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  .296األحوال الشخصية على المذاهب األربعة عبد الرحمن الجزيري ص - أ
  الشيخ علي الخفيف.- محاضرات في فرق الزواج - ب
   ].908الجزء الثامن ص  - سيد سابق- فقه السنة - جـ

 .عتريه حكم من األحكام أو يوصف بصفة من الصفات كأن يوصف بالحرمة أو الكراهية...الخكل أمر شرعي ي
ل  ة فك ي الطالق أن يوصف بالكراه واطن واألشخاص، واألصل ف ف حسب الم دة تختل ام عدي ه أحك والطالق أمر شرعي تعتري

ة: ا«. طالق في ذاته مكروه لقولهص ؛ أبغض الحالل إلى هللا الطالق ال المالكي ى وق ون خالف األول ي الطالق أن يك ن األصل ف
 .فليس بمكروه ولكنه قريب من المكروه
 :وقال الحنفية: في وصف الطالق رأيان

 .أحدهما: أنه جائز بحسب أصله وهذا الرأي ضعيف
 .ثانيهما: وهو الصحيح الذي عليه المحققون أن األصل فيه الحظر وهو التحريم

 :واألحكام التي تنطبق على الطالق هي
 .الوجوب: فهو واجب إذا كان هناك سبب موجب كعنة الزوج، والشقاق والضرار، أو عجز الزوج عن اإلنفاق - 1
 .الندب: فهو مندوب عند التباغض أو إذا كانت الزوجة غير عفيفة أو فاسدة األخالق - 2
  .سادها أو الزنا بها وبغيرهاالحرمة: فهو حرام في حالة الطالق البدعي كطالق الحيض، أو إذا ترتب على الطالق ف - 3
ال  - 4 ذه الح ي ه ه ف د أن الكراهية: ويكون مكروها إذا لم يوجد ما يبرره كما إذا وقع بدون سبب مع إستقامة الحال. وروي عن أحم

  . يكون حراما
 .رض اإلستمتاعالجواز: نفاه النووي وصوره غيره بما إذاكان اليريدها وال تطيب نفسه ان يتحمل مؤنتها من غير حصول غ - 5

ون  ذين ال يقول اء ال ور الفقه ة جمه م اإلباحة، وأدل ه حك ون ب ذين يلحق اء ال د بعض الفقه ه اإلباحة إال عن ولذا فإن الطالق ال تعتري
 :باإلباحة مايلي

 .»قال تعالى ؛فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال - 1
 .الل إلى هللا الطالق(روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر عن الرسول ص (أبغض الح - 2
 . وما روي عن محارب بن دثار عن الرسول هللا ص  ما أحل هللا شيئا أبغض إليه من الطالق - 3
 

 الفصل الثاني
  الطالق البدعي والطالق السني

ا  ين أم دد مع ان بع ين وك ي زمن مع ان ف ا ك و م نة( فه الطالق ينقسم الطالق إلى بدعي وسني فأما الطالق السني : (نسبة إلى الس
دعي الحرام  ( ائز والب ه الج ية 1البدعي: فهو ماليس كذلك كأن يطلقها وهي حائض أو ثالثا بكلمة واحدة والمراد بالسني في ( [حاش

 (فقه شافعي(]. 147البيجوري على شرح بن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ص 
ق قال ابن عباس ونقله ابن القيم في زاد المعاد  " الطالق على أربعة أ إن يطل ا الحالل ف ان، أم وجه وجهان حالالن ووجهان حرام

ي طالق  ذا ف ه ه ا في ر جامعه ي طه طاهرا  من غير جماع أو يطلقها حامال  مستبينا حملها، والحرام أن يطلقها وهي حائض أو ف
  ].43الجزء الرابع ص - م للعالمة بن القي- ( زاد المعاد2المدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز طالقها حائضا وطاهرا  "  (

  "وهذا البحث مستقى بتصرف من الكتب التالية"
اد 89- 81لألستاذين محمود شلتوت ومحمد علي السايس ص - مقارنة المذاهب في الفقه - أ اب (زاد المع ال عن كت ن - ونق ة اب للعالم

  .51- 43الجزء الرابع ص  - قيم الجوزية
  .310- 296قسم األحوال الشخصية ص  - يريعبد الرحمن الجز- الفقه على المذاهب األربعة - ب
  .312- 306محمود شلتوت ص - فتاوى الشيخ المرحوم - جـ
  .174- 169الجزء الثالث ص- سبيل السالم - د
رازي- تفسير مفاتيح الغيب - ز د األول ص  - الفخر ال ري  791- 790المجل ر الطب ن جري ان( - وتفسير اب ة (الطالق مرت الجزء - آي

  الرابع.
  .271المجلد األول ص - القرشي تفسير ابن كثير - هـ
 ].67- 63ابن رشد القرطبي ص - بداية المجتهد ونهاية المقتصر - ي
 

 : وقدإختلف الفقهاء إختالفا  كبيرا
قال الحنفية: ينقسم الطالق من حيث ما يعرض للمرأة من األذى إلى قسمين سني وبدعي ثم أن السني ينقسم إلى قسمين: حسن،  - 1

ه وإن وأحسن فأما الحسن فهو  ذي قبل ة الحيض ال ي حال ا ف م يجامعه ذا ث أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه وك
ة أخرى، وإن أراد أن  ا واحدة رجعي م يطلقه ا ث ر منه ن عدتها وتطه ى م ى تحيض الحيضة األول ة انتظر حت ا ثاني أراد أن يطلقه

ا  إال  يطلقها ثالثة فإنه ينتظر حتى تحيض الحيضة الثانية وتطهر و كالحسن تمام ا الطالق األحسن فه منها ثم يطلقها طلقة ثالثة أم
 .أنه ال يطلقها طلقة ثانية في عدتها. وخالفت الشافعية في الحسن واألحسن

ي الطالق حسن  يس ف ر وعدد األشهر، ول قال الشافعية: ليس في العدد سنة وال بدعة ولكن األولى له أن يفرق الطلقات على الطه
ت وأحسن.  واء كان دة س ة واح ا طلق ن أن يطلقه ني الحس ا الس ا فطالقه دخول به ر م ان غي رأة إذا ك ة أن الم د الحنفي والحاصل عن

 :ويستثنى من الطالق في الحيض مايلي حائضة أم ال، أما إذا كان مدخوال بها فطالقها السني الحسن. أن يالحظ الوقت والعدد
  الخلع- 1


