
 

 
 
 
 
 

 الطالق الصوري 

 حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي
 
 
 

 إعداد

 د. هيلة بنت عبدالرحمن اليابس

 عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة ابلرايض
 ما  محدد ب  ععو  اإلعماميةجامعة اإل

 

 
 
 
 



 

 



 الطالق الصوري حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي 

 

1 

 مقدمة 

 
 أشددر  علدد  والسددما  والصددما  الدددي   يددو  مالدد  الددرمي   الددر   العددا،   رب هلل احلدددد

 ..وبعد أمجع   حبهص آله وعل  محدد نبينا وا،رعل ؛ األنبياء
 وثيقدة اعتصددار مد  األزواج بعد  يفعلده مدا مول واالعتفتاءات األعئلة تر  بدأت فقد

 علد  احلصدول ألجد  الزوجيدة؛ عماقتده اعدتدرار مد  والقضائيةالنظامية  اجلهات أما  رمسية طماق
 .لطماقا بثبوت إالا  نظاما   ا،ستحقة غري ا،الية اإلعاانت أو النفعية االعتحقاقات بع 

 ولتوضددي  وعدمدده  الوقددو  ميدد  مدد  الصددور  الطددماق هدد ا مكدد  لبيددا  للحاجددة وتلبيددة
 مقيقتده الصدور   الطدماق: )بدد عنوندةا، الدراعة ه ه جاءت الزوجية عقد عل  الوثيقة ه ه أتثري

 (.يف الفقه اإلعمامي ومكده
 .وا،ع  ا،وفق عبحانه وهللا

 :اختياره وأسباب املوضوع أمهية
 وبددد  عدومدددا اإلعدددمامية اجملتدعدددات يف تظهدددر بددددأت ما ثدددة انزلدددة الصدددور  الطدددماق -1

 النظدر عدرعة يسدتدعي ممدا اخلصدو؛؛ وجده علد  الكدافر  البما  يف ا،سلدة األقليات
 .مكدها يف

 مدددددد  العددددددرض ومفدددددد  والفددددددروج  ابألبضددددددا  الرتباطهددددددا النازلددددددة؛ هدددددد ه شدددددد   عظدددددد  -2
 .الشريعة هبا اعتنت اليت اخلدس الضرورايت

 .اطماعي مسب – ا،س لة يف أحباث و وج عد  -3
 :البحث أهداف
 .الصور  الطماق مقيقة بيا  -1
 .صوره مجي  يف الصور  الطماق وقو  مك  تب  فقهية  راعة تقدمي -2
 تسدددتدعي ملحدددة وقضدددية مهددددة مسددد لة لدراعدددة أوليدددة لبندددة بوضددد  العلددددي اإلعدددها  -3

 .والبحوث الدراعات وتقدمي اجلهو  تكاتف
 :السابقة الدراسات

 يف ابلبحددد  يسدددبق مل ا،وضدددو  هددد ا أ  – عليددده اطلعدددت مدددا خدددمال مددد  – يظهدددر الددد  
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 :اآليت يف إالا  حلكده بياان   أجد ومل علدية   راعة 
 .العنكبوتية الشبكة مواق  يف ا،عاصر  الفتاوى بع : أوال  
 .أبمريكا الشريعة فقهاء جمد  لعلداء الثاين ا،ؤمتر ع  الصا ر  القرارات أمد: اثنيا  

 .والدراعة العناية يستحق غ  فا،وضو  وعليه 
 :البحث منهج

 :اآليت يف إبجياز ذل  وبيا  الفقهية  ا،سائ   راعة يف العلدي ا،نهج اتبا  مت
 .البح  مح  ا،س لة تصوير -1
 مظاندده مدد  االتفدداق توثيددق مدد  هبدليلدد احلكدد  فيدد كر اتفدداق  محدد  ا،سدد لة كانددت إذا -2

 .ا،عتدد 
 هبدددا والقدددائلو  األقدددوال وتددد كر الندددزا   محددد  فيحدددرر خدددما   محددد  ا،سددد لة كاندددت إذا -3

 مدددد هب يف ا،سدددد لة علدددد  يوقددددف مل وإذا األربعددددة  الفقهيددددة ا،دددد اهب علدددد  ويقتصددددر
 مد  عليده يدر  قدد ومدا الداللدة وجده بيدا  مد  األ لدة وتد كر التخريج  مسل  فيسل 

 يكدو  ال مد  (االعدتدالل وميكد )بدد عدري  و  وجدد إ  عنهدا بده جياب وما مناقشات 
 .وأعبابه الراج  يب  مث منقوال  االعتدالل

 .عليها االطما  مت اليت ا،عاصري  وأقوال والفتاوى للقرارات اإلشار  -4
 :البحث تقسيمات

 .وخامتة وفصل  مقدمة يف البح  انتظ 
 يداتهسوتق ومنهجه البح  وأهدا  اختياره وأعباب ا،وضو  أمهية وفيها  املقدمة. 
 مباحث ةثالث وفيه الصوري، الطالق حقيقة: ولاأل الفصل: 

 الصور  الطماق تعريف: األول املبحث: 
 :مطالب ثماثة وفيه

 .مفر اته إىل ابلنظر الصور  الطماق تعريف: األول املطلب -
 .مركبا   الصور  الطماق تعريف: الثاين املطلب -
 .الصور  ابلطماق الصلة ذات األلفاظ: الثالث املطلب -
 الصور . الطماق  واف  :الثاين املبحث 
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  الصور  الطماق صور: الثالث املبحث. 
 وفيه مبحثان ،الصوري الطالق حكم: الثاين الفصل:  

 احلك  التكليفي للطماق الصور . :املبحث األول  
 احلك  الوضعي للطماق الصور . :املبحث الثاين  

 والفهارس اخلامتة مث. 
 هللا عدد لأو  وأعددا  يسددر مددا علدد  ،نددا ا – وجدد  عددز – هللا أ ددد ا،قدمددة هدد ه ختددا  ويف

 يبددار  وأ  خالصددا   ولوجهدده حلا  صددا عدلددي جيعدد  وأ  كلهددا  األمددور يف عدداقبيت حيسدد  أ  الكددرمي
 .وا،سلد  اإلعما  به وينف  فيه

 
 البامثة    

 اليابس عبدالر   بنت هيلة.  
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 األول الفصل

 
 الصوري الطالق حقيقة

 
 :مباحث ثالثة وفيه

 .الصوري الطالق تعريف: األول املبحث
 .الصوري الطالق دوافع: الثاني املبحث
 .الصوري الطالق صور: الثالث املبحث
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 األول املبحث 

 الصوري الطالق تعريف

 مطالب: ثالثة وفيه
 :مفرداته إىل بالنظر الصوري الطالق تعريف: األول املطلب

 :الطالق تعريف: أولا 
 تطليقدددا   امرأت ددده الرجددد    قلادددط  : يقدددال طلادددق  الفعددد  مددد  مصددددر اعددد  :اللغالالالة يف الطالالالالق

 .(1)طالق فهي طماقا   تطلق – ابلفت  – هي وط ل قت
 .القيد وم  واإلرعال التخلية: مبعىن وهو
 .(2)شاءت مي  عرمت إذا الناقة طلقت: يقال

 .(3)بعضه أو النكاح عقد م  :الصطالح يف الطالق
 

 :الصوري تعريف: اثنياا 
 .(5)والصفة واخلِْلقة واهليئة الشك  وهي  (4)الصور  إىل منسوب اع  :اللغة يف الصوري

 .(6)واقعي وغري يا  شكل كا  ما ابلصور  ويرا 
: العقددو  يف ابلصددورية ويقصددد القددانوني   ألفدداظ مدد  الصددورية :الصالالطالح يف الصالالوري

 .(7)"مقيقي غري ظاهر بعقد بينهدا احلقيقي التعاقد إخفاء عل  العاقدي  اتفاق"
 ددددددددددددددددد

 )ما  : طلق(. 195  ا،صباح ا،نري ؛166  خمتار الصحاح ؛3/421ينظر: مقاييس اللغة   (1)

 )ما  : طلق(. 195،صباح ا،نري ؛  ا3/424ينظر: مقاييس اللغة   (2)

 . 3/73  شرح منته  اإلرا ات 6/482الروض ا،رب    (3)
 ومعىن الطماق متفق عليه ب  الفقهاء وإ  تفاوتت ألفاظه   وأضا  بعضه  قيو ا  خاصة. 

اج   مغددددت ا تدددد2/612  اإلقنددددا  يف مدددد  ألفدددداظ أ  شددددجا  2/49  الفواكدددده الدددددواين 3/463ينظددددر: فددددت  القدددددير 
4/455. 

 .278  معج  لغة الفقهاء ؛2/1334ينظر: معج  اللغة العربية ا،عاصر    (4)

 .)ما   : صور(   182  ا،صباح ا،نري ؛3/324  مقاييس اللغة 4/473ينظر: لسا  العرب   (5)

 .2/1334ينظر: معج  اللغة العربية ا،عاصر    (6)

 (. نقددما  عدد : 29/1/2445)والصددا ر بتدداري   2444  السددنة 186منظومددة القضدداء والتشددري  يف فلسددط   قددرار   (7)
= 
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 .(1)خمفي ألمر خمالف ظاهر عقد إبرا  إىل العقد طريف إرا   تتجه أ : وا،عىن 
 كدددا  وإ  – ا،تقددددم  كتدددب يف( الصدددور ) مصدددطل  يسدددتخد  فلددد  اءالفقهددد عندددد وأمادددا

 :به ومرا ه  ا،ت خري   كتاابت يف ا،صطل  ه ا اعتخدا  هرظ وإمنا – معروفا   معناه
 .(2)"ا،بط  ذل  إرا   م  غريه  وإبطا  قصدا   تصر  إظهار"

 :نوعان والصورية
 ال لتصدر  كامما   افتعاال   ضد تتيف أص  العقد  صورية وهي :املطلقة الصورية: األول

 كدا  كددا بقائده علد  التفاه  م  ظاهر   بعقد هبته أو ا،ال كبي  وذل  احلقيقة  يف له وجو 
 .له ا،وهوب أو للدشرت  مق أ  ب ل  ينش  أ   و  لصامبه  ملكا  

 يف لدده مغددايرا   خفيددا   عقدددا   يسددرت ظدداهرا   عقدددا   تصددور الدديت وهددي: النسالالبية الصالالورية: الثالالاين
 وكالتعاقد أكثر أو أق  بثد  احلقيقي الثد  كسرت وذل   كقدر العوض أو جنسه  نواميه بع 
 .(3)ذل  وحنو الباط  يف لغريه وهو الظاهر يف شخص ابع 

 ي ظهدر حبيد  مطلقدة  فيده الصورية مي  األول  النو  م  هي الطماق عقد يف والصورية
 عقدددد بقدداء وهدددو ضددده يف ا،بطنددة الرغبدددة بدد  آاثره  ترتدددب إرا   وعددد  قصددده عدددد  رغدد  الطددماق
 .النكاح

 ددددددددددددددددد
= 

 .12الصورية يف التعاقد ؛

  تعريددف وأنددوا  وشددرو   عددوى الصددورية يف القددانو  ا،دددين  كتلددة شددباب ا ددام  12ينظددر: الصددورية يف التعاقددد ؛  (1)
www.facebook.com ت اخلر  القانونية الدويل تعريف الصورية  بيar.facebook.com-ar . 

 .  374؛    وينظر : صيغ العقو  يف الفقه اإلعمامي278معج  لغة الفقهاء ؛  (2)

و   عدوى تعريدف وأندوا  وشدر  .  371  صيغ العقو  يف الفقده اإلعدمامي ؛18–14ينظر: الصورية يف التعاقد ؛  (3)
. أندددوا  www.mng40.net.  عددوى الصددورية www.facebook.comالصددورية يف القددانو  ا،دددين  كتلددة شدددباب ا ددام  

مصددددر  –امعددددة ا،نصددددور  ج –الصددددورية وآاثرهددددا القانونيددددة وجمدوعددددة أمكددددا  نقدددد  يف الصددددورية  منتدددددى كليددددة احلقددددوق 
law.net-www.f  . 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.ar-ar.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.mng40.net/
http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/
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 :مركبًا الصوري الطالق تعريف: الثاني املطلب 

 ونظدرا   قصدده؛ عد  م  الطماق إظهار عل  الدالة اإلطماقات أمد هو الصور  الطماق
 فدددددد  عليددددده  الدالدددددة واأللفددددداظ األمسددددداء تعدددددد ت فقدددددد احلا ثدددددة؛ الندددددوازل مددددد  ا،عدددددىن هددددد ا لكددددو 

 :أييت ما معناه مول  ارت اليت وا،قاالت واالعتشارات االعتفتاءات يف ور ت اليت اإلطماقات
 .(2)اخلطي الطماق -2 .(1)ا،دين الطماق -1
 .(4)اإل ار  الطماق -4 .(3)الورقي الطماق أو الورق عل  الطماق -3
  .(5)ا،صلحي الطماق -5

 قالطددددما: مصددددطل  هددددو تددددداوال   وأكثرهددددا أشددددهرها أ  إالا  اإلطماقددددات  مدددد  ذلدددد  وغددددري
 .الدراعة ه ه يف اعتدا ه جرى ول ا الصور ؛

 :أبنه أمواله وواق  لدوافعه النظر خمال م  الصوري الطالق تعريف وميكن
 .ابطنا   وإبقاؤه ظاهرا   بعضه أو النكاح عقد م  

 :التعريف شرح
 هللا بتقددوى األمددر بعددد  هللا رعددول قددال وقددد وقيددد  عقددد النكدداح(: النكدداح عقددد مدد )

 وأرعد   القيدد ذلد  انطلق ا،رأ  فورقت فإذا  (7)أعريات أ  (6)"عندك  عوا  فإهن ": النساء يف

 ددددددددددددددددد

موقد  أ.  .www.islamqa.info( 179424( )178274ينظر: موقد  اإلعدما  عدؤال وجدواب )  كصور  م  صور   (1)
 .  www.dralsherif.net  محدد عبدالغفار الشريف 

. )طددر  www.ahrarnewsagency.comألددف موظفددة تقددد  واثئددق طددماق مددزور ( وكالددة أمددرار اإلخباريددة  39ينظددر: )  (2)
  .day.com-www.8thألف موظف حيصلو  عل  رواتب ع  طريق الطماق اخلطي(  39

. )مك  النكاح والطماق عل  الورق بقصد مع ( منتددايت www.islamweb.netينظر: إعما  ويب  مركز الفتوى   (3)
 . www.masress.com  عبدا،نع  عوض هللا  موق  مصرس . إشاعة كثر  الطماق  الشيforum.eldwle.comالدويل 

ينظددددددددددددر: )أزواج يلجدددددددددددد و  للطددددددددددددماق الصددددددددددددور  قصددددددددددددد  سدددددددددددد  ظددددددددددددروفه  ا،عيشددددددددددددية( يوميددددددددددددة السددددددددددددما  اليددددددددددددو    (4)
www.essalamonline.com  . 

 . www.masress.comكثر  الطاق  الشي  عبدا،نع  عوض هللا  موق  مصرس ينظر: إشاعة    (5)

(. واللفددد  2954  رقددد  احلددددي  )516–513  ؛: كتددداب احلدددج  ابب مجدددة النددد  هرواه مسدددل  يف صدددحيح  (6)
 .282(  ؛1163للرتم  : كتاب الرضا   ابب ما جاء يف مق ا،رأ  عل  زوجها  رقده )

 .3/314  والنهاية يف غريب احلدي  4/273ينظر:  فة األموذ    (7)

http://www.islamqa.info/
http://www.dralsherif.net/
http://www.ahrarnewsagency.com/
http://www.8th-day.com/
http://www.islamweb.net/
http://www.forum.eldwle.com/
http://www.masress.com/
http://www.essalamonline.com/
http://www.essalamonline.com/
http://www.masress.com/
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 .(1)كله النكاح لقيد مما   وكا  ابئنا   الطماق كا  الثالثة الطلقة كانت فإذا 
 ويكدددو  رجعيدددا   الطدددماق يكدددو  ميددد  الثانيدددة  أو األوىل الطلقدددة يف وذلددد (: بعضددده أو)

 كانددت إذا وامددد  طلقددة وبقدداء األوىل  الطلقددة كانددت إذا تدد طلق لبقدداء النكدداح قيددد لددبع  مددما  
 .الثانية الطلقة

 بعددد  لتحصدددي  قانونيدددة طدددماق وثيقدددة علددد  للحصدددول رمسيدددا ؛ بتوثيقددده وذلددد (: ظددداهرا  )
 .وا،رتقبة الواقعة ا،فاعد بع   ف  أو ا،صاحل 
 معهدا ويبق  جته زو  فراق يريد وال النكاح عقد إبقاء يف راغب فالزوج(:  ابطنا   هؤ وإبقا)

 .يوثقه وال عليه يشهد نكاح بعقد أو السابق  للنكاح اعتصحااب   إماا الصور  الطماق بعد
 هندددا والصدددورية النكددداح  عقدددد هدددو ا،سدددترت البددداط  والعقدددد الطدددماق  هدددو الظددداهر فالعقدددد

 نكدداحال بقدداء مدد  عليدده اتفقددا مددا هدو النافدد  والعقددد احلقيقددة  يف الظدداهر للعقددد وجددو  ال إذ مطلقدة
 .إخفائه عل  ومرصا

 ددددددددددددددددد

 .13/5ينظر: الشرح ا،دت    (1)
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 :الصوري بالطالق الصلة ذات األلفاظ: الثالث املطلب 

 بعددد  وبددد  بينددده الفدددرق ولبيدددا  الصدددور   ابلطدددماق ا،دددرا  عددد  الددددقيق الكشدددف يف رغبدددة
 بيددا  أييت احلكد   يف لده ومطابقتهدا الصددور  يف لده مشداهبتها يظد  قددد الديت وا،صدطلحات األلفداظ
 .والتزوير واحليلة  والتلجئة  زل اهل: اآلتية األلفاظ معىن

 
 :اهلزل: أولا 
 .(1)اجملاز  وال احلقيقي ال معناه  ابللف  يرا  أالا  هو اهلزل

هددددو الطدددددماق الصددددا ر ممددددد  أرا  لفظدددده عبثدددددا  وهلددددوا    و  إرا   مكدددددده  :وطددددماق اهلدددددازل
   فهو قاصد للف  الطماق  و  نيته.(2)ومقتضاه

 .ابطنا   للف  احلقيقي ا،عىن إرا   عد  يف: الصور  الطماق م  اهلزل ويتحد
 :اآليت يف وخيتلفان

 وال مطلقددا   اللفدد  مكدد  ثبددوت يقصددد ال ولكنددهيقصددد لفدد  الطددماق   اهلددازل أ  -1
 ا،عدددىن مقيقدددة يقصدددد فدددا،طلق الصدددور  الطدددماق يف وأمدددا. آاثره مددد  لشددديء يرمدددي
 .الباطنة احلقيقية  و  والقضائيةالنظامية  اجلهات وأما  ظاهرا  

 مقاصدد فهنا  الصور  الطماق يف وأما واللهو  العب  إالا  مرا  له ليس اهلازل أ  -2
 .ا،طلق هلا يرمي يةدمخ أو مالية

 
 :التلجئة: اثنياا 

 صدور  ذلد  وحندو اإلقدرار أو فيده  صدفة أو العقدد  إظهدار علد  اثندا  يتواط  أ : "معناها
 .(3)"مقيقية له يكو  أ  غري م 

 البيددد : أبهندددا الفقهددداء عندددد التلجئدددة عرفدددت لددد ا انتشدددارا ؛ ألكثدددرا هدددي البيددد  يف والتلجئدددة

 ددددددددددددددددد

 .494  معج  لغة الفقهاء  ؛324ينظر: التعريفات ؛  (1)

 .  5/244زا  ا،عا  ينظر:   (2)

 .6/2196إقامة الدلي  عل  إبطال التحلي    (3)
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 فيدددواط  وحندددوه  ظدددامل مددد  خوفدددا   بددد  ابطندددا   يريدددداه مل بيعدددا   طرفدددا  يظهدددر أب  وذلددد   (1)الصدددور  
 عددطو  مدد  بدد ل  ليحتدددي عليهددا؛ خيشدد  الدديت السددلعة اشددرتى أندده يظهددر أ  علدد  رجددما   ا،الدد 
 .(2)اخلطر زوال بعد ،الكها تعو  فالسلعة يا  مقيق بيعا   يريدا  ال ومها الظامل 

 احلقيقدة  و  السددعة بده قصدد عقدد كد  صدار مث: "(3)– هللا ر ده – اإلعما  شي  قال
 ".الناس عند السدعة جمر  به قصد أو مق   ف  به قصد وإ  تلجئة  يسد 

 والطدماق سالتحبي يف أيضا   التلجئة وجتر : "(4)النكاح عقد يف التلجئة ذكر بعد قال مث
 ".وغريها واهلبة

 
 :اآليت يف التلجئة م  الصور  الطماق فيتحد وعليه
 .موجبه قتضيي ال لعقد إبرا  يت  مي  مقيقة مقصو  غري عقد إظهار -1
 .الرمسية اجلهات أما  وخصوصا   الظاهر  العقد أمر واشتهار السدعة قصد -2

 خيراج ال أنه إالا  صوره   م وصور  التلجئة  عقو  م  عقدا   الصور  الطماق يكو  وهب ا
 يفالقق ميد  الفدروق  بدبع  الختصاصده التلجئدة عقدو  مكد  يف الفقهداء ذكره ما عل  مكده
 :اآليت يف التلجئة ع  الصور  الطماق

 الدداف  ميد  الفقهداء  عنهدا  ددث الديت التلجئدة عقدو  يف االضدطرار جاندب بروز -1
 م  يف وقدر   علطة له  مم حنوه أو السلطا  ذ  م  اخلو  هو غالبا   للصورية

 ما يدة ومكاعدب  نيويدة مدررب  قيق – الغالب يف –  افعه الصور  الطماق أ 
 .و دمع فيه فاالضطرار والقوان   األنظدة عل  ابالمتيال

 يف العقدو  عدائر عد  – ورجعدة نكداح مد  معه عليه نص وما – الطماق اختما  -2
  رمي يوجب فإنه – عبحانه – هلل مق فيه إذ عواء؛ وهزله جده مي  خطورته 

 ددددددددددددددددد

 .144ء ؛ينظر: معج  لغة الفقها  (1)

  6/348  ا،غت 2/11  أعىن ا،طالب 9/334  اجملدو  3/249  الفتاوى اهلندية 5/176ينظر: بدائ  الصنائ    (2)
 .25 – 2/24شرح منته  اإلرا ات 

 .6/2196إقامة الدلي  عل  إبطال التحلي    (3)

 ا،رج  السابق.  (4)
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 مكدد  مكددده يكددو  فددما وعليدده  اعددتبامته ميكدد  ال وجدده علدد  اجلدلددة يف البضدد  
 .ا،عاممات عقو  عائر

 
 :احليلة: اثلثاا 
 .(1)االمتيال م  اع 

 .(2)مشرو  غري هو ،ا مشرو  هو مبا التوص  به يرا  ما عل  احلي  إطماق وغالب
 :اآليت يف  احلي م  الصور  الطماق فيتفق وعليه
 .الظاهر يف شرعي عبي  علو  -1
 .ونقيضه خمافه قصد ب  الظاهر  هل ا الشرعية ا،وجبات قصد عد  -2
 محددر  اعددتحمال أو واجددب إعددقا  فالقصددد  غالبددا   مشددرو  غددري هددو ،ددا التوصدد  -3

 مسدتحقة غدري أمدوال علد  احلصدول أو الزمدة مقوق كإبطال الشرعي عببه  و 
 .والقوان  األنظدة عل  ي اللتح الشبه وإ خال التدويه أو

 ميلددة كاختدداذه وذلدد  مشددروعة  ألمددور الصددور  ابلطددماق أميدداان   يتوصدد  قددد كددا   وإ)
 (.فعله عل  وتعاقب متنعه بما  يف للتعد 

 معيندة مقاصدد لتحقيدق الزوجدا  هلدا يعددد ميلة الصور  الطماق فإ  عبق ما عل  وبناء
 .نظاما   مستحقة غري

 
 :التزوير: رابعاا 
 .(3)مق أنه يوه  مبا الباط  متويه هو ويرالتز 

 .للواق  خمالفة ابطلة وثيقة واعتخدا  اعتصدار يف الصور  الطماق م  التزوير يتحد
 :أييت فيدا وخيتلفان

 ددددددددددددددددد

 .189معج  لغة الفقهاء ؛  (1)

 .189  معج  لغة الفقهاء ؛6/2159عل  إبطال التحلي   ينظر: إقامة الدلي   (2)

 .2/278ينظر: الفواكه الدواين   (3)
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 علدد  ويتفقددا  وإرا تدده قصددده عددد  بدده ا،عنيددا  الطرفددا  يعلدد  الصددور  الطددماق أ  -1 
 .اآلخر عل   و  الطرف  أمد بفع  يكو  التزوير أ  م  يف ذل  

 واألنظدددة  القددوان  علدد  التحايد  هددي – غالبددا   – الصدور  الطددماق مدد  الغايدة أ  -2
 .شخصية مصاحل  قيق ألج  األطرا  عائر غش التزوير م  والغاية

 القدددوان  وفدددق النتظامدده اجلندددائي اجلدددزاء أو العقوبددة يسدددتلز  ال الصدددور  الطددماق أ  -3
 .(1)اجلنائي واجلزاء العقوابت عليه ترتتب التزوير أ  م  يف ا،دنية 

 ددددددددددددددددد

 27/4/2446. الصدددددددددددورية وطدددددددددددرق إثبا دددددددددددا  شدددددددددددبكة ا دددددددددددام  العدددددددددددرب 26–25ينظدددددددددددر: الصدددددددددددورية يف التعاقدددددددددددد  ؛  (1)
www.mohamoon.com ات ا،صدددددددددددددددددددددددددرية  وزار  العددددددددددددددددددددددددددل ا،صدددددددددددددددددددددددددرية . قاعدددددددددددددددددددددددددد  التشدددددددددددددددددددددددددريعات واالجتهدددددددددددددددددددددددددا

www.arablegalportal.org/egypt 19/3/2449. معددىن الدددعوى الصددورية  شددؤو  قضددائية  منتدددايت عددتار  ميددز  
www.startimes.com  . 

http://www.mohamoon.com/
http://www.mohamoon.com/
http://www.arablegalportal.org/egypt
http://www.arablegalportal.org/egypt
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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 الثاني املبحث 

 الصوري الطالق دوافع

 
 عديددد  أمثلددة ولدد ل  مفاعددد  و فدد  مصدداحل  لتحقيددق الصددور  للطددماق الزوجددا  يعدددد

 :(1)منها
 مددد  الطدددماق ثبدددوت عندددد إالا  نظامدددا   مسدددتحقة غدددري ماليدددة إعددداانت علددد  احلصدددول -1

 أو االجتداعيددة الشددؤو  أو االجتددداعي كالضدددا  الدولددة يف معينددة إ اريددة جهددات
 .وحنوها الت م  مؤعسات

 ثبددددوت عنددددد إالا  نظامددددا   مسددددتحقة غددددري عقاريددددة قددددروض أو عددددك  علدددد  احلصددددول -2
 مدددد  ليتدكنددددا أو عقدددداراي   قرضددددا   لتسددددتحق صددددوراي   زوجتدددده الرجدددد  فيطلددددق الطددددماق 
 .ذل  وحنو وامد عك  م  بدال   عكن  عل  احلصول

 ددددددددددددددددد

 الدواف  م  خمال الفتاوى واالعتشارات وا،قاالت مول الطماق الصور .  مت اعتنبا  ه ه  (1)
 ينظر:

 .fatwa.islamweb.netإعما  ويب  مركز الفتوى  -
  .islamqa.info اإلعما  عؤال وجواب -

 .www.ahlalhadeeth.comملتق  أه  احلدي   -

  .wasat.com-elمدونة  . صماح الصاو   -

ظددداهر  الطددددماق يف اجملتدددد  السددددعو   واألعدددباب ا،ؤ يددددة هلدددا واآلاثر ا،رتتبددددة عليهدددا   راعددددة حبثيدددة   . عبدددددالعزيز  -
 .www.eleqt.com  13/5/2414 -هد 14/7/1434(  7519ية  العد  )الشثر   صحيفة االقتصا 

  2414فرايدددددددددددددر  1ألدددددددددددددف موظفدددددددددددددة تقدددددددددددددد  واثئدددددددددددددق طدددددددددددددماق مدددددددددددددزور (  وكالدددددددددددددة أمدددددددددددددرار اإلخباريدددددددددددددة   39) -
www.ahrarnewsagency.com. 

(  12485الطريق عل  محتايل الطماق الصور (  هدى الصاحل  جريد  الشرق األوعط   ) )وزار  العدل تقط  -
 . classic.aawsat.comهد 1434ربي  األول  21السبت 

    الوفددددددددد2412أبريددددددد   1)الطدددددددماق األمريكددددددداين  أالعيدددددددب زوجيددددددددة ل،زمدددددددات ا،اليدددددددة(  عددددددددا ل عبددددددددالرمي    -
www.alwafd.org. 

 5/11/2414)الطماق الصور   امتيازات مالية محرمة اجتداعيا  أو قانونيا  وشرعيا (  جريد  السياعة الكويتيدة   -
seyassah.com-al  . 

 . www.emaratalyoum.com  2449يناير  25اليو   )طماق صور  للحصول عل  بدل عك (  اإلمارات  -

http://www.fatwa.islamweb.net/
http://www.islamqa.info/
http://www.ahlalhadeeth.com/
http://www.el-wasat.com/
http://www.eleqt.com/
http://www.ahrarnewsagency.com/
http://www.ahrarnewsagency.com/
http://www.classic.aawsat.com/
http://www.alwafd.org/
http://www.alwafd.org/
http://www.al-seyassah.com/
http://www.al-seyassah.com/
http://www.emaratalyoum.com/
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 الرجدد  فيطلددق ابلتعددد   يسددد  ال مسددل  غددري بلددد يف اإلقامددة مددق علدد  احلصددول -3 
 .فقط اإلقامة مق إلثبات البلد ذل  م  امرأ  عل  ويعقد صوراي   زوجته

 خيشد  الديت أموالده بعد  زوجتده الرجد  في دلد  و يوهن   الناس مقوق م  التهرب -4
 .عليها ا افظة م  ليتدك  صوراي   يطلقها مث غريه   أو الدائن  م  عليها

 يعدددد ل،عددر   الوميددد العائدد  هددو االبدد  أ  إلثبددات فسددعيا   يددد التجن مدد  التهددرب -5
 مددد  للخدددما؛ هددد ه الطدددماق وثيقدددة مددد  االبددد  ليسدددتفيد صدددوراي   األ  لتطليدددق األب
 .العسكرية اخلدمة أ اء

 ا،دددد  أو القدددرى مددد  ا،علددددات أو ا،وظفدددات نقددد  مركدددة يف األولويدددة مدددق كسددب -6
 .قةا،طل تقدمي تقتضي األنظدة كانت إذا البعيد 

 األوىل زوجتده الرجد  فيطلدق فعلده عل  وتعاقب متنعه اليت البما  يف التعد  يف رغبة -7
 غدددري القدددوان  تفرضدددها الددديت للعقوبدددة  رءا   الثانيدددة  زواج مددد  ليدددتدك  صدددوراي   طماقدددا  
 .الشرعية

 صدددوراي   الثانيددة زوجتددده الرجدد  فيطلدددق األول  زواجدده علددد  ومحافظددة التعدددد  يف رغبددة -8
 .غريه  أو أهله أو ىلاألو  زوجته لريضي

 وا،قدددداالت الفتدددداوى اعددددتقراء خددددمال مدددد  هلددددا التوصدددد  مت الدددديت الدددددواف  هدددد ه يف وابلنظددددر
 غيدداب يلحدد  ا،عاصددر  الواقعيددة صددوره  كددي والدديت الصددور  الطددماق مددول الددوار   واالعتشددارات

 انتظدددت وإمنددا احلكدد   مسددار تغيددري يف مددؤثرا   يكددو  أ  ميكدد  والدد   واالضددطرار  اإلكددراه ابعدد 
 .مفاعد  رء أو مصاحل لتحقيق االمتيال ابب يف الدواف 
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 الثالث املبحث 

 الصوري الطالق صور

 
 :اآليت يف الصور  الطماق صور مصر ميك 

 
 :األوىل الصورة

 حبيددد  اإلنشددداء  عدددبي  علددد  الطدددماق أبلفددداظ الدددتلف  مددد  رمسيدددا   الطدددماق توثيدددق يدددت  أ  
 عدددد  مددد  طدددالق  فماندددة زوجتددده أب  الدددزوج تلفددد  عليهدددا والتوقيددد  الرمسيدددة الوثيقدددة كتابدددة يصدددامب

 .النكاح بقاء عل  وعزمه الطماق قصده
 

 : الثانية الصورة
 خيدر حبيد  اإلخبدار؛ عدبي  علد  الطدماق أبلفداظ الدتلف  مد  رمسيدا   الطماق توثيق يت  أ 

 أو ؟فماندة زوجتد  أطلقدت: عدئ  إذا ابإلثبدات جييدب أو كد ا وقدت فمانة زوجته طلق أنه الزوج
 بقددداء علددد  وعزمددده الطدددماق  قصدددده عدددد  مددد  تلفددد    و  عليددده والتوقيددد  ذلددد  بكتابدددة يكتفدددي
 .النكاح
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 الثاني الفصل
 

 الصوري الطالق حكم
 

  :وفيه مبحثان

 احلكم التكليفي للطالق الصوري.  :املبحث األول

 احلكم الوضعي للطالق الصوري. :املبحث الثاني



 الطالق الصوري حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي 

 

17 

 املبحث األول 

 للطالق الصوري احلكم التكليفي

 
  احلك  التكليفي العتصدار وثيقة الطماق الصور  وإيقاعه يت ثر ابلدواف  الداعية إليه

أ  الداف  األغلب للطماق الصور  هو  قيق مررب  نيوية ومكاعب  –مما عبق –وا،مام  
بة يف ومل يش  ع  ذل  إال الرغ  ما ية غري مستحقة نظاما  ابالمتيال عل  األنظدة والقوان 

وعليه فاألص  يف تكييف الصور ا،عاصر  للطماق   التعد  يف ظ  أنظدة وثقافات  اربه
  (1)الصور  هو الك ب والتحاي ؛ إذا الك ب هو اإلخبار ع  الشيء خبما  ما هو عليه

 فهو إخبار ابلطماق م  عد  إرا   معناه.   وهو مقيقة يف الطماق الصور 
 . (2)ا  الطماق الصور  هو التحرمي ؛ إذ الك ب يف الشر  محر وعليه فيكو  األص  يف م  إيق

  :األ لة عل   رمي إيقا  الطماق الصور 
ميك  االعتدالل عل   رمي إيقا  الطماق الصور  أب لة  رمي الك ب والتحاي  واالعتهزاء 

 بشر  هللا. 
 .(3)[ ٺ ٺ] :-عز وج –قول هللا  :الدلي  األول
وإيقا  اللعنة عل  الك اب   لي  عل   رمي   (4)ابخلراص  يف اآلية الك ابو ا،را   :وجه الداللة

 الك ب وأنه ذنب عظي  فكيف إذا كا  ذل  يف العقو  الشرعية !. 
 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] :-تعاىل–قوله هللا  :الدلي  الثاين

 ددددددددددددددددد

 .  1/53اآل اب الشرعية   272ا،صباح ا،نري ؛  337األذكار ؛    2/379ينظر : كفاية الطالب الرابين   (1)

الفواكدده   2/384كفايددة الطالددب   ماشددية العدددو  علدد   9/612ماشددية ابدد  عابدددي    34/211ينظددر : ا،بسددو    (2)
جمددددددددو  الفتددددددداوى   12/134فدددددددت  البدددددددار    335األذكدددددددار ؛  3/137إميددددددداء علدددددددو  الددددددددي    2/452الددددددددواين 

 .  1/38اآل اب الشرعية   8/346ا،بد    28/223

 .  14اآلية :   عور  : ال ارايت  (3)

 .  4/245ينظر : تفسري القرآ  العظي    (4)
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  (1) [ ی ی ی ی ىئ

  :وجه الدللة
  رأيت :وم  ذل  قوله  ح عيحاعب عليه العبد يو  القيامة لت اآلية عل  أ  ما تقرتفه اجلوار 

ويلز    فك  ذل  ك ب حير  اقرتافه  ومل يفع   ومثله فعلت  (2)ومل يسد   ومسعت  ومل ير
 اجتنابه. 

  :الدليل الثالث
 (3)[  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :-تعاىل–قوله هللا 

  مقيقة صيغ العقو  اليت جيروهناوم  ذل  الصدق يف   أمر هللا عبا ه ابلصدق :وجه الداللة
 فا،ؤم  ال ي عر  ابلك ب والتحاي . 

  (4) [ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] :قوله هللا عز وج  :الدلي  الراب 

 (5)[  ک ک ک ڑ ڑ ژ] :وقوله عبحانه
  (6)أ     اآلقوال واألفعال عل  غري احلقيقة م  االعتهزاء والسخرية آبايت هللا :وجه الداللة

وال اليت جع  الشار  هلا مقائق ومقاصد وهو ال يريد هبا مقائقها وال وم  تكل  ابألق
وم  ذل  التماعب   مقاصدها اليت جعلت ه ه األلفاظ محصلة هلا فهو مستهزئ آبايت هللا

 فيكو  ذل  محرما  للنهي عنه.   الطماق وإيقاعه م  عد  إرا   مقصو ه
  إذا مدث ك ب :" أية ا،نافق ثماث :قال أ  الن   مدي  أ  هرير   :الدلي  اخلامس

 (7)وإذا اؤمت  خا  "   وغ ا وعد أخلف

 ددددددددددددددددد

 .  36اآلية :   عور : اإلعراء  (1)

 .  3/45ينظر : تفسري القرآ  العظي    (2)

 .  119م  اآلية :   عور  : التوبة  (3)

 .  231م  اآلية :   عور  : البقر   (4)

 .  65م  اآلية   عور : التوبة  (5)

 .  6/2163ينظر : إقامة الدلي  عل  إبطال التحلي    (6)

ومسددددل  يف صددددحيحه: كتدددداب   9( ؛33رقدددد  )  ابب عمامددددة ا،نددددافق  ا رواه البخددددار  يف صددددحيحه : كتدددداب اإلميدددد  (7)
 ( . 47-46( ؛147رق  )  ابب بيا  خصال ا،نافق  اإلميا 
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وم  الك ب  عوى إيقا    م  الك ب وعده م  خصال ا،نافق  م ر الن   :وجه الداللة 
 فيكو  اإلقدا  عل  ذل  محرما .   طماق ال يريد إيقاعه

" إ  الصدق يهد  إىل  :قال ع  الن   مدي  عبدهللا ب  مسعو   :الدلي  اخلامس
 -عز وج –وإ  الرج  ليتحرى الصدق مىت يكتب عند هللا   وإ  الر يهد  إىل اجلنة  الر

وإ  الرج  ليتحرى   وإ  الفجور يهد  إىل النار  صديقا  وإ  الك ب يهد  إىل الفجور
 .(1)الك ب مىت يكتب عند هللا ك ااب"

و  ير م  الك ب   هو قصده واالعتناء بهيف احلدي  م  عل   ر  الصدق و  :وجه الداللة
اهلا ية للنار  وما   (3)ألنه عبب للدي  ع  االعتقامة واالنبعاث يف ا،عاصي  (2)والتساه  فيه

 كا  متوعدا  عليه ابلنار هو محر .
 اإلمجا  عل   رمي الك ب.  :الدلي  السا س

اب والسنة عل   رمي الك ب : " قد تظاهرت نصو؛ الكت(4) -ر ه هللا–قال اإلما  النوو  
وإمجا  األئدة منعقد عل   رميه م    وفوامش العيوب  وهو م  قبائ  ال نوب  يف اجلدلة

 النصو؛ ا،تظاهر  ". 
" واتفقوا عل   رمي الك ب يف غري احلرب وغري مدارا  الرج   :(5)-ر ه هللا–وقال اب  مز  

 .و ف  مظلدة"  وإصماح ب  اثن   امرأته
  أ  إيقا  الطماق الصور  للتحاي  عل  األنظدة يعد خمالفة لويل األمر :لي  السا سالد

 .(6)وخمالفة ويل أمر ا،سلد  محرمة شرعا  

 ددددددددددددددددد

ابب قولدده تعدداىل : )اي أيهددا الدد ي  آمنددوا اتقددوا هللا وكونددوا مدد  الصددا ق ( .   رواه البخدار  يف صددحيحه: كتدداب األ ب  (1)
كتاب الر والصلة  ابب قب  الك ب ومس  الصدق وفضله  رق    ومسل  يف صحيحه:  (1463( ؛)6494رق  )

 ( . 1138( ؛)2647)

 .  12/136فت  البار    16/164ينظر : صحي  مسل  بشرح النوو    (2)

 .  16/164ينظر: صحي  مسل  بشرح النوو    (3)

 .  335األذكار ؛  (4)

 .  156مراتب اإلمجا  ؛  (5)

  223-112/222صددحي  مسددل  بشددرح النددوو    2/134قواعددد األمكددا    6/416ينظددر: ماشددية ابدد  عابدددي    (6)
 .  467-1/466اآل اب الشرعية   28/245جمدو  الفتاوى 



 الطالق الصوري حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي 

 

21 

ماق الصور  مشروعا كدا لو كا  الزوج يريد إرضاء طويبق  النظر فيدا إذا كا  الغرض م  ال 
أو كا  مرا ه إرضاء أهله أو   ةزوجته األوىل وتطييب خاطرها فيومهها بطماق الزوجة الثاني

أو كا    عشريته إذا رفضوا زواجا  له م  امرأ  ال يريدوهنا أومهه  بطماقها رغبة يف اإلصماح
فه  ميك  أ  تكو  ه ه الصور مستثنا    الداف  للصورية رغبته يف التعد  يف ظ  أنظدة متنعه

كددارا     ور الك ب ا،باحم  التحرمي ،ا  ققه م  مصاحل ؟ وه  ميك  إ راجها ضد  ص
 الرج  أهله أو إصماح ذات الب ؟ 

أ  الطماق الصور  محر  جبدي  صوره  وال تستثىن ه ه الصور وذل   -وهللا أعل –ال   يظهر 
 لآليت: 

وال يبق  طريق   / أ  إابمة الك ب يف بع  صوره إمنا تكو  م  تتع ر السب  األخرى1
 لتحقيق ا،صاحل إال ابلك ب.

طماق الصور  مل يتع  طريقا  لتحقيق ا،قصو ؛ فيدك  أ  تتحقق ا،صاحل ا،رجو  بطرق وال
أو إبيقا  الطماق مقيقة مث ا،راجعة زم  العد    أخرى كعد  إعما  النكاح ا،خشي م  أضراره

 . .أو غري ذل 
أبو مامد  ما اإل" وأمس  ما رأيته يف ضبطه ما ذكره  :(1)ع  الك ب  -ر ه هللا–قال النوو  
فك  مقصو  محدو  ميك  التوص  إليه ابلصدق   الكما  وعيلة إىل ا،قاصد :الغزايل فقال

. وك ل  لو كا  مقصو  مرب أو .فالك ب فيه مرا  لعد  احلاجة إليه  والك ب مجيعا
  إصماح ذات الب  أو اعتدالة قلب اجملت عليه يف العفو ع  اجلناية ال حيص  إال بك ب

واالمتيا  يف ه ا كله أ    وه ا إذا مل حيص  الغرض إال ابلك ب  حبرا  فالك ب ليس
    .يور .."

/ أ  الك ب عل  الزوجة أو األه  اب عاء الطماق واعتصدار وثيقة ب ل  يتعدى أثره 2
  .وا،باح م  الك ب هو ما مقق ا،صاحل ومل ترتتب عليه ا،فاعد  ويتعلق ضرره بسواه   لغريه 

" وك ل  ك  ما ارتبط به غرض  :(2)يف الك ب ا،باح  -ر ه هللا–الغزايل  قال أبو مامد

 ددددددددددددددددد

 .  3/137وينظر: إمياء علو  الدي    337-336األذكار ؛  (1)

 .  3/137إمياء علو  الدي    (2)
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.. وينبغي أ  يقاب  ب  مفسد  الك ب وا،فسد  ا،رتتبة عل  .مقصو  صحي  له أو لغريه 
أو ش    وإ  كا  عكسه  فإ  كانت ا،فسد  يف الصدق أشد ضررا  فله الك ب  الصدق

فإ  كا  ا،بي  غرضا  يتعلق بنفسه فيستحب أ  ال .. ومىت جاز الك ب .مر  عليه الك ب
واحلز  تركه يف ك  موض  أبي  إال إذا   ومىت كا  متعلقا  بغريه مل جتز ا،سامحة حبق غريه  يك ب

  .كا  واجبا  "
/ أ  الطماق الصور  خي  ابعتقرار األعر  )اليت عدا ها الزوجة ا،طلقة( فيؤ   إىل انتقا؛ 3

وا،قصو  ابلك ب ا،باح ب  الزوج  ما كا  عببا  العتقرار     الواجباتاحلقوق أو الفرار م
  .األعر  و وا  األلفة واعتدامة الصحبة

والوعد مبا ال يلز    ك به لزوجته وك هبا له فا،را  به إظهار الو " وأما  :(1)-ر ه هللا–قال النوو  
أخ  ما ليس له أو هلا فهو مرا  إبمجا   أو  وأما ا،خا عة يف من  ما عليه أو عليها  وحنو ذل 
  .وهللا أعل  "  ا،سلد 

" واتفقوا عل  أ  ا،را  ابلك ب يف مق ا،رأ  والرج  إمنا هو  :(2)-ر ه هللا–وقال اب  مجر 
  .أو أخ  ما ليس له أو هلا "  فيدا ال يسقط مقا  عليه أو عليها

  .وه ا غري متحقق يف الطماق الصور  
فينبغي أالا يستباح    ب يف الطماق الصور  يتعلق أبمر خطري جده جد وهزله جد/ أ  الك4

  . اه وال جيرتأ عليه
 

 

 

 

 املبحث الثاني

 احلكم الوضعي للطالق الصوري

 ددددددددددددددددد

 .  16/158صحي  مسل  بشرح النوو    (1)

 .  5/639فت  البار    (2)



 الطالق الصوري حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي 

 

22 

  
 مكدد  بيددا  خددمال مدد  عدمدده أو الوقددو  ميدد  مدد  الصددور  الطددماق مكدد  بيددا  ميكدد 

 :أييت فيدا وذل  ال كر  اآلنفة صوره
 

 :اإلنشاء سبيل على به التلفظ مع الصوري الطالق توثيق: األوىل الصورة
 عدبي  علد  بده الدزوج تلفد  مد  إيقاعده  قصد  و  مدنيا   أو قضائيا   الطماق توثيق مت إذا
 عددددد  يف بدددده ويعتددددد صددددامبه  بدددده ويؤخدددد  واقدددد   الطددددماق فددددإ  بدددد ل   غددددريه توكيدددد  أو اإلنشدددداء

 بينونة ابئنة وتكو  الثانية  أو األوىل لقةالط هي ه ه كانت إ  رجعية الزوجة وتكو  قات الطل
 .الثالثة كانت إ  كرى

 الطدماق لوقو  يشرت  ال الطماق صري  أ  عل  – هللا ر ه  – الفقهاء التفاق وذل 
 .(1)نية به

 خدما  وال قصدد غدري مد  يقد  بد  نيدة  إىل حيتداج ال الطدماق صدري : "(2)ا،غت يف جاء
 ".ذل  يف

 .(3)"نية إىل افتقار غري م  يعد  ما: "أبنه لطماقا صري  بعضه  عرا ب  
 أه  عامة اتفق: "(4)قوله اخلطا  ع   او  أ  عن  شرح يف ا،عبو  عو  صامب ونق 

 بدده  يؤاخدد  فإندده البددالغ العاقدد  اإلنسددا  لسددا  علدد  جددرى إذا الطددماق لفدد  صددري  أ  علدد  العلد 
 ".األمور م  ذل  شابه ما أو طماقا   وهأن مل أو هازال   أو العبا   كنت يقول أ  ينفعه وال

 .(5)به التلف  عند الصور  الطماق وقو  عل  ا،عاصري  بع  ونص
 ددددددددددددددددد

  التددداج 5/349  مواهدددب اجلليددد  3/145  بدايدددة اجملتهدددد 3/426  البحدددر الرائدددق 3/141ينظدددر: بددددائ  الصدددنائ    (1)
  مغددددت ا تدددداج 14/28  هنايددددة ا،طلددددب 8/547  العزيددددز شددددرح الددددوجيز 2/54  الفواكدددده الدددددواين 5/424واإلكليدددد  

 .22/216  اإلنصا  4/444  الكايف 236  التنقي  ا،شب  ؛3/284

(2)  14/372 – 373. 

 .73  13/58هناية ا،طلب   (3)

(4)  6/188. 

( 791ذكر ذل  جوااب  ع  عؤال ور  هب ا يف الشريط رق  ) –ر ه هللا  –ومنه : الشي  محدد انصر الدي  األلباين   (5)
  fatwa.islamweb.netمركددز الفتددوى  إعددما  ويددب   bany.netwww.alalاهلدددى والنددور. ينظددر: موقدد  الشددي  األلبدداين 

= 

http://www.alalbany.net/
http://www.fatwa.islamweb.net/
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 :األدلة

 
  (1) [ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] : هللا قول :الدليل األول

 :الدللة وجه
 إرا تدده عددد  مدد  ابلطددماق والددتلف  وعقددو ه  وأمكامدده هللا آبايت التماعددب الشددار  مندد 

 .(2) نيوية لغاايت مطااي فتكو  الشرعية ابلعقو  يعب  لئما صامبه به يؤاخ ف ذل   يف  اخ 
 يدتكل  وأ  هدزوا  هللا آايت تتخد  أ  مند  الشار : "(3)– هللا ر ه – اإلعما  شي  قال

 فعلد .... الشدرعية موجبا دا بده يقصد ال   اجلد وجه عل  إالا  العقو  هي اليت هللا آبايت الرج 
 يريدده الد   أثدره ترتب عد  فسا ه ومعىن  عنه ا،نهي فسا  يقتضي والنهي   مرا هبا اللعب أ 

 ".ا،نهي
 
 
 
 

 والطدددماق النكددداح: جدددد وهدددزهل  جدددد  جدددده  ثدددماث»:  النددد  قدددول :الثالالالاينالالالالدليل 
 .(4)«والرجعة

 ددددددددددددددددد
= 

www.islamqa.info (124315( )143432( )178274 )موقدد  اإلعددما  عددؤال وجددواب   الشددي  محدددد ا،نجددد
أ.  عبددددالغفار الشدددريف يف موقعددده   www.onislam.net  بددد  موعددد  عفاندددة أ.  مسدددا  الددددي  وغريهدددا ( 171398)

www.dralsherif.net   . 

 (.231عور  البقر   جزء م  اآلية: )  (1)

عر  ا،سلدة ول: )نوازل األينظر: توصيات الدور  التدريبية األوىل ألئدة ا،ساجد ابلسام  الغر  للوالايت ا،تحد  م  (2)
 .www.shubily.com( وا،نعقد  مبدينة عكرمنتو. موق   . يوعف الشبيلي يف اجملتد  األمريكي

 .6/2245إقامة الدلي  عل  إبطال التحلي    (3)

. والرتم   يف اجلدام : 317(  ؛2194  رق  )رواه أبو  او  يف عننه: كتاب الطماق  ابب يف الطماق عل  اهلزل  (4)
= 

http://www.islamqa.info/
http://www.dralsherif.net/
http://www.dralsherif.net/
http://www.shubily.com/
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 :الدللة وجه 
 مد  يشدرت  الصدور  والطدماق هدزال   أو جددا   بده طدقن   مدىت الطماق بوقو   الن  مك 

 .واقعا   فيكو  له  وض  ما قصد عد  م  للطماق ذكر ألنه ؛(1)زلاهل
 تعيد  يف عدلهدا النيدة إذ النيدة؛ لده يشدرت  ال الطدماق بصري  التلف  أ  :الدليل الثالث

 .واقعا   فيكو  الطماق صري  يف إهبا  وال  (2)ا،به 
 .(3)فراقال مص  اللف  وجد فدىت لف   عل  معلق فراق الطماق أ  :الدليل الرابع

 مد  لكد  ذريعدة يكدو  قدد الصدري  اللفد  وجدو  رغ  النية يف النظر أ  الدليل اخلامس:
  و  الصدري  الطدماق لفد  مد  ابلوقدو  فيحك  الوقو   إرا   عد  فيدعي طماقه يف الرجو  أرا 

 .(4)لل ريعة عدا   النية يف للنظر االفتقار
 مد  هدو األعدباب علد  األمكدا  ترتدب أ : بدد أيضدا   يسدتدل أ  ميك  :الدليل السادس

 أتدد  فدإذا احلكدد   عدد  ويقصددد للحكد  ا،وجددب السدبب يتعدداط  أ  للعبدد ولدديس الشدار   مكد 
 .فعله عل  ا،رتتبة األمكا  عليه وجتر  ابلسبب فيؤاخ  مكده لزمه ابلسبب

 
 
 

 لكتابالةاب أو اإلخبالار، سالبيل على به التلفظ مع رمسياا  الصوري الطالق توثيق: الثانية الصورة
 :اللفظ دون والتوقيع

 ددددددددددددددددد
= 

  وقدددال: "هددد ا مددددي  مسددد  288(  ؛1184أبدددواب الطدددماق  ابب مدددا جددداء يف اجلدددد واهلدددزل يف الطدددماق  رقددد  )
وغريه ". واب  ماجه يف عننه: أبدواب الطدماق  ابب  غريب  والعد  عل  ه ا عند أه  العل  م  أصحاب الن  

 6/224جددو  طرقده يف إرواء الغليد  مب. ومسدنه األلبداين 292(  ؛2439رقد  ) م  طلق أو نكد  أو راجد  العبدا  
– 228. 

 . fatwa.islamweb.netينظر: إعما  ويب   (1)

 .3/141ينظر: بدائ  الصنائ    (2)
 .14/373ينظر: ا،غت   (3)

 .189 – 6/188عبو    عو  ا،3/145ينظر: بداية اجملتهد   (4)

http://www.fatw.islamweb.net/
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 بصددري  الددتلف  عدد  اجملددر  الصددور  الطددماق ختددريج إىل العلدد  وطلبددة العلددداء بعدد  ذهددب 
 مدد  إالا  الطدماق هبدا يقد  ال ةيددانوالك الكنايدة  معدىن يف الكتابدة وأ  الطددماق  كتابدة علد  الطدماق

 .(1)النية
 وذلدددد  الكتابددددة؛ همناطدددد لدددديس هنددددا احلكدددد  أ  – ابلصددددواب أعلدددد  وهللا – يظهددددر والددد  

 وأ . وجمائه الرمسية النداذج يف الطماق بكتابة ا،را  ولظهور الكاتب شخصية م  التا  للتحقق
 أليدق  كد اب   ابلطدماق اإلقدرار مسد لة علد  الطدماق إنشاء ألفاظ م  اجملر  الصور  الطماق ختريج
 :لآليت وذل  ألصق؛ به وهو

 .مكتوب طماق عل  ال وب مك  طماق عل  ا،س لة يف احلك  مبىن أ  -أ
 ا،عنيدددددة اجلهدددددات أمدددددا  عليهدددددا التوقيدددد  أو للطدددددماق الرمسيدددددة الندددددداذج يف الكتابددددة أ  -ب

 الطدماق  خدما  آخدر معىن أل  محتدلة غري هنا الكتابة جيع  هل ا ا،عتر  األماك  ويف بتوثيقه 
 ا،طلدق إرا   يف شد  أ   فعدت هبدا امتفدت الديت والقدرائ  الطدماق  إرا   يف وصدرحية جليدة فهي
 .الطماق لغري

 .(2)السؤال ةنيوقر  األموال  قرائ  واحلنابلة احلنفية أعد  وقد
 بده نويت: قال فإ  نيته ع  فيس ل مستبينة كتابة كتب إذا: "(3)الصنائ  بدائ  يف جاء

 ددددددددددددددددد

وم  ذل  ما ور  يف توصيات الدور  التدريبية األوىل ألئدة ا،ساجد ابلسام  الغر  للوالايت ا،تحد  مول: )نوازل   (1)
هددد 1425صددفر  28 – 26األعددر  ا،سددلدة يف اجملتددد  األمريكددي( وا،نعقددد  مبدينددة عددكرمنتو بواليددة كاليفورنيددا بتدداري  

  : 2444  أبري 18 – 16ا،وافق 
ت الطدماق ال يعتدد ايانتوافر أركانه  أل  الكتابة م  ك "أماا إذا مل ينطق به  ومل تتجه اإلرا   إليه فما يكو  معترا  لعد 

ت يف تفصي  مك  يف ا،غ –ر ه هللا  –مث ن ق  كما  اب  قدامة   هبا إالا م  النية يف الصحي  م  أقوال أه  العل .."
 . shubily.comظر: موق  الشي   . يوعف الشبيلي ين الطماق ا،كتوب.

و رج علدد  هدد ا التفصددي  بدد  ا،كتددوب وصددري  اللفدد  ا،نطددوق فضدديلة الشددي  محدددد بدد  صدداحل ا،نجددد يف العديددد مدد  
(  178274(  )126378(  )125215(  )72291(  )171398الفتدداوى مددول الطددماق الصددور   ومنهدددا: )

 ( وغريها.179424(  )126378(  )72864(  )127179)
 . islamqa.infoينظر: موق  اإلعما  عؤال وجواب 

ل يف ا(: "الرجددو  يف ذلدد  كلدده إىل نيتدده.. فددإ  م دددر  قددرائ  األمددو 6684خمافددا  للشددافعية. جدداء يف هنايددة ا،طلددب )  (2)
 ا  فحسدنا ه ا الباب مسدا ".القصو  عسر جد

 .2/589  وينظر: ماشية اب  عابدي  3/149  (3)

http://www.shubily.com/
http://www.islamqa.info/
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 اخلطاب طريق عل  مرعومة كتابة كتب وإ  القضاء  يف صدق أنو؛ مل: قال وإ  وق   الطماق 
 يق  طالق ف نت إلي  كتا  وص  إذا أو طالق ف نت فمانة اي بعد أما: يكتب أ  مث  لةوالرعا

 واثق مد  طماقدا   نويدت: يقدول أ  إالا  يصددق  ال أصدما   الطدماق بده أر ت ما: قال ولو الطماق 
 أ  تددرى أال اخلطدداب  جمددرى جاريددة ا،رعددومة الكتابددة أل  وجدد ؛ عددز هللا وبدد  بيندده فيدددا فيصدددق
 بدده أر ت مددا قددال فددإ ... اثلثددا   وابلرعددول أخددرى وابلكتدداب مددر  ابخلطدداب يبلددغ كددا  هللا رعددول

 ".يصدق فما ظاهره ع  الكما  صر  أرا  فقد الطماق 
 يندددوه  مل وإ  وقدد  يبدد  مبددا امرأتدده طددماق صددري  كتددب وإ : "(1)ا،ربدد  الددروض يف وجدداء

 ".فيه صرحية ألهنا
 .تناايالك يف احلال  اللة اعتبار عل  احلنابلة ونص
 ".مال  اللة أو بنية إالا  به الطماق يق  فما الصري  غري ف ما: "(2)ا،غت يف جاء
 .(3)للطماق الزوجة وعؤال واخلصومة ابلغضب: ل ل  ومثلوا
 يف الطددماق ورقددة علدد  التوقيدد  عدد  – هللا ر دده – جددري  بدد  عبدددهللا الشددي  عددئ  وقددد

 ا كدة؟ يف رمسي منوذج
 ".الزوجة اع  الندوذج يف كتب إذا طماق  هو نع  : "(4)ف جاب
 ا،صدددامبة القدددرائ  اعتبدددار علددد  – هللا ر ددده – العثيدددد  صددداحل بددد  محددددد الشدددي  وندددص

 مددا أهلددي غدد  أو خطددي جتويدددابلكتابددة  أر ت مدد  قددال: قددول قبددول علدد  تعليقدده يف فقددال لكتابددةل
 أهند  والسدبب... صدامبه   يددي أ  أموالده أقد  والصدري ! صدري  إنده يقولدو  أهند  مد : "(5)نصه
 ال فإنده امرأتده طدماق يكتدب أ  يريدد الد   أ  العدا   أ  ا،قدا  هد ا يف واللفد  الكتابدة بد  فرقوا
 وهللا الظددداهر  فهددد ا شددد   لددده ويكدددو  مؤرخدددا   ويكدددو  بشدددهو   أييت أ  البدددد بددد  هكددد ا بددده أييت

 .بينهدا فرق فما الت م  فعند وإالا  أعل  

 ددددددددددددددددد

(1)  6/542. 

(2)  14/377. 

 .256  252 – 22/254  اإلنصا  22/219  الشرح الكبري 14/357ينظر: ا،غت   (3)

 . islamqa.info(. ينظر: 9593موق  اإلعما  عؤال وجواب  الفتوى )  (4)

 .68 – 13/67الشرح ا،دت    (5)

http://www.islamqa.info/
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 الكتابددة إجددا   أو أهلددي  غدد  أر ت وقددال الطددماق  وكتددب الطددماق همندد ا،ددرأ  طلبددت فلددو 
 ".تك به القرينة أل  يقب  فما

النظاميدة  اجلهدات أمدا  الطدماق منداذج يف الرمسيدة ابلكتابدة واقد  الطدماق أ  ذلد  فدفهو 
   لداللة القرائ  عل  ذل .والقضائية

 ر ده – ابز بد  العزيزعبدد الشدي  عد  – احلدال  اللة اعتبار – ه ا يفه  أ  ميك  كدا
 جتددديء أ  أختددده مددد  فطلدددب وزوجتددده أختددده مددد  جالسدددا   كدددا  رجددد : "عدددئ  أنددده ور  ميدد  – هللا

 كتبددت مث القلدد  وأخدد ت أختدده فغضددبت أمددد علدد  إضددافة بغددري طددالق: ورقددة علدد  فكتددب ابلقلدد 
 مددا صددحي  هدد . انظددر : هلددا وقددال امرأتدده  إىل الورقددة ألقدد  مث  طددالق طددالق طددالق مددرات ثددماث

 ".المرأته الطماق ه ا كتابة ير  مل وهو تبت؟ك
 يقصدد مل كدا  إذا ا،د كور  ا،درأ  علد  واق  غري الطماق ه ا: "(1)– هللا ر ه – ف جاب

 األعدددال إمنددا»:  الندد  لقددول الطددماق  غددري آخددر شدديئا   أرا  أو الكتابددة جمددر  وإمنددا طماقهددا  بدده
 أل  اجلدهدور  قدول بعضه  ومكاه العل  أه  م  كثري مج  قول وه ا احلدي   (2) «..ابلنيات
 أ  إالا  العلدداء  قدويل أصد  يف النيدة مد  إالا  الطماق هبا يق  ال ةيانوالك الكناية  معىن يف الكتابة
 .الطماق به فيق  الطماق إيقا  قصد عل  يدل ما ابلكتابة يقرت 

 النكدداح بقدداء واألصدد  الطددماق  إيقددا  قصددد علدد  يدددل مددا فيهددا لدديس ا،دد كور  واحلا ثددة
 ".ابلنية والعد 

 الكتابدة أ : مفهومده  "الطدماق إيقدا  قصدد علد  يددل مدا ابلكتابدة يقدرت  أ  إالا : "فقوله
 .قصده عل  قوية قرائ  ألهنا الطماق؛ هبا يق  القضائية اجلهات وأما  الرمسية النداذج يف

 يف يشددد  ال حبيددد  – الرمسيدددة اجلهدددات وأمدددا  ا،طلدددق قبددد  مددد  ابلكتابدددة البيدددا  أ  -ج
 ا،كتوبددة واحلددرو  اللسددان   أمددد فددالقل  ابللسددا   البيددا  مبنزلددة – مقصددو ه أو اخلددط صددامب
 .ا،نطوقة احلرو  مبنزلة ا،ستبينة

 ددددددددددددددددد

 . islamqa.info( 3451ينظر: موق  اإلعما  عؤال وجواب  الفتوى )  (1)

وقددول هللا جدد  ذكددره  رواه البخدار  يف صددحيحه: كتدداب بدددء الددومي   ابب كيددف كددا  بدددء الددومي إىل رعددول هللا   (2)
  ورواه مسل  يف صحيحه: كتاب اإلمار     1( ؛1رق  احلدي  )[  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]

 .  853( ؛1947إمنا األعدال ابلنية وأنه يدخ  يف الغزو وغريه م  األعدال  رقده ) ابب قوله 

http://www.islamqa.info/
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 مددد مور  والنددد  شدددرعا   معتدددر  وهدددي الكاتدددب قدددول مقدددا  تقدددو  ا،رعدددومة الكتابدددة أ  -  
 .(1)أخرى وابلكتابة  ر  ابلقول فبلغ ابلبماغ 

 إالا  ليلتدد  يبيددت فيدده يوصددي شدديء لدده مسددل  امددرئ مددق مددا»: قولدده  عندده  ور  قددد بدد 
 .(2)«عنده مكتوبة ووصيته

 .(3)فائد  وصيته لكتابة تك  مل اخلط عل  االعتدا  جيز مللو و 
 عدب  وتطدور بقائها وطول لثبا ا وأ لته  اإلثبات وعائ  أه  ابتت اليو  الكتابة أ  -هد

 .نسبتها وصحة عمامتها م  التحقق عل  ةنيا،ع العل 
 ذلد  علد  وقاد  أو الرمسيدة األوراق يف الطدماق كتدب إذا الدزوج فدإ  عدبق  مدا عل  وبناء  

 أو مقيقدددة  الطدددماق إيقدددا  يريدددد ال وهدددو يدددتلف   أ   و  (4) والقضدددائيةالنظاميدددة  اجلهدددات أمدددا 
 مينئد  الطدماق وقدو  مكد  فدإ  إنشدائه  و  عنده واإلخبدار الطدماق حبكايدة تلف  ذل  صامب

 ددددددددددددددددد

 . adl.moj.gov.sa(. ينظر: 4مس لة العد  ابخلطو  الب  مفل   جملة العدل  العد  )  (1)

. ورواه مسل  452 – 451(  ؛2738متفق عليه: رواه البخار  يف كتاب الوصااي  ابب الوصااي  رق  احلدي  )  (2)
 .713(  ؛4244يف صحي : كتاب الوصية  ابب وصية الرج  مكتوبة عنده  رق  احلدي  )

 . adl.moj.gov.sa(. يظر: 4لعد  )مس لة العد  ابخلطو  الب  مفل   جملة العدل  ا  (3)

 ،ا أييت:  –وهللا أعل   –ولعله ال فرق يف احلك  ب  كو  اجلهة قضائية أو مدنية   (4)
أ  هددد ا لددديس مددد  قبيددد  التحددداك  للدحددداك  الوضدددعية  إذ اهلدددد  يف الطدددماق الصدددور  اعتصددددار وثيقدددة الطدددماق  -1

 ظاميا .وتصديقها ن
 أ  عقد الطماق ال يشرت  اإلشها  عليه شرعا  أو تقييده يف ا كدة وإمنا ا،صاحل هي الدافعة ل ل . -2

الدددمنار  ابلتعدداو  مدد   –وقددد جدداء يف البيددا  اخلتددامي للدددؤمتر الثدداين جملددد  فقهدداء الشددريعة أبمريكددا ا،نعقددد بكوبنهدداج  
  2444مدد  يونيددو  25–22هددد ا،وافددق 1425ا ى األول لعددا  مدد  شددهر مجدد 7–4الرابطددة اإلعددمامية يف الفددرت  مدد  

 بش   االعتدا  ابلطماق ا،دين ما نصه:
 إذا طلق الرج  زوجته طماقا  شرعيا  فما مرج يف توثيقه أما  ا اك  الوضعية. -1"
دامده بعدد اعدتيفاء أما إذا تناز  الزوجا  مول الطماق  فإ  ا،راكز اإلعمامية تقدو  مقدا  القضداء الشدرعي عندد انع -2

 اإلجراءات القانونية المازمة.
وأ  اللجددوء إىل القضددداء الوضدددعي إلهنددداء الدددزواج مددد  الناميدددة القانونيدددة ال يرتتدددب عليددده ومدددده إهنددداء الدددزواج مددد  الناميدددة 

يف ه ه  الشرعية  فإذا مصلت ا،رأ  عل  الطماق ا،دين  فإهنا تتوجه به إىل ا،راكز اإلعمامية  وذل  عل  يد ا،ؤهل 
القضددااي مدد  أهدد  العلدد  إلمتددا  األمددر مدد  الناميددة الشددرعية  وال وجدده لمامتجدداج ابلضددرور  يف هدد ه احلالددة لتددوافر ا،راكددز 

 .  www.onislam.neينظر : موق  اإلعما  أو  الي   اإلعمامية وعهولة الرجو  إليها يف خمتلف ا،ناطق".

http://www.adl.maj.gov.sa/
http://www.adl.maj.gov.sa/
http://www.onislam.ne/
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 كدد اب   ابلطددماق اإلقددرار مسدد لة يف – هللا ر هدد  – الفقهدداء خددما  علدد  -وهللا أعلدد  – يتخددرج 
 :قوال  ذل  يف وهل 

 صدامبه بده ويؤاخد  واقد   إخبدارا   أو كتابدة ا،كد وب الصور  الطماق أ  :األول القول
 .الظاهر يف به ويؤاخ  الباط  يف زوجته فتبق   اينة  ال قضاء الطلقات عد  يف به ويعتد

 عندددددد وقدددددول  (3)والشدددددافعية (2)وا،الكيدددددة (1)احلنفيدددددة مددددد  الفقهددددداء مجهدددددور مددددد هب هددددد ا
 .ك اب   به ا،قر الطماق يف – تعاىل هللا ر ه  – (4)احلنابلة

 ".القضاء يف طماقا   كا  كاذب وهو أمس طلقت  قال ولو: "(5)القدير فت  يف جاء
 ومنده الفتدوى  يف صددق رجد  مث عليده حلدو مب أقدر وإ : "(6)ا،ال  العلي فت  يف وجاء

 ".ابلطماق اإلقرار ع  رجوعه
 تطلددق وإمنددا ابطنددا   زوجتدده تطلددق مل كدداذاب   ابلطددماق أقددر وإ : "(7)ا،طالددب أعددىن يف وجدداء

 ".شرعي لقاض   رفعته إذا ظاهرا  
 .(8)ا،عاصري  بع  هب ا وقال

 ددددددددددددددددد

 .3/428  البحر الرائق 4/7ينظر: فت  القدير   (1)

 .3/294ينظر: فت  العلي ا،ال    (2)

 .3/276   أعىن ا،طالب8/548  العزيز شرح الوجيز 14/157ينظر: هناية ا،طلب   (3)

 .22/222ينظر: اإلنصا    (4)

(5)  4/7. 

(6)  3/294. 

(7)  3/276 . 

الدددمنار  ابلتعدداو  مدد  الرابطددة  –مريكددا يف ا،ددؤمتر الثدداين ا،نعقددد بكوبنهدداج  جدداء يف قددرارات جمددد  فقهدداء الشددريعة أب  (8)
  : 2444م  يونيو  25 – 22هد ا،وافق 1425م  شهر مجا ى األوىل لعا   7 – 4اإلعمامية يف الفرت  م  

ه أ  مل يدر ه؛ أل  "أ  الطماق الصور  يؤخ  به صامبه ما ا  قد نطق بده أو وكد  غدريه يف إجرائده نيابدة عنده عدواء أرا 
الكتابددة هددي الوعدديلة األعاعددية للثبددات والتوثيددق يف واقعنددا ا،عاصددر أماددا يف ابب الداينددة فددما يعتددد بدده إالا مدد  النيددة يف 

 ا،ختار م  أقوال أه  العل ".
فد  (: "الطماق ا،دين إذا خما مد  تل17827وجاء يف موق  اإلعما  عؤال وجواب للشي  محدد ا،نجد يف الفتوى )
 زوج  ابلطماق ووق  عليه أو كتبه بما نية الطماق: مل يق  به طماق".

 ( وغريها.182468(  )179424(  )72894(  )127179وينظر: )
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 الرمسيددة الطددماق وثيقددة لتسددجي  كدداذاب   ابلطددماق وإخبدداره الددزوج إقددرار أ  :الثالالاين القالالول 
: بقولدده ذلدد  الددزوج ابتدددأ عددواء و اينددة  قضدداء ويقدد  الطلقددات عددد  يف وحيسددب الددزوج بدده يؤخدد 
 .طلقتها قد قال أو نع  : فقال امرأت؟ أطلقت: عؤال ع  أجاب أو الك ب  وأرا  طلقتها

 .(1)احلنابلة م هب وه ا
 قدددد: قدددال امدددرأ ؟ لددد : أو. نعددد  :قدددال امرأتددد ؟ أطلقدددت عدددئ  وإ : "(2)الفدددرو  يف جددداء

 ".وق  الك ب  يريد. طلقتها
 .(3)ا،عاصري  بع  به وقال
 

 :األدلة
 :األول القول أدلة

 :ابآليت قضاء الطالق وقوع على األول القول أصحاب استدل
 أ  بعضددك  فلعدد  إيلا  ختتصدددو  وإنكدد  بشددر  أان إمنددا»:  الندد  قددول الالالدليل األول:

 هدي فإمندا مسدل  حبدق لده قضديت فد  أمس   ما حنو عل  له ف قضي ع ب م  حبجته أحل  يكو 
 .(4)«ليرتكها أو فلي خ ها النار م  قطعة

 ددددددددددددددددد

 . 3/1414  شرح عدد  الفقه 14/378  ا،غت 236ينظر: التنقي  ا،شب  ؛  (1)
يدد  لدده ألدد  امددرأ ؟ فقددال: ال؛ أل  هدد ا مدد  ويددرى احلنابلددة أندده يرجدد  لنيددة الددزوج إذا كددا  اللفدد  غددري صددري  كدددا لددو ق

 الكناايت  وال يق  الطماق ابلكناايت إالا م  النية.
والدد   يظهددر أ  هدد ا غددري واقدد  يف الطددماق الصددور   فا،سددتخد  يف الواثئددق الرمسيددة وأمددا  اجلهددات القانونيددة األلفدداظ 

 الصرحية  و  الكناايت.

(2)  5/392. 

   وم  ذل : ه وقو  الطماق الصور   و  تفصي  لصور يف ور ت بع  الفتاوى ا،طلقة  (3)
 . fatwa.islamweb.netمركز الفتوى  إعما  ويب 

 . www.islamport.comأ.  . مسا  الدي  عفانة يف )فتاوى يس لون (  ا،وعوعة الشاملة 

رواه البخار  يف صحيحه: كتاب األمكا   ابب م  قضي له حبق أخيه فما أيخ ه فإ  قضاء احلاك  ال  :عليه قمتف  (4)
: كتداب األقضدية  ابب بيددا  هرواه مسدل  يف صددحيحو   1236( ؛7181رقد  احلددي )  حيد  مرامدا  وال حيدر  مددماال  

 .759(  ؛4473أ  مك  احلاك  ال يغري الباط   رق  احلدي  )

http://www.fatwa.islamweb.net/
http://www.islamport.com/
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 :الدللة وجه 
 والكشددف القلددوب علدد  االطددما  لتعدد ر ظهددر؛ مددا ابعتبددار يكددو  إمنددا القضدداء مكدد  أ 

 .مماال   حير  وال مراما   حي  ال ولكنه النوااي  ع 
 وأركاهندددا  شدددروطها متدددت إذا  (1)معتددر  العقدددو  مددد  كثدددري يف ةالصددوري أ  الالالالدليل الثالالالاين:

 .كاذاب   أ  صا قا   أكا  عواء قضاء به أخ  به الزوج أقر فدىت ابللف  معلق الطماق وعقد
 بوقددو  مندده إقددرار هددو لدد ل  كتابتدده أو زوجتدده بطددماق الددزوج إخبددار أ  الالالدليل الثالالالث:

 وهددو نفسدده  يف مجددة فدداإلقرار  (2)وغددريه الطددماق يف ظدداهرا   صددامبه بدده يؤاخدد  واإلقددرار الطددماق 
 وجتدرى ظداهره عل  القول فيحد  به  أقر ما حلقيقة نيته مبخالفة عر  وال به  حيك  ما أقوى م 
 .آاثره عليه

 نيدة علد  اليدد  أ  فكددا اليدد  علد  ابلقيداس أيضدا يسدتدل أ  وميكد  الدليل الرابالع:
 مقصدو  خالفدةمب عدر ال  هندا فكد ل  القاضي  نية لفتخا إذا احلالف بنية عر  وال ا،ستحلف

 .رمسيا   قثا،و  العقد
 :أييت مبا ابطناا  الطالق وقوع عدم على أصحاب القول األول واستدل

 مقددا  يقددو  فددما والكدد ب  للصدددق محتددد  إخبددار واإلقددرار إخبددار  ال إنشدداء الطددماق أ 
 .اإلنشاء

 !قا  صد عنه ابإلخبار يصري ال ك اب   عنه وا،خر
 .(3)مقيقة وقوعه لعد  وربه العبد ب   اينة الطماق يق  فما وعليه

 :املناقشة
 الطدددماق للفددد  اعدددتخدا  هدددو الطدددماق بوقدددو  – كتابدددة أو لفظدددا   – واإلخبدددار اإلقدددرار أ 

 أل  الطدماق؛ وقدو  عندد عدؤاله عندد بدنع  جبوابه أو ذل   كتابة أو طلقت: بقوله عواء الصري 
 .اباجلو  يف معا  السؤال

 ددددددددددددددددد

 .  www.dralsherif.netينظر:   (1)

 . 8/133 ينظر:  فة ا تاج  (2)

 . 8/133 ينظر:  فة ا تاج  (3)

http://www.dralsherif.net/
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 غدري مد  الطدماق بده يقد  الصدري  الطماق لف  أل  ظاهرا ؛ يق  كدا ابطنا   الطماق فيق  
 .(1)نية

 :الثاين القول أدلة
 :ابآليت و اينة قضاء الصور  الطماق بوقو  القائلو  اعتدل

 .(2)األول القول أ لة يف الوار   ظاهرا   الطماق وقو  أ لة الدليل األول:

 .(3) [ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] : هللا قول الدليل الثاين:
 :الدللة وجه
 [ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] :عدبحانه وقولده": (4)– هللا ر ه – اإلعما  شي  قال

 االعدتهزاء أ  علد   ليد .. بعدده والنكاح ا ل  والنكاح واخلل  والرجعة الطماق ذكر أ  بعد (5)
 ال واللعدب اهلدزل علد  عدالواألف األقدوال    وهو السخرية هو واالعتهزاء الكبائر  م  هللا بدي 
 يريد ال وهو... ومقاصد مقائق هلا الشار  جع  اليت ابألقوال تكل  فد ... واحلقيقة اجلد عل 
 مسددتهزئ فهددو... هلددا محصددلة األلفدداظ هدد ه جعلددت الدديت مقاصدددها وال هلددا  ا،قومددة مقائقهددا هبددا

 آاثرهدا ترتدب عدد  التصدرفات وإبطال إبطاله  وجب مراما   هبا االعتهزاء كا  فإذا... هللا آبايت
 إبلزامدده هلعبدد إبطددال وجددب مكدهددا لددزو   و  هبددا اللعددب غرضدده ا،سددتهزئ كددا  فددإذا... عليهددا

 ".أمكامه
 بددده قصدددد فدددإذا اعدددتحماله بعدددد البضددد  و دددرمي الزوجيدددة عقدددد إهنددداء لقصدددد شدددر  فدددالطماق

 ألغدراض مقصو ه  ع صرفه فقد  نيوية وغاايت مالية مقاصد و قيق الزوجية عقد إبقاء ا،طلق
 .والعب  اللهو ع  له صيانة وآاثره الطماق حبك  وإلزامه قصده إبطال فيلز  نفعية 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]: هللا قدددددددددددول الالالالالالالالالالالالدليل الثالالالالالالالالالالالالث:

 ددددددددددددددددد

: "ف ما إ  قال: طلقتها  وأرا  الك ب طلقت؛ أل  لف  الطماق صري  يق  به الطماق م  14/378جاء يف ا،غت   (1)
 غري نية".

 . 25عبق ؛  (2)

 (.231عور  البقر   جزء م  اآلية: )  (3)

 .6/2163إقامة الدلي  عل  إبطال التحلي    (4)

 (.231عور  البقر   جزء م  اآلية )  (5)
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 .(1)[  ڦ ڤ ڤ ڤ 
 :الدللة وجه
 هبدا  يعبد  أ  ألمدد حيد  فدما غلدي ؛ ميثداق وهدي محرتمدة  اإلعما  يف الزوجية رابطة أ 

 وابطندددا   ظددداهرا   الصدددور  الطدددماق وإيقدددا   (2)نفعيدددة ورغبدددات أهدددواء لتحقيدددق يدددةمط جيعلهدددا أ  وال
 .والعب  التماعب ع  ويصونه مرمته العقد هل ا حيف 

 والطدددماق النكددداح: جدددد وهدددزهل  جدددد جدددده  ثدددماث»:  النددد  قدددول الالالالدليل الرابالالالع:
 .(3)«والرجعة

 النكدددداح: لعددددب فدددديه  لدددديس ثددددماث»: قددددال ا،سدددديب بدددد  عددددعيد عدددد  :الالالالالدليل اخلالالالالامس
 .(4)«والعتق والطماق

 والطدددماق النكددداح هبددد  يلعدددب ال ثدددماث»: قدددال  الدددر اء أ  عددد  :الالالالدليل السالالالادس
 .(5)«والعتاق

 اجلاهليدة يف الرجد  كدا : "قدال أنده – هللا ر ده – البصدر  احلسد  عد  :الدليل السالابع

 ڤ ٹ ٹ] :هللا فد نزل العبدا   كندت ويقدول يراجد  مث ويعتدق العبدا   كندت فيقول يطلق

 فهددو العبددا   كنددت إين فقددال نكدد  أو أنكدد   أو مددر،ر  أو طلددق  مدد »:  فقدال (6) [ ڤ ڤ ڤ
 .(7)«جائز
 ددددددددددددددددد

 (.21عور  النساء  اآلية )  (1)

 . www.islamport.comينظر: فتاوى يس لون   أ.  . مسا  الدي  عفانة  ا،وعوعة الشاملة   (2)

 .19؛ هعبق خترجي  (3)

والبيهقي يف السن  الكرى: ابب صري  ألفاظ  ( 2416/512)رقده  3/787رواه مال  يف ا،وط : جام  النكاح   (4)
 .  (14995) رقده 7/558 الطماق 

؛ ورواه ععيد 4/114( 18442) قده  ر قال ليس يف الطماق والعتاق لعبابب م  رواه ب  أ  شيبة يف ا،صنف:   (5)
"  6/227   وقدال األلبداين يف إرواء الغليد 1/415( 1644)رقدده   : ابب الطدماق ال رجدو  فيدههب  منصور يف عنن

 إعنا ه صحي  إىل احلس "

 .   231عور  البقر  : م  اآلية :  (6)

إرواء يف قدددال األلبددداين   4/115( 18446) لعدددبرواه ابددد  أ  شددديبة يف ا،صدددنف  قدددال: لددديس يف الطدددماق والعتددداق   (7)
 " .  ا مرع  صحي  اإلعنا  إىل احلس وه: " 6/227الغلي  

http://www.islamport.com/
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 راجعتدد   طلقتدد  : هللا حبدددو  يلعبددو  أقددوا  ابل مددا»:  الندد  قددول :الالالدليل الثالالامن 
 .(1)«راجعت  طلقت  

 
 :سبق مما الدللة وجه
 اللعددب مدد  صدديانتها ضددرور  لدد وع ا،دد كور   العقددو  مرمددة عظدد  علدد  األما يدد   لددت

 أمددا  ذلد  بكتابدة أو لفظدا   زوجتده بتطليدق أقدر ومدد  وهدزال   جددا   بوقوعهدا ابحلكد  وذلد  والعبد 
 يقصدده؛ مل أو قصدده طماقده بوقدو  حيكد  فإنده لد ل  ا،ثبتدة الطدماق وثيقدة وأخ  الرمسية اجلهات
 .احلك   و  اللف  قصد يف اهلزل م  الشرتاكه

 :املناقشة
 تددف  وال منفعدة  به حيص  فما ولغو عب  اهلزل أل  يستقي ؛ ال ابهلزل الصورية ربط أ 

 أندده يتحقددق فددما مصدداحل  بدده و صدد  مضددار  بدده تندددف  فإندده الصددور  الطددماق خبددما  مضددر   بدده
 .(2)هزل

 :جياب أن ميكن
 مد  ليس والقوان  األنظدة عل  التحاي  جراء واالعتحقاقات األموال عل  احلصول أ 

 .الصور  للطماق األكر الداف  وهو ا،فاعد و رء ا،صاحل جلب قبي 
 علدد  و ايدد  وغددش كدد ب إرا تدده عددد  مدد  الطددماق صددور  إظهددار أ  الالالدليل التاسالالع:

 بدد  الددزوج عليدده يقددر فددما  (3)شددرعا   عندده منهددي ذلدد  وكدد  األمددر لددويل وخمالفددة والقددوان  األنظدددة
 .رمسي أبما  الدولة تل  يف يقي  أنه ما ا  كافر   ولة يف كا  ولو به  يؤاخ 

 وميكن أن يستدل هلم أيضاا ابألدلة اآلتية:

 ددددددددددددددددد

والبيهقي يف السن    289؛ (2419الطماق  ابب مدثنا عويد ب  ععيد  رقده ) أبوابرواه اب  ماجه يف عننه:   (1)
نا ه اب  تيدية يف بيدا  الددلي  علد  وجو  إع  7/528  (14898رقده )  الكرى : ابب ما جاء يف كراهية الطماق

وضدعفه األلبداين يف ضدعيف عدن  ابد    1/342ومس  إعنا ه اب  القي  يف إغاثدة اللهفدا    6/258بطما  التحلي  
 .155( ؛2417-444ماجه رق  )

 . ar.islamway.netينظر: الزواج الصور  وأمكامه   . خالد ا،صل   طريق اإلعما    (2)

 . www.dralsherif.netينظر: وق  أ.  . محدد عبدالغفار الشريف   (3)

http://www.ar.islamway.net/
http://www.dralsherif.net/


 الطالق الصوري حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي 

 

35 

 للعبدد ولديس الشدار   مكد  مد  هدو األعدباب علد  األمكدا  ترتدب أ  الدليل العاشر: 
 مكدده  لزمده ابلسدبب الدزوج أقدر فدإذا! احلكد  عدد  ويقصدد للحكد  ا،وجدب السبب يتعاط  أ 

 .آاثره عليه وجرت
 قصدده  بنقدي  ا لد  يعامد  فكددا التحلي   نكاح عل  القياس ر:الدليل احلادي عش

 بنقدي  صدوراي   ا،طلدق يعامد  فكد ل  األول  الدزوج علد  ابق   و رميهدا عليده  محرمدة ا،درأ  وتكو 
! ملدده بقدداء بدد  البضدد   ددرمي بدده يقصددد ومل رمسيددا   ووثقدده بوقوعدده أخددر الدد   طماقدده ويقدد  قصددده
 .مقصو ه ضد به ليحقق شرعيا   ا  عقد عقد منهدا كما   أ  جبام 

 العقدددو  صددديغ وخصوصدددا   ظددداهره علددد  الكدددما  إجدددراء األصددد  أ  الالالالدليل الثالالالاين عشالالالر:
 كدا  ولدو ظداهره عل  الكما     – كتابة أو لفظا   – طلق أبنه الزوج أقر فإذا ا رمة  الشرعية
 .ذل  خلما  قاصدا   محتاال  

 علدد  محدددول فإندده الكددما ؛ أنددوا  عامددة   شدد هدد ا: "تعدداىل – هللا ر دده – القددي  ابدد  قددال
 فدإ  أمكامهدا  هبدا الشدار  علدق الديت الشدرعية األمكدا  العديدا اإلطدماق عندد منده ا،فهو  معناه
 .ا،عاين تل  عل  حيدلها أ  عليه وا،ستد  معانيها  األلفاظ بتل  يقصد أ  عليه ا،تكل 

 لغريهددا قاصدددا   أو ،عانيهددا  قاصددد غددري هبددا تكلدد  بدد  معانيهددا  هبددا ا،ددتكل  يقصددد مل فددإ 
 كددد  ا،عددىن  الشددار  ألزمدده ا،عدىن يقصددد مل العبددا   أو هددازال   كددا  فدإ  قصددده  عليدده الشددار  أبطد 
 وجدرت به ألز  هازال   اإلعما  بكلدة الكافر تكل  لو ب  والرجعة  والنكاح والطماق ابلكفر هزل
 الشدار  يعطده مل: أبطد  ما خما  مظهرا   محتاال   ماكرا   خما عا   هبا تكل  وإ   ا  ظاهر  أمكامه عليه

 بعقدد محدر  فعد  أو واجدب إعدقا  علد  امتدال مد  وكد  ة نديالع بعقدد وا،درا  كا لد  مقصو ه 
 .(1).."الباط  األمر وأبط  أظهره قول أو

 القددول عنددد وأماددا األمكددا   بدده تنددتظ  الصددور  الطددماق إيقددا  أ  الالالدليل الثالالالث عشالالر:
 هدد ا  علدد  ترتتددب كبددري  مفاعدد فددإ  النكدداح تثبددت وال تثبتدده الرمسيدة الواثئددق أ  مدد  إيقاعدده بعدد 
 :منها

 اجلهدات أما  ألنه إرثها م  الزوج يتدك  مل الزوجة ماتت فلو نظاما   اإلرث تع ر -أ

 ددددددددددددددددد

 .98-3/97إعما  ا،وقع    (1)
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 ا،ددرياث  علدد  احلصددول مدد  الزوجددة تددتدك  مل الددزوج مددات ولددو بددزوج  لدديس الرمسيددة 
 تددت  إمنددا الصددور  للطددماق فيهددا حيتدداج الدديت بما الدد يف وخصوصددا   ا،ددرياث قسدددة أل 
 .الرمسية اجلهات قب  م 

 اجلهدددات أمدددا  بزوجدددة ليسدددت ألهندددا الصدددداق  مدددؤخر علددد  الزوجدددة مصدددول تعددد ر -ب
 .الرمسية

 ميكددد  ال إذ لوالدددده   الصدددور  الطدددماق بعدددد إجنددداهب  مت الددد ي  األوال  نسدددبة تعددد ر -ج
 بددزوج لدديس الرمسيددة اجلهددات يف الوالددد أل  هويددة بطاقددة أو مدديما  شددها   اعددتخراج

 .مقوقه  م  لكثري وضيا  عليه  عظي  ضرر ه ا ويف
 الطددماق  بعددد للولددد إجناهبدددا أو معددا   الددزوج  وجددو  جددراء والريبددة التهدددة مصددول -د

 .العقوبة خشية هلا لصديق نسبته الزوجة تدعي قد ب 
 !األول عصدة يف بقائها رغ  رمسيا   آخر برج  ا،رأ  زواج إمكا  -ه
 .احلقائق كشف م  خوفا   الزوجا  يعيشه ال   النفسي القلق -و
 يف الصدورية العقدو  هلد ه ا،سدلد  تعداطي خدمال مد  للعدما  مسيئة صور  إظهار -ز

 عدد  صددد هدد ا ويف األنظدددة  علدد  هبددا والتحايدد  للواقدد  خمالفتهددا رغدد  الكفددار بددما 
 .كفروا لل ي  وفتنة هللا عبي 

 التماعددددب ابب يفددددت  الصددددور  الطددددماق وقددددو  عددددد ب القددددول أ  الالالالالدليل الرابالالالالع عشالالالالر:
 عدد  عندد الواقعدة للفوضد  منوذجدا   تعطدي السدؤال هد ا قدراء  ولعد  الشرعية  األمكا  يف والعب 
 : عليها والتحاي  الشرعية العقو  امرتا 

 أطلقهدا أ  زوجديت علديا  أحلادت وقد مسلدة  عربية امرأ  م  عنوات عب  من  متزوج أان"
 هلدددا يتسدددىن كدددي وذلددد  هلدددا  معاشدددريت يل لتحددد  إعدددماميا   عليهدددا وأكتدددب ومددددنيا   صدددوراي   طماقدددا  
 ابدد  يقددي  ميدد  إىل عددافرت مث ذلدد   هلددا وكددا  العربيددة  الدولددة إمدددى مدد  خالتهددا ابدد  إمضددار
 كدي هندا إىل عدا ت هندا  السدفار  يف الدزواج عقدد وثقدا أ  وبعد إعماميا   عليه وعقدت خالتها
 شدهور عتة موايل بعد وفعما   كوبنهاج   يف هنا للقامة خالتها ب ا اعتحضار إجراءات تكد 
 جييدز ال هندا فالقدانو  طبعدا   وصدوراي   جداراي   زوجديت علد  عقدده يدزال وال هنا إىل  خوله م  متك 
 علددد  زوجددديت خالدددة ابددد  حيصددد  مدددىت أ  بينهددددا العقدددد علددد  عدددنت  مدددرور قبددد  االنفصدددال هلددددا

 ويعيشدا  مقيقيدا   زواجدا   وتزوجهدا إعدماميا   عقددا   أختهدا علد  عقدد أنده مصد  وما اآل  اإلقامة 
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 مكدد  مددا: اآل  بصددد ه أان الدد   والسددؤال بددرااين  إعددمامي بعقددد كددزوج  أشددهر أربعددة مندد  معددا   
 خالتهدا اب  عل  تعقد تزال ال أهنا اعتبار عل  شبهة أية يتداخلها ه  زوجيت؟ وب  بيت العماقة
 زوجدديت علدد  يعقددد اليددزال وهددو خالتهددا ابدد  مدد  زوجدديت شددقيقة واجز  مكدد  ومددا وصددوراي ؟ مدددنيا  
 أنده زوجديت شدقيقة مد  الفعلدي وبزواجده عليهدا الصدور  بعقده أنه يعتر ه  ا،دين؟ القانو  حبك 
 .(1).."األخت ؟ جيد 

 
 :القجيح
 وابطندا   ظداهرا   و ايندة  قضداء الصدور  الطدماق بوقو  القول هو – أعل  وهللا – ا،ختار

 ابإلخبدار ةندا،قرو  أو اللفد  عد  اجملدر   والقضدائية النظاميدة اجلهات أما  الرمسية ابلكتابة كا  ذاإ
 بده يؤاخد  ال الد   االضدطرار لدرجدة موصدما   ملجئدا   إكراهدا   لد ل  الباعد  يكد  مل ما ك اب   عنه

 :أييت ،ا وذل  صامبه 
 تلف  مىت قوعهو  واعتبار الطماق عقد مرمة بتعظي  جاءت الشرعية النصو؛ أ  -1

 الرمسيددة النددداذج علدد  والتوقيدد  وكتابتده وقوعدده عدد  واإلخبددار نيدة  بددما ولددو الددزوج بده
 غدددري إلرا   امتددددال أ  يددددف  والزوجدددة الدددزوج معلومدددات اعدددتيفاء مددد  بددده اخلاصدددة
 .واقعا   ويكو  الطماق بصري  التلف  مك  في خ  الطماق صري 

 الددزوج  عدد  ا،فاعددد مدد  الكثددري يدددرأ قضدداء وقوعدده مدد   اينددة بوقوعدده احلكدد  أ  -2
ددد  أ  وخصوصدددا   ا،سدددلد   ونزاهدددة اإلعدددما  صدددفاء ويظهدددر واألوال    البواعددد  ج 
 .والقوان  األنظدة عل   اي  وفيها محرمة الصور  للطماق

 مبامدددة  كاندددت إ  ا،رغوبدددة ا،صددداحل ابب الدددزوج  علددد  يغلدددق ال القدددول هددد ا أ  -3
 كدددا  وإ ) العدددد  زمددد  خدددمال ا،راجعدددة مث وتوثيقددده الشدددرعي الطدددماق إيقدددا  فلهددددا
 (.للحقوق مفظا   ذل  توثيق هبدا األوىل

 ميددد  نفددديس كدددما  ابلقصدددد العقدددو  صددديغ عماقدددة ضدددبط يف – هللا ر ددده – القدددي  والبدد 
 :يقول

 ددددددددددددددددد

 . www.dralsherif.netموق  أ.  . محدد عبدالغفار الشريف   (1)

http://www.dralsherif.net/
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 يقصدد مل فإ  قاصدا   يكو  ال أو هبا للتكل  قاصدا   يكو  أ  إماا العقو  بصيغ ا،تكل " 
 بغااي ددا عا،ددا   يكددو  أ  فإماددا هبددا؛ للددتكل  قاصدددا   كددا  وإ ... شدديء يهدداعل يرتتددب مل هبددا الددتكل 
 عليدده يرتتدب مل هلدا متصدورا   وال مبعناهدا عا،دا   يكد  مل فدإ ... البتدة معانيهدا يددر  ال أو هلدا متصدورا  

 ماافإ مبدلوهلا عا،ا   ،عانيها متصورا   كا  وإ  ذل   يف اإلعما  أئدة ب  نزا  وال أيضا   أمكامها
 يكدد  مل وإ  ولزمتدده  مقدده يف أمكامهددا ترتبددت اهلدد قاصدددا   كددا  فددإ  ال  أو هلددا قاصدددا   يكددو  أ 

 الدتكل  غدري يقصدد مل فدإ  معناها  غري وال معناها يقصد ال أو خمافها يقصد أ  فإماا هلا قاصدا  
 قصدد إ فد ال  أو قصدده لده جيدوز مدا يقصدد أ  فإماا معناها  غري قصد وإ   ...كاهلازل فهو هبا
 هد ه أمكدا  تلزمده مل... قبلي كا  زوج م ( طالق أنت) بقوله يقصد أ  حنو قصده له جيوز ما

 كدددالتكل  قصدددده  جيدددوز مددداال هبدددا قصدددد إ  وأمدددا... يف وأمدددا تعددداىل  هللا وبددد  بينددده فيددددا الصددديغ
 علدد  احليلددة بقصددد وخالعتهددا الددراب  بقصددد واشددرتيت وبعددت التحليدد   بقصددد وتزوجددت بنكحددت

 فهد ا ذلد   أشدبه ما أو الشفعة أو الزكا  إعقا  عل  احليلة بقصد ومبلكت عليه   لو ا فع 
 لديندده ومناقضددة هللا  معصددية علدد  وإعانددة للواجددب وإعددقاطا   للدحددر  تنفيدد ا   مقصددو ه حيصدد  ال

 وا،كددر اخلدددا  طريددق عددال  أ  كدددا... والعدددوا  اإلمث علدد  إعانددة ذلدد  علدد  فإعانتدده وشددرعه 
 مد  و خلده وجهده علد  راألمد أتد  ممد  نفدر  أشد عنه وه  أوض   قلوهب  ويف مقت أ الناس عند
 .(1)..."اببه

 ددددددددددددددددد

 .99-3/98إعما  ا،وقع    (1)
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 اخلامتة 

 

 آلددده وعلددد  محددددد نبيندددا علددد  والسدددما  والصدددما  الصددداحلات  تدددت  بنعدتددده الددد   هلل احلددددد
 .أمجع  وصحبه

 :وبعد
 :البح  نتائج أبرز فه ه
 وثيقدددة علددد  احلصدددول نهدددام اهلدددد  للطدددماق  انزلدددة صدددور  هدددو الصدددور  الطدددماق -1

 غددري خدددمات أو ماليددة إعدداانت علدد  احلصددول يف منهددا لماعددتفا   الرمسيددة الطددماق
 .النكاح بقاء مال نظاما   مستحقة

 الدددددورقي  والطدددددماق اخلطدددددي  الطدددددماق: منهدددددا إطماقدددددات عدددددد  الصدددددور  للطدددددماق -2
 .ا،دين الطماق صور م  صور  أيضا   وهو ا،صلحي والطماق اإل ار   والطماق

 وإبقدداؤه ظدداهرا   بعضدده أو النكدداح عقددد مدد : أبندده الصددور  الطددماق تعريددف كدد مي -3
 .ابطنا  

 مددددال تثبدددت ماليدددة إعددداانت علددد  احلصددددول: الصدددور  للطدددماق الددددواف  أبدددرز مددد  -4
 النداس مقدوق مد  والتهدرب البلدا  بع  يف اإلقامة مق عل  واحلصول  الطماق
 الدتدك  أو  والقضائية النظامية االعتحقاقات بع  يف األولوية وكسب و يوهن  

 .فاعله وتعاقب متنعه بما  يف الزوجات تعد  م 
 .الصور  للطماق ا،عاصر  الصور يف واالضطرار اإلكراه ابع  غياب -5
 :صور   الصور  للطماق -6

 .إنشاء به التلف  م  الطماق توثيق: األوىل
 .للف ا ع  جمر ا   ابلكتابة أو إخبارا   به التلف  م  الطماق توثيق: الثانية

 حير  الطماق الصور  جبدي  صوره ؛ ألنه  اي  وك ب.  -7
 .ابالتفاق إنشاء   به التلف  م  رمسيا   توثيقه عند الصور  الطماق يق  -8
 يف إخبارا   به التلف  م  أو اللف  ع  جمر ا   رمسيا   توثيقه عند الصور  الطماق يق  -9

 .الفقهاء قويل أص 
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 الزوجدة مراجعدة مث ا،بامدة  ل،غدراض يالشدرع الطدماق وثيقدة مد  االعدتفا   للزوج -11 
 .العد  زم 

 يتقبلدده أ  عددبحانه وأعدد له قدددمت  فيدددا وفقددت قددد أكددو  أ  الكددرمي هللا أعدد ل.. ختامددا  
 .كلها األمور يف عاقبيت حيس  وأ  به  وينف  مت

 .العا،  رب هلل واحلدد
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 املراجع

 

هددد(    قيددق : 545 مامددد محددد بدد  محدددد الغددزايل )تإميداء علددو  الدددي   تصددنيف اإلمددا  أ  -1
   . 1992-هد1412عيد إبراهي     ار احلدي    القاهر    الطبعة األوىل   

اآل اب الشددددرعية وا،ددددن  ا،رعيددددة   لشدددددس الدددددي  أ  عبدددددهللا محدددددد بدددد  مفلدددد  ا،قدعددددي )ت  -2
بدددريوت   الطبعدددة  هدددد(   مققددده : شدددعيب األرانؤو    وعددددر القيدددا    مؤعسدددة الرعدددالة  763
   . 1996-هد1416األوىل 

   يدددي الددددي  أ  زكدددراي حيدددو بددد  شدددر  الندددوو  األذكدددار ا،نتخبدددة مددد  كدددما  عددديد األبدددرار  -3
-1375الطبعدددددة الرابعدددددة )  لبندددددا -بدددددريوت   ار إميددددداء الدددددرتاث العدددددر   الدمشدددددقي الشدددددافعي

1955).   

الدددي  األلبدداين ا،كتددب اإلعددمامي  إرواء الغليدد  يف ختددريج أما يدد  منددار السددبي    دددد انصددر  -4
  .1985 -هد 1445الطبعة الثانية 

 -هددد 826أعددىن ا،طالددب شددرح روض الطالددب  للقاضددي أ  حيددو زكددراي األنصددار  الشددافعي ) -5
 القاهر .  –هد(  جتريد العمامة محدد ب  أ د الشوبر    ار الكتاب اإلعمامي 926

  أ  عبدددهللا محدددد بدد  أ  بكددر ا،عددرو  اببدد  اعددما  ا،ددوقع  عدد  رب العددا،   لشدددس الدددي -6
هددد(  رتبدده وضددبطه وخددراج آايتدده: محدددد عبدالسددما  إبددراهي    ار الكتددب 751قددي  اجلوزيددة )ت 

  .1991 -هد 1411الطبعة األوىل  –بريوت لبنا   –العلدية 

 اجلوزيددددة قددددي  ابدددد   أيددددوب بدددد  بكددددر أ  بدددد  دد  الغضددددبا  طددددماق مكدددد  يف اللهفددددا  إغاثددددة -7
 اخلدداين  فرقددد مكتبددة/لبنددا  بددريوت  اإلعددمامي  ا،كتددب  عفيفددي محدددد:   قيددق(هددد751:ت)

 . 1988/هد1448 الثانية : الطبعة  السعو ية العربية ا،دلكة الرايض 

خدرج أما يثده   إقامة الددلي  علد  إبطدال التحليد   للمدا  ابد  تيديدة )ضدد  الفتداوى الكدرى( -8
  .مكتبة نزار مصطف  البار :اشر .محدد محدد  مر  الن :وعلق عليه

 الشدافعي الشدربيت اخلطيدب أ دد بد  محددد الددي   شددس  لشدجا  أ  ألفداظ مد  يف اإلقنا  -9
 – الفكدر  ار: الناشدر  الفكدر  ار - والدراعدات البحدوث مكتدب  قيدق:  (هدد977: ا،توىف)

 .بريوت

بدددد  عددددليدا   اإلنصددددا  يف معرفددددة الددددراج  مدددد  اخلددددما   لعددددماء الدددددي  أ  احلسدددد  علددددي -14
   . 1996-هد1417  1 . عبدهللا الرتكي   ار هجر   : قيق  هد(885ا،ر او  )ت 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق  للما  زي  الددي  بد  إبدراهي  بد  محددد ا،عدرو  اببد  جندي   -11
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هد(  ضبطه وخرج آايته وأما يثه: الشي  زكدراي عددريات.  ار الكتدب 974ا،صر  احلنفي )ت 
  . 1997 -هد 1418لبنا   الطبعة األوىل  –بريوت  –العلدية 

بدائ  الصنائ  يف ترتيب الشرائ   للمدا  عدماء الددي  أ  بكدر بد  مسدعو  الكاعداين ) ت  -12
   .ا،كتبة العلدية  بريوت  لبنا   هد(587

بدايددة اجملتهددد وهنايددة ا،قتصددد  للمددا  أ  الوليددد محدددد بدد  أ ددد بدد  محدددد بدد  رشددد احلفيددد  -13
هددددددد(  قيددددددق وتعليددددددق وختددددددريج: محدددددددد صددددددبحي مسدددددد  مددددددماق  الطبعددددددة األوىل 524-595)

 هد.1415

 شهدد( )هبدام897التاج واإلكلي  ،ختصر خلي   أل  عبدهللا محددد بد  يوعدف ا،دواق )ت -14
  .مواهب اجللي (

 الددددرمي  عبددددد بدددد  الددددر   عبددددد محدددددد العددددما    ألالرتمدددد   جددددام  بشددددرح األمددددوذ   فددددة -15
 .  بريوت – العلدية الكتب  ار   (ده1353 ت) ا،باركفورى

 روجعدددت  اهليتددددي مجدددر بددد  علدددي بددد  محددددد بددد   دددد  ألا،نهددداج شدددرح يف ا تددداج  فدددة -16
 لصدامبها مبصدر الكدرى التجاريدة ا،كتبدة  العلدداء مد  جلندة مبعرفة نس  عد  عل : وصححت
 .محدد مصطف 

لفددداء إمساعيدد  ابدد  كثددري تفسددري القددرآ  العظددي    للمددا  اجلليدد  احلدداف  عدددا  الدددي  أ  ا -17
هدددد(   قدددد  لددده : عبددددالقا ر األرانؤو     ار السدددما    الدددرايض   774القرشدددي الدمشدددقي )ت

   . 1992-هد1413 ار الفيحاء    مشق   الطبعة األوىل   

 أتليدفالتنقي  ا،شدب  يف  ريدر أمكدا  ا،قند  يف فقده إمدا  السدنة ا دد بد  منبد  الشديباين   -18
 –( ا،كتبدددددة السدددددلفية 885 – 817سددددد  علدددددي بددددد  عدددددليدا  ا،دددددر او  )عدددددماء الددددددي  أ  احل

 هد.1446القاهر . الطبعة الثانية 

هدد( إشدرا  ومراجعدة الشدي  279 – 244جام  الرتم    للحاف  أ  عيسد  الرتمد   ) -19
 -هددددد 1421صدددداحل بدددد  عبدددددالعزيز آل الشددددي    ار السددددما  للنشددددر والتوزيدددد   الطبعددددة الثانيددددة  

2444.  

دو  علددد  كفايدددة الطالدددب الدددرابين لرعدددالة ابددد  أ  زيدددد القدددريواين   للشدددي  علدددي ماشددية العددد -24
 .الصعيد  العدو  ا،الكي  ا،كتبة الثقافية   بريوت

 دددد أمدد  الشددهري اببدد  عابدددي     ماشددية بدد  عابدددي  ) ر  ا تددار علدد  الدددر ا،ختددار ( -21
دددد معددوض   ار الكتددب علددي مح :عددا ل أ ددد عبدددا،وجو   والشددي  :الشددي  : راعددة و قيددق

   . 1994-هد1415  1العلدية  بريوت  لبنا    

  .الدر ا،ختار    دد عماء الدي  احلصكفي   " منت م  ر  ا تار " -22
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الدددددروض ا،ربددددد  شدددددرح زا  ا،سدددددتقن   للشدددددي  منصدددددور بددددد  يدددددونس البهدددددويت  الطبعدددددة الثالثدددددة  -23 
 هد.1445

يدددددددددددددددق اإلعدددددددددددددددما   الدددددددددددددددزواج الصدددددددددددددددور  وأمكامددددددددددددددده   .خالدددددددددددددددد ا،صدددددددددددددددل   موقددددددددددددددد  طر  -24
ar.islamway.net. 

 – 249عددن  ابدد  ماجدده  للمددا  احلدداف  أ  عبدددهللا محدددد بدد  يزيددد بدد  ماجدده القددزويت ) -25
هد(  إشرا  ومراجعة: الشي  صاحل ب  عبدالعزيز آل الشي    ار السما   الطبعة الثانيدة 273

  . 2444 -هد 1421

 – 242شدددددع  السجسدددددتاين )عدددددن  أ   او   للمدددددا  احلددددداف  أ   او  عدددددليدا  بددددد  األ -26
هددددد(  إشددددرا  ومراجعددددة صدددداحل بدددد  عبدددددالعزيز آل الشددددي    ار السددددما   الطبعددددة الثانيدددددة 275

  . 2444 -هد 1421

(  458السددن  الكددرى  إلمددا  ا دددث  أ  بكددر أ ددد بدد  احلسدد  بدد  علددي البيهقددي )ت -72
 .   1994 -هد 1414مكة ا،كرمة  – قيق: محدد عبدالقا ر عطا  مكتبة  ار الباز 

عددن  عددعيد بدد  منصددور  عددعيد بدد  منصددور اخلرعدداين   قيددق: مبيددب الددر   األعظدددي   -28
 هد. 1443اهلند  الطبعة األوىل  –الدار السلفية 

 – 597الشرح الكبري  لشدس الدي  أ  الفرج عبدالر   بد  محددد بد  قدامدة ا،قدعدي ) -29
 هد(.682

لعمامة محددد بد  صداحل العثيدد    ار ابد  الشرح ا،دت  عل  زا  ا،ستقن   لفضيلة الشي  ا -34
اجلددوز   طبدد  إبشددرا  مؤعسددة الشددي  محدددد بدد  صدداحل العثيددد  اخلرييددة  الطبعددة األوىل صددفر 

 هد. 1427

شددرح عدددد  الفقدده للدوفددق ابدد  قدامددة  لددد  .عبدددهللا بدد  عبدددالعزيز اجلددري   مكتبددة الرشددد   -31
 .هد1433الرايض  الطبعة السابعة -ا،دلكة العربية السعو ية

هددد( عددامل 1451شددرح منتهدد  اإلرا ات  للشددي  منصددور بدد  يددونس بدد  إ ريددس البهددويت )ت -32
  . 1993 -هد 1414بريوت  الطبعة األوىل  –الكتب 

إشدرا  ومراجعدة   هدد(256صحي  البخار   للما  احلاف  محددد بد  إمساعيد  البخدار  ) -33
-هدد1421  2شدر والتوزيد    صاحل ب  عبددالعزيز آل الشدي    ار السدما  للن :فضيلة الشي 

2444 .   

   . 1987-هد1447صحي  مسل  بشرح النوو     ار الراي  للرتاث   الطبعة األوىل    -34

إشددددرا    هددددد(261صدددحي  مسددددل   للمدددا  أ  احلسدددد  مسددددل  بددد  احلجدددداج القشدددري  )ت -35
  2صدداحل بدد  عبدددالعزيز آل الشددي    ار السددما  للنشددر والتوزيددد     :ومراجعددة فضدديلة الشددي 
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   . 2444-هد1421 

الصدددورية يف التعاقدددد   راعدددة مقارندددة  عرفدددات مدددر او   رعدددالة ماجسدددتري  جامعدددة النجددداح  -36
   . (2414الوطنية  فلسط  )

 . صددداحل بددد  عبددددالعزيز الغليقدددة  مطبوعدددات اجلدعيددددة   صددديغ العقدددو  يف الفقددده اإلعدددمامي -37
الطبعددة   عربيددة السددعو يةا،دلكددة ال   ار كنددوز أشددبيليا  الفقهيددة السددعو ية )الدراعددات الفقهيددة(

  . 2446-هد1427  األوىل

العزيددز شددرح الددوجيز ا،عددرو  ابلشددرح الكبددري  للمددا  أ  القاعدد  عبدددالكرمي بدد  محدددد بدد   -38
هددد(   قيددق وتعليددق: الشددي  علددي محدددد معددوض  623عبدددالكرمي الرافعددي القددزويت الشددافعي )

لبندددددا   الطبعدددددة األوىل  –وت بدددددري  –والشددددي  عدددددا ل أ دددددد عبددددددا،وجو    ار الكتدددددب العلديدددددة 
  . 1997 -هد 1417

عو  ا،عبدو  شدرح عدن  أ   او   أل  الطيدب محددد قدس احلدق العظدي  آاب    مد  شدرح  -39
لبنددا   الطبعددة األوىل  –بددريوت  –احلدداف  قددس الدددي  ابدد  قددي  اجلوزيددة   ار الكتددب العلديددة 

  . 1994 -هد 1414

  أ  منيفددة النعدددا   للشددي  نظددا  ومجاعددة مدد  الفتدداوى اهلنديددة يف مدد هب اإلمددا  األعظدد -44
لبندا   الطبعدة الرابعدة  –علداء اهلند األعما    ار إمياء الرتاث العدر  للنشدر والتوزيد   بدريوت 

  . 1986 -هد 1446

 ا،وعوعة الشاملة. .مسا  الدي  عفانة :فتاوى يس لون  أ.  -41

  مجدر العسدقماين  طبعدة فت  البار  بشرح صدحي  البخدار    للحداف  أ دد بد  علدي بد -42
مصدددححة علددد  عدددد  نسددد  وعددد  النسدددخة الددديت مقدددق أصدددوهلا وأجازهدددا الشدددي  عبددددالعزيز بددد  

   .هد1414  /1993عبدهللا ب  ابز    ار الفكر   بريوت   لبنا    الطبعة األوىل   

 علديش  محددد بد  أ دد بد  ددد   مالد  اإلمدا  مد هب عل  الفتوى يف ا،ال  العلي فت  -43
 .ا،عرفة  ار  (هد1299: ت) ا،الكي هللا عبد أبو

فدت  القددير  للمدا  كددال الددي  محدددد بد  عبدالوامدد السيواعدي مث اإلعدكندر  ا،عددرو   -44
 لبنا .  –بريوت  –هد(   ار الفكر 681ابب  اهلدا  احلنفي )ت

هدددد(   763الفدددرو    للمدددا  قدددس الددددي  ا،قدعدددي   أ  عبددددهللا محددددد بددد  مفلددد    )ت -45
   . 1985هد1445عبدالستار أ د فراج   عامل الكتب   بريوت   الطبعة الرابعة راجعه : 

الفدددددرو   للمدددددا  قدددددس الددددددي  ا،قدعدددددي أ  عبددددددهللا محددددددد بددددد  صددددداحل              )ت  -46
 -هددددد 1445عددددامل الكتددددب بددددريوت الطبعددددة الرابعددددة   عبدالسددددتار أ ددددد فددددرااج :هددددد( راجعدددده763

1985.  
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هددد( للشددي  أ ددد بدد  غنددي  بدد  386ابدد  أ  زيددد القددريواين )تالفواكدده الدددواين علدد  رعددالة  -47 
هدددد(  ضدددبطه وصدددححه وخدددراج أما يثددده 1126عدددامل بددد  مهندددا النفدددراو  األزهدددر  ا،دددالكي )ت

لبندددددددا   الطبعدددددددة األوىل  -الشدددددددي  عبددددددددالوارث محددددددددد علدددددددي   ار الكتدددددددب العلديدددددددة  بدددددددريوت
  . 1997هد/1418

علدددداء أ  محددددد عدددز الددددي  عبددددالعزيز بددد  قواعدددد األمكدددا  يف مصددداحل األان    لسدددلطا  ال -48
   .لبنا  –هد(    ار ا،عرفة   بريوت 664عبدالسما  السلدي )ت 

الكددايف يف فقدده اإلمددا  أ ددد بدد  منبدد   لشددي  اإلعددما  أ  محدددد موفددق الدددي  عبدددهللا بدد   -49
  . 1988 -هد 1448بريوت  الطبعة اخلامسة  –قدامة ا،قدعي  ا،كتب اإلعمامي 

 ضدبطه  (هدد816 ت) اجلرجداين الشدريف الدزي  علدي بد  محددد ب  عليل  ريفاتالتع كتاب -54
- هدد1443 األوىل: الطبعدة  لبندا – بدريوت العلديدة الكتب  ار  العلداء م  مجاعة وصححه
1983 . 

كفايدددة الطالددددب الددددرابين لرعدددالة ابدددد  أ  زيددددد القدددريواين   للمددددا  أ  احلسدددد  ا،ددددالكي ) ت  -51
   .لعدو  عل  كفاية الطالب" منت م  ماشية ا .هد(386

ا،بدد  شددرح ا،قند    أل  إعددحاق برهددا  الددي  إبددراهي  بدد  محددد بدد  عبدددهللا بد  محدددد بدد   -52
هدددد(    قيدددق : محددددد مسددد  محددددد مسددد  إمساعيددد  الشدددافعي   ار 884مفلددد  احلنبلدددي   )ت

 .  (1997-هد1418الكتب العلدية   بريوت   لبنا    الطبعة األوىل )

هد(    ار الكتب العلدية   بدريوت   لبندا  494الدي  السرخسي   )تا،بسو   لشدس  -53
   . 1993-هد1414  الطبعة األوىل   

 اجملدو  شرح ا،ه ب  للما  أ  زكراي محيي الدي  ب  شر  النوو    ار الفكر.  -54

جمدو  فتاوى شي  اإلعما  أ د ب  تيدية   مج  وترتيب: عبددالر   بد  محددد بد  قاعد   -55
   . 1995-هد1416محدد   جمد  ا،ل  فهد لطباعة ا،صحف الشريف      وابنه :

خمتار الصدحاح  للمدا  محددد بد  أ  بكدر بد  عبددالقا ر الدراز   إخدراج:  ائدر  ا،عداج  يف  -56
  . 1988مكتبة لبنا   مكتبة لبنا  

مراتدب اإلمجدا  يف العبدا ات وا،عداممات واالعتقددا ات   أتليدف احلداف  أ  محددد علدي بدد   -57
أ دددددد بددددد  عدددددعيد بددددد  مدددددز    مكتبدددددة القدعدددددي   لصدددددامبها مسدددددا  الددددددي  القدعدددددي   عدددددنة 

   .هد1357

ا،صباح ا،نري  أل د ب  محدد ب  علي الفيومي ا،قرئ  اعتىن هبا: األعتاذ يوعدف الشدي   -58
  . 1997 -هد 1418بريوت  الطبعة الثانية  –محدد  ا،كتبة العصرية  صيدا 

  للحددددددداف  عبددددددددهللا بددددددد  محددددددددد بددددددد  أ  شددددددديبة الكدددددددويف ا،صدددددددنف يف األما يددددددد  واآلاثر -59
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الددددددرايض  الطبعددددددة األوىل  –هددددددد(   قيددددددق: كدددددددال يوعددددددف احلددددددوت  مكتبددددددة الرشددددددد 235)ت 
 هد. 1449

معجددد  لغدددة الفقهددداء  وضددد : أ. . محددددد رواس قلعددده جدددي  و . مامدددد صدددا ق قنيددد    ار  -64
  . 1988 -هد 1448لبنا   الطبعة الثانية   –النفائس  بريوت 

للشدددي  قددس محددددد بدد  محددددد اخلطيددب الشدددربيت    ا تددداج إىل معرفددة ألفددداظ ا،نهدداج مغددت -61
 راعدددة و قيدددق وتعليدددق: الشدددي  علدددي محددددد معدددواض  والشدددي  عدددا ل أ دددد عبددددا،وجو    ار 

  . 1994هد/1415الطبعة األوىل   لبنا  -الكتب العلدية بريوت 

دامدددة   قيدددق: الددددكتور عبددددهللا بددد  ا،غدددت ،وفدددق الددددي  أ  محددددد عبددددهللا بددد  أ دددد بددد  ق -62
عبدا س  الرتكي والدكتور عبدالفتاح احللو  توزي  وزار  الشؤو  اإلعمامية واألوقدا  والددعو  

  . 1997-هد1417 ار عامل الكتب  الطبعة الثالثة   ا،دلكة العربية السعو ية -واإلرشا  

هدددد(  قيدددق: عبدالسدددما  395مقددداييس اللغدددة  أل  احلسددد  أ دددد بددد  فدددارس بددد  زكدددراي )ت -63
 بريوت.  –محدد هارو    ار اجلي  

أل  عبدددهللا  محدددد بدد  محدددد بدد  عبدددالر   ا،غددر    مواهددب اجلليدد  لشددرح خمتصددر خليدد  -64
ضبطه وخراج آايته وأما يثه الشي  زكدراي عددريات   ار   (954ا،عرو  ابحلطااب الرعيت )ت

  .1995هد /1416ىل لبنا  الطبعة األو  -بريوت  -الكتبا لعلدية 

ا،وطددد   إلمدددا  األئددددة وعدددامل ا،ديندددة مالددد  بددد  أندددس رضدددي هللا عنددده صدددححه ورقدددده وخدددرج  -65
  . 1988 -هد 1448بريوت   –أما يثه وعلق عليه: محدد فؤا  عبدالباقي  ا،كتبة الثقافية 

 – 419هنايدددة ا،طلدددب يف  رايدددة ا،ددد هب  إلمدددا  احلدددرم  عبددددا،ل  بددد  عبددددهللا اجلدددويت ) -66
 هد(  مققه ووض  فهارعه: أ. . عبدالعظي  محدو  الديب. 478

 بد  محددد بد  محددد بد  ا،بدار  السدعا ات أبدو الددي  دجمل  واألثر احلدي  غريب يف النهاية -67
 أ دددد طددداهر:  قيدددق  (هدددد646: ا،تدددوىف) األثدددري ابددد  اجلدددزر  الشددديباين الكدددرمي عبدددد ابددد  محددددد
 . 1979 - هد1399 بريوت  - العلدية ا،كتبة  الطنامي محدد محدو  - الزاوى

 

 

 

 

 



 الطالق الصوري حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي 

 

47 

  

 

 

 اإللكرتونية: املواقع 

www.islamweb.net 1- مركز الفتوى.  إعما  ويب 

www.emaratalyoum.com 2-   . اإلمارات اليو 

www.al-seyssh.com  3- .جريد  السياعة الكويتية 

www.elaqt.com 4-  .صحيفة االقتصا ية 

 www.forum.eldwle.com 5-  .صحيفة الشرق األوعط 

www.islamway.net 6-  . طريق اإلعما 

www.mohamoon.com 7-   .ا ام  العرب 

www.masress.com 8- .)  مصرس )محر  حب  إخبار 

www.masress.com 9- دويل.منتدايت ال 

www.classic.aawsat.com 14- .منتدايت عتار  ميز 

www.dralsherif.net 11- موق  أ.  محددهللا عبدالغفار الشريف 

www.islamqa.info 12-   فتاوى   فقه األعر   اإلعما  عؤال وجوابموق
 الطماق.

www.adl.moj.gov.sa 13- .موق  جملة العدل 

www.shubily.com 14- موق   . يوعف الشبيلي 

www.alalbany.net 15-  .موق  الشي  األلباين 

http://www.islamweb.net/
http://www.emaratalyoum.com/
http://www.al-seyssh.com/
http://www.elaqt.com/
http://www.forum.eldwle.com/
http://www.islamway.net/
http://www.mohamoon.com/
http://www.masress.com/
http://www.masress.com/
http://www.classic.aawsat.com/
http://www.dralsherif.net/
http://www.islamqa.info/
http://www.adl.moj.gov.sa/
http://www.shubily.com/
http://www.alalbany.net/
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www.arablegalportal.org 16-  .وزار  العدل ا،صرية 

www.alwafd.com 17- .الوفد 

www.ahrarnewsagency.com 18- لة أمرار اإلخبارية.وكا 

www.8th.day.com 19- . وكالة اليو  الثام 

www.islamonline.com 72-   . يومية السما  اليو 

www.onislam.net 21- . موق  اإلعما  أو  الي 

Ar.islam way.net 22- موق  طريق اإلعما.  

http://www.arablegalportal.org/
http://www.alwafd.com/
http://www.ahrarnewsagency.com/
http://www.8th.day.com/
http://www.islamonline.com/
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