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 المقدمة
ُيعتبر الّطالق من أكثر المشاكِل انتشارًا في وقتنا الحالي؛ فيشكّكل الطّكالُق رطكرًا كبيكرًا 
على تفكك األسرة، وضياع األطفال، ويقع الّطالق بعد الرصاِم الّشكديد بكين الكّجو،ين، 
ت انتشككرة  كاطرُة الطّككالق فكي وقتنككا الحكالي بشكككل  كبيكر، كمككا ِِ ِِ الحيككاِة الّجو،يك  واسكتحال
قلّكككة حكككاّة الكككّجواِل بسكككبا الركككوِي مكككن اّنفصكككال فيمكككا بعكككد، فكككال يو،كككُد الكثيكككر مكككن 
ًِ عنكككككككد الكككككككجواِل بعمكككككككر   األشكككككككرا  الكككككككحين يسكككككككتطيعون تحمكككككككل المسككككككك وليِ، وراصككككككك

قككر الطككالق وحا وصككلة الحيككاة الجو،يككِ ولككى طريككق مسدود،وشككرع لكك  أ واإلسككالم.مبّكككر
األمككككِ بشكككككل يكككككون بعيككككدا عككككن مككككن ا داا والتعككككاليم التككككي تحقككككق مصككككلحِ األسككككرة و 

التعسكككي وال لم،ووضكككع لككك  شكككروطا،وحدد لككك  حكككدودا،وفر  علكككى ورادة الكككجوال قيكككودا 
بحيث لكن يكتمكن مكن أن يعتبكرال عمكال كيفيكا يقكدم عليك  متكى شكاأ وألا سكبا أراداتوقكد 
أ،مكككع الفق كككاأ علكككى أن مكككن حكككق الر،كككل أن يطلكككق جو،تككك ،وحا ككككان لديككك  سكككبا و،يككك  

،ل ون اأ الحياة الجو،يِ التي ّ منا  من ون ائ ا بسبا الشكقاأ إليقاع الطالق،من أ
 ةسككباا التككي تعكككر صككفو الحيككارككالي وسككوأ العشككرة وتنككافر الطبككاع وليرطككا مككن األلوا

الجو،يككِ ولكككن مككنا طككحا الحككق للر،ككل لككي  علككى وطالقكك ،بل يقيككد بالضككرورة القصككو  
 .و،يِ رير من وستمرارطاوالحا،ِ الملحِ  التي يكون في ا الطالق وحل الحياة الج 

 
 .البحث أهمية

تفقد باة الطالق ي ثر على الم،تمكع بشككل ل حا البحث أطميِ كبيرة في حياتنا اليوميِ
كبير ،دا مما ي،ا دراسِ  اطرة الطالق بشكل ،يكد لككي نتوصكل ولكى كيفيكِ القضكاأ 

 على طحال ال اطرةت
 

 هدف البحث.
ودراسككِ أنواعكك  الق بشكككل  الواسككع أن ال ككدي مككن طككحا البحككث طككو معرفككِ مف ككوم الطكك

 بشكل مفصل،ومعرفِ األسباا التي ت دا ولى الطالقت
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،ومككا طككي الوسككائل التككي يمكككن ومككا طككي ا ثككار التككي تترك ككا طككحال ال ككاطرة علككى الفككرد والم،تمككع
 مع ا القضاأ على طحال ال اطرةت

 
 منهج البحث.

لطكالق بمرتلكي أعتمدة في طحا البحث المن ج الوصفي من رالل وصي مصكطلا ا
التعاريي والمفاطيمتوكحلك وصي أنواع الطالق وما يترك  من آثار ت ثر بشككل سكلبي 

 على الفرد والم،تمعت
 

 خطة البحث.
تقتضكككككي طبيعكككككِ البحكككككث تقسكككككيم  ولكككككى ثالثكككككِ مباحث،المبحكككككث األول يتنكككككاول تعريكككككي 

ا الطككالق وأنواعكك  مككن رككالل مطلبين،أمككا المبحككث الثككاني يقتضككي التطككرق ولككى أسككبا
أنتشار  اطرة الطالق وما طي ا ثار المترتبِ على الطالق،أما المبحث الثالث فقد تكم 

 التناول ب  الوسائل التي يمكن من رالل ا القضاأ على مشكلِ الطالقت
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 المبحث األول
 تعريف الطالق وأنواعه

ِ  شكككرعّيِ، وعكككن  طريكككق الطّكككالق طكككو انفصكككال الكككّجو،ين عكككن بعضككك ما الكككبع  بطريقككك
و،راأاة حكومّيِ لو،ود سبا يمنع الحياة الجو،ّيِ أو استمرارطا، فقد شرع  اهلل تعكالى 
فقككال) لالطّككالق مّرتككان فبمسككاك بمعككروي  أو تسككريُا ببحسككانق فُيحككّل فسكك  عقككد الّنكككا  
عند الّطالق، بقول  صريا  وواضا  من الّجول سليم العقل، ودون وكراال، فيككون الطّكالق 

لّطرفين، أو برلبِ أحكدطما، ولككن اعتبكرال اإلسكالم أبلك  الحكالل عنكد اهلل؛ وما باتفاق ا
 .مما يشكل  من ضياِع األطفال، وطدم األسرة

 وبناأ على ما تقدم سيتم تناول طحا المبحث من رالل مطلبين)
صطالحات  المطلا األول)تعريي الطالق للِ وا 

 المطلا الثاني)أنواع الطالقت
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  ألولالمطلب ا
 واصطالحاتعريف الطالق لغة 

الطككالق طككو التككرك أو اإلرسككال، وفككي اإلسككالم والشككرع ،ككاأ معنككى الطككالق بحككّل عقككد 
؛ كقككول كلمككِ الطككالق، أو السككرا ، أو الفككراق، وانفصككال  النكككا  أو بعضكك  بلفكك   صككريا 
الككككجو،ين عككككن بعضكككك ما الككككبع ، وطككككو نطككككُق الككككجول العاقككككل الّسككككليم دون وكككككراال  يمككككين  

ق أمككام جو،تكك  فككي حضككورطا أو لياب ككا أو أمككام القاضككي ضككمن شككروط الشككريعِ الطككال
 .اإلسالمّيِ

 وبناأ علي  سيتم تناول طحا المطلا من رالل فرعين)
 الفرع األول)تعريي الطالق للِت

 الفرع الثاني)تعريي الطالق وصطالحات
 الفرع االول

 تعريف الطالق لغة
اسككككم مصككككدرال التطليق،ويسككككتعمل وسككككتعمال الطككككالق فككككي الللككككِ)الحل ورفككككع القيككككد،وطو 

وحا -طالقكككِ-المصدر،وأصككل )طلقة المكككرأة تطلكككق ف كككي طكككالق بكككدون طكككاأ،وروا بال كككاأ
 قت1لبانة من جو، ا،ويرادف  اإلطالق،يقال)طلقة وأطلقة بمعنى سرحة

ويستعمل في معاني أرر  فيطلق على الصفو الطيا الحالل فيقكال طكو لكك طلكق أا 
يقككال طلككق فككالن وحا تباعككد،ويطلق علككى الرككرول يقككال أنككة  حالل،ويطلككق علككى البعككد

 قت2لطلق من طحا األمر أا رارل من
 األلفاظ ذات الصلة

الفسككك  فكككي الللكككِ)النق  واإلجالِتوب كككحا يقكككارا الطكككالق،وّ ونككك  يرالفككك  فكككي أن الفسككك  
 قت3لنق  للعقد ومنشئ ل حال ا ثار،أما الطالق فال ينق  العقد،ولكن ين ي آثارال فقط

 قت333قوطو ما حكرال صاحا المطلعل4/2696بفتا الالم وضم ا كما قال ثعلا من أطل الللِلاللسانق1ل
 قوما بعدطا،مادةلطلققت3/420ق،ومع،م مقايي  الللِل3/330ق،م،مل الللِل4/2696قاللسانل2ل
، 16قمحمككككد بككككن محمككككد بككككن عبككككد الككككرجاق المرتضككككى الجبيككككدا،تال العككككرو  مككككن ،ككككواطر القامو ،الكويككككة،ط3ل

 ت273، 2004
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الترحيكككل والمفارقكككِ مطلقكككا،ثم أسكككتعملة لعسكككقاط فكككي المعكككاني و المتاركةةةة اةةةة اللغةةةة 
 يقككال)ترك حقكك  وحا أسككقط توالمتاركِ توافككق الطككالق مككن ، ككِ وترالفكك  مككن ، ِ،توافقكك 
في حق ون اأ آثار النكا ،وفي ون ا حق الر،ل وحدال،وترالف  في ون ا ّ تحسا عليك  

ن ا تركككككت  ب العقكككككد الفاسكككككد،والوطأ بشكككككب ِ،أما الطكككككالق فمرصكككككو  بالعقكككككد واحكككككدة،وا 
 قت1لالصحيا

،ورالعككة المككرأة جو، ككا مرالعككِ وأرتلعككة منكك  وحا أفتككدة منكك  عالنج الخلةةف اةةة اللغةةة 
 قت2لوطلق ا على الفديِ،والمصدر الرلع،والرلع أسم

 مصكدر فرق،وفعلك  الثالثكي فرق،يقال)فرقكة بكين الحكق والباطكل،أاالتفريق اةة اللغةة 
فصككككلة بين مككككا،وطو فككككي المعككككاني بالترفيي،يقال)فرقككككة بككككين الكالمين،وبالتشككككديد فككككي 
األعيان،يقال)فرقكككككة بكككككين العبدين،قالككككك  أبكككككن األعربكككككي والرطكككككابيتوطو يطكككككابق ون كككككاأ 
العالقِ الجو،يكِ بكين الكجو،ين بحككم القاضكي بنكاأ علكى طلكا أحكدطما لسبا،كالشكقاق 

حف ككا لحككق الشككرع،كما وحا أرتككد أحككد  والضككرر وعككدم اإلتفككاق،أو بككدون طلككا مككن أحككد
 قت3لالجو،ين

الحلكي،من آلكى يك لي ويالأ،ي،مكع علكى أّياتوقكد حكدد القكرآن الككريم اإليالء اة اللغةة 
 قت4لحلك بأربعِ أش ر في قول  تعالىلللحين يولون من نسائ م ترب  أربعِ أش رق

رال أا يعنكككككي فكككككو  وليككككك  األمكككككر تفويضكككككا ردال ولي ،وفاوضككككك  فكككككي أمكككككالتفةةةةةوي: لغةةةةةة 
،اراال،وقوم فوضى بوجن سككر  أا متسكاوون ّ رئكي  ل م،وتفكاو  القكوم أا فكاو  

وفككو  الطككالق ولككى الجو،ككِ ردال ولي ككا و،عككل ل ككا التصككري فيكك  أا قت5لبعضكك م بعضككا
 قت6ل،عل ل ا الحق في أن تطلق نفس ا وحا شاأة

 ت273عرو ،مصدر سابق، قتال ال1ل
 ت1998راداة،ال،جأ الثالث،م سسِ الرسالِ،قمنصور بن يون  الب وتي،شر  منت ى اإل2ل
،مطبوعاة مكتبكككككككككِ اإلسكككككككككالميِ،أحككككككككككام الطكككككككككالق فكككككككككي الشكككككككككريعِ عبكككككككككد اهللقمصكككككككككطفى بكككككككككن العكككككككككدوا أبكككككككككو 3ل

 بعدطات وما 10القاطرة،، 1988القاطرة،
 ت226يِ)سورة البقرة ا ق4ل
 ت258الحاف  أبن ح،ر،في الفتا،ال،جأ التاسع،دار النقي، ق5ل
ي  دددمري  مرتددديرينودددرأليصادددل ري ابثدددير,     ي   دددي  ,ردي  محتددديريد ددد ي,ريبدددييديبدددم يمحمدددمينمدددهيي   ددد هق6ل

ي.414صي,بهرنت

ي
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 الفرع الثانة
 اصطالحاتعريف الطالق 

وتعكددة تعريفكات م للطكالق فكي العكري الشكرعي،وقد حرصكة  تنوعكة عبكاراة الفق كاأ،
فكي الحكال أو على ورتيار التعريي ال،امع المانع من ا وطولحل قيكد النككا  أو بعضك  

 قت  1لالمآل بلف  مرصو ق
ومعنكككاال متفكككق عليككك  بكككين أطكككل اعلم،وقكككد أضكككفة لتعريفككك  قيكككدا وطكككو لأو بعضككك قوفائدت  

 قت2لودرال الطالق الر،عي
وشكككرعا)طو رفكككع قيكككد النككككا  بلفككك  مرصكككو  أو مكككا يقكككوم مقامككك  فكككي الحكككال أو فكككي 

 قت3لالمال
 المطلب الثانة
 أنواع الطالق

ن ائككك  ببيقكككاع مكككن الكككجول أو الجو،كككِ أن وكلكككة أو الطكككالق طكككو حكككل الربكككاط  الجو،كككي وا 
فوضة ب  ّو يقع وّ بالصيلِ المرصوصكِ لك  شكرعاتوالطالق يرتلكي بكبرتالي نكوع 
الطلقِ المستعملِ وعدد الطلقاة التي أوقع ا الكجول علكى جو،ت ،وبكحلك ينقسكم الطكالق 

 ولى ثالثِ أقسام وطي)
 أوال الطالق الرجعة.

 بائن بينونة صغرى.ثانيا الطالق ال
 ثالثا الطالق البائن بينونة كبرى.

 
 
 
 ت416قمحمد أمين الش ير بن عابدين،المصدر السابق، 1ل
 ت482التعريفاة،ال،جأ الساد ، ،قحاشيِ بن الرو  المربع أبن قاسم2ل
اإلمككككككام كمككككككال الككككككدين المعككككككروي بككككككأبن ال مككككككام الحنفي،شككككككر  فككككككتا القككككككدير،ال،جأ الثالث،مطبعككككككِ مصككككككطفى ق3ل
 ت465، 1970لحلبي،مصر،ا
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 أوال الطالق الرجعة
مككا ،ككاج للككجول مرا،عككِ جو،تكك  أثنككاأ عككدت ا منكك  دون عقككد وتثبككة ال،عككِ بمككا يثبككة بكك  
الطالق ويقع بالصيلِ المرصوصِ ل  شرعا كقول الجول مراطبا أنتي طكالق أو أنتكي 

فكككي  طككالق طلقككِ ر،عيكككِ واحككدة أو طككو الكككحا يرفككع قيكككد الككجوال الصككحيا فكككي المككال ّ
الحكككال وتككككون الجو،يكككِ قائمكككِ بكككين الكككجو،ين مادامكككة المطلقكككِ فكككي عكككدت ا حيكككث تحكككل 

مادامة في العكدة  يرا،ع مطلقت  ببرادت  المنفردة للجوال بعد ويقاع  الطالق الر،عي أن
فيعيكككدطا ولكككى عصكككمت  بكككدون رضكككاطا ومكككن ليكككر حا،كككِ ولكككى م كككر وعقكككد ،ديكككد،وتكون 

ت  المطلقِ ر،عيا)را،عتك يا فالنِ بنكة فكالن أو المرا،عِ أما بالقول كقول الجول لجو،
بالفعل كالتقبيل أو اإلتصال ب ا وتصال األجوالتفبحا أنت ة العدة دون مرا،عكِ شكرعيِ 

 فيقلا الطالق الر،عي ولى طالق بائن بينونِ صلر ت
وكل طالق يوقع  الجول كامل األطليِ على جو،تك  فكي  كل قكانون األحكوال الشرصكيِ 

 ر،عيا بالشروط ا تيِ)النافح يعتبر 
 أن يكون بعقد نكا  ،ديدت-1
 أن يكون بعد الدرول حقيقِت-2
 عدم و،ود عو  ماليت-3
 أن يكون لير مسبوق بطلقتين،أا لي  مكمل لثالث طلقاة-4
 قت1لعدم و،ود ن  في قانون األحوال الشرصيِ من وعتبارال بائنا-5

 األحكام المترتبة على الطالق الرجعة
طلقاة التي يملك كا الكجول علكى جو،تك ،فبحا طلكق الر،كل امرأتك  طالقكا نق  عدد ال-1

ن كان مسبوقا بطلقِ لم يبكق لك  وّ  ر،عيا فبن لم يكن مسبوقا بطلقِ بقة ل  طلقتان وا 
 قت2لطلقِ واحدة

___________________________________________________ 
ين العراقيككككككككِ القديمِ،م،لككككككككِ مركككككككككج دراسككككككككاة قردينككككككككِ محمد_رضككككككككا م،يككككككككد،األحوال الشرصككككككككيِ فككككككككي القككككككككوان1ل

 ت122، 2011الكوفِ،
 ت170قأحمد نصر ال،ندا،األحوال الشرصيِ في اإلسالم،دار المعاري،بلداد، 2ل
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ون ككاأ الرابطككِ الجو،يكككِ بككين الككجو،ين ببنقضكككاأ العككدة فككبحا لكككم يسككتعمل الككجول حقككك  -2
 العالقِ الجو،يِ تنقطكع الشرعي في مرا،عِ جو،ت  قّو أو فعال حتى انت ة العدة فبن

 وّ بعقد ،ديد وم ر مستأنيت ّو تت،دد
وحا تككوفي أحككد الككجو،ين أثنككاأ العككدة فككي الطككالق الر،عككي ورثكك  ا رككر بتحقككق سككبا -3

األرث وطكككو الجو،يكككِ مكككالم يو،كككد مكككانع مكككن موانكككع األرث ككككبرتالي الكككدين بكككأن يككككون 
في حكال صكحِ الكجول لر،عي الجول مسلما والجو،ِ كتابيِ ّو فرق بأن يكون الطالق ا

 قت1لأو في حال مرض 
 

 ثانيا الطالق البائن بينونة صغرى
،اج في  للجول التجول بمطلقت  بعقد وبم ر ،ديد سواأ أكانة الجو،ِ في العكدة  طو ما

 أو أنت ة عدت ا ويقع الطالق بائن بينونِ صلر  في الحاّة ا تيِ)
 قبل الدرول حقيقِت-1
 لالمحطا الحنفيقتبعد الرلوة الصحيحِ-2
فككي الطككالق الرلعككيلوحا تناجلككة الجو،ككِ عككن م رطككا الم ،ككل ونفقككِ عككدت ا وحقوق ككا -3

 الجو،يِ حسا اإلتفاق بين الجو،ينقت
 األحكام المترتبة على الطالق البائن بينونة صغرى 

يرفكع أحكككام الكجوال الصككحيا فككي الحكال ف ككو يجيككل الملكك ّو يجيككل الحككل،بمعنى أن -1
جو،يككككِ تنقطككككع بم،ككككرد وقككككوع الطككككالق البككككائن فلككككي  للككككجول مرا،عككككِ جو،تكككك  الرابطككككِ ال

المطلقككِ بائنككا ولككو كانككة مككا تككجال فككي العككدة ولكككن لكك  أن يتجو، ككا برضككاطا بم ككر وعقككد 
 ،ديد ألن الحل باقيت

نقككك  عكككدد الطلقكككاة التكككي يملك كككا الكككجول علكككى جو،تككك  كمكككا سكككبق وتكككم بيانككك  فكككي -2
 قت2لالطالق الر،عي

 ت170،ندا،المصدر السابق،أحمد نصر الق1ل
الجبيكككر،الطالق وأسكككباب  وآثكككارال وطكككرق الوقايكككِ من ،،امعكككِ  نعبكككد الكككرحم قرضكككير مكككاطر عليكككان أحمد_عبكككدا هلل2ل

 ت288، 2007السودان للعلوم والتكنولو،يا،
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وحا تككوفي أحككد الككجو،ين فككي الطككالق البككائن بينونككِ صككلر  والمطلقككِ فككي العككدة فككال -3
ان الكككجول مريضكككا مكككر  المكككوة وقصكككد بطكككالق جو،تككك  بائنكككا تكككوارث بين مكككا وّ وحا كككك

حرمان ككا مككن الميككراث حيككث يعتبككر الككجول فككارا مككن ميككراث جو،تكك  بطالق ككا فيككرد قصككدال 
 وترث  جو،ت ت

 
 ثالثا الطالق البائن بينونة كبرى

أن ككان مسكبوق  طو الطالق المكمل لثالث طلقاة متفرقاة فكي ثالثكِ أط كار ّو فكرق
أو بطلقتككين بككائنتين أحككدطما ر،عيككِ واألرككر  بائنككِ،فأن طلككق الر،ككل بطلقتككين ر،عيتككين 

جو،ت  الدارل ب كا حقيقكِ طلقكِ أولكى ورا،ع كا وطكي فكي العكدة ثكم طلق كا ثانيكِ ورا،ع كا 
مرا،عككِ شككرعيِ ثككم طلق ككا ثالثككِ فككالطالق حينئككح يكككون بائنككا بينونككِ كبككر  ّو يسككو  لكك  

،ككا ليككرال أو يطلق ككا أو يمككوة عن ككا مرا،عت ككا ّو وعادت ككا ولككى عصككمت  حتككى تككنكا جو 
وتنت كككي عكككدت ا وعندئكككح ي،كككدد الكككجول األول نكاحككك  علي كككا بعقكككد ،ديكككد وم كككر مسكككتأني 

 قت1لفيملك علي ا ثالث طلقاة ،ديدة
 األحكام المترتبة على الطالق البائن بينونة كبرى 

 أن يجيل الملك والحل في الحالت-1
علكى مطلق كا تحريمكا م قتكا حتكى تكنكا  أن المطلقِ بائنا بينونِ كبكر  تككون محرمكِ-2

 جو،ا ليرال نكاحا صحيحا ويدرل ب ا درّو حقيقا ثم يفارق ا لسبا من األسباات
ّ تككوارث بككين الككجو،ين وّ وحا كككان الطككالق فككي مككر  المككوة أو فككي حالككِ يللككا -3

 قت2لعلى مثل ا ال الك وأعتبر الجول فارا من توريث جو،ت 
 
 
 
 288د_عبد اهلل عبد الرحمن،المصدر السابق، قرضير ماطر عليان احم1ل
 773بطر  البستاني،تاري  الطالق وأحكام  عند المسلمين وليرطم،ال،جأ الرام ،دائرة المعاري،بلداد، ق2ل

 وما بعدطات
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 المبحث الثانة
 الطالق وآثاره انتشارأسباب 

رادة منكك ،ّو بككد شككرع اهلل الككجوال ليكككون دائمككا م بككد وح بكك  تتحقككق المنككافع والمصككالا المكك
لتحقيق أطداي النكا  الع يمِ من و،ود المودة والتفكاطم بكين الكجو،ين فكبحا حصكل مكا 
يقطككع طككحال المككودة ويفسككد طككحا التفككاطم ألسككباا كثيرة،كككأن تفسككد أرككالق أحككد الككجو،ين 
فينككدفع فكككي تيكككار الفسككق والف،كككور ويع،كككج المصكككلحون عككن ردال ولكككى سكككواأ الصكككراط،أو 

فر في الطباع وتركالي فكي العكاداة أو يلقكى فكي نفك  أحكدطما يحدث بين الجو،ين تنا
كراطيكككِ ا ركككر والسكككأم منككك  والتبكككرم مكككن أفعالككك  وقكككد يككككون الكككجول عقيمكككا أو قكككد يصكككيب  
مر  معد رطير أو قد يليا ليبِ ّ يعلم في ا حال ،ّو حيات  من موت ،وقكد يصكاا 

 بضيق حلك اليد فال يستطيع اإلنفاق على جو،ت  فتنكا ليرالت
وطككككحال األمثلككككِ ليسككككة مككككن الريككككال فككككي شككككئ تفسككككد علككككى البيككككة ن امكككك  وتعكككككر عليكككك  
صككككفوال،فينحري الجو،ككككان فككككي البحككككث عككككن لككككحة بديلككككِ أو سكككككن ليككككر مككككا ي،دانكككك  فككككي 

د حينكاح ما ن م ّو قكائم بحقكوق م وينشكأ ث ّ كافل ل م ّو راعي لشك و ،وينحري األّو
ن واألنطككككواأ فككككي م،تمككككع أسكككككرا األطفككككال نشككككأة يمل طككككا التشككككا م،ويللا علي ككككا الحككككج 

ك حاتل ككككككحال األمككككككور وليرطككككككا كثير،أبككككككا  اهلل الطككككككالق ليكككككككون عال،ككككككا ل ككككككحا الوضككككككع 
الردئ،والحال المف،ع والرطا األليم،الحا أصاا األسرة التي طي اللبنِ األولكى لبنكاأ 

ديككككككن را العككككككالمين الككككككحا طككككككو أعلككككككم بمصككككككالا العبككككككاد مككككككن  اإلسككككككالمالم،تمككككككعتوألن 
دين الصككالا لكككل جمككان ومكان،فقكد حككر  علككى وقايككِ الم،تمعككاة مككن أنفسك م،وألن  الكك

كل داطيِ تفتك ب  وكل ف،يعِ تلم ب ،وكل نكبكِ تصكيب ،فقد شكرع الطكالق ليكترل  بك  
رتباط مكك لم،ومن ثككم ينقككا كككل من مككا عمككن  الجو،ككان مككن حيككاة مقلقِ،وصككلِ مو،عككِ،وا 

ن  يلكن اهلل ككال مكن سكعت   ايتفرقكطو ريكر مكن سكابق ،وأ،در باإلرتبكاط بك ،قال تعكالىلوا 
 وكان اهلل واسعا حكيماقت
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 المطلب األول
 أسباب إنتشار الطالق

لككوح  فككي السككنواة األريككرة جيككادة كبيككرة ،ككدا فككي نسككبِ حككاّة الطككالق فككي الم،تمككع 
العراقككككي بمككككا ينككككحر بكارثككككِ و،تماعيككككِ علككككى المسككككتو  القريككككا والمسككككتقبلي علككككى حككككد 

وي  دعكائم األسكرة وتشكتة أفرادطا،مكا يترتكا علكى سواأتوبوصف ا سببا ،وطريا في تف
نسك،ام األسكرة لكون كا  حلك من رلكل كبيكر فكي الن كام األ،تمكاعي القكائم علكى تماسكك وا 
تشكل النواة األوليِ في الم،تمع البشرا بصورة عامِتوبسبا تلكك التكداعياة الرطيكرة 

ماويِ ومن كككا واألضكككرار الفادحكككِ الناتحكككِ عكككن حالكككِ الطالق،فقكككد وضكككعة الشكككرائع السككك
اإلسككالم،وكحلك القككوانين الوضككعيِ،لعقد الجوال،قواعككد وأسسككا وأصككّو تشككعر المتككجو،ين 
بككأن م يقككدمون علككى رطككوة مصككيريِ تككربط م بربككاط مقككد  قككائم علككى المككودة والتككراحم 

 قت1لواأللفِ،ّ تنفك أواصرال وّ للضرورة القصو 
ّة الككجوال فككي العككراق تبككين أن حككا 2016وفككي وحصككائيِ شكك ر تشككرين الثككاني لعككام 

وعكدد حكاّة الطكالق فكي عمكوم العكراق  8341المس،لِ ضمن المحاكم الشرعيِ طكي 
%تووفقكككا لم،لككك  القضكككاأ األعلى،فكككأن 62.5حالكككِ طكككالق أا نسكككبِ الطكككالق  5209

دعو ،أرتفككككع فككككي عككككام  689ألفككككا و 28كككككان  2004عككككدد دعككككاوا الطككككالق فككككي عككككام 
 627ألفككا و 36ولككى  2006فككي عككام  حالككِ،بينما وصككل 348ألفككا و 33ولككى  2005

حالككككِ  100حالككككِ طككككالق مقابككككل كككككل  50ولككككى  2012حالككككِ،ومن ثككككم قفككككج فككككي عككككام 
ألككي حالككِ طككالقتأن طككحال األرقككام تعنككي  52فقككد شكك د حككدوث  2015ل،أمككا عككام جوا

 10حالكككِ طكككالق يوميكككا وسكككة حكككاّة ككككل سكككاعِ مكككا يعنكككي حالكككِ طكككالق كككككل  145
 قت2لدقائق

 
 
 ت89م اإلسالم في الم،تمع،ال،جأ السابع، محمد أبو جطرة،تن يق1ل
 قاإلحصائيِ التي أطلق ا م ررا م،ل  القضاأ األعلى،حول أرتفاع حاّة الطالق في العراقت2ل
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لم يكن العراق منح أن تشكلة دولت  الحديثِ فكي عشكريناة القكرن الماضكي متميكجا عكن 
،وفي الكككن م واألدبيكككِفنيِ،بكككاقي بلكككدان العكككالم العربكككي فكككي مرتلكككي النكككواحي العمرانيِ،وال

وتشككككريع القككككوانين فحسككككا،بل كككككان متميككككجا كككككحلك ببسككككتقرار األسككككرة العراقيككككِ وتماسككككك 
أواصرطاتفبعدما بدأة ال، اة القضائيِ،ودوائر األحوال المدنيِ بتسك،يل عقكود الكجوال 
والطالق بصورة رسميِ،لم يس،ل أا أرتفاع ملحو  في معدّة الطالق فكي الم،تمكع 

حربككا بككأن تتعككر  حالككِ الطككالق وحا وقعككة فككي أسككرة معينككِ كككان حلككك  ون العراقككي بككل
 قت1لتلك األسرة ولى األنتقاد بل وحتى للرف  من قبل محيط ا

 ومن أطم أسباا الطالق ما يأتي)
الحكككروا المتعكككددة التكككي عاشككك ا الم،تمكككع العراقكككي وراصكككِ الحكككرا األريكككرة ضكككد  -1

البنيككككِ األ،تماعيككككِ،ولياا ال ويككككِ تن ككككيم داعن،كككككان ل ككككا تككككأثير واضككككا علككككى تفكككككك 
نتشككككار حككككاّة الفسككككاد اإلدارا،وترا،ككككع القككككيم اإلنسككككانيِ والتربويككككِ،كل حلككككك  الوطنيِ،وا 
أسباا تقي وراأ ورتفاع نسا الطالق داركل الم،تمع،مكا يعكد ت ديكدا للبنيكِ الم،تمعيكِ 

 العراقيِت
ضكككمنت  مكككن دركككول الفضكككائياة والمسلسكككالة األ،نبيكككِ ولكككى بيكككوة العكككراقيين بمكككا ت-2

أفككككار وأحكككداث،،عل مكككن الطكككالق  كككاطرة عاديِ،فضكككال عكككن حكككاّة الريانكككِ الجو،يكككِ 
ضكمن أحككداث األفككالم والمسلسككالة التكي تككأثرة ب ككا الككبع  مكن األسككر فطبقت ككا علككى 
أر  الواقع،وأصككككبحة حككككاّة الطككككالق  ككككاطرة رطيككككرة ل ككككا ت ديككككدات ا ّو سككككيما بككككين 

 سنِت 38و 28الفئاة التي تتراو  أعمارطا بين 
مكن قكانون األحكوال الشرصكيِ  39أن المكادة ومن تلك األسباا القانونيِ األساسكيِ -3

المعكككككدل،تن  علكككككى و،كككككوا وقامكككككِ الكككككدعو  فكككككي المحكمكككككِ  1959لسكككككنِ  188رقكككككم 
الشكرعيِ،لمن يريككد الطكالق والحصككول علككى حككم بكك ،وّ أننككا ن،كد أن ال ككاطر واألللككا 

 لطالق الرضائيلالرلعقتاطو ويقاع الطالق رارل المحكمِ ليابيا أو 
بككككككككككككدران أبكككككككككككككو العينكككككككككككككين بكككككككككككككدران،أحكام الككككككككككككجوال والطكككككككككككككالق فكككككككككككككي اإلسكككككككككككككالم،الطبعِ الثانيِ،مطبعكككككككككككككِ دار ق1ل

 ت175التأليي،مصر، 
قدتعبككككككككككد العجيككككككككككج عككككككككككامر،األحوال الشرصككككككككككيِ فككككككككككي الشككككككككككريعِ اإلسككككككككككالميِ فق ككككككككككا وقضككككككككككاأ الجوال ،الطبعِ 2ل

 .85م،دار الفكر العربي، 1984األولى،
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،فرضة علكى الفكرد 2003ليراة التي طرأة على الم،تمع بعد أحداث طبيعِ المت-4
اإلنتقكككال ركككالل فتكككرة و،يكككجة ،كككدا بكككين بيئتكككين مرتلفتكككين تمامكككا،من م،تمكككع منللكككق علكككى 
نفسككك  ولكككى م،تمكككع منفكككتا بشككككل كامل،طكككحا اإلنتقكككال أفقكككدال طبقكككِ م مكككِ طكككي الطبقكككِ 

علككككى المشكككك د  الوسككككطى التككككي تعككككد العمككككود األسككككا  فككككي الم،تمعاة،فطلككككة طبقتككككان
 قت1لالعراقي،طي طبقِ اللنى الفاحن وطبقِ الفقراأ المعدمين

سككنواة مككن جوال القاصراة،شكك دة حككاّة الطككالق فككي ديككالى رككالل آرككر عشككر -5
حككاّة يوميككا وبعكك  السككنواة ت،ككاوج طككحا  10األعككوام الماضككيِ ورتفاعككا مطككردا بلكك  

ر مسكبوقِ وصكلة ولكى مرحلكِ المعدل،وطحا اإلرتفاع بدأ يثير قلق مع تسك،يل أرقكام ليك
تنككككحر برطككككر ي ككككدد كيككككان األسككككرة ويرلككككق مشككككاكل و،تماعيككككِ ّ تحصككككىتوأن حككككاّة 

%من كككككا بسكككككبا التطكككككور 40حالكككككِ، 3100فكككككي ديكككككالى بللكككككة  2016الطكككككالق لعكككككام 
التكنولككو،ي فككي األتصككاّة والمقصككود بكك  ال واتككي ومواقككع التواصككل اإل،تماعي،يلي ككا 

طمككال 20%بسككبا ال ككروي اإلقتصككاديِ،ثم 35 %نتي،ككِ أسككباا أرككر  ومن ككا ليككاا وا 
الككككجول أو تعككككاطي األريككككر الممنوعاة،فيمككككا بللككككة حككككاّة الطككككالق بسككككبا المشككككاكل 

فقككد ت،ككاوجة حككاّة الطككالق حككا،ج  2015فككي سككنِ  أمككا،%والككجوال المبكككر5العائليككِ
ا ي حالككككِ وأن ، ككككود الم سسككككِ القضككككائيِ المتمثلككككِ بمحكمككككِ وسككككتئناي ديكككككالى  5ال

يككِ أرككر  سككاعدة المن مككِ علككى وكمككال أول دراسككِ مككن نوع ككا لمناقشككِ وقيككاداة محل
 قت2لملي الطالق

 المشاكل النفسيِت-5
د وبصفِ راصِ من ا باأت-6  لياا اإللتجاماة التربويِ ولماديِ ت،اال األّو
 وكحلك تشكل مشكلِ عدم اإلن،اا سببا قويا للطالقت-7

جايد التفكك األسرا فكي م،تمكع يعكاني ورلم تعدد األسباا وّ أن النتي،ِ واحدة وطي ت
 قت3لأصال من مشاكل متراكمِ متعددة

د،منشكككوراة الحلبكككي ق1ل دترمضكككان علكككي السكككيد الشربناصكككي،أحكام األسكككرة الراصكككِ بكككالجوال والفرقكككِ وحقكككوق األّو
 ت201، 2006الحقوقيِ،

 قالسومريِ نيوج،موقع ولكترونيت2ل
 ت202ابق، قدترمضان علي السيد الشربناصي،المصدر الس3ل

 



 
14 

 المطلب الثانة
 اآلثار المترتبة على الطالق

يككك ثر الطكككالق سكككلبا علكككى الصكككحِ النفسكككيِ وال،سكككديِ للمطلقين،حيكككث تتليكككر مككككانت م 
األ،تماعيككِلمن متككجول أو متجو،ككِقولىلمطلق أو مطلقِق،وطككحا يعنككي أن الطككالق يقلككل 

لنكا  ولكى المطلقكين من المكانِ اإل،تماعيِ لكل مكن الر،كل والمرأةتحيكث تتليكر ن كرة ا
ويفقدان الكثير من أصدقائ م ويعانيان من الوحدة ويتحمالن تعليقاة اللوم والفشل فكي 
الحيكككاة الجو،يِ،وككككحلك الشكككك والريبكككِ فكككي سكككلوك م ممكككا ي،عل كككم يعيشكككون عكككل طكككامن 

 الحياة اإل،تماعيِت
 وبناأ على ما تقدم سيتم تقسيم طحا المطلا ولى أربعِ أفرع)

 ار الطالق على الر،لتالفرع األول)آث
 الفرع الثاني)آثار الطالق على المرأةت
 الفرع الثالث)آثار الطالق على األبناأت
 الفرع الرابع)آثار الطالق على الم،تمعت

 
 

 آثار الطالق على الرجل
الضككرر الواقككع عليكك  مككن كثككرة تبعككاة الطككالق الماليككِ كمكك رر الصككداق ونفقككِ العككدة -1

د،األمر الح دطكا وحا تجول،طكحا وحضانِ األّو ا سينعك  أيضا على الجو،ِ الثانيِ وأّو
دال فككي  ككل و،ككود األعبككاأ الماليككِ  وحا قبلككة بكك  جو،ككِ أرككر  لترعككى مصككالح  طككو وأّو

 علي  النات،ِ عن الطالقت
قكككد يصكككاا المطلكككق باإلكتئكككاا واإلنعكككجال واليكككأ  واإلحبكككاط وتسكككيطر علكككى تفكيكككرال -2

األمككور وتشككابك ا وطككحا األمككر يرلككق عنككدال الشككك  أوطككام كثيككرة وأفكككار سككوداويِ وت ويككل
والريبِ من كل شئ يقترا من  أو يرنو نحوال فيفقكد أفككارال واإلتكجان بأحكامك  واإلسكتقرار 

 قت1لوالتواجن
 ت200دتمريم أحمد الدالستاني،ا ثار المترتبِ على الطالق في الشريعِ اإلسالميِ،الطبعِ األولى، ق1ل
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تتسكككم بالثبكككاة بكككل التقلكككا والتضكككارا وتصكككبا أحكامككك  بمعنكككى آركككر تصكككبا أفككككارال ّ 
عديمككِ الرصككانِ والتماسككك فضككال عككن التككردد وعككدم التشككوق لمقابلككِ األصككدقاأ،ون طككحا 
ستقرار البيكة يشكوب  قلكق مكن فككرة  اإلكتئاا وفقدان التواجن اّ،تماعي وضياع أمن وا 

الثانيكككِ  جوال آركككر أو أنككك  ر،كككل ليكككر مرلكككوا فيككك  ومشككككوك فيككك  مكككن قبكككل المرطوبكككِ
 لطالق  األولت

 آثار الطالق على المرآة
الطككككالق يسككككبا للمككككرأة التعاسككككِ طيلككككِ حيات ككككا وتعتبككككر المككككرأة المطلقككككِ مدانككككِ فككككي كككككل 
األحوال،كون ا ال،ن  األضعيتويحاصر الم،تمع المطلقِ بن رة في ا ريبكِ وشكك فكي 

واإلحبككاط سككلوك ا وتصككرفات ا ممككا تشككعر معكك  بالككحنا والفشككل العككاطفي وريبككِ األمككل 
ممككككا يجيككككدطا تعقيككككدا ويكككك رر تكيف ككككا مككككع واقع ككككا الحككككالي وصككككدمت م بعودت ككككا موسككككومِ 
بلقا مطلقككككِ الرديي المباشككككر لكلمِ العار لككككدي متوأبرج مككككا يفعلكككك  الجلككككجال األ،تمككككاعي 
األسكككرا  الطالق علكككى الجو،كككِ طكككو العكككوج المكككالي وجيكككادة األعبكككاأ الماليكككِ علكككى المكككرأة 

كثر األطراي تضررا من الناحيكِ اإلقتصكاديِ ممكا يك دا ولكى المطلقِ مما ي،عل ا من أ
 قت1لونرفا  في المستو  المعيشي

 آثار الطالق على األبناء
حكككين تككككون األسكككرة متفكككككِ منحلكككِ بكككالطالق فكككبن حلكككك التفككككك سكككينعك  أيضكككا علكككى 
دطم،ويشكككب  علمكككاأ الكككنف  الطفكككل باإلسكككفنج الكككحا يمكككت  أا سكككلوك وأا تصكككري  أّو

األسرةتفاألسكككرة طكككي المنبكككع األول للطفكككل فكككي م،كككال النمكككو النفسكككي  يصكككدر مكككن أفكككراد
والعقلككي فيمككا يصككدر عككن الوالككدين مككن أمككرا  سككلوكيِ أرالقيككِ تكككون األسككرة منبع ككا 

 قت2لوي ثر حلك على األطفال
 ت201قدتمريم أحمد الدالستاني،المصدر السابق، 1ل
 ت75،المصدر السابق،  بدران أبو العينين بدران دت ق2ل
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د في عدة أمور من ا) وتتمثل  ا ثار النات،ِ عن الطالق على األّو
د في البعد عن وشراي األا ون كانوا مكع األم وفكي البعكد -1 الضرر الواقع على األّو

عككككن حنككككان األم ون كككككانوا مككككع األا،فككككي طككككحال الحالككككِ سيصككككبحوا عرضككككِ لعنحككككراي 
 وال،نو ت

د-2 طتكجاج األسكرة يعطكي م،ككاّ مككن قبك فكي حالكِ عكد اإلشكراي علكى األّو ل الوالكدين وا 
حتكككراي م ككككن محرمككككِتألن صكككدمِ تفكككككك والككككدي م  ل كككم للعبككككث فكككي الشككككوارع والتشككككرد وا 
بككالطالق تكككاد تقككتل م بعككدما يفقككدوا معككاني اإلحسككا  بككاألمن والحمايككِ واألسككتقرار حتككى 
باتوا فريسِ صكراعاة بكين والكدي م رصوصكا وحا تصكارع ككل من مكا مكن يكسكا الطفكل 

ترككاح كككل  فككي ،انبكك  حتككى لككو أد  حلككك ولككى تشككوي  صككورة الطككري ا رككر أمككام أبنكك  وا 
بكين والديك  ممكا يفقكدال الثقكِ ب مكا وي،علك   ةالسبل الممكنِتفيعين الطفل طحال الصكراعا

يفكر في البحث عكن عكالم آركر ووسكط ،ديكد للعكين فيك  قكد يعوضك  عكن حكا وحنكان 
 الحين يقودون  ولى عالم ال،ريمِت والدي  ولى الوقوع فريسِ في أحضان المتشردين

يعد الطالق سببا مباشرا في فقد الطفل للثقِ بنفس  حيث ن،د أن بدارلك  كمكا كبيكرا -3
 قت1لمن الشعور بالنق  وقد يدفع  طحا الشعور لبع  التصرفاة المرفوضِ

 
 آثار الطالق على المجتمف

يتكككون مككن  علم،تمككاأن الطكالق عنككد وقوعكك  حتمككا بك  ضككرر علككى الم،تمككع بأسكرال ألن 
أسككر مترابطككِ تكككون نسككي، ،فأنحالل وتفكككك طككحال األسككر يسككبا أضككطراباة أ،تماعيككِ 

 يعاني من ا الم،تمع ومن أمثلِ حلك)
فكككي أنحكككالل الكككجوال وسكككيلِ لكككجرع الكراطيكككِ والنكككجاع والمشكككا،رة بكككين أفكككراد الم،تمكككع -1

 قت2لالمحدد ل  اإلسالميرصوصا وحا ررل الطالق عن حدود األدا 
 ت76دتبدران أبو العينين بدران،المصدر السابق، ق1ل
 ت156قدتأحمد نصر ال،ندا،األحوال الشرصيِ في اإلسالمتدار المعاري،بلداد، 2ل
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قتتكال ممكا يسكبا مشكاحناة  اأالي،ر ور والحا  أقارا كل طري فكي رصكام وتقاضكي وا 
البككين وعككدم وسككتقرار فككي الم،تمككع وبككدّ مككن أن يعمككل األطككل واألقككارا إلصككال  حاة 

والصكككلا بين مكككا يصكككبحا مصكككدرا للرصكككام واإلنحيكككاج والتعصكككا المككك دا ولكككى جعجعكككِ 
ن رفككككتم شككككقاق بين مككككا فككككأبعثوا حكمككككا مككككن أطلكككك   سككككتقرار الم،تمع،يقككككول اهلل تعككككالى وا  وا 

 وحكما من أطل ا ون يريدا وصالحا يوفق اهلل بين ما ت
بككك  مكككن طمكككوم األحكككداث النات،كككِ عكككن الطكككالق تككك ثر فكككي شرصكككيِ الر،ل،ومكككا ينتا -2

وأفكار وأعباأ ماليكِ قكد ت،كرال ولكى تصكرفاة تضكر بمصكلحِ الم،تمكع وعكدم وداأ عملك  
على أتم و،  وقد ت،رال إلتراح سلوك نحو ال،ريمِ كالسرقِ واإلحتيال ولير حلك وطكحال 
ال مكككوم وا ّم قكككد تنتكككاا المكككرأة أيضكككا ممكككا ي،عل كككا تفككككر بأيكككِ طريكككق للحصكككول علكككى 

رقكككا منحرفكككِ وليكككر سكككويِ فكككي حلكككك ممكككا يككك ثر سكككلبا علكككى وسكككيلِ للعكككين وقكككد تسكككلك ط
 الم،تمعت

د وعكككدم رعكككايت م واألطتمكككام ب كككم نتي،كككِ ليكككاا األا وتفككككك األسكككرة -3 فكككي تشكككرد األّو
وعككككدم أطتمككككام األم ي،عل ككككم يت، ككككون ولككككى سككككلوك ليككككر سككككوا فتكثككككر ،ككككرائم األحككككداث 

الدراسككي وجيككادة  ويتجعككجع األمككن فككي الم،تمككع،ويجداد معككدل ونحككراي األحككداث والترلككي
 قت1لاألمرا  النفسيِ بين األطفال والكبار أيضا

 
 
 
 
 
 
 
 
 وما بعدطات 156قدتأحمد نصر ال،ندا،المصدر السابق، 1ل
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 المبحث الثالث
 كيفية الحد من ظاهرة الطالق

 تنقسم حلول مشكلِ الطالق ولى قسمين)
 دالتالقسم األول) تندرل تحت  الحلول الوقائيِ السابقِ للجوال وبع

القسككككم الثاني)يتضككككمن الحلككككول العال،يكككككِ عنككككد وقتككككراا حكككككدوث مشكككككلِ الطككككالق بكككككين 
 األجوالت

 وطي كما يأتي)
 أوال الحلول الوقائية.

أرتيكار الككجول المناسككا)ون كثيككرا مككن الشكباا ّ يكترثككون لمعككايير ورتيككار الككجول أو -1
لنككككى أطككككل الجو،ككككِ،فتل ي م الم ككككاطر الشكككككليِ أحيانا،كككككالم  ر ال،ميككككل للشككككر ،أو 

الجول أو الجو،ِ،ّو يراعون بحلك الشكل الكحا سترسكى عليك  حيكات م فكي المسكتقبل،لحا 
ي،كككككا معرفكككككِ كيفيكككككِ األرتيكككككار السكككككليم للشكككككريك المناسكككككا،والتأني والتفكيكككككر المكثكككككي 

 والمنطقي من أ،ل حلكت
التثقكككي حكككول معاملكككِ الكككجو،ين)أن ال، كككل بكيفيكككِ التعامكككل بكككين األجوال،لالبكككا مكككا -2

ر لى العديد من المشاكل أبرجطا عدم تف م متطلبكاة الجو،كِ أو الجول،واإلصكرايقضي و
عتبككككار الحيككككاة الجو،يككككِ م،ككككاّ  علككككى التمسككككك بككككالرأا مقابككككل وحعككككان الطككككري ا رر،وا 
مفتوحككككا للشككككروط،كأن تشككككترط الجو،ككككِ علككككى جو، ككككا جيككككادة مصككككروف ا الشكككك را،فيوافق 

فككق علككى قطككع عالقت ككا بأحككد  الككجول مقابككل رفضكك  شككرطا ،ديككدا علككى الجو،ككِ،كأن توا
الصككديقاة أو األقككارا مقابككل جيككادة نفقت ا،وطككحا مككا ّ يقبلكك  الككدين ّو المنطق،فالحيككاة 

 الجو،يِ قائمِ على أسا  الود والتفاطم ولي  الشرط والتفاو ت
معرفككِ الحككدود)ي،ا علككى األجوال الف ككم بككأن الطككري ا رككر لككي  ملكككا لكك  ويحككق -3

فاصيل حيات  الشرصيِ،حيث يبكال  بعك  األجوال بحصكر فر  السيطرة علي  بكل ت
 قت1لجو،ات م بحدود التحدث مع ا ررين،والتعامل مع النا  عموما أو العك 

 ت206، المصدر السابق دترمضان علي السيد الشربناصي،ق1ل
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 الحلول العالجية.ثانيا 
اكم ولكى الحكد اكل الجو،يِ بالتفاطم)وعدم تكرك المشكاكل ككي ّ تتكر المش محاولِ حل-1

 الحا ي دا ولى الطالقت
الل،ككككوأ ولككككى ال دنككككِ)وربما سيسككككتلرا الككككبع  مككككن طككككحا الوصككككي،لكن الحقيقككككِ أن -2

الجو،ين الموشكان على الطكالق أشكب  بطرفكي نجاع،ونقصكد بال دنكِ أن يبتعكد الجو،كان 
عككن بعضكك ما فتككرة مككن الككجمن قككد تسككما ل مككا بمرا،عككِ النف ،وعككودة المشككاعر الطيبككِ 

 ،وقد تر،ع تلك الفترة األمور ولى م،راطا الطبيعيتبين ما
التأكد من قرار اإلنفصال)حيث أن بعك  األجوال يصكرون علكى الطكالق مكن بكاا -3

الرد أو وثبكاة الكحاة أمكام الطكري ا ركر،دون األركح بن كر اإلعتبكار العواقكا الوريمكِ 
 بعد اإلقبال على طحال الرطوةت

أني بكككتلف  كلمككِ الطكككالق ف كككي تن كككي الحيكككاة ت،نككا لف كككِ الطالق)علكككى األجوال التككك-4
سكككيما وحا كانكككة ثالثكككا،وعلى الكككجول أن يسكككتعيح مكككن الشكككيطان وي،لككك  مكككع  الجو،يِ،ّو

 جو،ت  للنقان ب دوأ وحل الرالفاة دون أن تصل األمور ولى الطالقت
اإلحتككككككام ولكككككى العقكككككالأ مكككككن األطل)فتل،كككككأ الجو،كككككِ ولكككككى األم  شكككككرط أن تسكككككتوعا -5

عالم األا والعائلككككِ بو،ككككود مشكككككلِ بككككين الككككجو،ين،فيحتكم  حكمككككِالموضككككوع ب ككككدوأ و  ،وا 
الكككككجول ولكككككى كبيكككككر العائلكككككِ أو األروة،ليصكككككلحون المشككككككالة بكككككين الجو،ين،ويقكككككدمون 

 قت1لالنصائا الالجمِ  لت،نا المشاكل ّحقا
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 الخاتمة

ة باتت تقو: بنيان االسرة المسلمة ، وتؤرق سعادة كثير عالج هذا البحث قضي
من البيوت ، اتجعلها تعيش اة نكد دائم واضطراب مستمر مما يهدد األوالد 

بالتشرد والضياع ، ويقلق كيان المجتمف بأسرة اال وهة قضية الطالق . يحاول 
الق من هذا البحث اإلجابة على هذه األسئلة . بدا هذا البحث ببيان حقيقة الط

حيث تحديد المعنى اللغوي والشرعة له ، وبيان تأصيله الشرعة ، ثم اقسامه 
المتمثلة اة الطالق الرجعة ، والطالق البائن بينوية صغرى وكبرى مف بيان كل 

قسم بالنظر الى االثار الشريعة المترتبة عليه . توصل البحث الى جملة من 
اإلسالمية دين اهلل الخالد تصلح لكل  النتائج والتوصيات وعلى راسها ان الشريعة

زمان ومكان ، وان الفقه اإلسالمة بحر زاخر وثروة عظيمة ، وأن المجتمعات 
اإلسالمية والعربية المعاصرة تشهد تفاقما اة قضية الطالق وازدياد وترتيبها بشكل 

كبير وظاهر وتختلف نسبة من بلد الى اخر تبعا للظروف المحيطة بها . والجل 
وضعت هذه الدراسة جملة من االقتراحات للحد من هذه القضية أهمها التأكيد ذلك 

على دور االسرة المسلمة واهميتها وتعزيز مكانتها وحمايتها من كل محاوالت 
التخريب والتفكك الهاداة للنيل منها واضعاف دورها اة تماسك المجتمف والعمل 

صال  الشرعة بين االسر اة على تقوية الوازع الدينة والتوعية واإلرشاد واإل
 المجتمعات العربية واإلسالمية  
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