽ  على ماؿ ولو بعد الدخوؿ . .3
نص على انو باف في القانوف في حالة التفريق بين الزوجين للعيب والسجن والضرر  الطالؽ الذي .4

 5بسبب االيذاء .

                                                           
 . 228. سورة البقرة : 1
 . 97, ص  211. احمد نصر الجندي , شر قانون االحوال الشخصٌة العراقٌة , مصدر سابق , سنة  2
 .  228. سورة البقرة :  3
 م ( ص1995 -هـ 1415. حقوق المراءة فً الشرٌعة االسالمٌة , ابراهٌم عبد الهادي احمد البحار , )  4

151. 
 196, ص 2004, االصدار الثانً ,1.المحامً الدكتور , عثمان التكروري , قانون االحوال الشخصٌة , ط 5

. 
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الطالؽ البائن ) بينونة كبرء ( وىو ما يحصل بمجرد ايقاع الطلقة الثالثة ويطلق عليو الطالؽ البائن في  .3
تى تنكح زوجا غيره قاؿ تعالى البينونة الكبرء وال يحل الرجل فيو العودة الى مطلقتو في ىذه الحالة ح

 .1( الطَّاَلُؽ َمرَّتَاِف فَِإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسافٍ )
فَِإف طَلََّقَها َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأف فاف طلقها فلى تحل لو من بعده حتى تنكح زوجا غيره لقولو تعالى )

نُػَها ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ يَػتَػَراَجَعا ِإف ظَنَّا َأف يُِقيَما   2(ُحُدوَد الّلِو َوتِْلَك ُحُدوُد الّلِو يُػبَػيػِّ
وىذا الطالؽ ال يملك الزوج ارجاع مطلقتو ال في عتدىا وال بعد انتهائها اال بعد اف تنكح زوجا اخر 

فيعقد نكاحا صحيحا ويدخل بها دوف ارادة التحايل ثم يفارقها بموتو او طالقو ثم انتهت عتدىا منو 
 .3عليها االوؿ ومهر جديد وارادة جديدة 

 

 المطلب الثالث :  اثرىا على حل عقد الزواج

عندما تتحد عن الطالؽ فمن الطبيعي من الطبيعي اف يكوف لموضوع االوالد دخالة اساسية فيو ذلك اف     
انعكاس الطالؽ على االوالد يعتبر اشد واقسى من انعكاسو على الزوجين الف كل منهما قادر على تدبير امر 

م بالموضوع وحتى لو عبروا عن رائيهم لن يكوف فانو ال يمتلكوف اساسا امكانية للتعبير عن رائيهحياتو اما االوالد 
 4تعنت ابويو او احدىما .مسموعا وبالتالي عليو اف يتقبلوا الواقع الذي  يفرض عليهم من خالؿ 

ونحن نعاج قضية لها عالقة بالطالؽ فال بد علينا في بداية االمر اف تساؿ الزوجين اف كاف لهما اوال فاف تبين    
وف مدافعين عن ىؤالء االوالد كونهم مسلوبي العبارة وقاصرين غير قادرين عن التعبير عما  ذلك نهتم جدا باف نك

تحتاج في داخلهم من مشاعر ومن الطبيعي اف مصلحة االوالد في الغالب اف ال يحص الطالؽ بين ابويهم فاف 
اثار الطالؽ عليهم اذ من  لم نوافق في منع الطالؽ يبداء التعامل مع الموضوع في مرحلتو التالية  وىي تحقيق

المسلم بو اف الطالؽ يسبب اضرار كبيرة عليهم على كافت المستويات واىما المستوء العاطفي والنفسي والفقو 

                                                           
1
 . 230/  229. سورة البقرة :  
2
 . 230/  229. سورة البقرة :  
3
 وما ٌلٌها .  232. محمد خضر قادر , مصدر سابق , ص  
4
 وما ٌلٌها . 256, ص  2006/  1427الطالق بٌن الشرع والعرف , دار الهاوي , . الشٌخ  حسان محمود عبدهللا , مشاكل  
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حتوي باب خاص باالوالد واحكامو ابتداء االسالمي ادلى ىذه المسائلة اىتماما كبيرا فكل كتب الفقو الشرعي ت
 1من الحمل الى الوالدة .

اما الطالؽ البائن  بينونة كبرء فيقطع الزوجية قورا ويصبح الرجل غريب عن المراءة فلى بد اف تترؾ بيت      
الزوجية بمجرد وقوع الطالؽ وتكوف ىذه الطلقة الثالثة واالخيرة التي يملكها الرجل على زوجتو وبعدىا ال يحل 

  2للرجل اف يعقد على زوجتو حتى تنكح زوجا غيره 

َرُه تعالى )لقولو  يَػتَػَراَجَعا ِإْف  َأفْ  َعَلْيِهَما ُجَناحَ  َفاَل  طَلََّقَها فَِإفْ  ۚ  فَِإْف طَلََّقَها َفاَل َتِحلُّ َلُو ِمْن بَػْعُد َحتَّىَٰ تَػْنِكَح َزْوًجا َغيػْ
نُػَها ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ  َوتِْلكَ  ۚ  ظَنَّا َأْف يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو  ويجب اف يكوف زواج المراءة يعتبر زوجها لو  3( ُحُدوُد اللَِّو يُػبَػيػِّ

صفة الديمومة ويشترط فيو الدخوؿ وما يلجا اليو بعض االشخاص الجاىلين في االسالـ من عقد قراف وىمي 
على رجل لمدة محددة ليلة واحدة  ىذا الفعل منافي لتعاليم االسالـ وال يفي بالغاية التي ارادىا ا هل تعالى وقد 

وؿ ) صلى ا هل عليو والو وسلم ( انو قاؿ ) لعن ا هل  المحلل والمحلل لو ( رواه ابو داود الترمذي روي عن الرس
.4 

وبعض الشرائع منع الطالؽ سواء كاف سماويا او وضعيا واعتبر الزواج حالة مستمرة ال تنتهي اال يموت احد     
مطلقا عند بعض الكنائس وىذا االمر يعني  الزوجين ففي مسيحية مثال ال يمكن للزوج او للزوجة طلب التفريق

من البشر الذين يخطئوف او يسيئوف التقدير وال تكوف اختياراتهم دائما صحيحة اف يتصرفوا كمالئكة  اننا نريد 
وقديسين وىذا مخالف للطبيعة البشرية بل اف الزواج والطالؽ البائن دوف الثالث يزيل الزوجية حاال وال يمنع من 

 5لزواج .تجديد عقد ا

الطالؽ الرجعي  ال يزيل الزوجية وللزوج اف يرجع مطلقتو اثناء العدة بالقوؿ والفعل وال يسقط ىذا لحق     
 6باالسخاط .

                                                           
1
 . مصدر سابق . 
 وما ٌلٌها .  131. الزواج والطالق واثرهما , ص  2
 . 230. سورة البقرة :  3
 . مصدر سابق . 4
 وما ٌلٌها .  131. مجٌد عدنان شرٌجً , الزواج والطالق واثرهما , ص  5
 شرٌجً. مصدر سابق . . مجٌد عدنان 6
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بل يطلقها طلقة رجعية فلو قاؿ الزوج لزوجتو انت طالق بائنة لم يقع بها اال  وال يملك الزوج طالؽ زوجتو بائننا
طلقة رجعية الف الرجل ال يملك تعبير الشريعة وىذا ما استقر عليو مذىب اكثر العلماء مثل الشافعية  والمالكية  

 1واحمد في ظاىر مذىبو  وكل طالؽ يعتبر عرض ىو طالؽ رجعي .

 

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم يها الطالؽ بائنا ىي الطالؽ الغير مطروئة لقولو تعالى )وىناؾ حالة يكوف ف    
ٍة تَػْعَتدُّونَػَها  2( اْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمن قَػْبِل َأف َتَمسُّوُىنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

الطالؽ الرجعي طالقا بائنا اذا وضع بما يدؿ على الشدة والبينونة وحجتهم في  اما الحنفية يروف اف يجعل من   
ذلك اف الرجعة ملك الرجل فهو يملك اسقاطها واف الشرع اعطى الزوج حق الطالؽ مطلقا ولم يجد ما يعتبره 

 3وال كن راي الجمهور ىو اقرب للعدالة والحق فالرجل ال يملك اف يغير شرع ا هل .

لدء والعقلية والروحية  عالقة انسانية محكومة في بقائها واستمرارىا للتغيرات االجتماعية والنفسية اذا ىو     
الطرفين الزوج والزوجة وبالتالي فانو في حالة فرض تغير طارئ على احد ىذه المستويات فاف الحياة الزوجية لم 

 4للزوجين . تستمر كما كانت في بدايتها بل ستتحوؿ الى جحيم ال يطاؽ بالنسبة

لو دفعنا في العالقات الزوجية واالسباب الموضوعية الستمرارىا لوجدنا انو ال بد في استمرار الحياة الزوجية     
من اف يدـو الحب واالحتراـ وااللفة بين الزوجين واف يعامل كل واحد منهما االخر بأخالؽ وانسانية فاذا ما 

 5ىذه العوامل فانو يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية . فقدات

 

 

 

 
                                                           

 . مجٌد عدنان شرٌجً. مصدر سابق . 1
 . مجٌد عدنان شرٌجً. مصدر سابق . 2
 . مجٌد عدنان شرٌجً. مصدر سابق . 3
 . 164.مشاكل الطالق بٌن الشرع والعرف , ص  4
 . 165. مشاكل الطالق بٌن الشرع والعرف,  5
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