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النكاح والطالؽ أو الزواج والفراؽ : الكتاب
جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري : المؤلف
مطابع الرحاب : الناشر
الثانية : الطبعة

 1: عدد األجزاء
 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وىو مذيل بالحواشي]

 النكاح
ما ىو النكاح؟ 

– ويطلق على العقد الذي يتم بين الزوجين – الجماع – إف لفظ النكاح يطلق على الوطء 
: بأربعة شروط وىي– الرجل والمرأة 

الولي، وىو أبو الزوجة، أو الوصي، أو األقرب فاألقرب أو القاضي إذ ىو ولي من ال ولي لها، 
والشاىداف، وصيغة العقد، والمهر أي الصداؽ، فهذه الشروط األربعة تعتبر كاألركاف للنكاح 

متى سقط ركن منها فسد النكاح وبطل ولكل ركن من ىذه األركاف األربعة شروط وبيانها 
: كاآلتي

شروط الولي وىي أف يكوف أىال للوالية وذلك بأف يكوف ذكرًا بالغاً عاقاًل رشيدًا حرًا، وأف . 1
يستأ مرىا الولي أي يطلب أمرىا إف كانت ثيبا فإف وافقت فبها ونعمت وإف لم توافق فلها 

األيم أحق بنفسها : "ذلك، وال يتم العقد إذنها لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم في الموطاء
 ".من وليها والبكر تستأذف وإذنها صمتها
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شروط الشاىدين وىي أف يكونا عدلين وأف يكوف اثنين فأكثر، والعدؿ ىو من يتجنب . 2
َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍؿ ِمْنُكْم َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة }:  لقوؿ اهلل تعالى1الكبائر، ويترؾ غالبا الصغائر



. 3" ال نكاح إال بولي وشاىدي عدؿ" وقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 2 {ِللَّوِ 
شروط الصيغة وىي أف يقوؿ الزوج الخاطب أو وكيلو في العد زوجني ابنتك أو وصيتك . 3

فالنة، وقوؿ الولي لقد زوجتك ابنتي أو وصيتي فالنة، ويقوؿ الزوج أو وكيلو قبلت زواجها من 
نفسي أو لمن وكلني بذلك ومن شروط الصيغة كفاءة الزوج للزوجة بأف لمن يكوف حرًا ذا خلق 

إذا أتاكم من ترضوف خلقو ودينو فزوجوه إال : "ودين وأمانة لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم
. 4" تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبير

، وقوؿ الرسوؿ صلى 5 {َوآُتوا النِّنَساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلةً }: المهر وىو واجب لقوؿ اهلل تعالى. 4
، ويستحب أف يكوف خفيفا ال ثقيال كثيرًا، لقوؿ "التمس ولو خاتما من حديد"اهلل عليو وسلم 

الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 
 __________

.  رواه البيهقي والعمل بو عند كافة الفقهاء1
. 2:  سورة الطالؽ اآلية2
 رواه أبو داود والترمذي 3
.  متفق عليو4
 .4:  سورة النساء اآلية5
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، ومن شروطو أف يكوف متموال تزيد قيمتو على ربع دينار، "أعظم النساء بركة أيسرىن مؤونة"
ويصح تأجيلو، وإف مات الزوج قبل الدخوؿ لها المهر كاماًل واإلرث وعليها العدة كاملة وىي 

 .أربع أشهر وعشر لياؿ
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آداب النكاح وسننو 
: للنكاح الشرعي سنن وآداب ىذا بيانها

إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ : الخطبة، وىي أف يقوؿ من يتولى العقد. 1
باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا }: وأشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدًا عبده ورسولو، ثم يقرأ



يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن } و 1 {اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
ُهَما رَِجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْ نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

ـَ ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلْيُكْم رَِقيباً  ، يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَػْواًل َسِديدًا } و 2 {َواأْلَْرَحا
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو 

 __________
. 102:  سورة آؿ عمراف اآلية1
 .1:  سورة النساء2

(1/5 )

 

إذا أراد أحدكم أف : "؛ وذلك ألف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ1 {فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيماً 
...." يخطب لحاجة من نكاح وغيره فليقل الحمد هلل الخ

" أولم ولو بشاة: "وليمة لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم لعبد الرحمن بن عوؼ لما تزوج. 2
: ، ومن سنن الوليمة وآدابها2
من دعي إلى عرس : "وجوب حضورىا عن لم يكن عذر لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم. 3

.  ويرخص في عدـ حضورىا إذا كاف ىناؾ لهو ولعب وباطل3" أو نحوه فليجب
فصل ما بين الحالؿ : "إعالف النكاح بدؼ ونحوه لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم. 4

 4" والحراـ الدؼ والصوت
 5".بارؾ اهلل لك وبارؾ عليك وجمع بينكم في الخير: "الدعاء للزوجين بلفظ. 5

 __________
. 70/71:  سورة األحزاب اآليتاف1
.  رواه البخاري2
.  رواه مسلم3
.  رواه أصحاب السنن إال أبو داود4
 . أخرجو الترمذي وصححو5
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اللهم إني أسألك من خيرىا وخير ما : "إذا دخل الزوج على زوجتو أخذ بنا صيتها وقاؿ. 6
. 1" جبلتها عليو، وأعوذ بك من شرىا وشر ما جبلتها عليو

" بسم اهلل اللهم جنبنا الشطاف وجنب الشطاف ما رزقتنا: "أف يقوؿ الزوج عند إرادة الجماع. 7
2 .

 __________
.  رواه ابن ماجو1
.  متفق عليو2
.  متفق عليو3
 . رواه أحمد4
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 الشروط في النكاح
إف اشترطت المرأة أو الرجل شروطا ينظر في الشروط فإف كاف مما يخل بالعقد فإنو شرط باطل 

أحق الشروط : "الغ، وإف كاف مما ال يخل بالعقد فهو جائز لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم
. 3" أف يوفى بو ما استحللتم بو الفروج

ومن الشروط الباطلة أف تشترط المرأة على زوجها أف يطلق امرأتو إف كاف لو امرأة غيرىا، وذلك 
 ولحديث 4" ال يحل أف تنكح امرأة بطالؽ أخرى: "لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم

". نهى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف تشترط المرأة طالؽ أختها: الشيخين
 __________

.  متفق عليو3
 . رواه أحمد4
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 الخيار في بقاء النكاح أو فسخو
: يجوز ألحد الزوجين أف يطالب بفسخ النكاح لألسباب اآلتية

العيب كالجنوف أو الجذاـ والبرص أو داء الفرج المفوت للذة، وفي حالة الرغبة في فسخ . 1
النكاح، ينظر فإف كاف الفسخ قبل الوطء فإف للزوج أف يطالب بو ممن غرر بو من ذويها لما 



في الموطاء عن عمر رضي اهلل عنو إذ قاؿ رضي اهلل عنو أيما امرأة غر بها رجل بها جنوف، أو 
. جذاـ، أو برص فلها مهرىا بما أصاب منها، وصداؽ الرجل على من غره

الغرر كأف يتزوج مسلمة فتظهر أنها كتابية أو حرة فتظهر أنها أمة أو صحيحة فتظهر مريضة . 2
. بعورة أو عرج، والدليل قوؿ عمر اآلنف الذكر

اإلعسار في النفقة فمن أعسر في نفقة زوجتو، انتظرتو ما استطاعت من الوقت فلها الحق . 3
. في فسخ نكاحها من زوجها بواسطة القاضي لقوؿ الصحابة بهذا وفعلهم لو

إذا غاب الزوج ولم يعرؼ مكاف غيبتو ولم يترؾ للزوجة نفقة ولم يوص أحدًا عليها باإلنفاؽ . 4
ولم يكن لديها ما تنفقو على نفسها، 

 .في ىذه الحاؿ لها أف تطالب بفسخ النكاح بواسطة القضاء الشرعي
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 حقوؽ الزوجين
: إف لكل من الرجل وزوجتو حقوقا تجب لو على صاحبو فحقوؽ الزوجة ىي

: نفقتها من طعاـ وشراب وكساء وسكنى بالمعروؼ لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم. 1
تطعمها إذا طعمت، وتكسوىا إذا اكتسيت، وال تضرب الوجو وال تقبح وال تهجر إال في "

. 1؛ أي ال تحولها على بيت آخر تهجرىا فيو"البيت
االستمتاع بها وىو وطؤىا ولو مرة في كل أربعة أشهر عن عجز على قدر كفايتها منو، آلية . 2

ِللَِّذيَن يُػْؤُلوَف ِمْن ِنَسائِِهْم تَػَربُُّص َأْربَػَعِة َأْشُهٍر فَِإْف فَاُءوا فَِإفَّ }: اإليالء في البقرة وىي قولو تعالى
. 2 {اللََّو َغُفوٌر رَِحيمٌ 

. المبيت عندىا في كل أربع لياؿ ليلة إذ قضى بهذا على عهد عمر رضي اهلل عنو. 3
 __________

.  رواه أحمد وابن ماجو1
 .226:  سورة البقرة اآلية2
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من : "القسم لها بالعدؿ عن كاف لزوجها نساء غيرىا لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم. 4
" كانت لو امرأتين يميل ألحدىما على األخرى جاء يـو القيامة يجر أحد شقيو ساقطا أو مائالً 



1 .
أف يقيم عندىا يـو تزوجو بها سبعا إف كانت بكرًا، وثالثة إف كانت ثيباً، لقوؿ الرسوؿ صلى . 5

. 2" البكر سبعة أياـ وللثيب ثالثاً ثم يعود على نسائو: "اهلل عليو وسلم
استحباب إذنو لها في تمريض أحد محارمها وشهود جنازتو إذا مات وزيارة ال تضر بمصالح . 6

. الزوج
 __________

.  رواه الترمذي1
 . رواه مسلم2

(1/10 )

 

 حقوؽ الزوج
َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي }: إف للزوج حقوقا على زوجتو كما للزوجة حقوقا على زوجها لقوؿ اهلل تعالى

: ، وتقدـ بياف حقوؽ الزوجة وىذا بياف حقوؽ الزوج وىي3 {َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروؼِ 
الطاعة في المعروؼ أما في معصية اهلل ورسولو فال طاعة لو عليها إذ ال طاعة لمخلوؽ في . 1

". قاعدة عامة"معصية الخالق 
 __________

 .228:  سورة البقرة اآلية3
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َحاِفظَاٌت }: حفظ مالو وصوف عرضو، أف ال تخرج من بيتو إال بإذنو، وذلك لقوؿ اهلل تعالى. 2
خير النساء إذا نظرت إليها : " وقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم1 {ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَّوُ 

. 2" أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك
. السفر معو إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليو في العقد عدـ السفر بها. 3
إذا دعا الرجل : "تسليم نفسها متى طلبو لالستمتاع بها، لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم. 4

. 3" امرأتو إلى فراشو فأبت أف تجيء فبات غضباف عليها لعنتها المالئكة حتى تصبح
ال : "استئذانو في الصـو إذا كاف حاضرًا غير مسافر، لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم. 5

. 4" يحل المرأة أف تصـو وزوجها شاىد أي حاضر إال بإذنو



 __________
. 34:  سورة النساء اآلية1
.  رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححو2
.  متفق عليو3
 . متفق عليو4
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 األنكحة المحرمة
: إف ىناؾ أنكحة محرمة ال يحل لمؤمن وال مؤمنة الوقوع فيها وىذا بيانها

وىي النكاح إلى أجل مسمى قريباً أو بعيدًا للحديث المتفق عليو وىو قوؿ : نكاح المتعة. 1
إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحـو الحمر "علي رضي اهلل عنو 

". األىلية
وىو أف يزوج ولي وليتو من رجل على شرط أف يزوجو ىو وليتو، وسواء ذكر : نكاح الشغار. 2

. 1" ال شغار في اإلسالـ: "لكل صداقا أو لم يذكر، وذلك لقوؿ النبي صلى اهلل عليو
نكاح المحلل وىو أف تطلق المرأة ثالثا فتحـر على زوجها فيتزوجها رجل آخر بقصد أف . 3

لعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم المحلل "يحلها لزوجها، لقوؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو 
. 2" والمحلل لو

ال ينكح المحـر وال "نكاح المحـر بحج أو عمرة، لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم . 4
. 3" ينكح

 __________
.  متفق عليو1
.  رواه الترمذي2
 . رواه مسلم3
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نكاح في العدة، وىو أف يتزوج الرجل المرأة وىي في عدة من طالؽ أو وفاة، وذلك لقوؿ . 5
ُلَ  اْلِكَتاُب َأَجَلوُ }: اهلل تعالى  1. {َوال تَػْعزُِموا ُعْقَدَة النِّنَكاِح َحتَّى يَػبػْ



النكاح بال ولي، وىو أف يتزوج الرجل المرأة بدوف إذف وليها، وذلك لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل . 6
". ال نكاح إال بولي: "عليو وسلم

 أي 2 {َوال تَػْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحتَّى يُػْؤِمنَّ }: نكاح الكافرة غير الكتابية، لقوؿ اهلل تعالى. 7
ال }: تدخل في اإلسالـ، كما ال يحل لمسلمة أف تتزوج كافرا مشركا كاف أو كتابيا لقولو تعاؿ

 3 {ُىنَّ ِحلٌّل َلُهْم َوال ُىْم َيِحلُّوَف َلُهنَّ 
إذا أسلمت الزوجة الكافرة قبل البناء بها فالشيء لها من المهر، ألف الفرقة كانت منها، : تنبيو

وغن أسلم الزوج فلها نصف المهر، وإذا أسلمت بعد البناء بها فلها المهر كامال، وحكم ارتداد 
. أحد الزوجين كحكم إسالـ أحدىما سواء بسواء

 __________
. 235:  سورة البقرة اآلية1
. 221:  سورة البقرة اآلية2
 .10:  سورة الممتحنة اآلية3
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 المحرمات من النساء تحريما أبديا
ُحرِّنَمْت َعَلْيُكْم }: المحرمات من النسب وقد ذكرت في سورة النساء في قولو تعالى. 1

 1. {الخ... ُأمََّهاُتُكْم َوبَػَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم 
يحـر من : "المحرمات من الرضاع وىن جميع من حـر من النسب صلى اهلل عليو وسلم. 2

، والرضاع المحـر ما كاف دوف الحولين، وقد تغذى بو الولد، "الرضاع ما يحـر من النسب
ال تحـر المصة : "بخالؼ المصة والمصتين فال يحرماف لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم

". والمصتين
زوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع فأوالده من غير المرضعة أخوة لو ويحـر عليو أمهات أبيو : تنبيو

. من الرضاع وأخواتو وعماتو وخاالتو كافة
النكاح كالطالؽ تجري عليو أحكاـ الشرع الخمسة وىي الوجوب والندب والحرمة، : تنبيو

: والكراىة، واإلباحة، وىذا بينها
. يكوف النكاح واجبا على المسلم إذا كاف قادرا عليو وخاؼ الوقوع في فاحشة الزنى. 1
. يكوف مندوبا إذا كاف قادرا عليو وال يخشى الزنى ويحب النسل أي األوالد من بنين وبنات. 2



 __________
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. ويكوف محرما على من ال يخشى الوقوع في الفاحشة وكاف عاجزا على أداء حقوؽ الزوجة. 3
. ويكوف مكروىا إف كاف ال يشتهيو وال يرجو نسالً . 4
 .ويكوف مباحا أي جائزا على من يقدر عليو وال يرجوا نسال وال يخاؼ الوقوع في الزنى. 5
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الطالؽ وأحكامو 
طالؽ سني وطالؽ بدعي، فالسني : إف الطالؽ شرعاً ىو حل العصمة الزوجية، وىو نوعاف

مجمع على حلو العصمة الزوجية، وإبطاؿ النكاح، وإفساده، البدعي مختلف فيو وليس مجمعا 
 .عليو في إبطاؿ النكاح وإفساده، وسيأتي بياف ذلك مفصال، واهلل المستعاف
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 الطالؽ السني
إف المراد من الطالؽ السني ىو أف يقع ويتم على الصورة التي سنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

وسلم وىو المبين ألمتو ما ىو خير لها، والمبعد لها عما يضرىا في دينها ودنياىا معا وىذا بياف 
الطالؽ الشرعي السني وىو أف يرى الزوج رؤية حقيقية وىي أف بقاء ىذه الزوجة في عصمتو 
يضر بها ضررًا ال يجوز بقاؤه عليها، ألنها أختو في اإلسالـ فال يحل إلحاؽ الضرر بها بحاؿ 

 ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوفَ }: من األحواؿ، لقوؿ اهلل تعالى
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المسلم أخو المسلم ال : "، وقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم1 {ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَػْيَن َأَخَوْيُكمْ 
. 2" يظلمو وال يخذلو وال يحقره

كما أف يرى الزوج رؤية حقيقية وىي أف بقاءه مع ىذه الزوجة أضر بو ضررًا كبيرًا وترتب عليو 
فساد كبير، وأنو ال خالص لو مما أضر بو وأفسده في دينو ودنياه إال طالؽ ىذه الزوجة مع أنو 

بذؿ جهدًا في إصالحها وىدايتها لما فيو خيرىا وخير زوجها ولكن مع طوؿ زمن اإلصالح 
والهداية ما حصل شيء من إصالحها وىدايتها، ىنا تعين عليو طالقها لرفع الضرر عنو وعنها 

. معا
 __________
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 صيغة الطالؽ السني الشرعي
 وىي أف ينتظرىا إذا حاضت وطهرت ولم يجامعها بعد طهرىا، 3صيغة الطالؽ الشرعي السني

ىذا يأتي برجلين عدلين إلى منزلو وامرأتو وراء الحجاب ويقوؿ لهما أشهدكما على طالقي 
لزوجتي فالنة، ويقوؿ لها الزمي بيتك يا أختاه في اإلسالـ حتى تنقضي عدتك فالتحقي بأىلك 

وإليك باقي 
 __________
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: صداقك إف بقي منو وىذا متعتك ويعطيها شيئا من الماؿ بحسب طاقتو، لقوؿ اهلل تعالى
. 1 {َفَمتػِّنُعوُىنَّ َوَسرِّنُحوُىنَّ َسَراحاً َجِميالً }

ىذا ىو الطالؽ الشرعي الذي أمر اهلل تعالى بو وبينو رسولو صلى اهلل عليو وسلم، ومنو 
المخالفة وىي أف تجد الزوجة ضررا في نفسها من بقائها مع زوجها، وحاولت إنهاءه فلم تقدر، 
وضاقت بها الحياة وأصبحت في غم وكرب ألسباب ظاىرة أو خفية ىنا تطلب من زوجها أف 
يخلعها من عصمتو وتعطيو مبلغا من الماؿ ال يزيد على مهره الذي تزوجها بو، فعلى الزوج أف 



يأخذ الماؿ ويخلعها فتحمل متاعها وتلحق بأىلها، ىذا ىو الخلع الذي شرعو اهلل تعالى 
الطَّالُؽ َمرَّتَاِف فَِإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍف َوال َيِحلُّ َلُكْم َأْف تَْأُخُذوا ِممَّا }: فيقولو

آتَػْيُتُموُىنَّ َشْيئاً ِإالَّ َأْف َيَخافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو فَِإْف ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو َفال ُجَناَح 
َعَلْيِهَما ِفيَما افْػَتَدْت ِبِو تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َفال تَػْعَتُدوَىا َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اللَِّو فَُأولَِئَك ُىُم 

حكم ظاىر صريح في أف  {فَِإْف ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَّوِ }:  فقولو تعالى2 {الظَّاِلُموفَ 
المخالفة تكوف لدفع الضرر عن كل من الزوجين، فلذا شرعها اهلل عز وجل ولو الحمد ولو 

المنة، ىذا ىو الطالؽ الشرعي السني الذي ال يحل طالؽ على خالفو، وأما الطالؽ البدعي 
: المحـر فهذا بيانو

 __________
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 .229:  سورة البقرة اآلية2

(1/17 )

 

: الطالؽ البدعي المحـر
صفتو وىي أف يكوف في حيض امرأتو، أو في طهر مسها فيو أو يقوؿ أنت طالق، طالق، . 1

طالق، أو أنت طالق بالثالث، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو إف فعلت كذا فأنت طالق، 
طالق، طالق، أو علي الطالؽ ما قلت أو ما فعلت، أو ال أدخل أو ؿ أخرج مثال ىذه الصي  

، والذي يجب على كل مؤمن أف يتقي اهلل فيو وال يقوؿ أبدًا لحرمتو الطالؽ البدعي المحـر
. وفساده ومخالفتو للطالؽ الشرعي الذي شرعو اهلل وبينو رسولو صلى اهلل عليو وسلم

أحكامو وىي أف الجمهور على وقوع الطالؽ البدعي، وخالؼ الجمهور من الصحابة . 2
والتابعين ومن بعدىم كشيخ اإلسالـ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وسماحة الشيخ عبد 

 .العزيز بن باز ال يروف وقوعو، ويقوؿ العالمة الشوكاني في عدـ ترجيح وقوع طالؽ الثالث
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 وقد استكثروا من األجوبة على حديث ابن عباس رضي اهلل 1والحاصل أف القائلين بالتتابع
، وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف، والحق أحق باالتباع، فإف كانت تلك المحاماة 2عنو

ألجل المذىب السلف فهي أحقر وأقل من أف تؤثر على السنة المطهرة، وأف كانت ألجل عمر 



بن الخطاب رضي اهلل عنو، فأين يقع المسكين من رسوؿ الو صلى اهلل عليو وسلم؟ 
 __________

. 248:  نيل األوطار1
 . نص ىذا الحديث في أبي داود وىو أيضا في نيل األوطار فليرجع إليو2
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 صور الطالؽ البدعي
: وىذه بعض صور الطالؽ البدعي فلنتأملها وىي

. أف تكوف المطلقة حائضة أي في حاؿ حيضها قبل أف تطهر. 1
أف تطلق في طهر جامعها فيو أغتسلت أو لم تغتسل سواء . 2
أف يطلقها بالثالث بلفظ واحد كأف يقوؿ لها أنت طالق بالثالث أو أنت طالق، ثم طالق، . 3

. ثم طالق
. أف يطلقها بتكرار لفظ الطالؽ كأف يقوؿ لها أنت طالق طالق طالق. 4
. أف يعلق الطالؽ على فعل شيء أو تركو كأف يقوؿ إف فعلت كذا فأنت طالق. 5
 .علي الطالؽ أو يلزمني الطالؽ إف كاف كذا أو كذا: الحلف بالطالؽ كأف يقوؿ. 6
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 :تفاصيل ىذه الطالؽ البدعي ىي
الطالؽ في الحيض أو في طهر مسها فيو، الجمهور على وقوعو، وخالؼ الجمهور ال يرى . 1

. وقوع طالؽ فيو، وكذلك الطالؽ بالثالث في كلمة واحدة
أنت طالق طقاؿ طقاؿ، الجمهور على وقوعو ثالثا إف نوى : الطالؽ بتكرار لفظ كأف يقوؿ. 2

. ذلك وخالؼ الجمهور على انو طلقة واحدة رجعية
الطالؽ في حاؿ الغضب يقع إف كاف المطلق واعيا عالما بما يقوؿ، وإف كاف لشدة غضبو . 3

: غير واع وال يدري ما يقوؿ فال يقع الطالؽ عند كافة أىل العلم خلفا وسلفا، لحديث صحيح
". ال طالؽ وال عتاؽ في إغالؼ"
الحلف بالطالؽ كأف يقوؿ بالطالؽ ال أفعل كذا أو ال أفعل كذا، فهذا ال يلزمو طالؽ، ألف . 4

. حلف بغير اهلل تعالى



. نية الطالؽ ال يقع بها الطالؽ إال إذا نطق أو كتب على ورقة. 5
من قاؿ علي بالطالؽ إف فعلت كذا أو إذا لم أفعل كذا، فإف حنث فالجمهور أف عليو . 6

 .الطالؽ وتطلق زوجتو، خالؼ الجمهور يرى عليو كفارة يمين وال تطلق زوجتو
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طالؽ السكراف إف كاف فاقدا شعوره وال وعي لو، ال طالؽ عليو وعند بعض أىل العلم سلفا . 7
. وخلفا أف عليو الطالؽ الذي طلقو

طالؽ الكتابة كأف يكتب في ورقة طلقت فالنة ىذا يقع إف نوى الطالؽ فإف لم ينو الطالؽ . 8
. فال يقع طالؽ

كأف يقوؿ لزوجتو علي الطالؽ إف خرجت مثال أو يلزمني الطالؽ إف : الطالؽ المعلق. 9
فعلت كذا أو تركت كذا، فإف نوى الطالؽ وحنث لزمو الطالؽ عند الجمهور، وإف لم ينو 

الطالؽ وحنث فال طالؽ يلزمو، وعليو كفارة وىي إطعاـ عشرة مساكين لكل مسكين مد من 
بر أو شعير أو تمر أو دقيق، والمد يعدلو كيلو غراـ فإف لم يجد صاـ ثالثة أياـ لقوؿ اهلل 

ـُ َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَف َأْىِليُكْم َأْو ِكْسَوتُػُهْم َأْو َتْحرِيُر رَقَػَبٍة }: تعالى َفَكفَّارَتُُو ِإْطَعا
ـُ َثالثَِة أَيَّاـٍ َذِلَك َكفَّارَُة أَْيَماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتمْ  . 1 {َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَيا

 __________
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 أحكاـ الطالؽ
إف الطالؽ كالنكاح تجري عليو األحكاـ الشرعية الخمسة التي ىي الوجوب والندب والجواز، 

 :والحرمة، والكراىة، وىذا بيانها
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الوجوب وىو أف يؤالي الرجل من زوجتو، أي يحلف أف ال يطأىا وتمض عليو أربعة أشهر . 1
ِللَِّذيَن يُػْؤُلوَف ِمْن ِنَسائِِهْم تَػَربُُّص }: ولم يطأ في ىذه الحاؿ يجب عليو الطالؽ لقوؿ اهلل تعالى



. 1 {َوِإْف َعَزُموا الطَّالَؽ فَِإفَّ اللََّو َسِميٌع َعِليمٌ ، َأْربَػَعِة َأْشُهٍر فَِإْف فَاُءوا فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم 
. وىو أف يشتد الخالؼ بين الزوجين وتطوؿ مدتو، فيستحب الطالؽ لهما: الندب. 2
وىو أف توجد حاؿ تقتضي الطالؽ كدفع بعض الضرر أو جلب بعض النفع ألحد : الجواز. 3

. الزوجين، فيجوز الطالؽ لهما
وىو أف يكوف الزوج غير قادر على الزواج لو طلق امرأتو ويخاؼ بشدة على نفسو : الحرمة. 4

. أف يقع في الزنى فيحـر عليو الطالؽ
وىي أف يكوف بين الزوجين وئاـ وصالح وكل وحد منهم قائم بحقوؽ صاحبو في : الكراىة. 5

. ىذه الحاؿ يكره الطالؽ لهما
 __________
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 الخاتمة
إني أدعو كل مؤمن أف يعرؼ أف الطالؽ أبغض الحالؿ إلى اهلل تعالى، وأف ال يقدـ عليو إال إذا 
رأى مشروعيتو لو المبنية في أحكاـ الطالؽ الخمسة اآلنفة الذكر وإذا رأى ذلك فلينتظر زوجتو 

حتى تحيض وتطهر وقبل أف يجامعها في ىذا الطهر يطلقها طلقة واحدة ويشهد اثنين على 
: ذلك، وبذلك يكوف على منهج السنة النبوية ويفرج اهلل ىمو، ويعوضو خيرًا، واهلل تعالى يقوؿ

 1. {َوِإْف يَػتَػَفرَّقَا يُػْغِن اللَُّو ُكاّلً ِمْن َسَعِتوِ }
. ىذا الذي أدعو إليو كل مؤمن شابا كاف أو كهال أو شيخا

واهلل ولي التوفيق 
. وسالـ على المرسلين والحمد هلل رب العالمين

 __________
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