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األلفاظ الدالة على الطالق البائن
كلية القانون  /جامعة ديالى

د .طه جسام محمد

المقدمـــــة :
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واله  ،وبعد ....
فأن موضوع الطالق يعد من المواضيع البالغة اهممية فةي تيا اةا العامة  ،فنمةا ان
الزواج بين الااس من شأنه ان يحل ما كان محرما ً فأن الطالق مو الحد الفاصل بين ما ترمةه
هللا وما اتله  ،ومن المعروف ان االسرة وكيانها قد يتعةر الةى االنهيةار والةى التفنةظ بلفة
من الفاظ الطالق التي ال تعدى بضع كلمات  ،وقد غاب عن ذمةن بعةا الاةاس ان مةلا اللفة
التي قد ينون مادمةا ً لسسةرة كمةا يعتدةدون  ،قةد ينةون معمةراً لهةا فالحنمة اهلهية فةي ةريع
الطالق لم نن عبثا ً تاشا هلل  ،فدد ينون الطالق في بعا االتيان السبيل الوتيد الةل يسةلنه
من اجل تف دياه ونفسه وماله  ،فعادما صةل الحيةاة بةين الةزوجين الةى ندطة الالعةودة كةان
لها في خيار الطالق الحل االمثل لوضع تد لمعانا ها  ،قال عالى  { :فَ َع َسى أَ ْن َ ْن َرمُةوا َشة ْياًا
َويَجْ َع َل ه
هللاُ فِي ِه خَ يْرًا َكثِيرًا } (. )9
فأذا عرفت أممي الطالق فأن من لوازم مله المعرف مو التعرف على الفةاظ الطةالق
ومنةةلا تجلةةى أمميتةةه فةةي رفةةع مسةةتوى الثدافة الفدهي ة للمةةرأة المسةةلم  .وال ي فةةى علةةى اتةةد
أممي معرف الفاظ الطالق  ،ذلظ أن معرف الفاظ الطالق جعلظ عةرف الحنةم ال ةرعي لهةلا
اللف وعادما عرف الحنم ال رعي الصحيح عرف العالج الحديدي للم نل التةي وقعةت فيهةا
و تعامل معهةا وفةا الاصةول ال ةرعي ووفةا اهدلة ال ةرعي  ،مةن ماةا نعةرف أممية لفة
الطالق وأممي تنمه  ،قال عالى { قُلْ مَلْ يَ ْست َِو اله ِلينَ يَ ْعلَ ُمونَ َواله ِلينَ َال يَ ْعلَ ُمونَ } (. )2
وقد قسمت البحة الةى مبحثةين وخا مة  ،المبحة االول عرية الطةالق البةا ن لغة
واصطالتا ً وأدل م روعي الطةالق وفيةه ثالثة مطالةل والمبحة الثةاني اهلفةاظ الدالة علةى
الطةةالق البةةا ن وفيةةه سةةت مطالةةل ثةةم جعلةةت فةةي أخةةر البحة ال ا مة  ،اوجةةزت فيهةةا أمةةم مةةا
وصلت اليه في ملا البحة  ،وهللا أسةأل ان يافعاةا بهةلا العمةل وأخةر دعوانةا ان الحمةد هلل رب
العالمين .

- 961 -

كانون االول لسنة 8002

العدد السابع والثالثون  .مجلة الفتح

المبحث األول
تعريف الطالق البائن لغة واصطالحاً وأدلة مشروعية الطالق
وفيه ثالث مطالل مي -:

المطلل االول  :عري الطالق لغ واصطالت ًا :
الطالق لغ :
مو أسم مصدر لطلا – بالت ةديد – وطلةا الرجةل زوجتةه فهةو مطلِةا  ،ويدةال بعيةر
طلةةا – بضةةم الطةةاو والةةالم – أ غيةةر مفيةةد  ،وأطلدةةت اهسةةير  ،أ خليتةةه  ،وتةةبف فةةالن
بالسجن طلدا ً – أ بغير قيد (. )3

تعريف الطالق اصطالحاً :
عرف االتااف والحاابل الطالق  " :بأنه رفع قيد الاناح في الحال او في المال بلفة
م تا من ( ط ل ق )  ،او ما في معااه مما يفيد ذلظ صةرات او داللة صةادرة مةن الةزوج او
من يدةوم مدامةه  ،فير فةع قيةد الانةاح بةالطالق فةي الحةال اذا كةان با اةا ً  ،او فةي المةلل اذا كةان
رجعيا ً " (. )4
وعرفه المالني  " :بأنه صف تنمي رفع تلي متع الزوج بزوجتةه " ( . )5والمةراد
ومةو مةدلول التطليةا لالنةه قةا م بالفاعةل
بالصف الحنمي عاد المالني المعاى الدةا م بال ة
ووص ة لةةه ومعاةةى تنمي ة انةةه صةةف اعتيادي ة والتطليةةا مةةو تةةل لعدةةدة الةةزواج  ،ومةةو امةةر
معاو يحتاج الى لف يدل عليه " .
()6
وعرفه ال افعي  " :بأنه تل قيد الاناح بلف الطالق " .
وعرفه ال يع االمامية  " :بأنةه اللفة المزيةل لعدةد الانةاح مةن غيةر فسةا او مةا فةي
تنمه بلف صريح او كاا ي  ،وال يدع بمجرد الاي " (. )7
وبعةةد مةةلا االيجةةاز لتعةةاري المةةلامل الم تلف ة للطةةالق  ،يتبةةين أنهةةا ال تل ة مةةع
بعضها اختالفا ً كبيراً  ،فهي تفا جميعا ً على ان الطالق مو رفع قيد الانةاح  ،وان اختلة فةي
رفع بعضه او كله واالثار التي تر ل على ملا الرفع .

المطلب الثاني  :تعريف البائن لغة واصطالحاً :
البائن لغة :

ومو البات أ بمعاى الدطع المستأصل  .وابت بت  ،وابتا ا الطالق – اوقعه با اةا ً

()8

.
ويدال  :الطلد الواتدة بت و بت – أ دطع عصم الانةاح  ،اذا أندضةت العةدة  ،كمةا يدةال :
تل على ذلظ يمياا ً قد امضاما  ،وبت – يدال  :لنل امر ال رجع فيه  ،طلدها نت وبتا ةا ً  :أ
طالقا ً با اا ً (. )1
وفي الحدي  :طلدها ثالثةا ً بتة  :أ قاطعة  ،وفةي الحةدي ( ال بيةت المبتو ة اال فةي بيتهةا )
(. )91

تعريف الطالق البائن اصطالحاً :

الطالق البا ن في االصطالح  :مو الطالق الةل يرفةع قيةد الزوجية بالمةال بحية ال
يملظ الزوج بعده مراجع زوجته اال بعدد ومهر جديدين .
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والبةا ن بالتطليدة االولةةى والثانية بياونة صةةغرى حةةل لزوجهةا اعاد هةةا بعدةةد ومهةةر
جديدين .
ً
والبا ن بالتطليد الثالث بياون كبرى فال حل لةه مةن بعةد تتةى ةانح زوجةا غيةره ثةم
يفارقها بسبل من اسةباب الفرقة و اتهةي عةد ها وبعةد ذلةظ اذا اراد الةزوج االول ان يتزوجهةا
فله ذلظ (. )99

المطلب الثالث  :أدلة مشروعية الطالق :
أو ًال  :من القرآن الكريم :
-

.
قال عالى  { :يَا أَيُّهَا الاهبِ ُّي إِ َذا طَله ْدتُ ُم الاِّ َسا َو فَطَلِّدُوم هُن لِ ِع هد ِ ِه هن }
َ
ضةةوا لَه ه
ُةةن
َةةاح َعلَ ة ْي ُن ْم إِ ْن طَله ْدةةتُ ُم الاِّ َسةةا َو َمةةا لَ ة ْم َ َمسُّةةوم هُن أوْ َ ْف ِر ُ
قةةال عةةالى َ { :ال ُجا َ
يض ً } (. )93
فَ ِر َ
()94
َ
ه
َ
ٌ
َ
ُ
.
ان }
َان فإ ِ ْم َساك بِ َم ْعر ٍ
ْري ٌح بِإِتْ َس ٍ
قال عالى  { :الطالق َم هر ِ
ُوف أوْ س ِ
()92

ثانياً  :من السنة النبوية الشريفة :
-

()95

ما رو عن رسول هللا ) )قال  ( :أبغا الحالل عاد هللا الطالق )
قوله ) ( )انما الطالق لمن أخل بالساق ) (. )96
مةةا ورد عةةن عبةةد هللا بةةن عمةةر (رضةةي هللا عاهمةةا) قةةال كانةةت حتةةي امةةرأة أتبهةةا ،
وكةةان ابةةي ينرمهةةا  ،فةةأمرني أبةةي ان اطلدهةةا  ،فأبيةةت  ،فةةلكر ذلةةظ لرسةةول هللا ))
فدال  ( :يا عبد هللا بن عمر طلا امرأ ظ ) (. )97
.

ثالثاً  :أدلة مشروعية الطالق من األجماع :
فدد أنعدد أجماع العلماو المجتهدين المسلمين على ان الطالق جا ز من عصر رسةول
هللا ) )الى عصرنا ملا .

رابعاً  :أدلة مشروعية الطالق من المعقول :
ان ال ريع االسةالمي جةاوت لجلةل المصةالح ودرو المفاسةد وربمةا فسةد الحةال بةين
الزوجين فيؤد الى ضرر عظيم بياهما  ،فينون الزواج ببداو الةزوجين معةا ً مفسةدة محضة ،
وذلةةظ لةةسن بداوممةةا سةةيؤد الةةى سةةوو الع ةةرة وال صةةوم الدا مة وتةةبف الزوجة فةةي بيةةت
زوجها  ،ف رع الطالق لسزال الاناح تتى زول مله المفسدة الحاصل من ملا الاناح (. )98
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المبحث الثاني
األلفاظ الدالة على الطالق البائن
وفيه خمف مطالل ومي -:

المطلب االول  :األلفاظ الصريحة :
األلفاظ الصريحة :
مي التي ال يحمل معاى سواه هنه وضع في اللغ او شرع لهلا الغر  ،فال خالف
بين الفدهاو فيمن قال لزوجته ( أنت طالا ) ونوى الطالق انها طلدةت بلفة صةريح يةدل علةى
ت طالا – وما اشةتا
وقوع الطالق  .ولناهم اختلفوا في تصر اللف الصريح بهله النلم – ان ِ
ماها ام ان الصريح ي مل الفاظا ً اخرى (. )91
اما تنم ملا الطالق بهله االلفاظ الصريح مل مو طةالق بةا ن أم رجعةي  .فمةا قلاةاه
في عري الطالق البا ن من ان االصل مو الطالق الرجعي اال في تاالت ينون با اةا ً ياطبةا
ماا على مله اهلفاظ .

المطلب الثاني  :الفاظ الكناية :
لف النااي مو اللف الل يحمةل معاةى الطةالق  ،فلةو قةال الةزوج لزوجتةه أنةت بةا ن
فهلا لف يحمل معاى الفراق والفراق اعم من الطةالق فيحتمةل انةه اراد مفارقة اهمةل ومعاةى
ذلظ أنت مفارق لسملظ ويحتمل مفارقتها اياه من الزوجي  ،فةأذا نةوى المعاةى االول ال شةيو
عليه وان نوى الثاني فهل يدع الطالق ؟
ذمةةل الجعفري ة والظامرية الةةى ان الطةةالق ال يدةةع بلف ة النااية وعلةةى ذلةةظ لةةو قةةال
الزوج لزوجته انت با ن او خليه ونوى الطالق ال يدع بهلا ال يو (. )21
وذمل ال افعي الى ان الطالق يدع بلف النااي اذا نوى الطالق اذ البةد مةن الاية وال
يدوم مدام الاي دالل الحال (. )29
وذمل الزيدي الى ملا الدول أيضا ً (. )22
اما الحاابل فلمبوا الى ان الطالق بالنااي يدع مع الاي مدام الاي دالل الحةال كمةا لةو
كان الزوجان في تاله خصومه وغضةل او ذكةر للطةالق فةأذا قةال لهةا انةت خليةه وكةان تةال
ملاكرة للطالق مع زوجته وقع الطالق  ،فإن ادعةى انةه لةم يدصةد الطةالق قبةل ذلةظ ماةه وفةي
رواي ال يدبل ماه قضاو ويدبل ديانه (. )23
وذمةةل المالني ة بةةأن النااي ة قسةةمان  :ظةةامرة وخفي ة  ،فالنااي ة الظةةامرة يدةةع فيهةةا
الطالق بدون ني ومةي لفظةان  :انةت بتة  ،وتبلةظ علةى غاربةظ  .امةا النااية ال فية فةال يدةع
الطالق والفاضها كثيرة  :أعتد  ،اذمبي  ،الحدي بأملظ  ،وغيرما (. )24
وذمةل االتاةةاف  :الةةى ان الطةةالق يدةةع عاةةدمم بالفةةاظ النااية اذا نةةوى بةةه الطةةالق او
قامت دالل الحال مدام الاي في ذلظ (. )25
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وحكم الطالق بلفظ الكناية :
ً
فةةلمل ال ةةافعي وجمهةةور الزيدي ة بةةأن الطةةالق يدةةع رجعي ةا ويجةةوز للةةزوج مراجع ة
زوجته ان طلدها بلف النااي ما دامت في العدة اذا لم ينن قبل الدخول او علةى تةال او منمةل
الثالث (. )26
وذمةةل االتاةةاف وبعةةا الزيدي ة والحاابل ة والمالني ة  :ان بعةةا اهلفةةاظ يدةةع بهةةا
الطالق رجعيا ً  ،وبعا االلفاظ يدع بها الطالق با اا ً وقد اختلة امةل مةله المةلامل فةي عةداد
مله االلفاظ ما ينون ماها رجعيا ً وما ينةون با اةا ً  .فااللفةاظ التةي يدةع بهةا الطةالق رجعيةا ً عاةد
االتااف مي ثالث ( أعتد  ،استدىو رتمظ  ،انت واتدة ) وما عدى ذلظ فهو با ن .
ت خلية ) ومةن
ت بةا ن  ،أنة ِ
ت بري  ،أنة ِ
ومن االلفاظ التي يدع بها الطالق با اا ً عاد الحاابل ( أن ِ
ت كالميتة أو كالةدم او معيتةظ) اذا قةال بهةا
االلفاظ التي يدع بها الطالق با اةا ً عاةد المالنية ( أنة ِ
للمدخول بها فأنها ثالث  ،وااللفاظ التي يلزم بها الثالث أ البا ن مع ني الطةالق مةي ( خليةت
سبيلظ  ،الحدي املظ  ،استتر  ،اخرجي  ،ادخلي الدار ) (. )27

المطلب الثالث  :الطالق البائن بينونة كبرى :
الطالق البةا ن بياونة كبةرى مةو الطةالق المنمةل للةثالث  ،فةأذا طلةا الةزوج زوجتةه
الطلد الثالث فأنها بين ماه بياون كبرى بحي ال يجوز لةه مراجعتهةا اال بعةد ان ةانح زوجةا ً
غيره بعدد شرعي ويطلدها طالقا ً شرعيا ً لدوله عالى  { :فَإ ِ ْن طَلهدَهَا فَ َال َِحلُّ لَةهُ ِم ْةن بَعْة ُد َتتهةى
َ ْا ِن َح زَ وْ جً ا َغي َْرهُ } ( . )28والمعاى ان الزوج اذا طلدها ثالث فإنها نون محرمة عليةه حريمةا ً
مؤقتا ً وملا التحريم المؤقت ال يزال عاهةا إال بتزويجهةا مةن غيةره بحريتهةا وأختيارمةا زواجةا ً
صحيحا ً  ،لللظ سمي با اا ً بياون كبرى  ،والاناح ماا الوطو (. )21
ومةةا رو ةةه السةةيدة عا ة (رضةةي هللا عاهةةا) ان رفاع ة الدرضةةي طلةةا امرأ ةةه بةةت
طالقها فتزوجها عبد الةرتمن بةن الزبيةر فجةاوت الابةي ) )فدالةت  :يةا رسةول هللا انةي كاةت
عاد رفاع وطلداي ثالث طليدات فتزوجاي عبد هللا بن الزبير وانه وهللا ما معه يا رسةول هللا
اال مثل مله الهدب  ،فتبسم رسول هللا ) )فدةال  ( :لعلةظ ريةدين ان رجعةي الةى رفاعة  ،ال
وهللا تتى لوقي عسليته ويلوق عسليتظ ) (. )31
()39
 .وقد خالفهم سعيد بن المسيل
والمراد بالعسلي ماا الجماع كما فسرما الجمهور
()32
 .والةراجح وهللا
وال يع االمامي ودواد الظامر وال ةوارج تية لةم ي ةترطوا الةدخول
اعلم – مو رأ الجمهةور للحةدي المةلكور المسةتدل بةه ولستادية الباقية  ،وكةللظ اجمعةت
االم االسالمي على ان الدخول بالمطلد ثالثا ً شرط الحل لمن أبانها بياون كبرى (. )33
ومن تاالت الطالق البا ن بياون كبرى مةو انةه اذا كةان الطةالق واقعةا ً مدابةل مةال :
فإذا افتدت المرأة بمال عطيه لزوجهةا ليبياهةا ماةه فأجابهةا الةى ذلةظ فدةد بانةت ماةه ( )34لدولةه
عالى  { :فَإ ِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَ هال يُدِي َما ُتدُو َد ه
ا ْفتَد ْ
َت بِ ِه } (. )35
َاح َعلَ ْي ِه َما فِي َما
هللاِ فَ َال ُجا َ
وال بد من االشارة ماا الى االتنام المتر ب على البياون النبرى فأذا قلاا ان الطةالق
البا ن بياون كبرى يتفا مع الطالق البا ن بياون صغرى في معظم اتنامةه فأنةه ي تلة عاةه
فيما يأ ي -:
 -9انه يزيةل ملةظ الةزوج عةن زوجتةه وتلهةا لةه ومةلا مةدعاة الن تدطةع جميةع الحدةوق
الزوجي في الحال .
 -2ال يسةةتطيع الةةزوج ان يعيةةد اليةةه زوجتةةه البا اة بياونة كبةةرى اال بعةةد ان ةةانح زوجةا ً
غيره زواجا ً صحيحا ً ويدخل بها دخوالً تديديا ً ثم يطلدها لسبل من اسباب الطةالق او
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يموت عاها ثم ادضةي عةد ها وتيااةل يجةوز لةه ان يعدةد عليهةا برضةاما عدةداً جديةداً
وبمهر جديد (. )36
 -3ال يبدى للزوج تا في ايدةاع الطةالق علةى زوجتةه اذ انةه اسةتافل طلدا ةه الثالثة التةي
يملنها على زوجته (. )37
 -4عةةدم التةةوارث بياهمةةا بحي ة اذا مةةات اتةةدما ال يرثةةه االخةةر وان كانةةت الوفةةاة خةةالل
العدة (. )38
 -5ويحل اجل الصداق المؤجل ويحا للزوج مطالب زوجها بةه هن تلةول اجةل المهةر
المؤجل ينون بالفراق في تياة الزوجين او بموت اتدمما (. )31

المطلب الرابع  :فيما يعده الفقهاء طالق بائن :
أو ًال  :الخلع :
لدد اختل الفدهاو في ال لع مل مو طالق ام فسا  ،وإن كان طالق فهةل مةو بةا ن ام
رجعي  ،فال لع من الصيغ الم تلة فيهةا عاةد الفدهةاو وسةاعرف ال لةع ثةم نةلكر اراو العلمةاو
فيه مل فسا ام طالق .

الخلع لغة :

خلع ال يو ي لعه خلعةا ً  ،وأختلعةه نزعةه  ،اال ان فةي ال لةع مهلةه  ،وسةوى بعضةهم
بين ال لةع والاةزع  ،وخلةع امرأ ةه خلعةا ً وخالعةا ً فأختلعةت وخالعتةه أزالهةا عةن نفسةه وطلدهةا
على بلل ماها له فهي خالع  ،ويسمى ذلظ الفراق خلعا ً هن هللا عالى جعل الاساو لباسا ً للرجل
 ،والرجل لباس لهن بدوله عالى  { :م هُن لِبَاسٌ لَ ُن ْم َوأَ ْنةتُ ْم لِبَةاسٌ لَه ه
ُةن } ( ، )41فةإذا أفتةدت بمةال
عطيه لزوجها ليبياها ماه فأجابها الى ذلظ فدد بانت ماه (. )49

الخلع اصطالحاً :

()42

 ،وذلظ كالمباراوة مدابل عةو
مو إزال عدد الاناح بلف ال لع او ما في معااه
لتزم به الزوجة  ،كةأن يدةول لهةا الةزوج خالعتةظ او بار تةظ علةى ما ة دياةار او علةى مةؤخر
الصداق  ،و دول الزوج  :قبلت صح ال لع .
وال فرق بين ان ينون اهيجاب من جانل الزوج والدبول مةن جانةل الزوجة او بةالعنف متةى
وجدت اسبابه من سوو الع رة وشدة بغا الزوج لزوجها وينره للمرأة أن طلل ال لع مةن
زوجها بدون سبل مبرر ولةو كةان نفسةيا ً ومةلا عاةد اهمة اهربعة ( . )43امةا ال ةيع االمامية
فدالوا بأن ال لع ال يصح بدون سبل مبرر (. )44

أراء العلماء في الخلع هل فسخ ام طالق :
-

ذمل الحافي والمالني وال افعي في الجديد  ،قول للحاابل والزيدية  ،وأكثةر ال ةيع
اهمامي ومو مرو عن عمر وعثمان (رضي هللا عاهمةا) وأبةن مسةعود وسةعيد بةن
المسيل وقتادة والحسن الى ان ال لع طالق با ن (. )45
وذمل اهمام ابن تزم وأبو ثور ورواي عن سعيد بن المسيل الى انه طةالق رجعةي
 ،وملا الدول يرد عليه  ،بأن الزوج بللت المةال مةن أجةل إزالة الضةرر عةن نفسةها
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زوالً أبديا ً ال رجع فيةه ومةلا الضةرر ال يةزال اال بملنهةا لافسةها والةت ل
الزوج الى االبد (. )46
وأستدل القائلون بأن الخلع هو طالق بائن باألدلة األتية -:
 -9قال عالى َ { :و ْال ُمطَلهدَ ُ
ات يَت ََربهصْ نَ بِأ َ ْنفُ ِس ِه هن ثَ َالثَ َ قُرُو ٍو } ( . )47فالم تلع عتبر مةن
()48
.
المطلدات فهي داخل ضمن عموم الا
 -2تةةدي سةةعيد بةةن المسةةيل  ( :جعةةل رسةةول هللا ) )ال ل ةع طليد ة ) روى الحةةدي
مرسالً منلا  ،ورو موصالً عن ابن عباس ( . )41وقد اجيل عةن مةلا الحةدي بأنةه
مع ارساله فهو معار  ،لما مو أصح ماه  ،وتةدي ابةن عبةاس بأنةه معلةول بعبةاد
بن كثير الثدفي وقد ركه الب ار والاسا ي  ،وان ابن عباس خرج عاةه خالفةه فدةال
 :ال لع فرق وليف طالقا ً (. )51
 -3وأسةةتدلوا أيض ةا ً بأنةةه قةةول أكثةةر أمةةل العلةةم مةةن اصةةحاب الابةةي ) )وغيةةرمم  ،قالةةه
الترمةةل وندلةةه غيةةره عةةن عمةةر وعثمةةان وابةةن مسةةعود  ،وقةةال السرخسةةي بةةأن ابةةن
عباس رجع اليه ( . )59وقةد ردو علةيهم بةأن مةلا الدةول غيةر كةافي هن ينةون تجة ،
هن اهمام أتمد وغيره من اه م كأبن المالر وأبن خزاع ضعفوا الادل عن مةؤالو
ولم يصححو اال قول ابن عباس انه فسا (. )52
 -4وأستدلوا بةأن الزوجة بةللت العةو للفرقة والفرقة التةي يملةظ الةزوج ايداعهةا مةي
الطالق دون الفسا فوجل ان ينون طالقا ً وهنه ا ى بنااية الطةالق قاصةداً فراقهةا ،
فنان طالقا ً كفير ال لع (. )53
 -5وذمةةل اهمةةام اتمةةد فةةي ظةةامر ملمبةةه والدةةديم مةةن قةةول ال ةةافعي  ،وجمهةةور فدهةةاو
الحدي كأبي ثور وأبن خزاع واسحاق بن راموي ومو ثابت عةن ابةن عبةاس ومةن
اصحابه طاووس وعنرم وعن ابن يمي على ان ال لع فسا (. )54
وأستدلوا بما يلي :
َ
ه
َ
َ
ٌ
َ
ُ
تْ
ٌ
ه
ةان } ( . )55ثةم قةال
س
إ
ب
ح
ي
ْةر
س
أ
ُوف
ر
ْة
ع
م
ب
ك
ةا
س
م
إ
ف
َةان
ر
م
ق
ال
الط
{
:
 -9قال عالى
ٍ وْ
ِ ِْ َ
ِ ِِ َ ٍ
َِ
َ
()56
ه
َاح َعلَ ْي ِه َما فِي َما ا ْفتَد ْ
َت بِة ِه }
 .ثةم قةال { فَةإ ِ ْن طَلدَهَةا فَ َةال َِحةلُّ لَةهُ
عالى  { :فَ َال ُجا َ
()57
 .فةلكر طليدتةين وال لةع والتطليدة بعةدما فلةو
ْةرهُ }
ِم ْن بَ ْع ُد َتتهى َ ْا ِن َح زَ وْ جً ا َغي َ
ً ()58
.
كان ال لع طالقا ً لنان اربعا
 -2ان الابي ) )اذن لثابت في م الف امرأ ةه مةع ان الطةالق فةي زمةن الحةيا او فةي
طهر تصل فيه الوطو ترام  ،فلو كان ال لةع طالقةا ً لنةان يجةل علةى الابةي ) )ان
الحال في ذلظ فلما لم يفعل ذلظ بل امره ان بال لع فهةلا ادل علةى ان ال لةع
يستن
()51
.
فسا وليف بطالق
 -3وقالوا ان ال لع فسا وذلظ النه عدد من العدود يدبةل الفسةا هنةه يفسةا ب يةار البلةو
وب يار العاا وعدم النفاوة وعلى ملا جعل للزوج تا أنها ةه بةالطالق مسةتبداً بةللظ
فأذا ما م اه فاق بين الزوجين على فصمه نظيةر عةو  ،وروعيةت تديدة مةا يةدل
عليه ملا اال فاق وملا التعاقد  ،ظهةر انةه رفةع للعدةد وفسةا لةه لس فةاق بةين الطةرفين
علةةى ذلةةظ ( . )61والةةراجح – وهللا اعلةةم – الدةةول الدا ةةل بأنةةه طةةالق بةةا ن وذلةةظ هن
الفرق بين الزوجين مرة نون فس ا ً ومرة نةون طالقةا ً  ،فالفرقة بةالطالق مةي تةل
عصم الزوجي بلف الطالق الصريح او النااي وماها ال لع ايضا ً  ،فأن الزوج مةا
دفعت المال اال للةت ل مةن زوجهةا ومةلا ال يحصةل إال اذا كةان الطةالق با اةا ً ومةو
رأ أكثر العلماو اهجالو .
مةن مةلا
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المطلب الخامس  :االيالء :
االيالء لغة :
مو الحل

من أ يولي ايالو (. )69

أصطالحاً :

عرفه الحافي  :انه الحل على رك قربان الزوج أربع اشهر فصاعداً باهلل العظةيم
او بص من صةفا ه كةأن يدةول (و هللا ال اقربةظ مةدة اربعة اشةهر او سةا )او (وهللا ال اقربةظ
ابداً او مدى تيا ي) (. )62
وعرفه ال افعي بأنه تل زوج يتصور وطؤه ويصح طالقه على امتااعه مةن وطو
زوجته في قبلها مطلدا ً او فوق اربع اشهر (. )63

حكمه :
-

ذمل الرأ االول بأن االيةالو يدةع طالقةا ً با اةا ً و بةين الزوجة ماةه بطلدة واتةدة مةن
غير تاج الى ان او طالق او وقعه على تنةم الداضةي ومةو قةول ابةي تايفة وابةن
مسعود وعنرم والبصر والزيدي وابو ثور (. )64
وذمةةل الةةرأ الثةةاني بةةأن االيةةالو يدةةع طةةالق رجعةةي وان الةةزوج بعةةد مضةةي اربع ة
اشةةهر امةةا ان يفةةىو الةةى الزوجة او يطلةةا فةةأن أبةةى الفةةيو او الطةةالق فةةرق الداضةةي
بياهما ويعد مةلا التفريةا عاةدمم طلدة رجعية وبةه قةال ال ةافعي والمالنية والحاابلة
(. )65

المطلب السادس  :الطالق الثالث بلفظ واحد :
أو ًال  :الطالق الثالث بعد الدخول :

ذمل الفدهاو في تنم من طلا زوجته المدخول بها ثالثا ً  ،على ثالث ملامل -:

المذهب االول :

ان الطالق الثالث بنلم واتدة او بنلمات متعةددة يدةع ثالثةا ً و حةرم عليةه تتةى ةانح
زوجا ً غيره  ،وإليه ذمل اه م اهربع والزيدي ( )66وبه قال عمةر بةن ال طةاب وعثمةان بةن
عثمان وعلي ابن ابي طالل وابن عبةاس وابةن مسةعود ( . )67واليةه ذمةل ابةن تةزم الظةامر
(. )68
واستدلوا -:
()61
َ
ه
َةان فَإ ِ ْم َسةا ٌ
 -9قال عالى  { :الط َال ُ
 .فظةامر
ةان }
ك بِ َمعْةر ٍ
ْةري ٌح بِإِتْ َس ٍ
ق َم هر ِ
ُوف أوْ َس ِ
اآلي جواز اطالق اهثاين او الثالث وقع واتدة او مفرق وقوعةه  ،وان التعديةد فةي
الطالق انما مو فسحه للمطلا فمن ضيا على نفسه بدفعه واتدة لزمه (. )71
ْةرهُ } ( . )79ومةلا
 -2قال عالى  { :فَإ ِ ْن طَلهدَهَا فَ َال َِحلُّ لَةهُ ِم ْةن بَعْة ُد َتتهةى َة ْا ِن َح زَ وْ جً ةا َغي َ
الحنم عام ي مل من طلا زوجته ثالثا ً او مجموع او متفرق .
ضةةوا لَه ه
ُةةن
َةةاح َعلَ ة ْي ُن ْم إِ ْن طَله ْدةةتُ ُم الاِّ َسةةا َو َمةةا لَ ة ْم َ َمسُّةةوم هُن أَوْ َ ْف ِر ُ
 -3قةةال عةةالى َ { :ال ُجا َ
يض ً } ( . )72فدوله ( ال جااح علينم ) عام ويتااول جميع انواع التطليدات .
فَ ِر َ
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 -4تدي ام المؤماين عا (رضي هللا عاها) ان رجالً طلةا زوجتةه فتزوجةت فطلدهةا
فسال الابي ) ، )ا حةل لةسول – قةال  ( :ال تتةى يةلوق عسةليتها كمةا ذاق االول )
فأنه ) )لةم يانةر لهةلا الطةالق فهةلا دليةل علةى اباتة جميةع الةثالث وعلةى وقوعهةا
كامل .
 -5واسةةتدلوا باهجمةةاع تي ة انعدةةد فةةي عهةةد عمةةر بةةن ال طةةاب ( )علةةى ان الطةةالق
الثالث يدع ثالثا ً ولم يثبت م الف اتد من الصحاب لللظ .
 -6وبالدياس على مةلا اللفة ذو عةدد ديضةي البياونة فوجةل حريمةه كةا للعةان  ،وذلةظ
بأن مةا يحصةل مةن اللعةان مةن نةرار الفةاظ المالعاة يدتضةي وقةوع الحرمة بياهمةا
وكللظ المطلا ثالثا ً دع الحرم عليه (. )73

المذهب الثاني :
انه ال يدع بهلا الطالق شيو  ،وبه قال محمد بن مدا ل ومحمد بن اسحاق وم ةام بةن
الحنةةم وابةةن عبيةةد وبعةةا الظامري ة واللي ة بةةن سةةعد وسةةعيد بةةن المسةةيل ومةةو قةةول لةةبعا
اهمامي (. )74
واستدلوا -:
()75
َ
ه
ِّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ه
ُ
ِّ
َ
ه
ه
ه
ُّ
 .فديةةده هللا
ةي إِذا طلد ةت ُم الا َسةةا َو فطلدةةومُن لِ ِع ةد ِ ِهن }
 -9قةةال عةةالى  { :يَةةا أيهَةةا الابِة ُّ
سبحانه و عالى بايداعه في وقت معين على صف معيا .
 -2قال عالى  { :الطه َال ُ
َان } ( . )76فهله اآلي عاي ان الطالق الم ةروع ال ينةون
ق َم هر ِ
ايداعةةه اال مةةرة واتةةدة فةةي ذلةةظ الطهةةر  ،امةةا اذا اوقعةةه فةةي تةةيا او وقةةع اكثةةر مةةن
واتدة فهو غير جا ز الن شرط وقوع الثالث ان نون في تال يصح من الزوج فيهةا
اهمساك اذ من تا كل م ير بياهما ان يصح كل واتد ماهما واذا لم يصح اهمسةاك
اال بعد المراجع لم صح الثالث اال بعدما لللظ واذا لةزم فةي الثالثة لةزم فةي الثانية ،
لةةللظ ال يلةةزم تنةةم الطةةالق الةةثالث فةةي كلم ة واتةةدة اذ مةةو غيةةر مةةلكور فةةي الدةةرآن
النريم (. )77
 -3استدلوا بحدي محمد بن لبيد قال  ( :خبر رسةول هللا ) ) )عةن رجةل طلةا امرأ ةه
ثالث طليدات جميعا ً  ،فدام غضةبان ثةم قةال ( ايلعةل بنتةاب هللا وانةا بةين اظهةركم )
تتةةى قةةام رجةةل فدةةال  :يةةا رسةةول هللا اال قتلتةةه ( . )78فةةالابي ) )انمةةا غضةةل لنةةون
الرجل خال السا بجمعه التطليدات الثالث  ،وملا يدل على ان ايدةاع الطةالق علةى
مله الصف بدعي غير م روع .
واعترض على هذا االستدالل بما يأتي -:
 -9قةةالوا انةةه ال خةةالف فةةي عةةدم جةةواز ايدةةاع الطةةالق الةةثالث بلف ة واتةةدة لسنةةه بةةدعي
م ال لسدل االيتةين  ،ولنةن بمةا انةه ثبةت عةن الرسةول ) )تنمةه بأيدةاع الطةالق
وفا لظ الصيغ الملكورة بغا الاظر عن ال الف بين العلماو تول وقةوع الةثالث
البت  ،او الواتدة  ،لللظ يرد االستدالل باهيتين الملكور ين على عةدم الوقةوع نها يةا ً
اذا كةةان بلفةة الةةةثالث كمةةا يةةةدعي اصةةحاب المةةةلمل الثةةاني  ،وذلةةةظ كمةةا ورد مةةةن
االتادي الدال على وقوع الطالق الثالث بلف واتد (.)71
 -2امةةا تةةدي محمةةد بةةن لبيةةد فةةال دالل ة ل ةه علةةى عةةدم تنةةم الابةةي ) )بأيدةةاع الةةثالث
مجموعةا ً  ،تتةةى يسةةتدل بةةه علةةى ذلةةظ  ،وانمةةا الةةل دل عليةةه مةةو بغضةةبه ) )ذلةةظ
وعدم رضاه به فدط .
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 -3اما كون الطالق الثالث بدع  ،والبدع مردودة  ،فلةيف كةللظ بةدليل ان الطةالق فةي
الحيا محرم ولم ينن مانعا ً من نفاذه اكثر امل العلم (. )81

المذهب الثالث :
قالوا دع به طلد واتدة رجعي  ،وعلى ملا اثبات ابن عبةاس وندةل عةن ابةي موسةى
االشعر وعبد الرتمن بن عوف وابن مسةعود وعلةي والزبيةر ومةو قةول طةاووس وعنرمة
وعمر بن دياار  ،وتني عن عطاو وجابر ورواي عن زيد بةن علةي وعليةه جمهةور اهمامية
(. )81
واستدلوا بما يأتي :
ه
 -9قوله عالى  { :الط َال ُ
َان } فأن هللا عالى بين كيفي الطالق بأن نةون مةرة بعةد
ق َم هر ِ
اخرى  ،ولم ي رعها واتةدة ومةلا يعاةي عةدم امةتالك الةزوج الطةالق جملة واتةدة ،
لتدويتها فرصة المراجعة  ،فةأن طلدهةا ثالثة مجموعة  ،كانةت طلدة واتةدة رجعية
والمةةراد باآلي ة ان كةةل طةةالق مر ةةان والمةةرة الثالث ة ترمهةةا عليةةه و سةةدط رجعتهةةا ،
وملا صريح في ان الطالق الم روع المتفرق هن المرات ال نون اال متفرق (. )89
 -2ومن السا تدي طاووس عن ابةن عبةاس قةال  ( :كةان الطةالق علةى عهةد الرسةول
) ، )وابةةي بنةةر وسةةاتين مةةن خالف ة عمةةر طةةالق الةةثالث واتةةدة  .فدةةال عمةةر بةةن
ال طاب ( )ان الااس استعجلوا في امر قد كانت لهةم فيةه أنةاة فلةوا امضةيااه علةيهم
فأمضاه عليهم ) (. )82
 -3عةن ابةةن عبةةاس ( )قةةال طلةةا ركانة بةةن عبةد يزيةةد امرأ ةةه ثالثةا ً فةةي مجلةةف واتةةد
فحزن عليها تزنا ً شةديداً فدةال رسةول هللا ) )طلدتهةا ثالثةا ً فةي مجلةف واتةد ؟ قةال
نعم  ،قال فأنما لظ واتدة فأرجعها ان شات  ،قال  :فراجعها  ،فنان ابن عباس يرى
ان الطالق انما عاد كل طهر (. )83

ثانياً  :الطالق الثالث قبل الدخول :

اذا طلا الزوج زوجته غير المدخول بهةا ثالثةا ً فدةد ذمةل الفدهةاو فةي ذلةظ الةى ثالثة

اقوال -:

القول االول :
انها دع واتدة  ،ومم اصحاب الململ الثال الدا لين بوقوعها واتدة .

القول الثاني :
ال يدع شيو ومم من قال بعدم الوقوع من الململ الثاني .

القول الثالث :
اذا طلا مجموع او متتابع وقعت ثالث  ،ومم اصحاب المةلمل االول  ،اال ان ماةا
اختاف الفدهاو في وقوعها مجموع او متتابع بفصل او من غير فصل .
فلمل االمام مالظ اال انها دع ثالث (. )84
اما جمهور العلماو فدةد فصةلوا فةي قولهةا متتابعة ومجموعة  ،فةأذا وقعةت مجموعة
( أنةت طةالا ،
وقعت ثالث واذا متتابع وقعةت واتةدة  ،وقةد اسةتدلوا بةأن وقوعهةا متتابعة
انت طالا  ،انت طالا ) مي جمل مسةتدل بةين الزوجة بةاهولى ماهةا بةدون عةدة فةال يدةع مةا
بعدما هنها لم صادف محالً  ،ب ةالف المةدخول بهةا فةأن الثانية والثالثة قةد وقعةت عليهةا فةي
العدة فصادفت محالً الن الرجعي يلحدها الطالق في العدة (. )85
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الخاتمــــــــــة :
وبعد مله الرتل مع الفاظ الطالق البا ن اوجز ما يلي -:
-9
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ان الطالق مبدأ متعارف عليه عاد ال عوب واهمم الدديم .
عضةةم ال ةةريع االسةةالمي فةةي بحثهةةا عةةن دقةةا ا وخفايةةا اشةةناالت الحيةةاة اهسةةري
لتضع لها الحلول الااجح .
ال يوجد فرق كبير في معاى الطالق بين الفدهاو .
الطالق في االسالم مو ابغا الحالل عاد هللا .
ا فا الفدهاو على ان الطةالق الةل يدةع قبةل الةدخول مةو طةالق بةا ن بياونة صةغرى
دون ان يدةةع طالقةةا ً ( بياونةة صةةغرى وكبةةرى ) رجعيةةا ً  ،واذا كةةان منمةةالً للةةثالث
فينون با ن بياون كبرى ) .
ا فا الفدهاو على ان الطالق البا ن بياون صغرى مو الةل ال يسةتطيع الةزوج اعةادة
زوجته اليه اال بعدد ومهر جديدين .
ان الطالق البا ن بياون كبرى بين من الزوج مةن زوجهةا وال يجةوز لةه مراجعتهةا
اال بعد ان انح زوجا ً غيره .
وأخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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الهوامـــــــــش :
-1
-8
-3
-5
-4
-6
-7
-2
-1
-10
-11
-18
-13
-15
-14
-16
-17
-12
-11
-80
-81
-88
-83
-85
-84
-86
-87
-82
-81
-30
-31
-38
-33
-35
-34

سورة النساء  ،آية (. )11
سورة الزمر  ،آية (. )1
ينظر  :المصباح المنير  ،احمد بن علي المغري  :مادة طلق . 415/8 :
ينظر  :المبسوط للسرخسيي  ، 8/6 :والبيدائع للكاسياني  ، 101/3 :شيرح فيتح الغيدير :
 ، 81/3والمغني ألبن قدامة . 363/7 :
مواهب الجليل  ،شرح مختصر خليل للحطاب . 12/5 :
المهذب للشيرازي . 111/8 :
ينظر المختصر النافع فيي فقيه األماميية للشييخ المحقيق ابيي القاسيم نجيم اليدين جعفير بين
حسن الحلي (ت676هـ)  ،ص. 117
ينظر معجم متن اللغة  :أحمد رضا مادة (بن) .
ينظر لسان العرب ألبن منظور مادة (بت . )1-6/8 :
أخرجه البيهقي للسنن الكبرى  ، 534/7 :رقم (. )14328
ينظر  :فرق النكاح حسين خلف الجبوري  ،صض. 46
سورة الطالق  ،اآلية (. )1
سورة البقرة  ،اآلية (. )836
سورة البقرة  ،اآلية (. )881
أخرجه ابو داود  ، 845/8 :رقم (. )8172
أخرجه ابن ماجة  ، 678/1 :رقم ( ، )8021وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .
أخرجه ابو داود حديث (. )4132
المغني ألبن قدامة . 835/2 :
ينظر :مدى حرية الزوجين في الطالق في الشريعة االسيالمية لمحميد ابيو زهيرة مصيطفى
السباعي  ،ص. 877
ينظر :المحمى . 185/10 :
ينظر :نهاية المحتاج . 62/6 :
ينظر  :التاج المذهب . 188/8 :
ينظر  :مغنى المحتاج . 820/3 :
ينظر :الشرح الكبير للدريدي . 587/8 :
ينظر :مجمع األنهر . 508/1 :
ينظر :المجموع للنوري  ، 183/17 :الروض النظير . 152/5 :
ينظييير :المغنيييي  ، 133/7 :بدايييية المجتهيييد  ، 56/8 :البحييير الرائيييق  ، 161/3 :بيييدائع
الصنائع  ، 106/3شرح الخرشي . 55-53/5 :
سورة البقرة  ،آية (. )830
ينظر :المجموع للنووي . 827/17 :
رواه البخاري في صحبه  543-548/1 :رقم (. )4860
ينظيير :المجمييوع للنييوي  ، 827/17 :بداييية المجتهييد  ، 72/8 :البناييية شييرح الهداييية :
. 611/5
ينظر  :البناية في شرح الهداية . 680/5 :
ينظر  :االجماع  ،ابن المنذر  ،ص . 18
بدائع الصنائع . 1211/5 ،
سورة البقرة اآلية (. )830
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-78
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ينظر :المجموع للنووي . 827/17 :
ينظر :بدائع الصنائع . 1127/5 :
ينظر  :تحفة الفقهاء للسمرقندي . 846-844/3 :
ينظر  :المجموع للنووي . 827/17 :
سورة  ،اآلية (. )127
ينظر  :لسان العرب ألبن منظور  ، 581/1 :مادة خ ل ع .
ينظر  :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . 506/8 :
ينظر  :شرح فيتح الغيدير للشيوكاني  ، 808 – 111/3 :والمغنيي ألبين قدامية ، 45/7 :
احكام األسرة في األسالم لمحمد سالم مدكور . 138/3 :
ينظر  :الزواج والطالق على المذاهب الخمسة لمحمد جواد مغنية  ،ص.146
ينظر  :بدائع الصينائع  ،شيرح الزرقياني  ، 121/3 :األميام الشيافعي  . 121/2 :المغنيي
ألبن قدامة  ، 120/2 :الروض النظير  ، 166/5 :شرائع االسالم للحلي . 51/3 :
ينظر  :المحلى ألبن حزم . 8134/10 :
سورة البقرة اآلية (. )882
ينظر  :الفخ القدير للشوكاي . 851/1 :
سنن الدارقطني . 56/3 :
السنن الكبرى للبيهقي . 316/7 :
ينظر  :المبسوط للسرخسي . 171/6 :
ينظر  :مجموع الفتاوى ألبن تيمية . 143/83 :
ينظر :المغني ألبن قدامة . 381/7 :
ينظر  :االفصاح عن معاني الصحاح ألبن هبيرة . 354/8 :
سورة البقرة االية (. )881
سورة البقرة االية (. )881
سورة البقرة االية (. )830
ينظر  :المغني ألبن قدامة . 382/7 :
ينظر :تفسير الرازي . 110/6 :
ينظر  :فرق الزواج  ،علي الخفيف  ،ص . 127
ينظر  :القاموس المحيط . 508/8 :
ينظر  :شرح فتح القدير . 128/3 :
ماشية الشرقاوي . 357/8 :
ينظر  :المجموع للنووي . 333/17 :
المصدر السابق – المدونة الكبرى لألمام مالك  ، 380/8 :ينظر  :المغني . 333/7 :
ينظييير  :المغنيييي ميييع الشيييرح الكبيييير  ، 853/2 :بدايييية المجتهيييد ألبييين رشيييد ، 43/8 :
والمدونة لألمام مالك . 511/4 :
مصنف ابن ابي شيبة . 15 – 11/4 :
ينظر  :المحلى ألبن حزم . 178/10 :
سورة البقرة اآلية (. )881
ينظر  :أحكام القرآن للجصاص . 326/1 :
سورة البقرة اآلية (. )881
سورة البقرة اآلية (. )836
ينظر  :المنتقى للباجي . 3/5 :
ينظر  :المغني ألبن قدامة  ، 837/2 :جامع القرطبي . 148/12 :
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سورة الطالق اآلية (. )1
سورة البقرة اآلية (. )881
ينظر :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي . 181/3 :
ينظر  :شرح فتح الباري للبخاري  ، 381/1 :وعمدة القاري للعيني . 837/80 :
ينظر  :جامع العلوم والحكم ألبن رجب ص. 68
ينظر  :رسائل الشيعة للحر العاملي . 311/7 :
ينظر  :احكام القرآن ألبن العربي . 878/5 :
رواه مسلم . 70/10 :
اخرجه األمام احمد . 183/5 :
ينظر  :بداية المجتهد . 8245 :
ينظر  :البحر الرائق . 314/3 :

المصادر والمراجع :
-1
-8
-3
-5
-4
-6
-7
-2
-1
-10
-11
-18
-13

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لالحفي احمد بن محمد بن علي المقري الفييومي
 ،المكتبة العلمية  ،بيروت .
المبسوط  ،السرخسي محمد بن احمد ابي سهل (ت523هـ) دار المعرفة  ،بيروت  ،لبنان
. 1113-1515 ،
بدائع الصنائع في ترتييب الشيرائع  ،الكاسياني  ،ابيو بكير بين مسيعود (ت427هيـ) مطبعية
األمام  ،مصر .
شرح فتح القدير  ،الكمال بن الهمام  ،محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت621هيـ)  ،ط1
 ،سنة 1314هـ  ،بالمطبعة االميرية ببوالق وبهامش شرح العناية على الهداية .
المغني لألمام ابي محمد عبد هللا بن احمد بن محمد بن قدامية (ت680هيـ) علميا ً مختصيراً
ابي القاسم عمر بن حسين بن عبد هللا بن احمد الخرقي تعليق السييد محميد رشييد رضيا ،
دار المختار  ،ط1367 ، 3هـ .
مواهيب الجليييل لشييرح مختصيير ابييي ال ييياء سييدي خليييل ،لألمييام ابييي عبييد هللا محمييد بيين
محمد بين عبيد اليرحمن المغربيي االصيلي المكيي الوليد  ،المعيروب بالحطياب (ت155هيـ)
ط1381 ، 1هـ  ،مطبعة السعادة  ،مصر .
المهذب  ،ابي اسحاق الشيرازي  ،مكتبة المصطفى الحلبي  ،ط1141 ، 8م .
المختصر النافع في فقه األمامية  ،للشيخ المحقق ابي القاسيم نجيم اليدين جعفير بين حسين
الحلي (ت676هـ) مطبعة النعمان النجف .1326 ،
معجم متن اللغة  ،للشيخ محمد رضا  ،دار مكتبة الحياة  ،بيروت 1327 ،هـ 1141 -م .
لسان العرب  ،ألبي الف ل جمال الدين محمد بن اكرم بن منظور االفريقي المصيري  ،دار
صادر  ،بيروت 1374 ،هـ 1146 -م .
السنن الكبرى  ،البيهقي  ،ابيو بكير احميد بين الحسيين (ت542هيـ)  ،دار المعرفية مطبعية
سنة 1343هـ .
فييرق النكييياح وبيييان احكاميييه فيييي الشييريعة االسيييالمية  ،حسييين خليييف الجبيييوري  ،ط، 1
1315هـ 1175 -م .
سنن ابي داود  ،سليمان ابن األشعت السجستاني االزدي (ت874هـ) تحقيق محميد محيي
الدين عبد الحميد  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت .
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سنن ابن ماجة القزويني  ،ابو عبد هللا محمد بن يزيد (ت873هـ) تحقيق محمد فؤاد عبيد
الباقي  ،دار احياء التراث العربي . 1174 – 1314
مييدى حرييية الييزوجين فييي الطييالق فييي الشييريعة االسييالمية  ،دراسيية مقارنيية الييدكتور عبييد
الرحمن الصابوني  ،دار الفكر  ،بيروت  ،ط1162 ، 8م .
المحلى سالم بن حزم  ،علي بين احميد بين سيعيد (ت546هيـ) تحقييق لجنية احيياء التيراث
العربي  ،دار الجيل ودار االفاق  ،بيروت 1348 ،هـ .
نهاية المحتاج  ،الرماي  ،محميد بين ابيي العبياس احميد (ت1005هيـ)  ،مطبعية مصيطفى
البابي 1347 ،هـ 1132 -م .
التيياج المييذهب لألحكييام شييرح مييتن األزهييار  :للقاضييي احمييد بيين القاسييم العنسييي اليميياني
الصنعاني  ،ط1366 ، 1هـ 1157 -م .
مغني المحتاج  ،محمد الخطيب الشربيني  ،دار الفكر بيروت 1312 ،هـ 1127 -م .
الشرح الكبير  ،شمس الدين المقدسي (ت628هـ) مطبوع مع المغنيي دار الكتياب العربيي
1178م .
مجمع االنهر على متن ملتقى االبحر للشييخ عبيد اليرحمن محميد  ،دار الطباعية العيامرة ،
1311هـ 1117 -م .
المجموع شيرح المهيذب سيالمام ابيي زكرييا محيي اليدين بين مشيرب النيووي دار الفكير ،
بيروت .
بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،ابن رشد الحفيد  ،ابو الوليد محمد بن احميد (ت414هيـ)
 ،دار المعرفة بيروت  ،ط1501 ، 4هـ 1121 -م .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،ابن نجيم الحنفي  ،دار الكتب العربية الكبرى  ،مصر .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،الكاساني  ،ابو بكر بين مسيعود (ت427هيـ)  ،مطبعية
االمام  ،مصر .
شرح الخدشي على مختصر سيدي خليل المالكي  ،دار صيادر  ،بييروت  ،ط1317 ، 8هيـ
.
ارشييياد السييياري شيييرح صيييحيح البخييياري  ،القسيييطالني  ،ابيييو العبييياس احميييد بييين محميييد
(ت183هـ) دار الفكر بيروت  ،ط1304 ، 4هـ .
البناييية فييي شييرح الهداييية  ،العينييي محمييد بيين احمييد (ت244هييـ) تصييحيح محمييد عميير
المولوي  ،دار الفكر  ،ط1500 ، 1هـ 1120 -م .
االجماع  ،ابن المنذر  ،ابو بكر محمد ابراهيم النيسابوري (ت312هـ) تحقيق ودراسية د.
فؤاد عبد المنعم احمد  ،دار الثقافة الدوحة  ،ط1502 ، 3هـ 1127 -م .
تحفة الفقهاء  ،عالء اليدين السيمرقندي (ت431هيـ) دار الكتيب العلميية  ،بييروت  ،ط، 1
1504هـ 1125 -م .
حاشية الدسوقي على شرح الكبير  ،شمس الدين الشيخ محمد بين كوفية الدسيوقي  ،طبيع
دار احياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاءه .
احكتم االسرة في االسالم  ،د .محمد سالم مدكور  ،ط ، 8سينة 1321هيـ 1161 -م  .دار
النه ة العربية بالقاهرة .
الزواج والطالق على الميذاهب الخمسية  ،محميد جيواد مغنيية  ،طبيع دار العليم للمالييين ،
بيروت .
شرح الزرقاني على موطيأ ماليك  ،محميد بين عبيد البياقي (ت1188هيـ) المكتبية التجاريية
الكبرى 1311هـ 1171 -م .
األميييام  ،الشيييافعي  ،ابيييو عبيييد هللا محميييد بييين ادرييييس (ت805هيييـ) ط1173 ، 8م  ،دار
المعرفة  ،بيروت .
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الييروض الف ييير شييرح مجمييوع الفقييه الكبييير  ،السييباغي الحيمييي  ،الحسييين بيين احمييد
(ت1881هـ) دار الجيل  ،بيروت .
شرائع االسالم  ،المحقق الحليي  ،ابيو القاسيم جعفير بين الحسين (ت676هيـ) تحقييق عبيد
الحسن محمد علي مطبعة االداب  ،النجف ط1321 ، 1هـ 1161 -م .
فتاوى ابن تيمية  ،مجموع فتاوي ابين تيميية  ،جميع وترتييب عبيد اليرحمن بين محميد بين
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي  ،ط1326 ، 1هـ .
االفصاح عن معاني الصحاح  ،ابو هبيرة ابو المظفر يحيى بين محميد (ت460هيـ)  ،عليق
عليه محمد الدباس المطبعة الحلبية  ،ط1366 ، 8هـ 1157 -م .
التفسير الكبير  ،الفخر الرازي  ،محمد بن عمر بين الحسيين (ت606هيـ) المطبعية البهيية
المصرية  ،ط1347 ، 1هـ 1132 -م .
فرق الزواج  ،علي الخفيف  ،منشورات معهد الدراسات العربية العالمية 1142 ،م .
حاشية الشرقاوي على شيرح التمدييد لشييخ االسيالم زكرييا االنصياري المطبعية الحسيينية
بمصر .
المدونيية الكبييرى  ،مالييك بيين انييس (ت171هييـ) رواييية سييحنون بيين سييعيد التنييومي مكتبيية
المثنى باألوفسيت سنة 1170م .
مصنف بن ابي شيبة  ،عبد هللا بن محمد (ت834هـ) مطبعة العليوم الشيرقية  ،حييدر ابياد
الدكن  ،ط1318 ، 1هـ .
احكام القرآن  ،الجصاص  ،ابو بكر احمد بن علي الرازي الحنفي (ت370هيـ) دار الكتياب
العربي  ،بيروت  ،مصورة عن الطبعة االولى سنة 1334هـ .
الجامع لألحكيام القيرآن  ،القرطبيي  ،ابيو عبيد هللا محميد بين احميد (ت671هيـ) دار احيياء
التراث العربي  ،بيروت 1164 ،هـ .
المنتقى شرح الموطأ  ،الباجي ابو الوليد سليمان بن خلف (ت515هيـ) مطبعية السيعادة ،
مصر .
مسند االمام احمد بن حنبل  ،دار صادر بيروت  ،مطبعة دار المعيارب حققهيا احميد محميد
شاكر .
احكييام القييرآن ابيين العربييي  ،ابييو بكيير محمييد بيين عبييد هللا المييالكي (ت453هييـ) علييق عليييه
محمد عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية بيروت  ،ط1502 ، 1هـ 1122 -م .
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