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   املبحث االول                                    
 مفهوم المقاصد ومشروعيتها املطلب االول

 واصطالحا    مفهوم المقاصد لغة
  -اوال  : المقاصد لغة :

------------- 
قصد قصدان اك قصد اليو أم صميو بعينو كيقاؿ قصدف ىي االـ كاتياف الشيء ، يقاؿ 

( في سرية الى قصده ، أم نحكت نحكه كفي صحيح مسمـ . في بحث اسامة بف زيد )
الحرفة مف جيتو " فكاف رجؿ مف المشركيف اذا شاء اف يقصد الى رجؿ مف المسمميف 

 . ( 1)قصده فقتمو " 
 ثانيا  :  المقاصد اصطالحا  :
  -هناك عدة تعريفات لمعمماء لممقاصد منها : ----------------

) عمـ  اسرار الديف ، كالباحث عف حكـ االحكاـ ، كاسرار خكاص لكلي اهلل الدىمكم : اوال  :
 . (2)االعماؿ كمكانتيا(

الشيخ الطاىر بف عاشكر ) مقاصد التشريع العامة ىي المعاني كاالحكاـ الممحكظة ثانيا  : 
في جميع احكاؿ التشريع اك مقطعيا  بحيث ال تختص مالحظتيا  بالككف  ىي نكع خاص 

 (3)مف احكاـ الشريعة ( 
سي : ) اعداد بمقاصد ، الشريعة : الغاية  منيا كاالسرار التي كضحيا عالؿ الفا :ثالثا  

 .  (4)لشارع عف كؿ حكـ مف احكاميا ا
                                                             

، والصحاح  336م ( ، ص1311 -هـ 1441) 2بٌروت ، ط –مؤسسة الرسالة ٌنظر : القاموس المحٌط ، للفٌروز ابادي ،  (1)
بٌروت ،  –روس ، للزٌدي ، دار ضٌاء التراث العربً عتاج ال،  521، ص 1مصر ، ج –تاب العربً للجوهري ، دار الك

 .  444بٌروت ، ص –، والمفردات للراغب االصفهانً ، دار المعرفة  35ج ح ، ص
هـ 1424) 3بٌروت ، ط –ٌنظر : حجة هللا البالغة ، لالمام الكبٌر احمد المعروف بشاه ولً هللا الدهلوي ، دار احٌاء العلوم  (2)

 .  21، ص 1م( ج1313

،  1م ( ج2442-هـ 1434، )  1، طمٌدان ، مؤسسة الرسالة  ٌنظر : مقاصد الشرٌعة االسالمٌة ، الدكتور زٌاد محمد ح (3)
 .  .  21ص

  1م( ، ص1333) 5بٌروت ، ط –دار الغرب االسالمٌة  –سًاالسالمٌة ومكارمها ، عالل الفا ٌنظر : مقاصد اشرٌعة (4)
 . 
 

 
. 
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الدكتكر يكسؼ العالـ : ) المراد بمقاصد الشريعة ، مقاصدىا التي شرعت االحكاـ  : رابعا  
لتحقيقيا ، مقاصد الشارع ىي المصالح التي تعكد الى العباد في دنياىـ كآخراىـ سكاء كاف 

 (1)5)تحصيميا عف طريؽ جمب المنافع اك عف طريؽ دفع المضار 
الدكتكر كىبة الزحيمي )مقاصد الشريعة ىي المعاني كاالىداؼ الممحكظة  لمشرع  خامسا :

في جميع احكاميا اك معظميا اك ىي الغاية مف الشريعة االسرار التي  كضعيا الشارع عند 
 (2)كؿ حكـ مف احكاميا (

 ذلؾ أنو ركب تعريفو مف تعرفي  قد اسغرب احمد الرسكني صنيع الزكحيمي كاتبعو اليكبي
 أبف عاشكر كعالؿ الفاسي دكف تنبيو . 

الدكتكر احمد الرسكني) اف مقاصد الشريعة ىي الغايات التي كضعت ألجؿ  سادسا :
 (3)تحقيقيا لمصمحة العباد (

يرجع الى تعريؼ الفاسي اال انو حذؼ الشطر االخير الداؿ  -عمى التعريؼ : يكبيمال يعمؽ
د الخاصة ككانو اكتفى بعمـك المفيـك مف تحقيؽ المصالح لمعباد عف التصريح عمى المقاص

 (4)لتحقيؽ المصالح الخاصة المتعمقة باألدلة اك االحكاـ الخاصة(
 (5)حمادم العبيدم)المقاصد ىي الحكـ المقصكدة لمشارع في جميع احكاؿ التشريع سابعا :

كطمؽ المرأة مف زكجيا طمقا ام   يقاؿ طمؽ طالقا تحرر مف قيكده. :الطالؽ لغة -
 تحممت مف قيد الزكاج كخرجت مف عصمتو كاطمؽ الشيء ام حمو كحرره كاطمؽ 

                                                                                                                                                                                           

 
 (  ٌنظر: المقاصد العامة للشرٌعة االسالمٌة: ٌوسف حامد الحاكم الدار االسالمً كتاب ـ الرٌاض ،المعهد العالمً للذكر        1)

 .   13م( ص1334- هـ1415االسالمً )      
 .  م(1326-ه1416)2دار الذكر  دمشق،ط حٌلً،زوهبة بن مصطفى ال الفقه االسالمً، ٌنضر: أحوال( 2)
      1336-1415،)4المعهد العالمً للفكراالسالمً،ط منشورات حمد الرسونً،الشاطبً اام االم عند المقاصدٌنضر: نظرٌة ( 3)

 . 13م(ص
هـ ، 1412م ، 1332الدكتور محمد بن مسعود اللٌوبً ، دار الهجرة ، –(  ٌنظر : مقاصد الشرٌعة االسالمٌة وعالقتها باالدلة 4)
 ، اصل الكتاب رسالة دكتور . 36، ص 1ط
-مشقد دارقتٌبة الشرٌعة ، حمادي العبٌدي ، ومقاصد،ابو القاسم بن فٌره بن خلف بن احمد الشاطبً   ( ٌنضر الشاطب5ً)
 .  113(ص1332-1412)1ط

 

 
 
 

 
 . 



   01 

 

 0كاطمؽ ام حررىا مف قيد الزكاج0االسير ام حرره كاطمؽ لو العناف ام ارسمو كتركو 
 0كاطمؽ لو التصرؼ ام اباحو

 (1)0كامرأة طالؽ ام محررة مف قيد الزكاج 0كالطالؽ يعني التطميؽ
:ىك انياء عقد الزكاج الصحيح في الحاؿ اك في الماؿ  الطالؽ في االصطالح الشرعي -

بالصيفة الدالة عميو . اك نقكؿ الطالؽ حؿ الرابطة الزكجية الصحيحة في الحاؿ اك في 
 (2)الماؿ بالصيغة الدالة عمى ذلؾ .

 املطلــــــب الثانـــــــي                           
 الطالق مشروعية

------------- 
 الطالؽ مشركع كاالصؿ في مشركعيتو الكتاب كالسنة كاالجماع .

اما الكتاب فقد كرد جكاز الطالؽ فب ايات كثيرة منيا قكلو تعالى)الطالؽ مرتاف فامساؾ 
كمنيا قكلو تعالى )ياأييا النبي اذا طمقتـ النساء فطمقكىف  (3)بمعركؼ اك تسريح باحساف(

 (4)لعدتيف(
أما السنة ففييا اخبار كثيرة بكقكع الطالؽ مما يدؿ عمى مشركعية مف ذلؾ . اف عبداهلل   

( عف ذلؾ فقاؿ ( رسكؿ اهلل )( طمؽ أمراتو كىي حائض فسأؿ عمر )بف عمر )
لو سره ثـ ليمسكيا حتى تطير ثف تحيض ثـ تطير ثـ اف شاء امسؾ بعد كاف شاء طمؽ 

 (5)قبؿ اف يمس ، فتمؾ العدة التي أمر اهلل اف تطمؽ ليا النساء 
 (6)أما االجماع . فقد أجمع المسممكف عمى جكاز الطالؽ

 
                                                             

 .563،الجزء الثانً صفحة 2413عمان ،سنة -ٌنظر: المعجم الوسٌط أبراهٌم مصطفى البخار، دارالدعوة للنشر (1)

  341، جزءا السابع،طبعة الثالثة، صفحة2444لبنان سنة  –المفصل فً احكام المرأة وبٌت المسلم ، الدكتور عبد الكرٌم زٌدان ، بٌروت  (2)

 . 224سورة البقرة ، االٌة  (3)

 .   1سورة الطالق ، االٌة  (4)

ٌنظر:صحٌح البخاري بشرح العسقالنً لالمام الحافظ شهاب الدٌن ابن حجر العسقالنً ،دار المعرفة للطباعة  (5)
 . 346-345، الجزء التاسع صفحة 2441لبنان ،-والنشر بٌروت

-ه1445لدٌن عبدهللا بن احمد بن قدامة ،دار احٌاء التراث العربً القاهرة سنة النشر اٌنظر : المغنً لموفق  (6)
 . 36الجزء السابع صفحة األولى م، الطبعة 1325
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دالئؿ كاقعتييا كعدـ اغفاليا  نظاـ الطالؽ في الشريعة االسالمية مف محاسنيا كمفكيعد    
مصالح الناس في مختمؼ ظركفيـ كاحكاليـ كأكصاليـ كبايف ذلؾ اف الشريعة االسالمية مع 
حثيا عمى الزكاج كتركيبيا قيمة كحرصيا عمى بقاء الرابطة الزكجية اال انيا لـ تفعؿ عف 

الؼ كاليسمـ مف ذلؾ كاقع القكس كطبيعتيا كما قد يعترييا مف تغير يؤدم الى المنافرة كالخ
الزكجاف كقد يستعصي حؿ الخالؼ كازالة النفرة فييا بينيما فال يككف الحؿ اال باقتراحيما 
الف ىذا العراؽ اكلى مف بقاء الرابطة الزكجية مع الخالؼ كالنفرة بيف الزكجيف فتككف 

شرع الطالؽ في االصؿ لمكاف ك المصمحة في حقيما في ىذه الحالة ىك كقكع الفرقة 
المصمحة الف الزكجيف قد تختمؼ اخالقيا كعند اختالؼ االخالؽ ال يبقى النكاح مصمحة 
ألنو اليبقى كسيمة الى المقاصد ، ام مقاصد المصمحة الى الطالؽ ليصؿ كؿ كاحد منيما 

ربما فسدت الحاؿ بيف الزكجيف فيعبر بقاء النكاح ك الى زكج يكافقو فيستكفي النكاح منو 
محضان بالزاـ الزكاج النفقة كالسكف كحبس المرأة مع سكء العشرة مفسدة محضة كضرران 

كالخصكمة الدائمة مف غير فائدة فأقتضى ذلؾ شرع ما يزيؿ النكاح لتزكؿ المفسدة 
 (1)الحاصمة منو  
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 . 31-36،ص1نبلً ،جٌنظر :المغنً لبن قدامة الح( 1)
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 املبحث الثاني ) انواع الطالق وشروطه(
 املطلب االول 

  -: انواع الطالق --------
لمطالؽ انكاع مختمفة تختمؼ بحسب النظر اليو فيك مف حيث الصيغة المستعممة عمى 

 كالبائف عمى نكعيف  الناتج عنو: رجعي كبائف،كمف حيث االثر  صريح ككنائي، نكعيف:
 سني كبدعي.

 الصريح والكنائي: اوال:
مالـ يستعمؿ االفيو غالبا لغة اك عرفا  عمى اف الصريح في الطالؽ ىك: (1)اتفؽ الفقياء

ثبت حكمو الشرعي بال نية كليس بيف التعريفيف تناؼ بؿ تكامؿ   ما كعرؼ ذلؾ بانو:
 بحسب المفظ المستعمؿ فيو كالثاني بحسب االثر الناتج عنو. تعربفول فاألكؿ

ككما اتفقكا عمى اف الكنائي في الطالؽ ىك :مالـ يكضع المفظ لو كاحتممو غيره فاذا لـ 
.كاتفقكا عمى اف الصريح يقع بو (2)يحتممو اصال لـ يكف كناية ككاف لغكا لـ يقع بو شي 

قضاء فقط كعمى ذلؾ فمك اطمؽ المفظ الصريح الطالؽ بغير نية ككذلؾ بالنية المناقضة 
قاؿ نكيت غير الطالؽ لـ يصدؽ قضاء  كقع بو الطالؽ . كلك شيءكقاؿ لـ انك بو 

ي ارادة غير يدؿ عمى صدؽ نيتو ف كصدؽ ديانة ىذا مالـ يمحؽ بالمفظ مف قرائف الحاؿ ما
ة تدؿ عمى عدـ قصده الطالؽ صدؽ قضاء ايضا كلـ يقع بو عميو نالطالؽ فاف كجدت قري

الطالؽ كذلؾ كما اذا اكره عمى الطالؽ فطمؽ صريحا غير ناكم بو الطالؽ فانو اليقع 
 (3)قضاء لقرينة االكراه ديانة كال
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ابن عابدٌن در المحتار على الدر المختار شرح تنوٌر االبصار لخاتمة المحققٌن محمد امٌن الشهٌر بابن عابدٌن تحقٌق الشٌخ عادل (ٌنظر : 1)

 م ،الجزء الرابع 2443هــ ـ1423احمد عبد الموجود والشٌخ علً محمد معوض ، دار عالم الكتب ـالرٌاض ، طبعة خاصة  
 .241صفحة 

 ، مصدر سبق ذكره .323زء السابع ،صفحة (ٌنظر: المغنً ، الج2)
(ٌنظر:حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر للعالمة شمس الدٌن الشٌخ محمد عرفة الدسوقً ،المحقق سٌدي الشٌخ محمد علٌا شٌخ السادة 3)

 .313المالكٌة ،دار احٌاء الكتب العربٌة ـ عٌسى البابً الحلبً وشركاه ،الجزء الثانً، صفحة 
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 يقع بو الكنائي فال .اما ىذا لدل الجميكر كخالؼ الحنفية كقالكا بكقكع الطالؽ مف المكره
يصرؼ الى الطالؽ  اف المفظ يحتمؿ الطالؽ كغيره فالكذلؾ  الطالؽ االمع النية ،

الطالؽ بيا غير نية كىي الكنايات التي تستعمؿ في  فأكقعكاالكنايات الظاىرة بالصريح 
الطالؽ كثيرا كاف لـ تكضع لو في االصؿ كىي لفظ الفراؽ كالسراح ، كالحنابمة مع المالكية 

 يقع بو الطالؽ مف غير نية مطمقا. اف مفيـك كالـ الخرقي انو ال اال ىنا في قكؿ القاضي
كقد يحؿ محؿ النية قرائف الحاؿ في كقكع الطالؽ بالكناية مف  غير نية فقد ذىب الحنفية 
كالحنابمة في المعتمد الى اف قرائف الحاؿ كالنية في كقكع الطالؽ بالمفظ الكنائي كما لك قاؿ 

حقي باىمؾ فانو طالؽ كلك لـ ينكه. كذىب المالكية كالشافعية لزكجتو في حالة غضب ال
يقع الطالؽ بالمفظ الكنائي  د بقرائف الحاؿ ىنا فالالحنابمة في ركاية الى عدـ االعتدكا

اذا نكاه مطمقا . كقد ذىب الفقياء الى اف االلفاظ الصريحة قي الطالؽ ىي مادة  عندىـ اال
 كانت طالؽ، كمطمقة. ثؿ طمقتؾ ،)طمؽ( كما اشتؽ منيا لغة كعرفا، م

 بالنية. يقع الطالؽ بو اال فمك قاؿ ليا : انت مطمقة بالتخفيؼ كاف كناية فال
كالكنايات المشيكرة منزلة التصريح في كقكع الطالؽ بيا مف غير نية كاف لـ يعدكىا مف 

الطالؽ  ىي:.كذىب الشافعية في المشيكر كالحنابمة الى اف صريح االلفاظ ثالثة (1)الصريح
كالفراؽ كالسراح كما اشتؽ منيا لغة كعرفا مثؿ طمقتؾ كانت طالؽ ، اما الكنائي فما كراء 

بترئي رحمؾ ، كالحقي باىمؾ  ، أمما يحتمؿ الطالؽ كمفظ اعتدم ،  الصريح مف االلفاظ
المصحؼ ثـ اف كاف المفظ  بألفاظكانت خمية كنحك ذلؾ . كنص الحنفية عمى كقكع الطالؽ 

كقع الطالؽ بو بغير نية كمفظ طالغ ، كفالغ ، كطالؾ، ك تالؾ، كبال فرؽ بيف  صريحا
اف يقكؿ المطمؽ تعمدت التصحيؼ ىذا لمتخكيؼ بو  اف يككف المطمؽ عالما اك جاىال اال
عمى 9عمى ذلؾ الطالؽ فانو اليؽ بو شي كاألشيادكيمحؽ بو قرائف الحاؿ ما يصدقو 

 10.(2)المفتى بو كاالكقع الطالؽ
 
 

                                                             
 ، 326ـ322، المغنً  312،الدسوقً صفحه  242ـ 241ن عابدٌن  مصدر سبق ذكره صفحه (ٌنظر اب1) 
 . 243(ٌنظر:ابن عابدٌن مصدر سبق ذكره، جزء الرابع صفحة 2) 
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 يقع بالصريح والكنائي من الطالق: ما
االفي  ان يككف بائن الال اف طالؽ الزكج يككف رجعيا دائما كال (1)كذىب جميكر الفقياء 

 احكاؿ ثالثة كىي :
 ػػػػالطالؽ قبؿ الدخكؿ كيككف بائنا1
ػػالطالؽ عمى ماؿ كيككف بائنا ضركرة كجكب الماؿ بو عمى الزكجة ذلؾ انيا لـ تبذلو اال 2

 لبينكنتيا .
الكريمة ))فاف طمقيا  اآليةػػػ الطالؽ الثالث كذلؾ ضركرة كقكع البينكنة الكبرل بو فبنص 3

 .(2)فال تحؿ لو مف بعد حتى تنكح زكجا غيره((
 ا بشركط كىي :ياما الصريح فيقع بو الطالؽ رجع

كاف لفظا االكؿ :يككف بعد الدخكؿ فاذا كاف قبؿ الدخكؿ كقع الطالؽ بائنا مطمقا سكاء ا
 صريح اـ بمفظ كنائي .

 الثاني: اف يككف مقركنا بعكض فاف قرف بعكض )طالؽ عمى ماؿ ( كاف بائنا.
يككف الثالث بعد طمقتيف  الثالث: اف يككف مقركنا بعدد الثالث لفظ اك اشارة اك كتابة كاف ال

 نكنة كبرل .بي ان بائن اال يككف سابقتيف عميو رجعيتيف اك بائنتيف الف الطالؽ الثالث ال
 يككف مكصكفا بصفة تبنى عف البينكنة اك تدؿ عمييا . الرابع: اف ال

يككف مشبيا بعدد اك صفة تدؿ عمى البينكنة كاف يقكؿ ليا انت طالؽ مثؿ  الخامس: اف ال
 تبيف منو بثالثة طمقات. فأنياالثالثة  بأصابعوىذا كيشير 

 11.(3)افاذا تخمؼ شرط مف ىذه الشركط كقع بو الطالؽ بائن
 الرجعي والبائن: ثانيا:

----------- 
 الطالؽ الرجعي : كىك الذم يممؾ فيو الزكج رجعتيا مف غير اختيارىا كاف مف شرطو اف

يااييا النبي اذا طمقتـ النساء فطمقكىف  كا لقكلو تعالى ))يككف في المدخكؿ بيا كانما اتفق
                                                             

، وٌنظر: مغنً المحتاج الى معرفة معانً المنهاج للشٌخ شمس الدٌن محمد بن 454(ٌنظر:المغنً مصدر سبق ذكره جزء السابع صفحة 1)
، خطٌب الشربٌنً على متن منهاج الطالبٌن لالمام ابً زكرٌا ٌحٌى بن شرف النووي الشافعً ، اعتنى به محمد خلٌل عٌتانً ، الطبعة االولى ال

 .331م ، الجزء الثالث صفحة 1331هـ ـ1412دار المعرفة بٌروت ـلبنان 
 من سورة البقرة. 234(االٌة 2)
 .212،  354لجزء الرابع صفحة (ٌنظر : ابن عابدٌن مصدر سبق ذكره ا3)
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لدتيف كاحصكا العدة(( كلحديث الثابت ايضا مف حديث ابف عمر "انو صمى اهلل عميو كسمـ 
 امره اف يراجع زكجتو لما طمقيا حائضا" كالخالؼ في ذلؾ.

الطالؽ البائف : اتفقكا عمى اف البينكنة انما تكجد لمطالؽ مف قبؿ عدـ الدخكؿ كمف قبؿ 
جب البينكنة مف طالؽ الحر ثالث تطميقات اذا عدد التطميقات كاتفقكا عمى اف الدد الذم يك 

 (1)كقعت مفترقات لقكلو تعالى ))الطالؽ مرتاف (( كاختمفكا اذا كقعت في المفظ دكف الفعؿ .
 ثالثا: الطالق السني والبدعي:

---------------- 
( في قكلو طالؽ السنة: الطالؽ الذم كافؽ امر اهلل سبحانو كتعالى كامر رسكؿ اهلل)

كىك اف يطمقيا في طير لـ  (2)))يااييا النبي اذا طمقتـ النساء فطمقكىف لعدتيف(( تعالى
يصبيا فيو ثـ يدعيا حتى تنقضي عدتيا . كفي حديث ابف عمر انو طمؽ امراتو تطميقة 
كىي حائض ثـ اراد اف يتبعيا بتطميقتيف اخرتيف عند القرأيف  فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل )صمى 

ىكذا امرؾ اهلل انؾ اخطات السنة كالسنة اف تستقبؿ  ابف عمر ما يااهلل عميو كسمـ( فقاؿ "
 (3)الطير فتطمؽ لكؿ قرء"

خالؼ في انو اذا طمقيا في طير لـ يصبيا فيو كاحدة ثـ تركيا حتى تنقضي عدتيا انو  كال
اذا مصيب لمسنة مطمؽ لمعدة التي امر اهلل بيا قاؿ ابف المنذر قاؿ ابف مسعكد طالؽ 

مقيا مف غير جماع كقاؿ في قكلو تعالى ))فطمقكىف لعدتيف(( قاؿ طاىرا مف السنة اف يط
غير جماع كفي حديث ابف عمر الذم ركيناه "ليتركيا حت تطير ثـ تحيض ثـ تطير ثـ 

  (4)اف شاء امسؾ كاف شاء طمؽ قبؿ اف يمس فتمؾ العدة التي امر اهلل اف يطمؽ ليا النساء"
 
 

12 
                                                             

(ٌنظر : بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد تالٌف القاضً ابن رشد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبً ، دار ابن حزم بٌروت ـ 1)
  م.1333هـ ـ1424لبنان ،سنة النشر 

 ( .1( الطالق ، اٌة )2)
لالمام ابً بكر احمد بن حسٌن بن علً البهٌقً تحقٌق محمد عبد القادر عطى ، دار الكتب العلمٌة البهٌقً فً السنن الكبرى  (ٌنظر: مااخرجه2)

 .224م ، الجزء السابع صفحة 2443هـ ـ 1424بٌروت ـ لبنان ، الطبعة الثالثة 
 234، 1،الجزء1هـ ، ط1445-م 1325لموفق الدٌن عبد هللا بن احمد بن قدامة ،دار احٌاء التراث ،كتاب المغنً.من  تم تخرجٌه  (ٌنظر: ما4)
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يتبعيا طالقا اخر قبؿ انقضاء عدتيا،  عدتيا فمعناه اف الكقكلو ثـ يدعيا حتى تنقضي 
كلك طمقيا ثالثا في ثالثة أطيار كاف حكـ ذلؾ حكـ جمع الثالث في طير كاحد قاؿ احمد 
طالؽ البتة كاحدة ثـ يتركيا حتى تحيض ثالث حيضات كبذلؾ قاؿ مالؾ كاالكزاعي 

اف يطمقيا ثالثا في كؿ قرء طمقيا كىك كالشافعي كابك عبيد ، كقاؿ ابك حنفية كالثكرم: البتة 
( "راجعيا ثـ امسكيا )ر حيف قاؿ لو النبي محمد قكؿ سائر الككفييف كاحتجكا بحديث عم

 حتى تطير ثـ تحيض ثـ تطير" .
 -طالق البدعة: -

كىك اف يطمؽ المدخكؿ بيا في حيضيا اك في طير اصابيا فيو فيك طالؽ بدعة محـر 
ىؿ العمـ كقاؿ ابف المنذر كابف عبد البر لـ يخالؼ في ذلؾ كيقع  طالقو في قكؿ عامة ا

يقع  االىؿ البدع كالضالؿ كحكاه ابك نصر عف ابف عمية كىشاـ بف الحكـ كالشيعة قالكا: ال
في غيره ، كحديث ابف عمر انو طمؽ امراتو كىي   بإيقاعوطالقو الف اهلل تعالى امر مككمو 

يت أرسكؿ اهلل افر  اية الدار قطني  قاؿ : قمت يا( بمراجعتيا كفي رك حائض فامر النبي)
 (1)كانت تبيف منؾ كتككف معصية" . ؟ قاؿ "اليا ثالثا اكاف يحؿ لي اف اراجعيااني طمقتلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
، الجزء  1424-2444،  1ٌنظر : سنن الدار قطنً تألٌف الحافظ الكبٌر علً بن عمر الدار قطنً ، مؤسسة الرسالة ،بٌروت ، لبنان ،ط (1)

 .  51، ص 5
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 املطلب الثاني 
 شروط الطالق :  ------------------

فبعضيا يشترط لصحة الطالؽ لدل الفقياء شركط مكزعة عمى اطراؼ الطالؽ الثالثة 
 -يتعمؽ بالمطمؽ كبعضيا بالمطمقة كبعضيا بالصيغة كالتالي :

 الشروط المتعمقة بالمطمق: اوال:
 -يشترط في المطمؽ ليقع طالقو عمى زكجتو صحيحا شركط ىي :

 كالزكج ىك ما بينك كبيف المطمقة عقد زكاج صحيح . -الشرط االكؿ اف يككف زكجا : -أ  

كذىب جميكر الفقياء الى عدـ كقكع طالؽ الصغير مميزا  -الشرط الثاني البمكغ : –ب 
  13مراىقا اك غير مراىؽ اذف لو بذلؾ اك ال اجيز بعد ذلؾ مف الكلي اـ ال عمى سكاء.

( ) رفع القمـ عف كلقكؿ النبي ) (1)كذلؾ الف الطالؽ ضرر فال يممكو الصغير كال كليو   
 .(2)يعقؿ (حتى يحتمـ كعف المجنكف حتى ثالثة عف النائـ حتى يستيقظ كعف الصبي 

الى عدـ صحة طالؽ المجنكف  (3)كذىب الفقياء الفقياء  -الشرط الثالث العقؿ : -ج
كالمعتكه لفقداف أىمية االداء ففي االكؿ نقصانيا كفي الثاني فالحقكىا بالصغير غير البالغ 

المطيؽ اما في المجنكف فمـ يقع طالقيما كما ذكرنا مف االدلة ، ىذا في حالة المجنكف 
المنقطع كىك الجنكف المتقطع الذم يغيب فترة عف صاحبو ثـ يعكد اليو فاف طمؽ كىك 
مجنكف لـ يقع كاف طمؽ في افاقتو كقع لكامؿ اىميتو .كقد الحؽ الفقياء بالمجنكف النائـ 

   ( )كالمغمى عميو كالمبرسـ كالمدىكش كذلؾ النعداـ أىمية االداء لدييـ كلحديث النبي 
 14)ال طالؽ كالعتاؽ في اغالؽ(.

 

 
                                                             

 
ر الصفوة للطباعة والنشر والتوزٌع ، الجزء ( ٌنظر : الموسوعة الفقهٌة ،اصدار وزارة االوقاف والشئون االسالمٌة الكوٌتٌة ، مطابع دا1) 

 . 16- 15 – 14م ، صفحة 1333ه _1414التاسع والعشرون ،الطبعة االولى 
 ( من حدٌث عائشة وصححه ووافقه الذهبً .53/ 2( والحاكم _141، 6/144( حدٌث رفع القلم عن ثالث... اخرجه  احمد )2)
، والشرح الكبٌر ،المغنً وٌلٌه الشرح الكبٌر  1/311والمغنً  213/ 2ومغنً المحتاج  ، 235و  243و  3/234( ٌنظر : الدر المختار 3)

قاسم الجزء الثانً لموفق الدٌن ابً محمد عبدهللا بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسً الجماعٌلً الدمشقً الصالحً الحنبلً على مختصر ابً ال
دٌن عبدالرحمن بن محمد ابن احمد بن قدامة المقدسً وكالهما على مذهب االمام ابً عمر بن الحسٌن الخرقً وٌلٌه الشرح الكبٌر لشمس ال

-ه 1425عبدهللا بن حنبل تحقٌق الدكتور محمد شرف الدٌن خطاب والدكتور السٌد محمد الجزء الثانً ، دار الحدٌث القاهرة صفة الطبع 
 م .2444
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 القصد واالخيار : -الشرط الرابع : -
كالمراد قصد المفظ المكجب لمطالؽ مف غير اجبار كقد اتفؽ الفقياء عمى صحة طالؽ 

   يدؿ عمى حقيقتو اك مجازا كذلؾ لحديث النبي    اليازؿ كىك مف قصد المفظ كلـ يرد بو ما
 (1)جد النكاح كالطالؽ كالرجعة (( )ثالث جدىف جد كىزليف )

  -الشروط المتعمقة بالمطمقة :
 -يشترط في المطمقة ليقع الطالؽ عمييا شركط ىي :

قياـ الزكجية حقيؽ ىاك حكما : كذلؾ باف تككف المطمقة زكجة المطمؽ اك معتدة مف طالقو 
 الرجعي .

اشتراط تعيف المطمقة كرؽ ى اتفؽ الفقياء عم-صفة اك بالنية :اك ال باإلشارةتعيف المطمقة 
 تقدـ جاز. فإييماالتعيف ثالثة االشارة كالكصؼ كالنية 

 
 -الشركط المتعمقة بصيغة الطالؽ:

صيغة الطالؽ ىي المفظ المعبر بو عنو االانو يستعاض  عف المفظ في احكاؿ بالكتابة اك 
 15(2)االشارة.

 
 

 

 

 

 
 
 

                                                             
 
   (3/421)فً سننه الترمذي  حدٌث اخرجه  (1)
 ، الموسوعة الفقهٌة ، مصدر سابق .فقه االسالم  (2)
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 املبحث الثالث                                  
 املطلب االول 

 -من يقع الطالق:طالق الزمن الماضي والمستقبل ومحكم  ---------
 -مف يقع الطالؽ:م -

المختار ىك الذم يجكز لو اف يطمؽ كاف طالقو اتفؽ الفقياء عمى اف الزكج العاقؿ البالغ 
يقع فاذا كاف مجنكنا اك صبيا مكركىا فاف طالقو يعتبر لغكا لك صدر منو الف الطالؽ 
تصرؼ مف التصرفات التي ليا اثارىا كنتائجيا في حياة الزكجيف كالبد مف اف يككف 

 -ئؿ االتية:سا. كلمعمماء اراء مختمفة في الم المطمؽ كامؿ االىمية
اختيار ، كاالرادة كاالخيار ىي أساس التكميؼ ، فاذا  لو كال ال إرادةالمكره -طالؽ المكره :

انتفى انتفى التكميؼ كاعتبر غير مسؤكؿ عف تصرفاتو مسمكب االرادة كىك في الكاقع ينفذ 
يكفر بذلؾ لقكلو تعالى "اال مف اكره  ارادة المكره ، فمف أكره عمى النطؽ بكممة الكفر ال

 .(1)" باإليمافمبو مطمئف كق
ذىب جميكر الفقياء الى اف طالؽ السكراف يقع اال انو المتسبب  -طالؽ السكراف : 

 . بإرادتوالفساد عمى عقمو  بإدخاؿ
 ألنويصدر عنو فال يقع طالقو  يدرم ما يقكؿ كال يتصكر ما الذم ال -طالؽ الغضباف :

 مسمكب االرادة .
عقمو  فأذىبتيقكؿ بسبب صدمة اصابتو  يدرم ما الالمدىكش الذم  -طالؽ المدىكش :

يقع طالؽ المجنكف كالمعتكه كالمغمى عميو كمف  يقع طالقو ، كما ال كأطاحت بتفكيره فال
 16(2). فاجأتوأختؿ عقمو لكبر اك مرض اك مصيبة 

كالنطؽ  كتأكيمو فمك فيميا البعض فكتابة بإشارةكيقع مف أخرس كحده  -طالؽ االخرس :
 (3)ككتابتو طالؽ

17 
 

                                                             
16

 (6-1(سورة  النحل اٌة )1) 
 . 243-241م ، طبعه السابعة ، الجزء الثانً ، صفحة 1325-ه  1445( ٌنظر : فقه السنة السٌد حافظ ، دار الكتب العربً بٌروت ، 2)
 –ه 1444الرابعة ،  ( ٌنظر : كتاب الفروع االمام العالمة شمس الدٌن المقدسً ابً عبدهللا محمد بن مفلح ، عالم الكتب بٌروت  ، الطبعة 3)

 . 325م ، الجزء الخامس ، صفحة 1324
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 -حكم طالق الزمن الماضي والمستقبل : -
اذا قاؿ لزكجتو : انت طالؽ امس ، اك قاؿ ليا انت طالؽ قبؿ اف اتزكجؾ كنكل بذلؾ   

مقر عمى نفسو بما ىك أغمظ عمى حقو ، كاف لـ ينكم  ألنوكقكع الطالؽ كقع في الحاؿ 
يقع  كقكعو في الحاؿ فال يقع كاف قاؿ الزكج لزكجتو : انت طالؽ اليـك اذا جاء غد فمغكا ال

 بأكليما، كاف قاؿ لزكجتو : انت طالؽ غدا اك انت طالؽ يـك كذا كقع الطالؽ  شيءبو 
يقبؿ  يككنو ظرفا لو طمقت كال يديف كال اجعؿ الغد كيـك كذا ظرفا لمطالؽ فاذا كجد م ألنو

 (1)يحتممو.  منو في الحكـ اف قاؿ أردت اخرىما الف لفظو ال
 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 431م، د.ج ، الطبعة الثانٌة ، صفحة  1336 –ه 1416( ٌنظر : الواضح فً فقه االمام أحمد الدكتور علً ابو الخٌر ، دار الخٌر بٌروت ، 1)
. 
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 -الشرط في الطالق :
يستحيؿ كدخكؿ الدار كمجيء الشير تعمؽ بو فاذا كجد  اذا عمؽ الطالؽ بشرط ال   

شركطيـ "  قاؿ " المؤمنكف عند( ركل اف النبي ) الشرط كقع ، كاذا لـ يكجد لـ يقع . لما
ي الشركط في الطالؽ مف كاذا كمتى كام كقت ككمما كليس في فكااللفاظ التي تستعمؿ 

:  المرأتوفيي طالؽ اك قاؿ  يقتضي التكرار . فاذا قاؿ : مف دخمت الدار ىذه االلفاظ ما
فانت  تى دخمت الدار اك في كقت دخمت الدارماك اذا دخمت الدار اك  اف دخمت الدار

يقتضي التكرار كاف قاؿ كمما دخمت  طالؽ كاف تكرر الدخكؿ لـ يتكرر الطالؽ الف المفظ ال
الدار فانت طالؽ فدخمت فطمقت كاف تكرر الحصكؿ تكرر الطالؽ الف المفظ يقتضي 

  (1)التكرار.
الكبيرة  بدعة كىي الصغيرة التي لـ تحض اك سنة في طالقيا كال ال امرأةكاف كانت لو    

الحامؿ اك التي لـ يدخؿ بيا فقاؿ ليا انت طالؽ ال لمسنة كال لتي يأست مف الحيض اك ا
لمبدعة طمقت لكجكد الصفة ، كاف قاؿ انت طالؽ لمسنة اك لمبدعة اك انت طالؽ لمسنة 

 تتصؼ بيا فمغت الصفة كبقي الطالؽ فكقع. كصفيا بصفة ال ألنوكالبدعة طمقت 
فقدـ كىي في طير لـ يجامع فبو كقع طالؽ السنة ، كاف كاذا قاؿ اف قدـ فالف فانت طالؽ 

يأثـ الف لـ يقصد   قدـ كىي حائض اك في طير جامعيا فيو كقع طالؽ بدعة اال انو ال
ادميا فقتمو فاف القتؿ صادؼ محرما لكنو لـ يأثـ لعدـ القصد  فأصابكما اذا رمى صيدا 

الطالؽ بعد شير لقكلو تعالى )) ثـ كاف قاؿ ليا انت طالؽ الى شير كلـ يكف لو نية كقكع 
كتستعمؿ ايضا في ابتداء الفعؿ كقكليـ فالف خارج الى شير  (2)اتمكا الصياـ الى الميؿ (( 

 19فال يقع الطالؽ في الحاؿ مع االحتماؿ كما اليقع بالكنايات مف غير نية .
كاف قاؿ :انت طالؽ اف شئت فقالت في الحاؿ شئت ، طمقت كاف قاؿ شئت أف شئت فقاؿ 
شئت لـ تطمؽ النو عمؽ الطالؽ عمى مشيئتيا كلـ تكجد منيا مشيئة الطالؽ كانما كجد 

 منيا تعميؽ مشيئتيا فمـ يقع الطالؽ .
 

                                                             
، تالٌف  ابً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسف الفٌروزبادي  ( ٌنظر : موسوعة فقه االسالم الفقه الشافعً ، المذهب فً فقه االمام الشافع1ً)

، المجلد السابع عشر ، من صفحة   2443بٌروت ، الطبعة االولال  –الشٌرازي ، اعداد ودراسة وتقدٌم الدكتور محمد سعٌد اللحام ، دار نابلس 
 . 12الى  11

 ( .121( البقرة االٌة )2)
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 املطلب الثاني 
 -االلفاظ التي يقع بها الطالق :  ----------

، لفظ (1)ثالثة كىي : الطالؽ كالفراؽ كالسراح  باأللفاظكرد الطالؽ في كتاب اهلل تعالى    
طمقتمكىف ال يشاركو في معناه غيره كالمفظاف االخراف يشترؾ  –الطالؽ كمشتقاتو كطمقتؾ 

بمفظو قاؿ تعالى )) يااييا النبي اذا  اآلياتفي معناىما الطالؽ كغيره . فالطالؽ كردت 
يااييا الذيف امنكا اذا نكحتـ المؤمنات ثـ طمقتمكىف  كقاؿ سبحانو )) (2)لنساء((طمقتـ ا

)) فامسككىف بمعركؼ الطالؽ منو قكلو تعالى  الذم ذكر الفراؽ بمعنى اآلياتاما  (3)..((
 . (5)كقاؿ سبحانو )) كاف يتفرقا يغنى اهلل كالمف سعتو ((  (4)اك فارقكىف بمعركؼ(( 

 فإمساؾ الكاردة في ذكر التسريح بمعنى الطالؽ قاؿ اهلل تعالى )) اآلياتككذلؾ بعض    
فذكر  (7)، كقاؿ سبحانو )) كاسرحكف سراحا جميال (( (6)((  بإحسافبمعركؼ اك تسريح 

مف اىؿ العمـ . فاذا  ركفخر غيره كىك االرساؿ كما قاؿ كثيالتسريح بعد الطالؽ بمعنى ا
يشاركو في معناه غيره فاذا قاؿ الرجؿ  لفظ الطالؽ الكاف االمر كذلؾ اعني ماداـ اف 

اء بنية اك بغير نية ، لزكجتو انت طالؽ اك قد طمقتؾ اك انت مطمقة كقع الطالؽ عند القض
يستمـز كجكد النية . اما اذا قاؿ الرجؿ لزكجتو قد سرحتؾ اك انت مسرحة الى  يتئكفي الف

نية عند القضاء كفي الفتيى عمى االصح ، غير ذلؾ مف مشتقات المفارقة فيستمـز كجكد ال
كىناؾ الفاظ اخرل اختمؼ العمماء في كقكع الطالؽ بيا مثؿ الحقي باىمؾ  فذىب بعض 

 . (8)اىؿ العمـ الى اف الطالؽ يقع بيا اذا كانت مصحكبة بنية 
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( 1322- 1443، )1سالمٌة ،تألٌف مصطفى بن العدوى ، مكتبة ابن تٌمٌة ، القاهرة ، طالشرٌعة اال ( ٌنظر احكام الطالق ف1ً)

 .  35-34-33ص
 ( . 1( سورة الطالق )اٌة 2)
 (. 43( سورة االحزاب )اٌة 3)
 (. 2( سورة الطالق )اٌة 4)
 (. 143( سورة النساء)اٌة 5)
 (. 223( سورة البقرة )اٌة 6)
  (. 22( سورة االحزاب)اٌة 1)
 .  35-34-33( ٌنظر احكام الطالق فً الشرٌعة االسالمٌة  لمصطفى بن العدوى ،ص2)
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يقع بيا كقد كردت ىذه المفظة في الحديث الذم اخرجو  كذىب اخركف الى اف الطالؽ ال
( كدنا منيا ( اف ابنة الجكف لما أدخمت عمى رسكؿ اهلل )البخارم مف حديث عائشة)

تي بمعناه الحقي باىمؾ " فعد بعض اىؿ العمـ ذقالت : "اعكذ باهلل منؾ فقاؿ ليا : لقد ع
قكلو عميو الصالة كالسالـ  "الحقي باىمؾ" طالقا .بينما ذىب اخركف الى انيا ليست طالقا 

( كاف عقد عمييا كاستدلكا باف في بعض طرؽ ي الحديث اف النبي )النو لـ يظير ف
( كاف عقد عمييا كاستدلكا باف في بعض طرؽ الحديث عند البخارم الحديث اف النبي )

يكف ىناؾ  ( لما دخؿ عمييا "ىبي نفسؾ لي..." قالكا ففي ىذا دليؿ عمى انو لـاف النبي )
   كفيو انو  (1)الحديث عند البخارم في االثرية عقد كاستدلكا ايضا بما كرد في بعض طرؽ

( كمميا فقالت اعكذ باهلل منؾ قاؿ "قد اعذتؾ مني " فقالكا ليا اتدريف مف ىذا ؟ فقالت )
( لـ يكف قد عقد عمييا . ( جاء ليخطبؾ ، قالكا ففيو انو )ال فقالكا ىذا رسكؿ اهلل )

صريحا في الطالؽ . كقد ذىب بعض ( "الحقي باىمؾ" ليس كالذم يظير لي اف قكلو )
 المرأتواىؿ العمـ الى اف ىناؾ الفاظا يقع بيا الطالؽ اذا صحبت بنية مثؿ قكؿ الرجؿ 

انت برية اك خمية كاعتدم كالبتة كالبائنة كفي كقكع الطالؽ بيا اذا صحبت بنية خالؼ   
يقع  اف الطالؽ ال( في اعتبارىا طالقا فالذم ينتج اليو كلـ يرد دليؿ صريح عف النبي )

سراح . اما ليا مع اعتبار النية في الفراؽ كاتصرؼ من الكاردة في القراف اك ما باأللفاظاال 
تصرؼ منو فال تعتبر النية عند القضاء فمف قاؿ لزكجتو انت طالؽ  مع لفظ الطالؽ كما

نت اك مطمقة كقع الطالؽ مف غير نية كاذا قاؿ فارقتؾ اك انت مفارقة اك سرحتؾ اك ا
 .  (2) مسرحة فتمـز فيو النية لكي يقع الطالؽ

 

 
21 
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 .  1531( ومسلم ، ص324( ٌنظر فتح )1)
 ، مصدر سابق .   36( ٌنظر احكام الطالق فً الشرٌعة االسالمٌة لمصطفى بن العدوى ، ص2)
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 -االشهاد في الطالق : -
ف بمعركؼ ىك الى ))فامسككىف بمعركؼ اك فارقكفيو قكالف احدىما: يجب لقكلو تع   

استباحة بضع مقصكد فمـ يصح مف غير اشياد  كألنو (1)كاشيدكا ذكم عدؿ منكـ ((
 كالنكاح .

             لي فمـ يفتقر الى االشياد الى الك  ال يفتقر ألنو انو مستحب :قكؿ االخركال
 (2) .كالبيع
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 -فيمن يتعمق به الطالق من النساء ومن اليتعمق :

النساء الالتي في  مىعمى اف الطالؽ يقع عاما مف يقع طالقو مف النساء فاتفقكا الفقياء    
نو ال يقع عمى عصمة ازكاجيف اك قبؿ اف تنقضي عددىف في الطالؽ الرجعي كا

كيج مثؿ اف يقكؿ اف نكحت فالنة ز ؽ الطالؽ عمى االجنبيات بشرط التيماالجنبيات كاما تع
اصال عـ  بأجنبيةلمعمماء في ذلؾ ثالث مذاىب قكؿ اف الطالؽ ال يتعمؽ  ؽ فاففيي طال

ص كىك قكؿ الشافعي كاحمد كداكد كجماعة ، كقكؿ انو يتعمؽ بشرط التزكيج المطمؽ اك خ
عـ المطمؽ جميع النساء اك خصص كىك قكؿ ابي حنيفة كجماعة كقكؿ انو عـ جميع 

اتزكجيا  أمراهالنساء لـ يمزمو كاف خصص لزمو كىك قكؿ مالؾ كاصحابو مثؿ اف يقكؿ كؿ 
يطمقف عند مالؾ  ىؤالءؾ في كقت كذا فاف مف بني فالف اك مف تمد كذا فيي طالؽ ككذل

 .(1)اذا زكجف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

                                                             
، 2443داد ودراسة وتقدٌم الدكتور محمد سغٌد اللحام ، بٌروت دار نابلس ( ٌنظر: موسوعة فقه االسالم تالٌف االمام ابً رشٌد القرطبً، اع1) 

 241 ص( الفقه المقارن ،21الطبعة األولى ،المجلد )
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 املطلب الثالث
  -أحكام الرجعة بعد الطالق وهو عمى نوعين:

 .احكاـ الرجعة في الطالؽ الرجعي 
 .احكاـ الرجعة في الطالؽ البائف 
 -احكام الرجعة في الطالق الرجعي: -

 ------------------- 
عمى اف الزكج يممؾ رجعة الزكجة في الطالؽ الرجعي مادامت في اجمع المسممكف      

، كاما مف  (1)العدة مف غير اعتبار رضاىا لقكلو تعالى ))كبعكلتيف أحؽ بردىف في ذلؾ((
اشترط ىذا الطالؽ تقدـ المسيس لو كاتفقكا عمى انيا تككف بالقكؿ كاالشياد كاختمفكا ىؿ 

االشياد فذىب  فأمااالشيد في صحتيا اـ ليس شرط؟ كايضا اختمفكا ىؿ الرجعة بالكطء ؟ 
مالؾ الى انو مستحب كذىب الشافعي الى انو كاجب كسبب الخالؼ معارضة القياس 

 24 (2)ف ظاىر قكلو تعالى ))كاشيدكا ذكم عدؿ منكـ ((لمظاىر كذلؾ ا
 يقتضي الكجكب كتشبيو ىذا الحؽ سائر الحقكؽ التي يقتضييا االنساف يقتضي اف ال   

عمى الندب كاما اختالفيـ فيما  اآليةحمؿ  كاآليةيجب االشياد فكاف الجمع بيف القياس 
ؿ فقط كبو قاؿ الشافعي ، كقـك قالكا بالقك  تككف الرجعة فاف عمكما قالكا التكف الرجعة اال

تصح الرجعة بالكطء اال اذا  انقسمكا الى قسميف: فقاؿ قـك ال كىؤالءتككف رجعتيا بالكطء 
نكل بذلؾ الرجعة الف الفعؿ عنده ينزؿ منزلة القكؿ مع النية كىك قكؿ مالؾ ، كاما ابك 

الشافعي فقاس الرجعة  فأماالرجعة بالكطء اذا نكل بذلؾ الرجعة كدكف نية ،  فأجازحنيفة 
يككف االشياد اال عمى القكؿ . كاما سبب  كال باألشيادعمى النكاح كقاؿ قد امر اهلل 

رجعة محممة لمكطء  عنده قياسا االختالؼ بيف مالؾ كابي حنيفة فاف ابا حنيفة يرل اف ال
 المكلى منيا كعمى المظاىرة كالف مالؾ لـ ينفصؿ عنده ، كلذلؾ كاف التكارث بينيما مىع

كعند مالؾ اف كطء الرجعية حراـ حتى يرتجعيا ، فال بد عنده مف النية  ، فيذا ىك 
 اختالفيـ في شركط صحة الرجعة . 

                                                             
 .222البقرة االٌة سورة  (1) 
  ،2الطالق االٌةسورة  (2) 
 ، مصدر سابق .  243-242، ص 21د القرطبً ، مجلد (  ٌنظر موسوعة فقه االسالم البً رش3ٌ) 
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مت في العدة يجكز لمزكج اف يطمع عميو مف المطمقة الرجعية مادا كاختمفكا في مقدار ما   
اف  كالبأسينظر الى شعرىا ،  كال بأذنيا يدخؿ عمييا اال يخمك معيا كال ، فقاؿ مالؾ ال

معيا اذا كاف معيما غيرىما .،كحكى ابف القاسـ انو رجع عف اباحة االكؿ معيما  يأكؿ
حؿ اف تتزيف الرجعية لزكجيا كتتطيب لو كتتشكؼ كتبدم البناف كالك البأسكقاؿ ابك حنيفة 

اعي ، ككميـ قالكا ال يدخؿ عمييا اال اف تعمـ بدخكلو كبو قاؿ الثكرم كابك يكسؼ كاالكز ، 
.كاختمفكا ىذا الباب في الرجؿ يطمؽ زكجتو طمقة  (1)بقكؿ اك حركة مف تنحنح اك خفؽ نعؿ

تبمغيا الرجعة  فتتزكج اذا انقضت عدتيا  رجعية كخك غائب ثـ يراجعيا فيبمغيا الطالؽ كال
،  المكطأي دخؿ بيا اك لـ يدخؿ ىذا قكلو ف حالنكاؾ الى انيا لمذم عقد عمييا ، فذىب مال

كبو قاؿ االكزاعي كالميث ، كركل عنو ابي القاسـ انو رجع عف القكؿ االكؿ كانو قاؿ االكؿ 
اكلى بيا اال اف يدخؿ الثاني كبالقكؿ االكؿ قاؿ المدنيكف مف اصحابو قالكا: كلـ يرجع عنو 

مكطئو الى يـك مات كىك يقرأ عميو، كىك قكؿ عمر بف الخطاب كركاه عنو اثبتو في  ألنو
ة كغيرىـ فقالكا : زكجيا االكؿ الذم فمالؾ في المكطأ ، كاما الشافعي كالككفيكف كابك حني

ارتجعيا احؽ بيا دخؿ بيا الثاني اك لـ يدخؿ ،كبو قاؿ داكد كابك ثكر كىك مركم عف عمي 
( انو قاؿ في ىذه المسالة اف الزكج الذم بف الخطاب )كىك االبيف كقد ركم عف عمر 

 فيمييا بما كاف اصدقيا كحجة مالؾ ارتجعيا مخير بيف اف تككف امراتو ا كاف يرجع ع
ركاه ابي ذىب عف يكنس عف ابي شياب عف سعيد بف المسيب انو قاؿ  الركاية االكلى ما

مضت السنة في الذم يطمؽ ثـ يراجعيا فيكتميا رجعتيا حتى تحؿ فتنكح زكجا غيره انو 
كلكنيا لمف تزكجيا كقد قيؿ اف ىذا الحديث انما يركل عف ابي  شيءليس لو مف امرىا 

جمعكا عمى اف الرجعة صحيحة كاف لـ شياب فقط، كحجة الفريث االكؿ اف العمماء قد ا
تعمـ بيا المرأة بدليؿ انيـ قد اجمعكا عمى اف االكؿ احؽ بيا قبؿ اف تتزكج كاذا كانت 

 لو في ابطاؿ الرجعة ال تأثير الرجعة صحيحة كاف زكاج الثاني فاسدا فاف نكاح الغير ال
الترمذم عف  ما أخرجو بعد الدخكؿ . كىك االظير اف شاء اهلل كيشيد ليذا قبؿ الدخكؿ كال

منيما ، كمف باع  لألكلىتزكجيا اثناف فيي  أمراه( قاؿ "ايما سمرة بف جندب اف النبي )
  .(2)بيعا مف رجميف فيك لالكلى منيما" 

25 
                                                             

 ، مصدر سابق .  243-242، ص 21ٌنظر موسوعة فقه االسالم لالمام ابً رشٌد القرطبً ، مجلد (1)
 ،بٌروت،  61، ص 1، ج1441-1321، 1ٌنظر الهداٌة فً تخرٌج احادٌث البداٌة لالمام الحافظ المحدث ابً الفٌض احمد بن محمد بن الصدٌق الغماري الحسنً،ص (2)
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 -احكام االرتجاع في الطالق البائن: -

الطالؽ البائف اما بما دكف الثالث فذلؾ يقع في غير المدخكؿ بيا فال خالؼ كفي      
ىذا الطالؽ  المختمعة باختالؼ كىؿ يقع ايضا دكف عكض ؟ فيو خالؼ كحكـ الرجعة بعد

يعتبر فيو انقضاء  انو ال عني في اشتراط الصداؽ كالكلي كالرضا االحكـ ابتداء النكاح أ
 كىؤالءالعدة عند الجميكر ، كشذ قـك فقالكا المختمعة ال يتزكجيا زكجيا في العدة كالغيرىـ 

نع النكاح في العدة عبادة. كاما البائنة في الثالثة فاف العمماء كميـ عمى اف راكا م كأنيـ
اال انو طمؽ  سمكئؿبعد الكطػأ لحديث رفاعة بف  المطمقة ثالث التحؿ لزكجيا االكؿ اال

( ثالث فنكحت عبداهلل بف الزبير فاعترض امراتو تميمة بنت كىب في عيد رسكؿ اهلل)
  عنيا فمـ يستطيع اف يمسيا ففارقيا فاراد رفاعة زكجيا االكؿ اف ينكحيا فذكر رسكؿ اهلل 

يد بف المسيب فقاؿ ع. كشذ س(1)تحؿ لؾ حتى تذكؽ العسيمة ( فنياه عف تزكجيا كقاؿ ال)
و تعالى )حتى تنكح زكجا : انو جاز اف ترجع الى زكجيا االكؿ بنفس العقد لعمـك قكل

الحسف البصرم فقاؿ  غيره( كالنكاح ينطمؽ عمى العقد ككميـ قاؿ التقاء الختانيف يحميا اال
كجميكر العمماء عمى اف الكطأ الذم يكجب الحد كيفسد الصـك  بأنزاؿالتحؿ اال بالكطأ 

لؾ كابف كالجمع كيحؿ لممطمقة كيخص الزكجيف كيكجب الصداؽ كالتقاء الختانيف كقاؿ ما
يحؿ لممطمقة اؿ الكطػأ المباح الذم يككف غي العقد الصحيح في غير صـك اك  قاسـ : ال

يحؿ لممؤمنة عندىما كطأ زكج ذمي لمسمـ كال كطأ مف لـ  حج اك حيض اك اعتكاؼ كال
يكف بالغا ، كخالفيما في ذلؾ كمو الشافعي كابك حنيفة كالثكرم كاالكزاعي فقالكا : يحؿ 

 26. (2) ع في عقد فاسد اك كقت غير مباحالكطأ كاف كق
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .  1112باب النكاح المحلل وما اشبهه ، حدٌث رقم  –( ٌنظر موطأ مالك ، كتاب النكاح 1)
 مصدر سابق. ،  245، 21قرطبً ، مجلدالاالسالم  قه ٌنظر موسوعة ف( 2)
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كالخالؼ في ىذا كمو الى ىؿ يتناكؿ اسـ النكاح اصناؼ الكطء الناقص اـ ال يتناكلو؟ 
كاختمفكا مف ىذا الباب في نكاح المحمؿ : اعني اذا تزكجيا عمى شرط اف يحمميا لزكجيا 
االكؿ فقاؿ مالؾ: النكاح فاسد يفسخ قبؿ الدخكؿ كبعده كالشرط  فاسد التحؿ بو كال يغير 

التحميؿ كانما يعتبر عنده ارادة الرجؿ ، كقاؿ الشافعي كابك حنيفة  المرأة في ذلؾ عند ارادة
النكاح جائز كال تكثر النية في ذلؾ كبو قاؿ داكد كجماعة كقالكا : ىك محمؿ لمزكج المطمؽ 

بف ابي ليمى كركم ثالثا كقاؿ بعضيـ النكاح جائز كالشرط باطؿ أم ليس يحمميا كىك قكؿ ا
مف حديث عمي بف ابي  (ركم عف النبي ) الؾ كاصحابو بماكاستدؿ م عف الثكرم ،

 (1)" لو ("لعف اهلل المحمؿ كالمحمؿانو قاؿ )مسعكد كابي ىريرة كعقبة بف عامر  طالب كابف
فمعنو اياه كمعنة حؿ الربا كشارب الخمر كذلؾ يدؿ عمى النيي كالنيي يدؿ عمى فساد 

ر خاح المنيي عنو . كاما الفريؽ االالنكالمنيي عنو كاسـ النكاح الشرعي ال ينطمؽ عمى 
فتعمؽ بعمـك قكلو تعالى )حتى تنكح زكجا غيره( كىذا ناكح  كقالكا كليس في تحريـ قصد 

يدؿ عمى اف عدمو شرط في صحة النكاح كما انو ليس النيي عف الصالة في  التحميؿ ما
اك االذاف مف  الدار المغصكبة مما يدؿ عمى اف مف شرط صحة الصالة صحة ممؾ البقعة

عمى اف يدؿ عمى  فأحرلمالكيا في ذلؾ قالكا فاذا لـ يدؿ النيي عمى فساد عقد النكاح 
اذا لـ يكافقيا عمى قصدىا لـ يكف  ألنو المرأةبطالف التحميؿ كانما لـ يغير مالؾ قصد 

دكف الثالث ؟  لقصدىا معنى مع اف الطالؽ ليس بيدىا كاختمفكا في ىؿ ييدـ الزكج ما
ييدـ اعني : اذا تزكجت قبؿ الطمقة الثالثة  ابك حنيفة ييدـ كقاؿ مالؾ كالشافعي الفقاؿ 

يخص  شيءاف ىذا  رألغر الزكج االكؿ ثـ راجعيا ىؿ يعتد بالطالؽ االكؿ اـ ال ؟ فمف 
انو ىدـ الثالثة فيك احرل اف ييدـ  رألدكف الثالثة عنده كمف  ييدـ ما الثالثة بالشرع قاؿ ال
 .(2)كاهلل اعمـ  الثالثدكف  ما دكنيا قاؿ ييدـ ما

 
27 
 
 

                                                             
،  1415-1335،  1( ٌنظر نصب الراٌة فً تخرٌج أحادٌث الهداٌة لجمال الدٌن عبد هللا بن ٌوسف الزٌلعً ، دار الحدٌث ،ط1)
 .  426، ص 3ج
   ، مصدر سابق .  246، ص 21( ٌنظر موسوعة فقه االسالم للقرطبً ، مجلد 2)
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 الرجعة :  -

 الرجعة لغةن : المرة مف الرجكع . 
الرجعة اصطالحا : ىي استدامة الممؾ القائـ بال عكض ما دامت في العدة ، أم استدامة 

 .           (1)الزكاج في أثناء عدة الطالؽ الرجعي 
اك طمؽ العبد أمراتو بعد الدخكؿ طمقو فمو  (2)اذا طمؽ الحر أمراتو طمقة اك طمقتيف ف    

اف يراجعيا قبؿ انتياء العدة لقكلو عز كجؿ ))كاذا طمقتـ النساء فبمغف اجميف فامسككىف 
  ( اف النبي ( عف عمر)كالمراد بو اذا قاربف اجميف كركم ابف عباس ) (3)بمعركؼ((

( انو طمؽ امراتو كىي حائض فقاؿ النبي عمر ) أبف( طمؽ حفصة كراجعيا. كركم )
كاذا طمقتـ النساء فمغف اجميف فال  ( "مر ابنؾ فميراجعيا " لقكلو عز كجؿ : )))

عف عضميف عف  فمك ممؾ رجعتيا لما نيى االكلياء (4)تعضمكىف اف ينكحف ازكاجيف (( 
مغف بلـ يممؾ الرجعة لقكلو عز كجؿ ))كذا طمقتـ النساء ف النكاح ، فاف طمقيا قبؿ الدخكؿ

 مىفدلت الرجعة عمى االجؿ فدؿ ع (5)اجميف فامسككىف بمعركؼ اك سرحكىف بمعركؼ ((
الذيف  )) يااييالقكلو تعالى  عمييا  ال عدةتجكز مف غير اجؿ كالمطمقة قبؿ الدخكؿ  انيا ال

امنكا اذا نكحتـ المؤمنات ثـ طمقتمكىف مف قبؿ اف تمسكىف فمالكـ عمييف مف عدة 
 28(6)تعتدكنيا((

 (7)كتصح الرجعة مف غير رضاىا لقكلو عزكجؿ  )) كبعكلتيف احؽ بردىف في ذلؾ ((   
بالقكؿ فاف كطئيا لـ يكف ذلؾ رجعة الستباحة بضع مقصكد يصح  تصح الرجعة اال كال

ـ يصح بالفعؿ مع القدرة عمى القكؿ كالنكاح ، كاف قاؿ راجعتؾ اك ارتجعتؾ صح بالقكؿ فم
كرد بو  ألنو( "مر ابنؾ فميراجعيا " فاف قاؿ رددتؾ صح كردت بو السنة كىك قكؿ ) ألنو

 . (8)القراف كىك قكلو عز كجؿ ))كبعكلتيف احؽ بردىف في ذلؾ ((

                                                             
،  ٌنظر الفقه االسالمً وادلته الشامل لالدلة الشرعٌة وأهم النظرٌات الفقهٌة وتحقٌق االحادٌث النبوٌة بتخرٌجها ، تألٌف وهبة الزوحٌلً( 1) 

 .  434، ص 3، ج 4دار الفكر ، سورٌا ، دمشق ، ط
 .، مصدر سابق 142، ص 11، مجلد: موسوعة فقه االسالم الفقه الشافعً ا ٌنظر( 2)
 . 231( البقرة االٌة 3)
 . 222( البقرة االٌة 4)
 . 231( البقرة االٌة 5)
 . 43االحزاب االٌة  (6)
    . 222( البقرة االٌة 1)
 . 43( االحزاب االٌة 2)
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 ألنويجكز تعميقيا عمى شرط فاف قاؿ راجعتؾ اف شئت فقالت شئت لـ يصح  كال   
يصح في حالة الردة كقاؿ المزني :  استباحة بضع فمـ يصح تعميقو عمى شرط كالنكاح كال

انو مكقكؼ فاف اسممت صح كما يقؼ الطالؽ كالنكاح عمى االسالـ كىذا خطا الف 
لطالؽ فانو يجكز تعميقو الشرط اك الرجعة استباحة بضع يصح مع الردة كالنكاح كيخالؼ ا

 ال يصح تعميقيا عمى الشرط . كاما النكاح فانو يقؼ فسخو عمى االسالـ كاما عقده فال
ة بالشرط باطؿ . كتعميؽ الرجع (1)عقد فيجب اف ال تقؼ عمى االسالـ يقؼ . كالرجعة كال
غد فيك باطؿ الف الكقت حتى اذا قاؿ راجعتؾ غدا اك اذا جاء  ىككذلؾ االضافة ال

 النكاح كانما يحتمؿ التعميؽ بالشرط ما كأصؿاستدامة الممؾ فال يحتمؿ التعميؽ بالشرط 
فاف طمقيا طمقة رجعية كغاب  (2)يجكز اف يحمؼ بو ك ال يحمؼ بالرجعة خالؼ الطالؽ

الزكج كانقضت العدة كتزكجت ثـ قدـ كادعى انو راجعيا قبؿ انقضاء العدة فمو اف يخاصـ 
ج الثاني كلو اف يخاصـ الزكجة فاف بدا الزكج نظرت فاف صدقو سقط حقو في النكاح الزك 

كال تسمـ المراءة الو الف اقراره يقبؿ عمى نفسو دكنيا كاف كذبو فالقكؿ قكلو مع يمينو الف 
االصؿ عدـ الرجعة فاف حمؼ سقطت دعكل االكؿ كاف نكؿ ردت اليميف عميو ، فاف حمؼ 

كؿ المدعى عميو كالبينة حكمنا بانو لـ يكف بينيما نكاح ، فاف كاف كقمنا اف يمينو مع نك
 كاإلقرار، كاف كاف بعد الدخكؿ لزمو مير المثؿ ، كاف قمنا انو  شيءقبؿ الدخكؿ لـ يمزمو 

لـ يقبؿ اقراره في اسقاط حقيا فاف دخؿ بيا لزمو المسمى كاف لـ يدخؿ بيا لزمو نصؼ 
زكج االكؿ عمى القكليف النا جعمناه كالبينة اك اإلقرار في الى ال المرأةالمسمى ، كال تسمـ 

عمى   إقرارىايقبؿ  ال ألنوكاف بدأ لخصكمة الزكجة فصدقتو لـ تسمـ أليو 29حقو كمف حقيا .
يقبؿ اقراره عمييا اك يمزمو المير ألنيا أقرت أنيا طالؽ بينو كبيف بضعيا فاف  الثاني كما ال

كفاة ردت الى األكؿ الف المنع لحؽ الثاني كقد زاؿ  كاف  زاؿ حؽ الثاني بطالؽ اك فسخ اك
تحمؼ الف  كذبتو فالقكؿ قكليا . كىؿ تحمؼ عمى ذلؾ فيو قكالف اك كجياف احدىما : ال

فمـ يكف في تحميفيا فائدة   إقرارىااليميف تعرض عمييا لتخاؼ فتقر كلك أقرت لـ يقبؿ 
كالثاني : تحمؼ الف في تحميفيا فائدة كىك اف نكمت ردت اليميف عميو فاذا حمؼ حكـ لو 

طمقتيف حرمت عميو كال يحؿ لو  أمرأتوبالمير. كاذا طمؽ الحر أمراتو ثالثا اك طمؽ العبد 
                                                             

 مصدر سابق .،  145-144، ص 11، مجلدفقه االسالم المهذب فً فقه الشافعً موسوعة ( ٌنظر 1)
(المبسوط شرح كتاب الكافً ابً الفضل الحاكم تصنٌف االمام ابً بكر محمد بن ابً سهل السرخسً الحنفً ، اعتنى به حسام عبد المنان ، 2)

 .  631ول ، صفحة ، الجزء اال 2443االردن ، الطبعة األولى ،  –بٌت االفكار الدولٌة 
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قيا فال تحؿ لو كالدليؿ قكلو عز كجؿ : ))فاف طم (1)نكاحيا حتى تنكح زكجا غيره كيطأىا
  (.2)مف بعد حتى تنكح زكجا غيره((

( أف رفاعة القرظي طمؽ أمرآتو فبت طالقيا فتزكجيا عبد الرحمف بف ككردت عائشة )
( فقالت : يارسكؿ اهلل أني كنت عند رفاعة كطمقني ثالث تطميقات الزبير فجاءت النبي )

ؿ اهلل األمثؿ ىذه اليدية فتبسـ رسكؿ فتزكجني عبد الرحمف بف الزبير كانو كاهلل مامعو يارسك 
( فقاؿ : "لعمؾ تريديف اف ترجعي الى رفاعة ال كاهلل حتى تذكقي عسيمتو كيذكؽ اهلل )

 30(3)عسيمتؾ "
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ، مصدر سابق .  146، ص11ٌنظر موسوعة فقه االسالم لالمام الشافعً ، مجلد (1)
  .234البقرة االٌة  (2)
 . 1112حدٌث رقم  –باب النكاح المحلل وما أشبهه  –ٌنظر موطأ مالك ، كتاب النكاح  (3)
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 ة:ـــــاخلامت

 كفي نياية بحثي تكصمت الى اىـ النتائج االتية:

المكمؼ ككضع لو ضابط كيال تشديد الشريعة عمى عدـ التعجؿ بأيفاع الطالؽ مف قبؿ  .1
 تتفشى ىذا الظاىرة.

 جيالة المكمؼ كعدـ الكعي ىك سبب مف اسباب ايقاع الطالؽ . .2

كضع قيكد عمى المكمؼ مف قبؿ الشارع حتى يرتدع عما ينكم القياـ بو لمحد مف  .3
 ظاىرة انتشار الطالؽ.

لتشريع اك مقاصد التشريع العامة ىي المعاني كاالحكاـ الممحكظة في جميع احكاؿ ا .4
 مالحظتيا بالككف ىي نكع خاص مف احكاـ الشريعة. صمقطعيا بحيث ال تخت

المراد بمقاصد الشريعة مقاصدىا التي شرعت االحكاـ لتحقيقيا ، مقاصد الشارع ىي  .5
المصالح التي تعكد الى العباد في دنياىـ كاخرىـ سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب 

 المنافع اك عف طريؽ دفع المضار .

 الغاية مف الشريعة االسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف احكاميا . .6

 الطالؽ مشركع كاالصؿ في مشركعيتو الكتاب كالسنة كاالجماع . .7

لمطالؽ انكاع مختمفة تختمؼ بحسب النظر اليو فيك مف حيث الصيغة المستعممة عمى  .8
لبائف عمى نكعيف نكعيف صريح ككنائي كمف حيث االثر الناتج عنو رجعي كبائف كا

 سني كبدعي .

 كرد الطالؽ في كتاب اهلل تعالى باأللفاظ ثالثة كىي الطالؽ كالفراؽ كالسراح .  .9
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 ادرـــــاملص
--------------     

  . القرأن الكرٌم 

ابف عابديف در المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير االبصار لخاتمة المحققيف اميف  .1
الشيير بابف عابديف تحقيؽ الشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض ، 

 . ـ(2003-ق1429الرياض ، طبعة خاصة ) –دار عالـ الكتب 

العدكل ، مكتبة ابف تيمية ،  احكاـ الطالؽ في الشريعة االسالمية ، تأليؼ مصطفى بف .2
 .  ـ(1988-ق1409)1القاىرة ،ط

-ق1416حيمي  ، دار الذكر ، دمشؽ )ك اصكؿ الفقو االسالمي ، كىبة بف مصطفى الز  .3
 . 8( ط1986

ؼ القاضي ابف رشد محمد بف احمد بف محمد بف احمد داية المجتيد كنياية المقتصد تأليب .4
 . ـ(1999-ق1420ناف )لب -بف رشد القرطبي ، دار ابف حـز بيركت

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير لمعالمة شمس الديف محمد عرفة الدسكقي ، المحقؽ  .5
سيدم الشيخ محمد عميا شيخ السادة المالكية ، دار احياء الكتب العربية _ عيسى البابي 

 . الحمبي كشركاه 

دىمكم ، دار احياء العمـك حجة اهلل البالغة ، لألماـ الكبير احمد المعركؼ بشاه كلي اهلل ال .6
 . ـ( 1919-ق 1420) 3بيركت ، ط

سنف الدار قطني تأليؼ الحافظ الكبير عمي بف عمر الدارقطني ، مؤسسة الرسالة  .1
 . ـ(2004-ق1424) 1لبناف ط -بيركت

الشاطبي ، ابك القاسـ بف فيره بف خمؼ بف احمد الشاطبي كمقاصد الشريعة حمام  .2
 .  ـ(1992-ق1412) 1ط –العبيدم ، دار قتيبة دمشؽ 

الشرح الكبير لمكفؽ الديف ابي محمد عبداهلل بف احمد بف محمد بف قدامة المقدسي  .3
الجماعيمي الدمشقي الصالحي الحنبمي عمى مختصر ابي القاسـ عمر بف الحسيف الخرقي 
كيميو الشرح الكبير لشمس الديف عبدالرحمف بف محمد ابي احمد بف قدامة المقدسي 

ى مذىب االماـ ابي عبداهلل بف حنبؿ تحقيؽ الدكتكر محمد شرؼ الديف ككالىما عم
 .  ـ(2004-ق1425خطاب كالدكتكر السيد محمد ، دار الحديث القاىرة )
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صحيح البخارم بشرح العسقالني لألماـ الحافظ شياب الديف ابف حجر العسقالني ،  .14
 .  2001لبناف ،  -دار المعرفة لمطباعة كالنشر بيركت

السالمي كادلتو الشامؿ لألدلة الشرعية كاىـ النظريات الفقيية كتحقيؽ الفقو ا .11
 . دمشؽ  –سكريا  4حيمي طك االحاديث النبكية بتخريجيا ، تأليؼ كىبة الز 

 .  ـ(1985-ق1405) 7فقو السنة السيد حافظ ، دار الكتب العربي بيركت ط .12

ـ( 1971ق_1407) 2، مؤسسة الرسالة _بيركت ط مفيركزابادمالقامكس المحيط ل .13
، كالصحاح لمجكىرم ، دار الكتاب العربي _ مصر ، تاج العركس ، لمزيدم ، دار ضياء 

 .  بيركت–التراث العربي _بيركت ، كالمفردات لمراغب االصفياني ، دار المعرفة 

مفمح ،  كتاب الفركع لألماـ العالمة شمس الديف المقدسي ابي عبداهلل محمد بف .14
 .  ـ(1984 -ق1404) 4عالـ الكتب بيركت ، ط

ما أخرجو البييقي في السنف الكبرل لألماـ ابي بكر احمد بف حسيف بف عمي  .15
 3لبناف ، ط –، دار الكتب العممية بيركت  لبييقي تحقيؽ محمد عبد القادر عطاا
 . ـ( 2003 -ق1424)

المبسكط شرح كتاب الكافي ابي الفضؿ الحاكـ تصنيؼ االماـ ابي بكر محمد بف  .16
االردف  –ابي سيؿ السرخسي الحنفي ، اعتنى بو حساـ عبد المناف ، بيت االفكار الدكلية 

 .  2009 ،1ط

عماف ، سنة  –المعجـ الكسيط ابراىيـ مصطفى البخار ف دار الدعكة لمنشر  .11
2013  . 

عرفة معاني المنياج لمشيخ شمس الديف محمد بف الخطيب مغني المحتاج الى م .12
الشربيني عمى متف منياج الطالبيف لألماـ ابي زكريا يحيى بف شرؼ النككم الشافعي ف 

 . 1اعتنى بو محمد خميؿ عيتاني ،ط

المغني لمكفؽ الديف عبداهلل بف احمد بف قدامة ، دار احياء التراث العربي ، القاىرة  .13
 . 1ط ـ(1985-ق1405)

، الدكتكر عبد الكريـ زيداف ، بيركت لبناف  كبيت المسمـ المفصؿ في احكاـ المرأة .24
 . 2000سنة 
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-دار الغرب االسالمية  –مقاصد الشريعة االسالمية  كمكارميا ، عالؿ الفاسي  .21
 .  5ط ـ(1993بيركت )

ق 1490مقاصد الشريعة االسالمية ، الدكتكر زياد محمد حميداف مؤسسة الرسالة ) .22
 . 1ـ( ط2008-

مقاصد الشريعة االسالمية كعالقتيا باألدلة _ الدكتكر محمد بف مسعكد الميكبي دار  .23
 . اصؿ الكتاب رسالة دكتكر 1ـ( ط1998-ق1418اليجرة ،)

المقاصد العامة لمشريعة االسالمية حامد الحاكـ الدار االسالمية كتاب _الرياض ،   .24
 .  (ـ1994-ق1415المعيد العالمي لمذكر االسالمي )

المكسكعة الفقيية ، اصدار كزارة االكقاؼ كالشؤف االسالمية الككيتية، مطابع دار  .25
 . ـ( 1993-ق1414) 1الصفكة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط

مكسكعة فقو االسالـ الفقو الشافعي ، المذىب في فقو االماـ الشافعي ، تأليؼ ابي  .26
رازم ف اعداد كدراسة كتقديـ الدكتكر ابادم  الشيالفيركز  اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ

 .  2009 1بيركت ط–محمد سعيد المحاـ ، دار نابمس 

مكسكعة فقو االسالـ تأليؼ االماـ ابي رشد القرطبي ، اعداد كدراسة كتقديـ الدكتكر  .21
 .  ـ2009 1محمد سعيد المحاـ ، بيركت دار نابمس ط

 .  شبيوباب النكاح المحمؿ كما ا –مكطا مالؾ ، كتاب النكاح  .22

نصي الراية في تخريج احاديث اليداية لجماؿ الديف عبداهلل بف يكسؼ الزيمعي ،   .23
 . ـ( 1995-ق1415) 1دار الحديث ، ط

نظرية المقاصد عند االماـ الشاطبي احمد الرسكني منشكرات المعيد العالمي لمفكر  .34
 .  4االسالمي ط 

اليداية في تخريج احاديث البداية لألماـ الحافظ المحدث ابي الفيض احمد بف  .31
 .  ـ( بيركت1987 -ق1407) 1محمد بف الصديؽ الغمارم الحسني ط

 2الكاضح في فقو االماـ احمد الدكتكر عمي ابك الخير ، دار الخير بيركت ،ط .32
 . ـ( 1996 -ق1416)
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