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حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

  
  مقدمة المركز

احلمــد هللا، والصــالة والســالم علــى رســول اهللا، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن 
  .وااله

فـــإن مركـــز التميـــز البحثـــي يف فقـــه القضـــايا املعاصـــرة يســـره أن : أمـــا بعـــد
  .قضايا فقهية معاصرةيقدم للقراء إصداره السادس عشر ضمن سلسلة 

وموضـــــوع الكتـــــاب يتنـــــاول قضـــــية مـــــن القضـــــايا املهمـــــة، إذ انتشـــــر يف 
السنوات األخرية جلـوء بعـض املسـلمني إىل استصـدار وثيقـة طـالق دون رغبـة 
يف إيقاعه حقيقة، وإمنا بقصد التحايل على األنظمـة والقـوانني جللـب منفعـة، 

كــان ذلــك أخصــية، ســواء أو احملافظــة علــى حــق أو امتيــاز، أو دفــع مضــرة ش
  .بالداليف غريها من  ميف بالد املسلمني أ

وملا كان املوضوع خيص ضرورة من الضرورات اخلمس اليت عين اإلسالم 
باحملافظة عليهـا وأحاطهـا بسـياج متـني، قْصـد محايتهـا ومْنـع التالعـب ـا، ملـا 

، يف ذلك من املساس بـاألعراض والفـروج، ومـا يتبـع ذلـك مـن تشـتيت األسـر
والتحايــل علــى األنظمــة، فضــال عــن تشــويه صــورة اإلســالم جــراء التصــرفات 
اخلاطئة اليت يرتكبها بعض املسلمني، فقد رأى املركز استكتاب الدكتورة هيلة 

حقيقتـه وأحكامـه : الطالق الصوري(بنت عبدالرمحن اليابس لبحث موضوع 
ملعاصـــرة الـــيت ، إســـهاما منـــه يف خدمـــة القضـــايا الفقهيـــة ا)يف الفقـــه اإلســـالمي

  .متس احلاجة إىل معرفة أحكامها
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واملركز إذ ينشـر هـذا البحـث ليشـكر فضـيلة الـدكتورة هيلـة اليـابس علـى 
ما قدمته من جهد، ويأمل أن يسـهم حبثهـا يف بيـان حقيقـة الطـالق الصـوري 

  .وأنواعه وما يرتتب على ذلك من أحكام
 مــــدير اجلامعــــة وــــذه املناســــبة فــــإن املركــــز يتقــــدم جبزيــــل الشــــكر ملعــــايل

األســتاذ الــدكتور ســليمان بــن عبــداهللا أبــا اخليــل علــى دعمــه املتواصــل للمركــز، 
واحلمــــد هللا أوال . ورعايــــة مــــا يقــــوم بــــه مــــن جهــــد يف خدمــــة البحــــث العلمــــي

  .وآخرا
  

  مدير املركز

�األستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي �

� �� �
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������ �
 والصــــالة ،الــــدين يــــوم مالــــك ،الــــرحيم الــــرمحن ،العــــاملني رب هللا احلمــــد

 ،أمجعــني صــحبهو  آلــه وعلــى حممــد نبينــا واملرســلني؛ األنبيــاء أشــرف علــى والســالم
  ..وبعد

 مـن األزواج بعـض يفعلـه ما حول واالستفتاءات األسئلة ترد بدأت فقد
 اســتمرار مــع النظاميــة والقضــائية اجلهــات أمــام رمسيــة طــالق وثيقــة استصــدار

 أو النفعيــــــة االســـــتحقاقات بعـــــض علـــــى احلصــــــول ألجـــــل الزوجيـــــة؛ عالقتـــــه
  .الطالق بثبوت إالّ  نظاماً  املستحقة غري املالية اإلعانات

احلــــل  حيــــث مــــن الصــــوري الطــــالق هــــذا حكــــم لبيــــان للحاجــــة وتلبيــــة
 عقـد علـى الوثيقـة هـذه تـأثري ولتوضـيح ،وعدمـه الوقـوعمـن حيـث و  واحلرمـة، 

 وحكمـه حقيقتـه ،الصـوري الطـالق: (بــ عنونـةامل الدراسة هذه جاءت الزوجية
  ).يف الفقه اإلسالمي

دراســـة ممولـــة بالكامـــل مـــن مركـــز التميـــز البحثـــي يف فقـــه القضـــايا  يوهـــ
وافــق املركـــز علــى خطتهــا قبـــل البــدء فيهــا، مث قـــام بتحكيمهــا بعـــد املعاصــرة، 

  .الفراغ منها لينشرها ضمن سلسلة قضايا فقهية معاصرة
  .واملعني املوفق سبحانه واهللا

  :اختياره وأسباب الموضوع أهمية
 اإلسـالمية اتمعـات يف تظهـر بـدأت حادثـة نازلة الصوري الطالق -١
 ممـــا اخلصـــوص؛ وجـــه علـــى الكـــافرة الـــبالد يف املســـلمة األقليـــات وبـــني عمومـــا

 .حكمها يف النظر سرعة يستدعي
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حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

 وحفــــظ ،والفــــروج باألبضــــاع الرتباطهــــا النازلــــة؛ هــــذه شــــأن عظــــم -٢
 .الشريعة ا اعتنت اليت اخلمس الضروريات من العرض

  .اطالعي حسب – املسألة يف أحباث وجود عدم -٣
  :البحث أهداف

 .الصوري الطالق حقيقة بيان -١
 مجيـــع يف الصـــوري الطـــالق وقـــوع حكـــم تبـــني فقهيـــة دراســـة تقـــدمي -٢

 .صوره
 ملحة وقضية مهمة مسألة لدراسة أولية لبنة بوضع العلمي اإلسهام -٣
  .والبحوث الدراسات وتقدمي اجلهود تكاتف تستدعي

  :السابقة الدراسات
 يسبق مل املوضوع هذا أن – عليه اطلعت ما خالل من – يظهر الذي

  :اآليت يف إالّ  حلكمه بياناً  أجد ومل ،علمية دراسة يف بالبحث
  .العنكبوتية الشبكة مواقع يف املعاصرة الفتاوى بعض: أوالً 

 فقهـــاء جممـــع لعلمـــاء الثـــاين املـــؤمتر عـــن الصـــادرة القـــرارات أحـــد: ثانيـــاً 
  .بأمريكا الشريعة

  .والدراسة العناية يستحق غض فاملوضوع ،وعليه
  :البحث منهج

 يف بإجياز ذلك وبيان ،الفقهية املسائل دراسة يف العلمي املنهج اتباع مت
  :اآليت
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حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

 .البحث حمل املسألة تصوير -١
 توثيــــق مــــع هبدليلــــ احلكــــم فيــــذكر ،اتفــــاق حمــــل املســــألة كانــــت إذا -٢
 .املعتمدة مظانه من االتفاق
 األقــوال وتــذكر ،النــزاع حمــل فيحــرر ،خــالف حمــل املســألة كانــت إذا -٣

 علـــى يوقـــف مل وإذا ،األربعـــة الفقهيـــة املـــذاهب علـــى ويقتصـــر ـــا والقـــائلون
 وجـــه بيـــان مـــع األدلـــة وتـــذكر ،التخـــريج مســـلك فيســـلك مـــذهب يف املســـألة
 عــربيُ و  ،وجـد إن عنهــا بـه جيــاب ومـا ،مناقشــات مـن عليــه يـرد قــد ومـا الداللـة

 الــــراجح يبــــني مث ،منقــــوال االســــتدالل يكــــون ال حــــني) االســــتدالل وميكــــن(بـــــ
 .وأسبابه
ـــــاوى للقـــــرارات اإلشـــــارة -٤  االطـــــالع مت الـــــيت املعاصـــــرين وأقـــــوال والفت

  .عليها
  :البحث تقسيمات

  .وخامتة وفصلني مقدمة يف البحث انتظم
 البحـث وأهـداف اختيـاره وأسـباب املوضوع أمهية وفيها ،المقدمة

 .يماتهسوتق ومنهجه
 :مباحث ةثالث وفيه ،الصوري الطالق حقيقة: األول الفصل

 :الصوري الطالق تعريف: األول المبحث •
 :مطالب ثالثة وفيه

 .مفرداته إىل بالنظر الصوري الطالق تعريف: األول المطلب -
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 .مركباً  الصوري الطالق تعريف: الثاني المطلب -
 .الصوري بالطالق الصلة ذات األلفاظ: الثالث المطلب -
 .الصوري الطالق دوافع: الثاني المبحث •
 .الصوري الطالق صور: الثالث المبحث •

 : وفيه مبحثان ،الصوري الطالق حكم: الثاني الفصل
  .احلكم التكليفي للطالق الصوري: المبحث األول •
  .احلكم الوضعي للطالق الصوري: المبحث الثاني •

  .والفهارس اخلامتة مث
 يســـر مـــا علـــى املنـــان – وجـــل عـــز – اهللا أمحـــد املقدمـــة هـــذه ختـــام ويف

 القضـايا فقه يف يالبحث التميز مركز(لـ واالمتنان الشكر بوافر أتقدم مث ،وأعان
 يف املباركــة جهــوده علــى اإلســالمية ســعود بــن حممــد اإلمــام جبامعــة) املعاصــرة

  .املعاصرة الفقهية البحوث دعم
 عملــي جيعــل وأن ،كلهــا األمــور يف عــاقبيت حيســن أن الكــرمي اهللا ســألأو 
  .واملسلمني اإلسالم به وينفع فيه يبارك وأن ،خالصاً  ولوجهه صاحلاً 

  
  الباحثة

  اليابس عبدالرحمن بنت هيلة. د
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  األول الفصل

  
  الصوري الطالق حقيقة

  
  

  :مباحث ثالثة وفيه

 Kא������א���ق�������Wאول�א	���
��א	���� Kא������א���ق�دوא"!�Wא� �
�Kא������א���ق�$���Wא� ����א	��� �

  � �
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��Wאول�א	��� �

�א������א���ق������ �
  :وفيه ثالثة مطالب

��W-�دא�,�+*�(��)'��א������א���ق�������Wאول�א	�&% �
  :الطالق تعريف: أوالً 

 الرجــلُ  قّلــطَ : يقــال ،طّلــق الفعــل مــن مصــدر اســم :اللغــة فــي الطــالق
  .)١(طالق فهي طالقاً  تطلق – بالفتح – هي وطََلقت ،تطليقاً  امرأَته

  .القيد وحل واإلرسال التخلية: مبعىن وهو
  .)٢(شاءت حيث سرحت إذا الناقة طلقت: يقال

  .)٣(بعضه أو النكاح عقد حل :االصطالح في الطالق
  

  :الصوري تعريف: ثانياً 
 واهليئـة الشـكل وهـي ،)٤(الصـورة إىل منسـوب اسـم :اللغـة في الصوري

                                                           

 ).طلق: مادة( ١٩٥، املصباح املنري ص١٦٦، خمتار الصحاح ص٣/٤٢١مقاييس اللغة : ينظر  )١(

 ).طلق: مادة( ١٩٥، املصباح املنري ص٣/٤٢٠مقاييس اللغة : ينظر  )٢(

  . ٣/٧٣، شرح منتهى اإلرادات ٦/٤٨٢الروض املربع   )٣(
  . ومعىن الطالق متفق عليه بني الفقهاء وإن تفاوتت ألفاظهم، وأضاف بعضهم قيوداً خاصة

ألفاظ أيب شجاع  ، اإلقناع يف حل٢/٤٩، الفواكه الدواين ٣/٤٦٣فتح القدير : ينظر
 .٤/٤٥٥، مغين احملتاج ٢/٦١٢

 .٢٧٨، معجم لغة الفقهاء ص٢/١٣٣٤معجم اللغة العربية املعاصرة : ينظر  )٤(
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  .)١(والصفة واخلِْلقة
  .)٢(واقعي وغري شكلياً  كان ما بالصوري ويراد

 ويقصــــد ،القــــانونيني ألفــــاظ مــــن الصــــورية :االصــــطالح فــــي الصــــوري
 بينهمـــا احلقيقـــي التعاقـــد إخفـــاء علـــى العاقـــدين اتفـــاق: "العقـــود يف بالصـــورية

  .)٣("حقيقي غري ظاهر بعقد
 ألمـــر خمــالف ظـــاهر عقــد إبـــرام إىل العقــد طـــريف إرادة تتجــه أن: واملعــىن

  .)٤(خمفي
 املتقـدمني كتـب يف) الصوري( مصطلح يستخدم فلم الفقهاء عند وأّما

 كتابـات يف املصـطلح هـذا اسـتخدام ظهـر وإمنـا – معروفـاً  معنـاه كان وإن –
  :به ومرادهم ،املتأخرين
  .)٥("املبطن ذلك إرادة مع ،غريه وإبطان قصداً  تصرف إظهار"

  

                                                           

 ) .صور: مادة (، ١٨٢، املصباح املنري ص٣/٣٢٠، مقاييس اللغة ٤/٤٧٣لسان العرب : ينظر  )١(

 .٢/١٣٣٤معجم اللغة العربية املعاصرة : ينظر  )٢(

ــــــاريخ ( ٢٠٠٤، الســــــنة ١٨٦القضــــــاء والتشــــــريع يف فلســــــطني، قــــــرار  منظومــــــة  )٣( والصــــــادر بت
 .١٢الصورية يف التعاقد ص: نقًال عن). م٢٩/١/٢٠٠٥

، تعريف وأنواع وشروط دعـوى الصـورية يف القـانون املـدين، ١٢الصورية يف التعاقد ص: ينظر  )٤(
ar-تعريف الصورية، بيت اخلربة القانونية الدويل  com.facebook.wwwكتلة شباب احملامني 

com.facebook.ar . 

 .  ٣٧٠صيغ العقود يف الفقه اإلسالمي ص: ، وينظر ٢٧٨معجم لغة الفقهاء ص  )٥(
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  :نوعان والصورية
 افتعـاالً  تتضـمنيف أصـل العقـد  صورية وهي :المطلقة الصورية: األول

ـــه وجـــود ال لتصـــرف كـــامالً   بعقـــد هبتـــه أو املـــال كبيـــع وذلـــك ،احلقيقـــة يف ل
 ينشـــأ أن دون ،لصـــاحبه ملكـــاً  كـــان كمـــا بقائـــه علـــى التفـــاهم مـــع ،ظـــاهري
  .له املوهوب أو للمشرتي حق أي بذلك

 عقــداً  يســرت ظــاهراً  عقــداً  تصــور الــيت وهــي: النســبية الصــورية: الثــاني
 الثمن كسرت وذلك ،كقدر العوض أو جنسه  نواحيه بعض يف له مغايراً  خفياً 

 يف لغريه وهو الظاهر يف شخص باسم وكالتعاقد ،أكثر أو أقل بثمن احلقيقي
  .)١(ذلك وحنو الباطن

 فيـــه الصـــورية حيـــث ،األول النـــوع مـــن هـــي الطـــالق عقـــد يف والصـــورية
 بــل ،آثــاره ترتــب إرادة وعــدم قصــده عــدم رغــم الطــالق يُظهــر حبيــث ،مطلقــة
  .النكاح عقد بقاء وهو ضده يف املبطنة الرغبة

                                                           

.   ٣٧١، صــــــيغ العقــــــود يف الفقــــــه اإلســــــالمي ص١٨–١٤الصــــــورية يف التعاقــــــد ص: ينظــــــر  )١(
ـــــــدين، كتلـــــــــة شـــــــــباب احملـــــــــامني  تعريـــــــــف وأنـــــــــواع وشـــــــــروط دعـــــــــوى الصـــــــــورية يف القـــــــــانون املــ

com.facebook.www . دعوى الصوريةnet.٤٠mng.www . أنواع الصورية وآثارها القانونية
مصـــــر  –جامعـــــة املنصـــــورة  –وجمموعـــــة أحكـــــام نقـــــض يف الصـــــورية، منتـــــدى كليـــــة احلقـــــوق 

net.law-f.www . 
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 مــع الطــالق إظهــار علــى الدالــة اإلطالقــات أحــد هــو الصــوري الطــالق
 األمسـاء تعددت فقد احلادثة؛ النوازل من املعىن هذا لكون ونظراً  قصده؛ عدم

 االســـــــتفتاءات يف وردت الـــــــيت اإلطالقـــــــات فمـــــــن ،عليـــــــه الدالـــــــة واأللفـــــــاظ
  :يأيت ما معناه حول دارت اليت واملقاالت واالستشارات

 .)٢(اخلطي الطالق - ٢ .)١(املدين الطالق - ١
 .)٤(اإلداري الطالق - ٤ .)٣(املصلحي الطالق - ٣
 .)٥(الورقي الطالق أو الورق على الطالق - ٥

                                                           

) ١٧٩٤٢٤) (١٧٨٢٧٠(موقــــــع اإلســــــالم ســــــؤال وجــــــواب : كصــــــورة مــــــن صــــــورة، ينظــــــر   )١(
info.islamqa.www. د حممد عبدالغفار الشريف . موقع أnet.dralsherif.www . 

ـــــدم وثــــــــــائق طــــــــــالق مــــــــــزورة ٣٩: (ينظــــــــــر  )٢( وكالــــــــــة أحــــــــــرار اإلخباريــــــــــة ) ألــــــــــف موظفــــــــــة تقـــــ
com.ahrarnewsagency.www) . ألـــف موظـــف حيصـــلون علـــى رواتـــب عـــن طريـــق  ٣٩طـــرد

  .www.com.day-th٨) الطالق اخلطي

ـــــــــــوض اهللا، موقــــــــــــع مصــــــــــــرس الإشــــــــــــاعة كثــــــــــــرة الطــــــــــــ: ينظــــــــــــر  )٣( ق، الشــــــــــــيخ عبــــــــــــداملنعم عـ
com.masress.www . 

يوميـة السـالم اليـوم ) أزواج يلجـأون للطـالق الصـوري قصـد حتسـني ظـروفهم املعيشـية: (ينظر  )٤(
com.essalamonline.www . 

حكـــم النكـــاح والطـــالق علـــى . (net.islamweb.wwwإســـالم ويـــب، مركـــز الفتـــوى : ينظـــر  )٥(
إشـــاعة كثـــرة الطـــالق، الشـــيخ . com.eldwle.forumمنتـــديات الـــدويل ) الـــورق بقصـــد معـــني

 . com.masress.wwwعبداملنعم عوض اهللا، موقع مصرس 
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ــــــك وغــــــري  هــــــو تــــــداوالً  وأكثرهــــــا أشــــــهرها أن إالّ  ،اإلطالقــــــات مــــــن ذل
  .الدراسة هذه يف اعتماده جرى ولذا الصوري؛ الطالق: مصطلح

ـــف ويمكـــن  وواقـــع لدوافعـــه النظـــر خـــالل مـــن الصـــوري الطـــالق تعري
  :بأنه أحواله
  .باطناً  وإبقاؤه ظاهراً  بعضه أو النكاح عقد حل 

  :التعريف شرح
 بعــد � اهللا رســول قــال وقــد ،وقيــد عقــد النكــاح): النكــاح عقــد حــل(
 فـــإذا ،)٢(أســـريات أي )١("عنـــدكم عـــوان فـــإن: "النســـاء يف اهللا بتقـــوى األمـــر

 كــــان الثالثــــة الطلقـــة كانــــت فــــإذا ،وأرســـل القيــــد ذلــــك انطلـــق املــــرأة فورقـــت
  .)٣(كله النكاح لقيد حالً  وكان ،بائناً  الطالق
 الطــالق يكــون حيــث ،الثانيــة أو األوىل الطلقــة يف وذلــك): بعضــه أو(
 الطلقــــة كانـــت إذا طلقتـــني لبقــــاء النكـــاح قيـــد لــــبعض حـــالً  ويكـــون ،رجعيـــاً 
  .الثانية الطلقة كانت إذا واحدة طلقة وبقاء ،األوىل

 قانونيـــة طـــالق وثيقـــة علـــى للحصـــول رمسيـــاً؛ بتوثيقـــه وذلـــك): ظـــاهراً (
  .واملرتقبة الواقعة املفاسد بعض دفع أو ،املصاحل بعض لتحصيل

                                                           

ـــــا: رواه مســـــلم يف صـــــحيحه  )١( ـــــيب كت ـــــاب حجـــــة الن ، رقـــــم ٥١٦–٥١٣، ص�ب احلـــــج، ب
كتــــاب الرضــــاع، بــــاب مــــا جــــاء يف حــــق املــــرأة علــــى : واللفــــظ للرتمــــذي). ٢٩٥٠(احلــــديث 

 .٢٨٢، ص)١١٦٣(زوجها، رقمه 

 .٣/٣١٤، والنهاية يف غريب احلديث ٤/٢٧٣حتفة األحوذي : ينظر  )٢(

 .١٣/٥الشرح املمتع : ينظر  )٣(
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 فـــراق يريــد وال النكـــاح عقــد إبقـــاء يف راغــب فـــالزوج):  باطنــاً  هؤ وإبقــا(
 أو ،السـابق للنكـاح استصـحاباً  إّما الصوري الطالق بعد معها ويبقى ،زوجته
  .يوثقه وال عليه يشهد نكاح بعقد

 ،النكــاح عقــد هــو املســترت البــاطن والعقــد ،الطــالق هــو الظــاهر فالعقــد
 النافــذ والعقــد ،احلقيقــة يف الظــاهر للعقــد وجــود ال إذ ،مطلقــة هنــا والصــورية

  .إخفائه على وحرصا النكاح بقاء من عليه اتفقا ما هو
  � �
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 بينـه الفرق ولبيان ،الصوري بالطالق املراد عن الدقيق الكشف يف رغبة
 الصــــورة يف لـــه مشـــاتها يظــــن قـــد الـــيت واملصــــطلحات األلفـــاظ بعـــض وبـــني

 ،والتلجئـــة ،اهلـــزل: اآلتيـــة األلفـــاظ معـــىن بيـــان يـــأيت ،احلكـــم يف لـــه ومطابقتهـــا
  .والتزوير ،واحليلة

  
  :الهزل: أوالً 
  .)١(اازي وال احلقيقي ال ،معناه باللفظ يراد أالّ  هو اهلزل

دون  ،هـــو الطـــالق الصـــادر ممـــن أراد لفظـــه عبثـــاً وهلـــواً : وطـــالق اهلـــازل
  .فهو قاصد للفظ الطالق دون نيته ،)٢(إرادة حكمه ومقتضاه

 للفــظ احلقيقـي املعـىن إرادة عـدم يف: الصــوري الطـالق مـع اهلـزل ويتحـد
  .باطناً 

  :اآليت يف ويختلفان
 حكـــم ثبـــوت يقصـــد ال ولكنـــه ،يقصـــد لفـــظ الطـــالق اهلـــازل أن -١
 فــاملطلق الصــوري الطــالق يف وأمــا. آثــاره مــن لشــيء يرمــي وال مطلقــاً  اللفــظ
 .الباطنة احلقيقة دون النظامية والقضائية اجلهات وأمام ظاهراً  املعىن حقيقة يقصد

                                                           

 .٤٩٤معجم لغة الفقهاء، ص، ٣٢٠التعريفات ص: ينظر  )١(

 .  ٥/٢٠٤زاد املعاد : ينظر  )٢(
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ـــــه لـــــيس اهلـــــازل أن -٢  الطـــــالق يف وأمـــــا ،واللهـــــو العبـــــث إالّ  مـــــراد ل
  .املطلق هلا يرمي يةدمخ أو مالية مقاصد فهناك الصوري

  :التلجئة: ثانياً 
 اإلقــرار أو ،فيــه صــفة أو ،العقــد إظهــار علــى اثنــان يتواطــأ أن: "معناهــا

  .)١("حقيقة له يكون أن غري من صورة ذلك وحنو
 الفقهــاء عنــد التلجئــة عرفـت لــذا انتشــاراً؛ األكثـر هــي البيــع يف والتلجئـة

 بــل ،باطنــاً  يريــداه مل بيعــاً  طرفــان يظهــر بــأن وذلــك ،)٢(الصــوري البيــع: بأــا
 السـلعة اشـرتى أنـه يظهـر أن علـى رجالً  املالك فيواطئ ،وحنوه ظامل من خوفاً 
 بيعـــاً  يريـــدان ال ومهـــا ،الظـــامل ســـطوة مـــن بـــذلك ليحتمـــي عليهـــا؛ خيشـــى الـــيت

  .)٣(اخلطر زوال بعد ملالكها تعود فالسلعة ،حقيقياً 
 بــــه قصــــد عقــــد كــــل صـــار مث: ")٤(– اهللا رمحــــه – اإلســــالم شــــيخ قـــال

 جمـرد بـه قصد أو ،حق دفع به قصد وإن ،تلجئة يسمى احلقيقة دون السمعة
  ".الناس عند السمعة
 يف أيضــاً  التلجئــة وجتــري: ")٥(النكــاح عقــد يف التلجئــة ذكــر بعــد قــال مث

  ".وغريها واهلبة والطالق التحبيس
                                                           

 .٦/٢١٩٦إقامة الدليل على إبطال التحليل   )١(

 .١٤٤معجم لغة الفقهاء ص: ينظر  )٢(

، أسـىن املطالـب ٩/٣٣٤، امـوع ٣/٢٠٩، الفتاوى اهلنديـة ٥/١٧٦بدائع الصنائع : ينظر  )٣(
 .٢٥ – ٢/٢٤، شرح منتهى اإلرادات ٦/٣٠٨، املغين ٢/١١

 .٦/٢١٩٦إقامة الدليل على إبطال التحليل   )٤(

 .املرجع السابق  )٥(
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  :اآليت يف التلجئة مع الصوري الطالق فيتحد وعليه
 يقتضـي ال لعقد إبرام يتم حيث ،حقيقة مقصود غري عقد إظهار -١
  .موجبه

 أمـــــام وخصوصـــــاً  ،الظـــــاهر العقـــــد أمـــــر واشـــــتهار الســـــمعة قصـــــد -٢
 .الرمسية اجلهات

 مـــن وصـــورة ،التلجئـــة عقـــود مـــن عقـــداً  الصـــوري الطـــالق يكـــون وـــذا
 التلجئـة عقـود حكـم يف الفقهـاء ذكـره مـا على حكمه خيرّج ال أنه إالّ  ،صوره

 يف التلجئــة عــن الصــوري الطــالق يفتــرق حيــث ،الفــروق بــبعض الختصاصــه
  :اآليت

 عنهــــــا حتـــــدث الــــــيت التلجئـــــة عقــــــود يف االضـــــطرار جانــــــب بـــــروز -١
 حنــوه أو الســلطان ذي مــن اخلــوف هــو غالبــاً  للصــورية الــدافع حيــث ،الفقهــاء

 – الغالـــب يف – دافعـــه الصــوري الطـــالق أن حــني يف ،وقـــدرة ســلطة لـــه ممــن
 ،والقـــوانني األنظمـــة علـــى باالحتيـــال ماديـــة ومكاســـب دنيويـــة مـــآرب حتقيـــق

  .ومدمع فيه فاالضطرار
 عـــن – ورجعـــة نكـــاح مـــن معـــه عليـــه نـــص ومـــا – الطـــالق اخـــتالف -٢

 – سـبحانه – هللا حـق فيـه إذ سـواء؛ وهزلـه جـده حيـث ،خطورتـه يف العقود سائر
 فــال وعليـه ،اســتباحته ميكـن ال وجـه علــى اجلملـة يف البضـع حتــرمي يوجـب فإنـه

  .املعامالت عقود سائر حكم حكمه يكون
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  :الحيلة: ثالثاً 

  .)١(االحتيال من اسم
 غري هو ملا مشروع هو مبا التوصل به يراد ما على احليل إطالق وغالب

  .)٢(مشروع
  :اآليت يف احليل مع الصوري الطالق فيتفق وعليه

  .الظاهر يف شرعي سبيل سلوك -١
 خالفــــه قصــــد بــــل ،الظــــاهر هلــــذا الشــــرعية املوجبــــات قصــــد عــــدم -٢
 .ونقيضه
 أو واجـــب إســـقاط فالقصـــد ،غالبـــاً  مشـــروع غـــري هـــو ملـــا التوصـــل -٣

 علـى احلصـول أو ،الزمـة حقـوق كإبطـال ،الشرعي سببه دون حمرم استحالل
  .والقوانني األنظمة على يلاللتح الشبه وإدخال التمويه أو ،مستحقة غري أموال

 وذلـك ،مشـروعة ألمـور الصـوري بالطالق أحياناً  يتوصل قد كان نوإ(
  ).فعله على وتعاقب متنعه بالد يف للتعدد حيلة كاختاذه

 الزوجـــان هلـــا يعمـــد حيلـــة الصـــوري الطـــالق فـــإن ســـبق مـــا علـــى وبنـــاء
  .نظاماً  مستحقة غري معينة مقاصد لتحقيق

                                                           

 .١٨٩معجم لغة الفقهاء ص  )١(

 .١٨٩، معجم لغة الفقهاء ص٦/٢١٥٩التحليل إقامة الدليل على إبطال : ينظر  )٢(
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  :التزوير: رابعاً 
  .)١(حق أنه يوهم مبا الباطل متويه هو التزوير
 باطلـة وثيقـة واسـتخدام استصـدار يف الصوري الطالق مع التزوير يتحد

  .للواقع خمالفة
  :يأيت فيما ويختلفان

 وإرادتـه قصـده عـدم بـه املعنيـان الطرفان يعلم الصوري الطالق أن -١
 علـم دون الطـرفني أحـد بفعـل يكـون التزويـر أن حـني يف ،ذلـك على ويتفقان
  .اآلخر

 علــــى التحايـــل هــــي – غالبـــاً  – الصـــوري الطــــالق مـــن الغايـــة أن -٢
 حتقيـــق ألجـــل األطـــراف ســـائر غـــش التزويـــر مـــن والغايـــة ،واألنظمـــة القـــوانني
 .شخصية مصاحل

 النتظامـه اجلنـائي اجلـزاء أو العقوبـة يستلزم ال الصوري الطالق أن -٣
 واجلـــــزاء العقوبـــــات عليـــــه ترتتـــــب التزويـــــر أن حـــــني يف ،املدنيـــــة القـــــوانني وفــــق

  .)٢(اجلنائي

                                                           

 .٢/٢٧٨الفواكه الدواين : ينظر  )١(

الصــــــورية وطــــــرق إثباــــــا، شــــــبكة احملــــــامني العــــــرب . ٢٦–٢٥الصــــــورية يف التعاقــــــد، ص: ينظــــــر  )٢(
٢٧/٤/٢٠٠٦ com.mohamoon.www .،ـــــدة التشــــــريعات واالجتهــــــادات املصــــــرية وزارة  قاعـ

معــىن الــدعوى الصــورية، شــؤون قضــائية، . egypt/org.arablegalportal.wwwالعــدل املصــرية 
 . com.startimes.wwwم ١٩/٣/٢٠٠٩منتديات ستار تاميز 
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 ولذلك ،مفاسد ودفع ،مصاحل لتحقيق الصوري للطالق الزوجان يعمد

  :)١(منها عديدة أمثلة
                                                           

  . مت استنباط هذه الدوافع من خالل الفتاوى واالستشارات واملقاالت حول الطالق الصوري  )١(
  :ينظر

  .net.islamweb.fatwaإسالم ويب، مركز الفتوى  -
  .info.islamqa اإلسالم سؤال وجواب -

 .com.ahlalhadeeth.wwwملتقى أهل احلديث  -

  .com.wasat-elصالح الصاوي . مدونة د -

ظــاهرة الطــالق يف اتمــع الســعودي واألســباب املؤديــة هلــا واآلثــار املرتتبــة عليهــا، دراســة  -
هـــ ١٤/٧/١٤٣٤، )٧٥١٩(عبــدالعزيز الشــثري، صــحيفة االقتصــادية، العــدد . حبثيــة، د

 .com.eleqt.wwwم ١٣/٥/٢٠١٤ -

م ٢٠١٤فربايـر  ١وكالـة أحـرار اإلخباريـة، ، )ألف موظفة تقدم وثائق طالق مـزورة ٣٩( -
com.ahrarnewsagency.www. 

، هـدى الصـاحل، جريـدة الشـرق )وزارة العدل تقطع الطريق على حمتايل الطالق الصوري( -
 . com.aawsat.classicهـ ١٤٣٤ربيع األول  ٢١، السبت )١٢٤٨٥(األوسط، ع

أبريــــل  ١، عــــادل عبــــدالرحيم، )الطــــالق األمريكــــاين، أالعيــــب زوجيــــة لألزمــــات املاليــــة( -
 .org.alwafd.wwwم، الوفد ٢٠١٢

ياســة ، جريـدة الس)الطـالق الصـوري، امتيـازات ماليـة حمرمـة اجتماعيـاً أو قانونيـاً وشـرعياً ( -
 . com.seyassah-al ٥/١١/٢٠١٤الكويتية، 

م ٢٠٠٩ينـــــاير  ٢٥، اإلمـــــارات اليـــــوم، )طـــــالق صـــــوري للحصـــــول علـــــى بـــــدل ســـــكن( -
com.emaratalyoum.www . 
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 ثبــوت عنــد إالّ  نظامــاً  مســتحقة غــري ماليــة إعانــات علــى احلصــول -١
 الشـؤون أو االجتمـاعي كالضـمان ،الدولـة يف معينـة إداريـة جهـات من الطالق

  .وحنوها التأمني مؤسسات أو االجتماعية
 إالّ  نظامـــاً  مســتحقة غـــري عقاريــة قــروض أو ســـكن علــى احلصــول -٢

 أو ،عقاريــاً  قرضــاً  لتســتحق صــورياً  زوجتــه الرجــل فيطلــق ،الطــالق ثبــوت عنــد
 .ذلك وحنو واحد سكن من بدالً  سكنني على احلصول من ليتمكنا
 ،بالتعـدد يسـمح ال مسـلم غـري بلـد يف اإلقامـة حـق على احلصول -٣
 حــق إلثبــات البلــد ذلــك مــن امــرأة علــى ويعقــد ،صــورياً  زوجتــه الرجــل فيطلــق
 .فقط اإلقامة

 بعــض زوجتــه الرجــل فُيملــك ،وديــوم النــاس حقــوق مــن التهــرب -٤
 من ليتمكن صورياً  يطلقها مث ،غريهم أو الدائنني من عليها خيشى اليت أمواله

 .عليها احملافظة
 الوحيــد العائـل هـو االبــن أن إلثبـات فسـعياً  ،التجنيــد مـن التهـرب -٥
 الطـــالق وثيقـــة مـــن االبـــن ليســـتفيد صـــورياً  األم لتطليـــق األب يعمـــد ،لألســـرة

 .العسكرية اخلدمة أداء من للخالص هذه
 مـــن املعلمـــات أو املوظفـــات نقـــل حركـــة يف األولويـــة حـــق كســـب -٦

 .املطلقة تقدمي تقتضي األنظمة كانت إذا البعيدة املدن أو القرى
 فيطلـــق ،فعلــه علــى وتعاقـــب متنعــه الــيت الـــبالد يف التعــدد يف رغبــة -٧

 الـيت للعقوبـة درءاً  ،الثانيـة زواج مـن ليتمكن صورياً  طالقاً  األوىل زوجته الرجل
 .الشرعية غري القوانني تفرضها

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ٢٧ 

حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

 زوجتـه الرجـل فيطلـق ،األول زواجـه علـى وحمافظـة التعـدد يف رغبة -٨
  .غريهم أو أهله أو األوىل زوجته لريضي صورياً  الثانية

 الفتـاوى اسـتقراء خـالل مـن هلـا التوصـل مت اليت الدوافع هذه يف وبالنظر
 صــوره حتكــي والــيت ،الصــوري الطــالق حــول الــواردة واالستشــارات واملقــاالت

 أن ميكــن والــذي ،واالضــطرار اإلكــراه باعــث غيــاب يلحــظ ،املعاصــرة الواقعيــة
 االحتيـال بـاب يف الـدوافع انتظمـت وإمنـا ،احلكـم مسـار تغيـري يف مؤثراً  يكون

  .مفاسد درء أو مصاحل لتحقيق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 ٢٨ 

حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

� �� �

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ٢٩ 

حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

�א� ����א	��� �

�א������א���ق�$�� �
  

  :اآليت يف الصوري الطالق صور حصر ميكن
  

  :األولى الصورة
 ســـبيل علـــى الطـــالق بألفـــاظ الـــتلفظ مـــع رمسيـــاً  الطـــالق توثيـــق يـــتم أن 
 بأن الزوج تلفظ عليها والتوقيع الرمسية الوثيقة كتابة يصاحب حبيث ،اإلنشاء
  .النكاح بقاء على وعزمه الطالق قصده عدم مع ،طالق فالنة زوجته

  
  : الثانية الصورة

ـــاً  الطـــالق توثيـــق يـــتم أن ـــتلفظ مـــع رمسي  ســـبيل علـــى الطـــالق بألفـــاظ ال
 جييــــب أو ،كــــذا وقــــت فالنــــة زوجتــــه طلــــق أنــــه الــــزوج خيــــرب حبيــــث اإلخبــــار؛
 والتوقيــع ذلـك بكتابـة يكتفــي أو فالنـة؟ زوجتـك أطلقــت: سـئل إذا باإلثبـات

  .النكاح بقاء على وعزمه ،الطالق قصده عدم مع ،تلفظ دون عليه
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  الثاني الفصل
  الصوري الطالق حكم
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احلكم التكليفي الستصدار وثيقة الطالق الصوري وإيقاعه يتأثر 
أن الدافع األغلب للطالق  –مما سبق –واملالحظ  ،بالدوافع الداعية إليه

الصوري هو حتقيق مآرب دنيوية ومكاسب مادية غري مستحقة نظاماً 
ومل يشذ عن ذلك إال الرغبة يف التعدد يف  ،باالحتيال على األنظمة والقوانني

وعليه فاألصل يف تكييف الصور املعاصرة  ،ظل أنظمة وثقافات حتاربه
كذب هو اإلخبار عن الشيء للطالق الصوري هو الكذب والتحايل؛ إذ ال

فهو إخبار  ،وهو حقيقة يف الطالق الصوري ،)١(خبالف ما هو عليه
  . بالطالق مع عدم إرادة معناه

وعليه فيكون األصل يف حكم إيقاع الطالق الصوري هو التحرمي ؛ إذ 
  . )٢(الكذب يف الشرع حمرم

  
                                                           

، ٢٧٢، املصـــــباح املنـــــري ص٣٣٧ذكـــــار ص ،  األ٢/٣٧٩كفايـــــة الطالـــــب الربـــــاين : ينظـــــر   )١(
 .  ١/٥٣اآلداب الشرعية 

، حاشـــية العـــدوي علـــى كفايـــة ٩/٦١٢، حاشـــية ابـــن عابـــدين ٣٠/٢١١املبســـوط : ينظـــر   )٢(
، ٣٣٥، األذكار ص٣/١٣٧، إحياء علوم الدين ٢/٤٥٢، الفواكه الدواين ٢/٣٨٠الطالب 

 ١/٣٨، اآلداب الشرعية ٨/٣٠٦، املبدع ٢٨/٢٢٣، جمموع الفتاوى ١٢/١٣٠فتح الباري 
 . 
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  : األدلة على تحريم إيقاع الطالق الصوري
ميكن االستدالل على حترمي إيقاع الطالق الصوري بأدلة حترمي الكذب 

  . والتحايل واالستهزاء بشرع اهللا
  .)١(]�O�P[: -عز وجل–قول اهللا  :الدليل األول
وإيقاع اللعنة على  ،)٢(املراد باخلراصني يف اآلية الكذابون :وجه الداللة

فكيف إذا كان ذلك يف  ،الكذابني دليل على حترمي الكذب وأنه ذنب عظيم
  ! العقود الشرعية


�	���Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ[: -تعاىل–قوله اهللا  :الدليل الثاني�
���������������[)٣(.  

دلت اآلية على أن ما تقرتفه اجلوارح سيحاسب عليه : وجه الداللة
 ،)٤(ومل يسمع ،ومسعت ،ومل ير ،رأيت: ومن ذلك قوله ،العبد يوم القيامة

  . ويلزم اجتنابه ،فكل ذلك كذب حيرم اقرتافه ،ومل يفعل ،ومثله فعلت
  : الدليل الثالث

�b�c�d�e�f�g�h[: -تعاىل–قوله اهللا 
i� [)٥(  

                                                           

 .  ١٠: الذاريات، اآلية : سورة   )١(

 .  ٤/٢٤٥تفسري القرآن العظيم : ينظر   )٢(

 .  ٣٦: اإلسراء، اآلية : سورة  )٣(

 .  ٣/٤٥تفسري القرآن العظيم : ينظر   )٤(

 .  ١١٩: التوبة، من اآلية : سورة   )٥(
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ومن ذلك الصدق يف حقيقة  ،أمر اهللا عباده بالصدق: وجه الداللة
  . فاملؤمن ال يُعرف بالكذب والتحايل ،صيغ العقود اليت جيروا

، )١(][�\�]�X�Y�Z[: قوله اهللا عز وجل :الدليل الرابع

  .)٢(]�����~�{�|�}[: وقوله سبحانه
قوال واألفعال على غري احلقيقة من االستهزاء أن محل األ :وجه الداللة

ومن تكلم باألقوال اليت جعل الشارع هلا حقائق  ،)٣(والسخرية بآيات اهللا
ومقاصد وهو ال يريد ا حقائقها وال مقاصدها اليت جعلت هذه األلفاظ 

ومن ذلك التالعب بالطالق وإيقاعه  ،حمصلة هلا فهو مستهزئ بآيات اهللا
  . فيكون ذلك حمرماً للنهي عنه ،مع عدم إرادة مقصوده
ية املنافق آ: "قال �أن النيب  �حديث أيب هريرة  :الدليل الخامس

  .)٤("وإذا اؤمتن خان ،وإذا وعد أخلف ،إذا حدث كذب: ثالث

 ،ه من خصال املنافقنيمن الكذب وعدّ  �حذر النيب  :وجه الداللة
فيكون اإلقدام على ذلك  ،ومن الكذب دعوى إيقاع طالق ال يريد إيقاعه

  . حمرماً 

                                                           

 .  ٢٣١: البقرة، من اآلية : سورة   )١(

 .  ٦٥التوبة، من اآلية : سورة  )٢(

 .  ٦/٢١٦٣إقامة الدليل على إبطال التحليل : ينظر   )٣(

، ومسلم يف ٩ص) ٣٣(كتاب اإلميان، باب عالمة املنافق، رقم : رواه البخاري يف صحيحه  )٤(
 ) . ٤٧-٤٦ص) ١٠٧(كتاب اإلميان، باب بيان خصال املنافق، رقم : صحيحه
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: قال �عن النيب  �حديث عبداهللا بن مسعود  :الدليل السادس
وإن الرجل ليتحرى  ،وإن الرب يهدي إىل اجلنة ،إن الصدق يهدي إىل الرب"

وإن الكذب يهدي إىل  ،صديقا -عز وجل–الصدق حىت يكتب عند اهللا 
وإن الرجل ليتحرى الكذب حىت  ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،الفجور

  .)١("يكتب عند اهللا كذابا
يف احلديث حث على حتري الصدق وهو قصده  :وجه الداللة

ألنه سبب للميل عن  ؛)٢(وحتذير من الكذب والتساهل فيه ،واالعتناء به
وما كان متوعدًا عليه  ،اهلادية للنار )٣(االستقامة واالنبعاث يف املعاصي

  .بالنار هو حمرم
  . اإلمجاع على حترمي الكذب :الدليل السابع

قد تظاهرت نصوص الكتاب : " )٤( - رمحه اهللا–قال اإلمام النووي 
وفواحش  ،وهو من قبائح الذنوب ،والسنة على حترمي الكذب يف اجلملة

  ". وإمجاع األئمة منعقد على حترميه مع النصوص املتظاهرة  ،العيوب

                                                           

يــا أيهـا الــذين آمنــوا اتقــوا اهللا : (كتــاب األدب، بـاب قولــه تعــاىل: رواه البخـاري يف صــحيحه  )١(
ـــــرب : ، ومســـــلم يف صـــــحيحه)١٠٦٣(ص) ٦٠٩٤(رقـــــم ). وكونـــــوا مـــــع الصـــــادقني كتـــــاب ال

 ). ١١٣٨(ص) ٢٦٠٧(والصلة، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم 

 . ١٢/١٣٦ح الباري فت ،١٦/١٦٠صحيح مسلم بشرح النووي : ينظر  )٢(

 . ١٦/١٦٠صحيح مسلم بشرح النووي : رينظ  )٣(

 . ٣٣٥األذكار ص  )٤(
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واتفقوا على حترمي الكذب يف غري : ")١(-رمحه اهللا–وقال ابن حزم 
  ".ودفع مظلمة ،وإصالح بني اثنني ،احلرب وغري مداراة الرجل امرأته

أن إيقاع الطالق الصوري للتحايل على األنظمة يعد  :الدليل الثامن
  .)٢(وخمالفة ويل أمر املسلمني حمرمة شرعاً  ،خمالفة لويل األمر

ويبقى النظر فيما إذا كان الغرض من الطالق الصوري مشروعا كما لو  
خاطرها فيومهها بطالق الزوجة  كان الزوج يريد إرضاء زوجته األوىل وتطييب

أو كان مراده إرضاء أهله أو عشريته إذا رفضوا زواجًا له من امرأة ال  ،الثانية
أو كان الدافع للصورية رغبته  ،فيومههم بطالقها رغبة يف اإلصالح ،يريدوا

فهل ميكن أن تكون هذه الصور مستثناة من  ،يف التعدد يف ظل أنظمة متنعه
ققه من مصاحل؟ وهل ميكن إدراجها ضمن صور الكذب التحرمي ملا حت

  كمداراة الرجل أهله أو إصالح ذات البني؟   ،املباح
وال  ،أن الطالق الصوري حمرم جبميع صوره - واهللا أعلم–الذي يظهر 

  : تستثىن هذه الصور وذلك لآليت
أن إباحة الكذب يف بعض صوره إمنا تكون حني تتعذر السبل / ١
  .وال يبقى طريق لتحقيق املصاحل إال بالكذب ،األخرى

والطالق الصوري مل يتعني طريقًا لتحقيق املقصود؛ فيمكن أن تتحقق 

                                                           

 .  ١٥٦مراتب اإلمجاع ص  )١(

، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/١٣٤، قواعد األحكام ٦/٤١٦حاشية ابن عابدين : ينظر  )٢(
 .  ٤٦٧-١/٤٦٦، اآلداب الشرعية ٢٨/٢٤٥، جمموع الفتاوى ٢٢٣-١١٢/٢٢٢
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أو  ،املصاحل املرجوة بطرق أخرى كعدم إعالن النكاح املخشي من أضراره
  . بإيقاع الطالق حقيقة مث املراجعة زمن العدة أو غري ذلك

وأحسن ما رأيته يف ضبطه "  :)١(عن الكذب  -رمحه اهللا–قال النووي 
فكل  ،الكالم وسيلة إىل املقاصد: ما ذكره اإلمام أبوحامد الغزايل فقال

فالكذب فيه  ،مقصود حممود ميكن التوصل إليه بالصدق والكذب مجيعا
وكذلك لو كان مقصود حرب أو إصالح ذات .. حرام لعدم احلاجة إليه

 ،عفو عن اجلناية ال حيصل إال بكذبالبني أو استمالة قلب اين عليه يف ال
واالحتياط يف  ،وهذا إذا مل حيصل الغرض إال بالكذب ،فالكذب ليس حبرام

  ..".   هذا كله أن يوري
أن الكذب على الزوجة أو األهل بادعاء الطالق واستصدار وثيقة / ٢

واملباح من الكذب هو ما  ،ويتعلق ضرره بسواهم ،بذلك يتعدى أثره لغريهم
  . صاحل ومل ترتتب عليه املفاسدحقق امل

وكذلك كل ما : ")٢(يف الكذب املباح -رمحه اهللا–قال أبوحامد الغزايل 
وينبغي أن يقابل بني مفسدة ... ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغريه

فإن كانت املفسدة يف الصدق أشد  ،الكذب واملفسدة املرتتبة على الصدق
ومىت ... أو شك حرم عليه الكذبوإن كان عكسه  ،ضررًا فله الكذب

 ،جاز الكذب فإن كان املبيح غرضًا يتعلق بنفسه فيستحب أن ال يكذب

                                                           

 .  ٣/١٣٧إحياء علوم الدين : ، وينظر٣٣٧-٣٣٦األذكار ص  )١(

 .  ٣/١٣٧إحياء علوم الدين   )٢(
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واحلزم تركه يف كل موضع  ،ومىت كان متعلقًا بغريه مل جتز املساحمة حبق غريه
  ". أبيح إال إذا كان واجباً 

اليت عمادها الزوجة (أن الطالق الصوري خيل باستقرار األسرة / ٣
واملقصود  ،فيؤدي إىل انتقاص احلقوق أو الفرار من الواجبات) املطلقة

بالكذب املباح بني الزوجني ما كان سببًا الستقرار األسرة ودوام األلفة 
  . واستدامة الصحبة

وأما كذبه لزوجته وكذا له فاملراد به : ")١(-رمحه اهللا–قال النووي 
وأما املخادعة يف منع ما عليه أو  ،والوعد مبا ال يلزم وحنو ذلك ،إظهار الود

  ". واهللا أعلم ،أو أخذ ما ليس له أو هلا فهو حرام بإمجاع املسلمني ،عليها
واتفقوا على أن املراد بالكذب يف : ")٢(- رمحه اهللا–وقال ابن حجر 

أو أخذ ما  ،حق املرأة والرجل إمنا هو فيما ال يسقط حقًا عليه أو عليها
  ". ليس له أو هلا

  . ا غري متحقق يف الطالق الصوريوهذ 
ه وهزلُ  ه جدّ د جِ  ،أن الكذب يف الطالق الصوري يتعلق بأمر خطري/ ٤

  . فينبغي أالّ يستباح محاه وال جيرتأ عليه ،جد
� �

� �
                                                           

 .  ١٦/١٥٨صحيح مسلم بشرح النووي   )١(

 .  ٥/٦٣٩فتح الباري   )٢(
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 مـــن عدمـــه أو الوقـــوع حيـــث مـــن الصـــوري الطـــالق حكـــم بيـــان ميكـــن
  :يأيت فيما وذلك ،الذكر اآلنفة صوره حكم بيان خالل

  
 ســبيل علــى بــه الــتلفظ مــع الصــوري الطــالق توثيــق: األولــى الصـورة

  :اإلنشاء
 تلفــــظ مــــع ،إيقاعــــه قصــــد دون مــــدنياً  أو قضــــائياً  الطــــالق توثيـــق مت إذا

 ويؤخذ ،واقع الطالق فإن ،بذلك غريه توكيل أو اإلنشاء سبيل على به الزوج
 كانـــت إن رجعيــة الزوجــة وتكــون ،الطلقــات عـــدد يف بــه ويعتــد ،صــاحبه بــه

 كانــــت إن كــــربى بينونــــة بائنــــة وتكــــون ،الثانيــــة أو األوىل الطلقــــة هــــي هــــذه
  .الثالثة

 ال الطــــالق صــــريح أن علــــى – اهللا رمحهــــم – الفقهــــاء التفــــاق وذلــــك
  .)١(نية به الطالق لوقوع يشرتط

                                                           

، مواهــــب ٣/١٤٥، بدايــــة اتهـــد ٣/٤٢٦، البحـــر الرائـــق ٣/١٠١بـــدائع الصــــنائع : ينظـــر  )١(
، العزيـــــز شـــــرح الـــــوجيز ٢/٥٤، الفواكـــــه الـــــدواين ٥/٤٢٤، التـــــاج واإلكليـــــل ٥/٣٠٩اجلليـــــل 

، الكــايف ٢٣٦، التنقــيح املشــبع ص٣/٢٨٠، مغــين احملتــاج ١٤/٢٨، ايــة املطلــب ٨/٥٠٧
 .٢٢/٢١٦، اإلنصاف ٤/٤٤٠
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 غــري مــن يقــع بــل ،نيــة إىل حيتــاج ال الطــالق صــريح: ")١(املغــين يف جــاء
  ".ذلك يف خالف وال قصد

 إىل افتقــار غــري مــن يعمــل مــا: "بأنــه الطــالق صــريح بعضــهم عــّرفبــل 
  .)٢("نية

: )٣(قولـه اخلطايب عن داود أيب سنن شرح يف املعبود عون صاحب ونقل
 لســان علــى جــرى إذا الطــالق لفــظ صــريح أن علــى العلــم أهــل عامــة اتفــق"

 أو العبـــاً  كنـــت يقـــول أن ينفعـــه وال ،بـــه يؤاخـــذ فإنـــه البـــالغ العاقـــل اإلنســـان
  ".األمور من ذلك شابه ما أو ،طالقاً  أنوه مل أو ،هازالً 

  .)٤(به التلفظ عند الصوري الطالق وقوع على املعاصرين بعض ونص
  :األدلة

   .)٥(]�[�\�]�X�Y�Z[ :� اهللا قول :الدليل األول

                                                           

)٣٧٣ – ١٠/٣٧٢  )١. 
 .٧٣، ١٣/٥٨اية املطلب   )٢(
)٦/١٨٨  )٣. 
ذكر ذلك جواباً عن سؤال ورد ذا  – رمحه اهللا –الشيخ حممد ناصر الدين األلباين : ومنهم  )٤(

، net.alalbany.wwwموقـــع الشـــيخ األلبـــاين : ينظـــر. اهلـــدى والنـــور) ٧٩١(يف الشـــريط رقـــم 
، الشيخ حممـد املنجـد، موقـع اإلسـالم سـؤال net.islamweb.fatwaمركز الفتوى، إسالم ويب 

)  ١٧١٣٩٨) (١٧٨٢٧٠) (١٠٣٤٣٢) (١٢٠٣١٥( info.islamqa.wwwوجـــــــــــــــــــــــــواب 
د عبـدالغفار الشـريف يف .، أwww.onislam.netد حسـام الـدين بـن موسـى عفانـة .وغريها، أ

  .  net.dralsherif.www موقعه 
 ).٢٣١: (سورة البقرة، جزء من اآلية  )٥(
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 ٤٣ 

حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

  :الداللة وجه
 بــالطالق والــتلفظ ،وعقــوده وأحكامــه اهللا بآيــات التالعــب الشــارع منــع

 بــــالعقود يعبــــث لــــئال صــــاحبه بــــه فيؤاخــــذ ،ذلــــك يف داخــــل إرادتــــه عــــدم مــــع
  .)١(دنيوية لغايات مطايا فتكون الشرعية

 اهللا آيـات تتخـذ أن منـع الشـارع: ")٢(– اهللا رمحه – اإلسالم شيخ قال
 الـذي اجلـد وجـه علـى إالّ  العقـود هـي اليت اهللا بآيات الرجل يتكلم وأن ،هزوا

 يقتضــي والنهــي ،حــرام ــا اللعــب أن فعلــم.... الشــرعية موجباــا بــه يقصــد
  ".املنهي يريده الذي أثره ترتب عدم فساده ومعىن ،عنه املنهي فساد

ـــاني ـــدليل الث : دّ ِجـــ نهلُُ وهـــزْ  ،د ِجـــ هند ِجـــ ثـــالث«: � النـــيب قـــول :ال
  .)٣(»والرجعة والطالق النكاح
  

                                                           

 توصــيات الــدورة التدريبيــة األوىل ألئمـــة املســاجد بالســاحل الغــريب للواليــات املتحـــدة: ينظــر  )١(
موقع . واملنعقدة مبدينة سكرمنتو) نوازل األسرة املسلمة يف اتمع األمريكي: (حول األمريكية

 .com.shubily.wwwيلي يوسف الشب. د

 .٦/٢٢٠٥إقامة الدليل على إبطال التحليل   )٢(

، )٢١٩٤(كتـــــاب الطـــــالق، بـــــاب يف الطـــــالق علـــــى اهلـــــزل، رقـــــم : رواه أبـــــوداود يف ســـــننه  )٣(
أبواب الطالق، باب ما جاء يف اجلد واهلزل يف الطالق، رقم : والرتمذي يف اجلامع. ٣١٧ص

هـذا حـديث حسـن غريـب، والعمـل علـى هـذا عنـد أهـل العلـم : "، وقال٢٨٨، ص)١١٨٤(
أبــواب الطــالق، بــاب مــن طلــق أو : وابــن ماجــه يف ســننه". وغــريهم �مــن أصــحاب النــيب 

وحســــنه األلبــــاين مبجمــــوع طرقــــه يف إرواء . ٢٩٢، ص)٢٠٣٩(نكــــح أو راجــــع العبــــاً، رقــــم 
 .٢٢٨ – ٦/٢٢٤الغليل 
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 ٤٤ 

حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

  :الداللة وجه
 والطـــالق ،هـــزالً  أو جـــداً  بـــه طـــقنُ  مـــىت الطـــالق بوقـــوع � النـــيب حكـــم

 ،لـه وضـع مـا قصـد عـدم مـع للطـالق ذكـر ألنـه ؛)١(اهلـزل مع يشرتك الصوري
  .واقعاً  فيكون

 النيـة إذ النيـة؛ لـه يشـرتط ال الطـالق بصريح التلفظ أن :الدليل الثالث
  .واقعاً  فيكون الطالق صريح يف إام وال ،)٢(املبهم تعيني يف عملها

 اللفــظ وجــد فمــىت ،لفــظ علــى قٌ معلــ فــراقٌ  الطــالق أن :الــدليل الرابــع
  .)٣(الفراق حصل

ـــدليل الخـــامس  قـــد الصـــريح اللفـــظ وجـــود رغـــم النيـــة يف النظـــر أن :ال
 ،الوقــــوع إرادة عــــدم فيــــدعي طالقــــه يف الرجــــوع أراد مــــن لكــــل ذريعــــة يكــــون

 ســداً  النيــة يف للنظــر االفتقــار دون الصــريح الطــالق لفــظ مــع بــالوقوع فــيحكم
  .)٤(للذريعة

 علــى األحكــام ترتــب أن: بـــ أيضــاً  يســتدل أن ميكــن :الــدليل الســادس
 املوجــب الســبب يتعــاطى أن للعبــد ولــيس ،الشــارع حكــم مــن هــو األســباب

 بالسـبب فيؤاخـذ حكمـه لزمه بالسبب أتى فإذا ،احلكم عدم ويقصد للحكم
  .فعله على املرتتبة األحكام عليه وجتري

                                                           

 . net.islamweb.fatwaإسالم ويب : ينظر  )١(

  .٣/١٠١نائع بدائع الص: ينظر  )٢(

 .١٠/٣٧٣املغين : ينظر  )٣(

 .١٨٩ – ٦/١٨٨، عون املعبود ٣/١٤٥بداية اتهد : ينظر  )٤(
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حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

 علــى بــه الــتلفظ مــع رســمياً  الصــوري الطــالق توثيــق: الثانيــة الصــورة
  :اللفظ دون والتوقيع بالكتابة أو ،اإلخبار سبيل

 عـن اـرد الصـوري الطـالق ختـريج إىل العلـم وطلبة العلماء بعض ذهب
 ،الكنايــة معــىن يف الكتابــة وأن ،الطــالق كتابــة علــى الطــالق بصــريح الــتلفظ

  .)١(النية مع إالّ  الطالق ا يقع ال ةيانوالك
 مناطــــه لــــيس هنــــا احلكــــم أن – بالصــــواب أعلــــم واهللا – يظهــــر والــــذي

 بكتابـــة املـــراد ولظهـــور الكاتـــب شخصـــية مـــن التـــام للتحقـــق وذلـــك الكتابـــة؛
 مـــن اــرد الصــوري الطـــالق ختــريج وأن. وجالئــه الرمسيـــة النمــاذج يف الطــالق

                                                           

ومــــن ذلــــك مــــا ورد يف توصــــيات الــــدورة التدريبيــــة األوىل ألئمــــة املســــاجد بالســــاحل الغــــريب   )١(
ينـــــة واملنعقـــــدة مبد) نـــــوازل األســـــرة املســـــلمة يف اتمـــــع األمريكـــــي: (للواليـــــات املتحـــــدة حـــــول

أبريـــــل  ١٨ – ١٦هــــــ املوافـــــق ١٤٢٥صـــــفر  ٢٨ – ٢٦ســـــكرمنتو بواليـــــة كاليفورنيـــــا بتـــــاريخ 
  : م٢٠٠٤

ــا إذا مل ينطــق بــه، ومل تتجــه اإلرادة إليــه فــال يكــون معتــرباً لعــدم تــوافر أركانــه، ألن " أّم
 مث ،.."الكتابة من كنايات الطالق ال يعتد ا إالّ مع النية يف الصحيح مـن أقـوال أهـل العلـم

موقع : ينظر. يف املغين يف تفصيل حكم الطالق املكتوب –رمحه اهللا  –نُقل كالم ابن قدامة 
  . com.shubilyيوسف الشبيلي . الشيخ د

ودرج على هذا التفصيل بني املكتوب وصريح اللفـظ املنطـوق فضـيلة الشـيخ حممـد بـن 
ـــاوى حــــــول الطــــــالق الصــــــوري، ومنهــــــاصــــــاحل املنجــــــد يف العديــــــد مــــــن  ، )١٧١٣٩٨: (الفتـــ

)٧٢٨٦٠(، )١٢٧١٧٩(، )١٧٨٢٧٠(، )١٢٦٣٧٨(، )١٢٥٢١٥(، )٧٢٢٩١( ،
  .وغريها) ١٧٩٤٢٤(، )١٢٦٣٧٨(

 . info.islamqaموقع اإلسالم سؤال وجواب : ينظر
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 ٤٦ 

حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

 ألصق؛ به وهو ،أليق كذباً  بالطالق اإلقرار مسألة على الطالق إنشاء ألفاظ
  :لآليت وذلك
 طـــالق علـــى ال ،مكـــذوب طـــالق علـــى املســـألة يف احلكـــم مبـــىن أن -أ

  .مكتوب
 أمـــــام عليهـــــا التوقيـــــع أو للطـــــالق الرمسيـــــة النمـــــاذج يف الكتابـــــة أن -ب
 حمتملة غري هنا الكتابة جيعل هلذا املعتربة األماكن ويف ،بتوثيقه املعنية اجلهات

 ،الطــــالق إرادة يف وصــــرحية جليــــة فهــــي ،الطــــالق خــــالف آخــــر معــــىن ألي
  .الطالق لغري املطلق إرادة يف شك أي دفعت ا احتفت اليت والقرائن

  .)١(السؤال ةنوقري ،األحوال قرائن واحلنابلة احلنفية أعمل وقد
 نيتــه عــن فيســأل مســتبينة كتابــة كتــب إذا: ")٢(الصــنائع بــدائع يف جــاء

 وإن ،القضــاء يف صـدق أنــو؛ مل: قـال وإن ،وقـع الطــالق بـه نويــت: قـال فـإن
 يا بعد أما: يكتب أن مثل والرسالة اخلطاب طريق على مرسومة كتابة كتب
 ولــو ،الطــالق يقــع طــالق فأنــت إليــك كتــايب وصــل إذا أو طــالق فأنــت فالنــة
 مــن طالقـاً  نويــت: يقـول أن إالّ  ،يصـدق ال أصــالً  الطـالق بــه أردت مـا: قـال

 جمرى جارية املرسومة الكتابة ألن وجل؛ عز اهللا وبني بينه فيما فيصدق وثاق
 أخــرى وبالكتــاب مــرة باخلطــاب يبلــغ كــان اهللا رســول أن تــرى أال ،اخلطــاب

                                                           

فـــإن .. الرجـــوع يف ذلـــك كلـــه إىل نيتـــه): "٦٦٨٤(جـــاء يف ايـــة املطلـــب . خالفـــاً للشـــافعية  )١(
 ".ُمدرك قرائن األحوال يف القصود عسر جداً فحسمنا هذا الباب حسماً 

 .٢/٥٨٩حاشية ابن عابدين : ، وينظر٣/١٠٩  )٢(
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 ٤٧ 

حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

 عـن الكـالم صرف أراد فقد ،الطالق به أردت ما قال فإن... ثالثاً  وبالرسول
  ".يصدق فال ظاهره

 وقـع يبـني مبا امرأته طالق صريح كتب وإن: ")١(املربع الروض يف وجاء
  ".فيه صرحية ألا ،ينوه مل وإن

  .اتنايالك يف احلال داللة اعتبار على احلنابلة ونص
 أو بنيـــة إالّ  بـــه الطـــالق يقـــع فـــال الصـــريح غـــري فأمـــا: ")٢(املغـــين يف جــاء

  ".حال داللة
  .)٣(للطالق الزوجة وسؤال واخلصومة بالغضب: لذلك ومثلوا
 علـــى التوقيـــع عـــن – اهللا رمحــه – جـــربين بـــن عبــداهللا الشـــيخ ســـئل وقــد

  احملكمة؟ يف رمسي منوذج يف الطالق ورقة
  ".الزوجة اسم النموذج يف كتب إذا ،طالق هو ،نعم: ")٤(فأجاب
 اعتبــــار علــــى – اهللا رمحــــه – العثيمــــني صــــاحل بــــن حممــــد الشــــيخ ونــــص

 أردت :مـــن قـــال قـــول قبـــول علـــى تعليقـــه يف فقـــال لكتابـــةل املصـــاحبة القـــرائن
! صـريح إنـه يقولـون أـم مـع: ")٥(نصـه مـا أهلي غم أو خطي جتويدبالكتابة 
 الكتابــة بــني فرقــوا أــم والســبب... ،صــاحبه يــدين أن أحوالــه أقــل والصــريح

                                                           

)٦/٥٠٢  )١. 

)١٠/٣٧٧  )٢. 

 .٢٥٦، ٢٥٢ – ٢٢/٢٥٠، اإلنصاف ٢٢/٢١٩، الشرح الكبري ١٠/٣٥٧املغين : ينظر  )٣(

 . info.islamqa: ينظر). ٩٥٩٣(اإلسالم سؤال وجواب، الفتوى موقع   )٤(

 .٦٨ – ١٣/٦٧الشرح املمتع   )٥(
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 ال فإنـه امرأتـه طالق يكتب أن يريد الذي أن العادة أن املقام هذا يف واللفظ
 فهـذا شأن له ويكون ،مؤرخاً  ويكون ،بشهود يأيت أن البد بل هكذا به يأيت

  .بينهما فرق فال التأمل فعند وإالّ  ،أعلم واهللا ،الظاهر
 أو ،أهلـي غـم أردت وقال ،الطالق وكتب الطالق همن املرأة طلبت فلو

  ".تكذبه القرينة ألن يقبل فال الكتابة إجادة
 أمــام الطــالق منــاذج يف الرمسيــة بالكتابــة واقــع الطــالق أن ذلــك فمفهــوم

  .لداللة القرائن على ذلك ،والقضائية النظامية اجلهات
 عبدالعزيز الشيخ عن – احلال داللة اعتبار – هذا يفهم أن ميكن كما

 أختــه مــع جالســاً  كــان رجــل: "ســئل أنــه ورد حيــث – اهللا رمحــه – بــاز بــنا
 إضافة بغري طالق: ورقة على فكتب بالقلم جتيء أن أخته من فطلب وزوجته

 طـالق طـالق مـرات ثـالث كتبـت مث القلـم وأخذت أخته فغضبت ،أحد على
 كتبــت؟ مـا صـحيح هــل. انظـري: هلـا وقـال ،امرأتــه إىل الورقـة ألقـى مث ،طـالق
  ".المرأته الطالق هذا كتابة يرد مل وهو

 املــذكورة املــرأة علــى واقــع غــري الطــالق هــذا: ")١(– اهللا رمحــه – فأجــاب
 غــــري آخــــر شــــيئاً  أراد أو الكتابــــة جمــــرد وإمنــــا ،طالقهــــا بــــه يقصــــد مل كــــان إذا

 قــول وهــذا ،احلــديث )٢(»..بالنيــات األعمــال إمنــا«: � النــيب لقــول ،الطــالق
                                                           

 . info.islamqa) ٣٠٥١(موقع اإلسالم سؤال وجواب، الفتوى : ينظر  )١(

كتاب بـدء الـوحي ، بـاب كيـف كـان بـدء الـوحي إىل رسـول اهللا : رواه البخاري يف صحيحه  )٢(

رقــم   m�������LK��J��I��H���G��F�������E����D���C�����Bl وقــول اهللا جــل ذكــره �
إمنـا األعمــال  �كتـاب اإلمـارة ، بـاب قولـه : ، ورواه مسـلم يف صـحيحه ١ص) ١(احلـديث 

 .  ٨٥٣ص) ١٩٠٧(بالنية وأنه يدخل يف الغزو وغريه من األعمال، رقمه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ٤٩ 

حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

 معـىن يف الكتابة ألن ،اجلمهور قول بعضهم وحكاه العلم أهل من كثري مجع
 إالّ  ،العلمـاء قـويل أصـح يف النيـة مـع إالّ  الطـالق ـا يقـع ال ةيانوالك ،الكناية

  .الطالق به فيقع الطالق إيقاع قصد على يدل ما بالكتابة يقرتن أن
 واألصـل ،الطـالق إيقـاع قصـد علـى يـدل ما فيها ليس املذكورة واحلادثة

  ".بالنية والعمل النكاح بقاء
 ،"الطــــالق إيقــــاع قصـــد علــــى يـــدل مــــا بالكتابـــة يقــــرتن أن إالّ : "فقولـــه

 ــــا يقــــع القضــــائية اجلهــــات وأمــــام الرمسيــــة النمــــاذج يف الكتابــــة أن: مفهومــــه
  .قصده على قوية قرائن ألا الطالق؛
 حبيـث – الرمسيـة اجلهـات وأمـام املطلـق قبـل مـن بالكتابـة البيـان أن -ج

 أحـد فـالقلم ،باللسان البيان مبنزلة – مقصوده أو اخلط صاحب يف يشك ال
  .املنطوقة احلروف مبنزلة املستبينة املكتوبة واحلروف ،اللسانني
 ،شـــرعاً  معتـــربة وهـــي الكاتـــب قـــول مقـــام تقـــوم املرســـومة الكتابـــة أن -د
  .)١(أخرى وبالكتابة تارة بالقول فبلغ ،بالبالغ مأمور � والنيب

 فيــه يوصــي شــيء لــه مســلم امــرئ حــق مــا«: قولــه � عنــه ورد قــد بــل
  .)٢(»عنده مكتوبة ووصيته إالّ  ليلتني يبيت

  .)٣(فائدة وصيته لكتابة تكن مل اخلط على االعتماد جيز مل لوو 
                                                           

 . sa.gov.moj.adl: ينظر). ٤(مسألة العمل باخلطوط البن مفلح، جملة العدل، العدد   )١(

، )٢٧٣٨(رواه البخـــــاري يف كتـــــاب الوصـــــايا، بـــــاب الوصـــــايا، رقـــــم احلـــــديث : متفـــــق عليـــــه  )٢(
كتـــاب الوصـــية، بـــاب وصـــية الرجـــل مكتوبـــة : هورواه مســـلم يف صـــحيح. ٤٥٢ – ٤٥١ص

 .٧١٣، ص)٤٢٠٤(عنده، رقم احلديث 

 . sa.gov.moj.adl: يظر). ٤(مسألة العمل باخلطوط البن مفلح، جملة العدل، العدد   )٣(
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 وطــول لثباــا ،وأدلتــه اإلثبــات وســائل أهــم باتــت اليــوم الكتابــة أن -هـــ
  .نسبتها وصحة سالمتها من التحقق على ةناملعي العلم سبل وتطور بقائها

 أو الرمسيـة األوراق يف الطـالق كتـب إذا الـزوج فإن ،سبق ما على وبناءً 
 ال وهـو ،يـتلفظ أن دون )١( النظاميـة والقضـائية اجلهـات أمـام ذلـك علـى وّقع
 واإلخبـار الطـالق حبكايـة تلفظ ذلك بصاحَ  أو ،حقيقة الطالق إيقاع يريد

                                                           

  : ملا يأيت –واهللا أعلم  –ولعله ال فرق يف احلكم بني كون اجلهة قضائية أو مدنية   )١(
أن هـــذا لـــيس مـــن قبيـــل التحـــاكم للمحـــاكم الوضـــعية، إذ اهلـــدف يف الطـــالق الصـــوري  -١

  .استصدار وثيقة الطالق وتصديقها نظامياً 
شـهاد عليـه شــرعاً أو تقييـده يف احملكمـة وإمنـا املصـاحل هــي أن عقـد الطـالق ال يشـرتط اإل -٢

 .الدافعة لذلك
وقــــد جــــاء يف البيــــان اخلتــــامي للمــــؤمتر الثــــاين مــــع فقهــــاء الشــــريعة بأمريكــــا املنعقــــد 

مـن شـهر مجـادى  ٧–٤الدمنارك بالتعاون مـع الرابطـة اإلسـالمية يف الفـرتة مـن  –بكوبنهاجن 
م بشـأن االعتـداد بـالطالق املـدين مـا ٢٠٠٤من يونيـو  ٢٥–٢٢هـ املوافق ١٤٢٥األول لعام 

  :نصه
  .إذا طلق الرجل زوجته طالقاً شرعياً فال حرج يف توثيقه أمام احملاكم الوضعية -١"
أمــا إذا تنــازع الزوجــان حــول الطــالق، فــإن املراكــز اإلســالمية تقــوم مقــام القضــاء  -٢

  .نية الالزمةالشرعي عند انعدامه بعد استيفاء اإلجراءات القانو 
وأن اللجـــوء إىل القضـــاء الوضـــعي إلـــاء الـــزواج مـــن الناحيـــة القانونيـــة ال يرتتـــب عليـــه 
وحده إاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت املرأة على الطالق املدين، فإا تتوجه به 

ام األمر من إىل املراكز اإلسالمية، وذلك على يد املؤهلني يف هذه القضايا من أهل العلم إلمت
الناحية الشرعية، وال وجه لالحتجاج بالضرورة يف هذه احلالة لتوافر املراكز اإلسالمية وسهولة 

  . ne.onislam.www موقع اإلسالم أون الين : ينظر  ".الرجوع إليها يف خمتلف املناطق
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 علـى -واهللا أعلـم – يتخـرج حينئـذ الطـالق وقوع حكم فإن إنشائه دون عنه
 يف وهلــم ،كــذباً  بــالطالق اإلقــرار مســألة يف – اهللا رمحهــم – الفقهــاء خــالف

  :قوالن ذلك
 ،واقـــع إخبـــاراً  أو كتابـــة املكـــذوب الصـــوري الطـــالق أن :األول القـــول

 زوجتـه فتبقـى ،ديانـة ال قضـاء الطلقـات عـدد يف بـه ويعتد صاحبه به ويؤاخذ
  .الظاهر يف به ويؤاخذ الباطن يف

 ،)٣(والشـــافعية )٢(واملالكيـــة )١(احلنفيـــة مـــن الفقهـــاء مجهـــور مـــذهب هـــذا
  .كذباً  به املقر الطالق يف – تعاىل اهللا رمحهم – )٤(احلنابلة عند وقول

 كـــان كـــاذب وهـــو أمـــس طلقتـــك قـــال ولـــو: ")٥(القـــدير فـــتح يف جـــاء
  ".القضاء يف طالقاً 

 صـدق رجـع مث عليـه مبحلـوف أقـر وإن: ")٦(املالـك العلـي فـتح يف وجاء
  ".بالطالق اإلقرار عن رجوعه ومنه ،الفتوى يف

 زوجتــه تطلــق مل كاذبــاً  بــالطالق أقــر وإن: ")٧(املطالــب أســىن يف وجــاء

                                                           

 .٣/٤٢٨، البحر الرائق ٤/٧فتح القدير : ينظر  )١(

 .٣/٢٩٤فتح العلي املالك : ينظر  )٢(

 .٣/٢٧٦ ، أسىن املطالب٨/٥٠٨، العزيز شرح الوجيز ١٤/١٥٧اية املطلب : ينظر  )٣(

 .٢٢/٢٢٢اإلنصاف : ينظر  )٤(

)٤/٧  )٥. 

)٣/٢٩٤  )٦. 

)٣/٢٧٦  )٧ . 
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  ".شرعي لقاضٍ  رفعته إذا ظاهراً  تطلق وإمنا باطناً 
  .)١(املعاصرين بعض ذا وقال

 وثيقــة لتســجيل كاذبــاً  بــالطالق وإخبــاره الــزوج إقــرار أن :الثــاني القــول
 ،وديانة قضاء ويقع الطلقات عدد يف وحيسب الزوج به يؤخذ الرمسية الطالق

: ســؤال عــن أجــاب أو ،الكــذب وأراد طلقتهــا: بقولــه ذلــك الــزوج ابتــدأ ســواء
  .طلقتها قد قال أو ،نعم: فقال امرأت؟ أطلقت

  .)٢(احلنابلة مذهب وهذا
                                                           

الـدمنارك  –جاء يف قرارات جممع فقهاء الشريعة بأمريكا يف املـؤمتر الثـاين املنعقـد بكوبنهـاجن   )١(
هــ ١٤٢٥مـن شـهر مجـادى األوىل لعـام  ٧ – ٤بالتعاون مـع الرابطـة اإلسـالمية يف الفـرتة مـن 

  : م٢٠٠٤من يونيو  ٢٥ – ٢٢املوافق 
كـل غـريه يف إجرائـه نيابـة أن الطالق الصوري يؤخذ به صاحبه مادام قد نطـق بـه أو و "

عنـــه ســـواء أراده أم مل يـــرده؛ ألن الكتابـــة هـــي الوســـيلة األساســـية لإلثبـــات والتوثيـــق يف واقعنـــا 
  ".املعاصر أّما يف باب الديانة فال يعتد به إالّ مع النية يف املختار من أقوال أهل العلم

): ١٧٨٢٧(وجــاء يف موقــع اإلســالم ســؤال وجــواب للشــيخ حممــد املنجــد يف الفتــوى 
مل يقع : الطالق املدين إذا خال من تلفظ زوجك بالطالق ووقع عليه أو كتبه بال نية الطالق"

  ".به طالق
 .وغريها) ١٨٢٠٦٨(، )١٧٩٤٢٤(، )٧٢٨٩٠(، )١٢٧١٧٩: (وينظر

  . ٣/١٤١٤، شرح عمدة الفقه ١٠/٣٧٨، املغين ٢٣٦التنقيح املشبع ص: ينظر  )٢(
الزوج إذا كان اللفظ غري صريح كما لو قيل له ألك امرأة؟ ويرى احلنابلة أنه يرجع لنية 

  .ال؛ ألن هذا من الكنايات، وال يقع الطالق بالكنايات إالّ مع النية: فقال
والـــذي يظهـــر أن هـــذا غـــري واقـــع يف الطـــالق الصـــوري، فاملســـتخدم يف الوثـــائق الرمسيـــة 

 .وأمام اجلهات القانونية األلفاظ الصرحية دون الكنايات

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ٥٣ 

حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

 لـــك: أو. نعـــم: قـــال امرأتـــك؟ أطلقـــت ســـئل وإن: ")١(الفـــروع يف جـــاء
  ".وقع ،الكذب يريد. طلقتها قد: قال امرأة؟

  .)٢(املعاصرين بعض به وقال
  

  :األدلة
  :األول القول أدلة

  :باآلتي قضاء الطالق وقوع على األول القول أصحاب استدل
 ،إيلّ  ختتصــمون وإنكــم ،بشــر أنــا إمنــا«: � النــيب قــول :الــدليل األول

 ،أمسـع مـا حنو على له فأقضي بعض من حبجته أحلن يكون أن بعضكم فلعل
 أو فليأخــــــذها النــــــار مــــــن قطعــــــة هــــــي فإمنــــــا مســــــلم حبــــــق لــــــه قضــــــيت فمــــــن

  .)٣(»ليرتكها

                                                           

)٥/٣٩٢  )١. 

  : وردت بعض الفتاوى املطلقة يف وقوع الطالق الصوري دون تفصيل لصوره، ومن ذلك  )٢(
  . net.islamweb.fatwaمركز الفتوى، إسالم ويب 

ــــــــام الــــــــــــــدين عفانــــــــــــــة يف . د. أ ، املوســــــــــــــوعة الشــــــــــــــاملة )فتــــــــــــــاوى يســــــــــــــألونك(حســــــ
com.islamport.www . 

كتـاب األحكـام، بـاب مـن قضـي لـه حبـق أخيـه فـال : رواه البخاري يف صـحيحه: متفق عليه  )٣(
، ١٢٣٦ص) ٧١٨١(يأخـذه فـإن قضـاء احلـاكم ال حيـل حرامـاً وال حيـرم حـالًال، رقـم احلــديث

يغـري البـاطن، رقــم كتـاب األقضـية، بـاب بيـان أن حكـم احلـاكم ال : ورواه مسـلم يف صـحيحه
 .٧٥٩، ص)٤٤٧٣(احلديث 
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  :الداللة وجه
 علـــى االطـــالع لتعـــذر ظهـــر؛ مـــا باعتبـــار يكـــون إمنـــا القضـــاء حكـــم أن
  .حالالً  حيرم وال حراماً  حيل ال ولكنه ،النوايا عن والكشف القلوب

 متـــت إذا ،)١(معتـــربة العقـــود مـــن كثـــري يف الصـــورية أن :الـــدليل الثـــاني
 بــه أخــذ بــه الــزوج أقــر فمــىت بــاللفظ معلــق الطــالق وعقــد ،وأركاــا شــروطها

  .كاذباً  أم صادقاً  أكان سواء قضاء
 هــو لــذلك كتابتــه أو زوجتــه بطــالق الــزوج إخبــار أن :الثالــثالــدليل 

 الطــــالق يف ظــــاهراً  صــــاحبه بــــه يؤاخــــذ واإلقــــرار ،الطــــالق بوقــــوع منــــه إقــــرار
 عـــربة وال ،بـــه حيكـــم مـــا أقـــوى مـــن وهـــو ،نفســـه يف حجـــة فـــاإلقرار ،)٢(وغـــريه

  .آثاره عليه وجترى ظاهره على القول فيحمل ،به أقر ما حلقيقة نيته مبخالفة
 أن فكمـا ،اليمني على بالقياس أيضا يستدل أن وميكن :الدليل الرابع

 ،القاضــي نيــة خالفــت إذا احلــالف بنيــة عــربة وال املســتحلف نيــة علــى اليمــني
  .رمسياً  قثاملو  العقد مقصود خالفةمب عربةال  هنا فكذلك

 بمـا باطنـاً  الطـالق وقـوع عـدم علـى أصـحاب القـول األول واستدل
  :يأتي

 ،والكــذب للصــدق حمتمــل إخبــار واإلقــرار ،إخبــار ال إنشــاء الطــالق أن
  .اإلنشاء مقام يقوم فال

                                                           

 . net.dralsherif.www: ينظر  )١(

 . ٨/١٣٣ حتفة احملتاج: ينظر  )٢(
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  !صدقاً  عنه باإلخبار يصري ال كذباً  عنه واملخرب
  .)١(حقيقة وقوعه لعدم وربه العبد بني ديانة الطالق يقع فال وعليه

  :المناقشة
 اســتخدام هــو الطــالق بوقــوع – كتابــة أو لفظــاً  – واإلخبــار اإلقــرار أن

 بــنعم جبوابــه أو ،ذلــك كتابــة أو طلقــت: بقولــه ســواء الصــريح الطــالق للفــظ
  .اجلواب يف معاد السؤال ألن الطالق؛ وقوع عند سؤاله عند

 بـه يقـع الصـريح الطـالق لفـظ ألن ظاهراً؛ يقع كما باطناً  الطالق فيقع
  .)٢(نية غري من الطالق

  :الثاني القول أدلة
  :باآليت وديانة قضاء الصوري الطالق بوقوع القائلون استدل

 القــــــول أدلــــــة يف الــــــواردة ظــــــاهراً  الطــــــالق وقــــــوع أدلــــــة :الــــــدليل األول
  .)٣(األول

  .)٤(�]�[�\�]�X�Y�Z[ :� اهللا قول :الدليل الثاني
  :الداللة وجه

                                                           

 . ٨/١٣٣حتفة احملتاج : ينظر  )١(

طلقتهـا، وأراد الكـذب طلقـت؛ ألن لفـظ الطـالق : فأما إن قال: "١٠/٣٧٨جاء يف املغين   )٢(
 ".صريح يقع به الطالق من غري نية

 . ٢٥سبق ص  )٣(

 ).٢٣١: (سورة البقرة، جزء من اآلية  )٤(
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�X�Y[ :ســبحانه وقولــه": )١(– اهللا رمحــه – اإلســالم شــيخ قــال

Z�[�\�]�[)احمللـــل والنكـــاح واخللـــع والرجعـــة الطـــالق ذكـــر أن بعـــد )٢ 
 واالســتهزاء ،الكبــائر مــن اهللا بــدين االســتهزاء أن علــى دليــل.. بعــده والنكــاح

 اجلــد علــى ال واللعــب اهلــزل علــى واألفعــال األقــوال محــل وهــو ،الســخرية هــو
... ومقاصــد حقــائق هلــا الشــارع جعــل الــيت بــاألقوال تكلــم فمــن... واحلقيقــة

 األلفـاظ هذه جعلت اليت مقاصدها وال ،هلا املقومة حقائقها ا يريد ال وهو
 حرامـــاً  ـــا االســـتهزاء كـــان فـــإذا... اهللا بآيـــات مســـتهزئ فهـــو... هلـــا حمصـــلة
 املسـتهزئ كـان فـإذا... عليهـا آثارها ترتب عدم التصرفات وإبطال ،إبطاله وجب
  ".أحكامه بإلزامه هلعب إبطال وجب حكمها لزوم دون ا اللعب غرضه

 ،اسـتحالله بعـد البضـع وحتـرمي الزوجيـة عقـد إـاء لقصـد شـرع فالطالق
 دنيويـة وغايـات ماليـة مقاصـد وحتقيـق الزوجية عقد إبقاء املطلق به قصد فإذا
 حبكــم وإلزامــه قصــده إبطــال فيلــزم ،نفعيــة ألغــراض مقصــوده عــن صــرفه فقــد

  .والعبث اللهو عن له صيانة وآثاره الطالق
�T�U�V�W�X[:� اهللا قـول :الدليل الثالث

Y�Z�[�\�]�^�[)٣(.  

                                                           

 .٦/٢١٦٣إقامة الدليل على إبطال التحليل   )١(

 ).٢٣١(سورة البقرة، جزء من اآلية   )٢(

 ).٢١(النساء، اآلية  سورة  )٣(
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  :الداللة وجه
 حيــــل فــــال غلــــيظ؛ ميثــــاق وهــــي ،حمرتمــــة اإلســــالم يف الزوجيــــة رابطــــة أن

 ،)١(نفعيــة ورغبــات أهــواء لتحقيــق مطيــة جيعلهــا أن وال ،ــا يعبــث أن ألحــد
 عــن ويصــونه حرمتــه العقــد هلــذا حيفــظ وباطنــاً  ظــاهراً  الصــوري الطــالق وإيقــاع

  .والعبث التالعب
: جــــد وهــــزهلن جــــد جــــدهن ثــــالث«: � النــــيب قــــول :الــــدليل الرابــــع

  .)٢(»والرجعة والطالق النكاح
 فـــيهن لـــيس ثـــالث«: قـــال املســـيب بـــن ســـعيد عـــن :الـــدليل الخـــامس

  .)٣(»والعتق والطالق النكاح: لعب
ـــدليل الســـادس  ـــن يلعـــب ال ثـــالث«: قـــال � الـــدرداء أيب عـــن :ال

  .)٤(»والعتاق والطالق النكاح
ــدليل الســابع  كــان: "قــال أنــه – اهللا رمحــه – البصــري احلســن عــن :ال

                                                           

ــــــــــــــاوى يســــــــــــــألونك، أ: ينظــــــــــــــر  )١( ــــــة، املوســــــــــــــوعة الشــــــــــــــاملة . د. فت ــــــــــــــدين عفانــــــــ حســــــــــــــام ال
com.islamport.www . 

 .١٩سبق خترجيه ص  )٢(

، والبيهقـــي يف الســـنن )٢٠١٦/٥١٢(رقمـــه  ٣/٧٨٧جـــامع النكـــاح : رواه مالـــك يف املوطـــأ  )٣(
 ) . ١٤٩٩٥(رقمه  ٧/٥٥٨باب صريح ألفاظ الطالق  : الكربى

ـــــاب مـــــن قـــــال لـــــيس يف الطـــــالق والعتـــــاق لعـــــب، رقمـــــه : رواه بـــــن أيب شـــــيبة يف املصـــــنف  )٤( ب
الق ال رجـــوع فيــه، رقمـــه بـــاب الطــ: ؛ ورواه ســعيد بــن منصـــور يف ســننه٤/١١٤) ١٨٤٠٢(
 "إسناده صحيح إىل احلسن"  ٦/٢٢٧، وقال األلباين يف إرواء الغليل ١/٤١٥) ١٦٠٤(
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 كنــت ويقــول يراجــع مث ويعتــق العبــاً  كنــت فيقــول يطلــق اجلاهليــة يف الرجــل

ـــــــأنزل ،العبـــــــاً   مـــــــن«: � فقـــــــال )١( ]�[�\�]�X�Y�Z[ :اهللا ف
  .)٢(»جائز فهو العباً  كنت إين فقال نكح أو ،أنكح أو ،حرر أو ،طلق

: اهللا حبــــدود يلعبــــون أقــــوام بــــال مــــا«: � النــــيب قــــول :الــــدليل الثــــامن
  .)٣(»راجعتك ،طلقتك ،راجعتك ،طلقتك

  :سبق مما الداللة وجه
 ضــــرورة وعلــــى ،املــــذكورة العقــــود حرمــــة عظــــم علــــى األحاديــــث دلــــت

 أقــر ومــن ،وهــزالً  جــداً  بوقوعهــا بــاحلكم وذلــك ،والعبــث اللعــب مــن صــيانتها
 الطـالق وثيقـة وأخذ الرمسية اجلهات أمام ذلك بكتابة أو لفظاً  زوجته بتطليق
 مــع الشــرتاكه يقصــده؛ مل أو قصــده ،طالقــه بوقــوع حيكــم فإنــه لــذلك املثبتــة
  .احلكم دون اللفظ قصد يف اهلزل

  :المناقشة

                                                           

 .   ٢٣١:من اآلية : سورة البقرة   )١(

، ٤/١١٥) ١٨٤٠٦(لـيس يف الطـالق والعتـاق لعـب : رواه ابن أيب شـيبة يف املصـنف، قـال  )٢(
 " . مرسل صحيح اإلسناد إىل احلسن وهذا: " ٦/٢٢٧قال األلباين يف إرواء الغليل 

) ٢٠١٩(أبـــواب الطـــالق، بـــاب حـــدثنا ســـويد بـــن ســـعيد، رقمـــه : رواه ابـــن ماجـــه يف ســـننه  )٣(
، )١٤٨٩٨(باب مـا جـاء يف كراهيـة الطـالق، رقمـه : ، والبيهقي يف السنن الكربى ٢٨٩ص
ن ، وحســ٦/٢٥٨تيميــة يف بيــان الــدليل علــى بطــالن التحليــل  ه ابــنُ د إســنادَ ، وجــوّ ٧/٥٢٨

فه األلباين يف ضعيف سـنن ابـن ماجـه رقـم ، وضعّ ١/٣٤٢القيم يف إغاثة اللهفان  ه ابنُ إسنادَ 
 .١٥٥ص) ٢٠١٧-٤٤٠(
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 بـه حيصـل فـال ولغو عبث اهلزل ألن يستقيم؛ ال باهلزل الصورية ربط أن
 ،مضــار بــه تنــدفع فإنــه الصــوري الطــالق خبــالف ،مضــرة بــه تــدفع وال ،منفعــة

  .)١(هزل أنه يتحقق فال ،مصاحل به وحتصل
  :يجاب أن يمكن

 األنظمــة علــى التحايــل جــراء واالســتحقاقات األمــوال علــى احلصــول أن
 األكـــرب الـــدافع وهـــو املفاســـد ودرء املصـــاحل جلـــب قبيـــل مـــن لـــيس والقـــوانني
  .الصوري للطالق

 وغـش كـذب إرادتـه عـدم مـع الطالق صورة إظهار أن :الدليل التاسع
 عنـــه منهـــي ذلـــك وكـــل ،األمـــر لـــويل وخمالفـــة والقـــوانني األنظمـــة علـــى وحتايـــل
 مــادام كــافرة دولــة يف كــان ولــو ،بــه يؤاخــذ بــل الــزوج عليــه يقــر فــال ،)٢(شــرعاً 

  .رمسي بأمان الدولة تلك يف يقيم أنه
  :ويمكن أن يستدل لهم أيضاً باألدلة اآلتية

 حكــــم مــــن هــــو األســــباب علــــى األحكــــام ترتــــب أن :الــــدليل العاشــــر
 عــــدم ويقصــــد للحكــــم املوجــــب الســــبب يتعــــاطى أن للعبــــد ولــــيس ،الشــــارع
  .آثاره عليه وجرت ،حكمه لزمه بالسبب الزوج أقر فإذا! احلكم

 يعامـــل فكمـــا ،التحليـــل نكـــاح علـــى القيـــاس :الـــدليل الحـــادي عشـــر
 الـــزوج علـــى بـــاقٍ  وحترميهـــا ،عليـــه حمرمـــة املـــرأة وتكـــون ،قصـــده بنقـــيض احمللـــل
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حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

 أخـرب الـذي طالقـه ويقـع قصـده بنقـيض صـورياً  املطلق يعامل فكذلك ،األول
 كــالً  أن جبــامع! حلــه بقــاء بــل البضــع حتــرمي بــه يقصــد ومل رمسيــاً  ووثقــه بوقوعــه
  .مقصوده ضد به ليحقق شرعياً  عقداً  عقد منهما

 وخصوصــاً  ظـاهره علــى الكـالم إجــراء األصـل أن :الـدليل الثــاني عشــر
 – كتابــة أو لفظــاً  – طلــق بأنــه الــزوج أقــر فــإذا ،احملرمــة الشــرعية العقــود صــيغ
  .ذلك خلالف قاصداً  حمتاالً  كان ولو ظاهره على الكالم محل

 الكــالم؛ أنــواع عامــة شــأن هــذا: "تعــاىل – اهللا رمحــه – القــيم ابــن قــال
 الشــرعية األحكــام السـيما اإلطــالق عنـد منــه املفهـوم معنــاه علـى حممــول فإنـه
 األلفــاظ بتلــك يقصــد أن عليــه املــتكلم فــإن ،أحكامهــا ــا الشــارع علــق الــيت

  .املعاين تلك على حيملها أن عليه واملستمع ،معانيها
 أو ،ملعانيهـا قاصـد غـري ـا تكلـم بل ،معانيها ا املتكلم يقصد مل فإن

 يقصـد مل العبـاً  أو هـازالً  كـان فـإن ،قصـده عليـه الشـارع أبطـل لغريهـا قاصداً 
 بـل ،والرجعـة والنكـاح والطـالق بـالكفر هـزل كمن ،املعىن الشارع ألزمه املعىن

 ،اً ظــاهر  أحكامــه عليــه وجــرت بــه ألــزم هــازالً  اإلســالم بكلمــة الكــافر تكلــم لــو
 الشــارع يعطـه مل: أبطــن مـا خـالف مظهــراً  حمتـاالً  مـاكراً  خمادعــاً  ـا تكلـم وإن

 واجـب إسـقاط علـى احتـال مـن وكـل ،ةنـالعي بعقـد واملـرايب كاحمللـل ،مقصوده
  .)١(.."الباطل األمر وأبطن أظهره قول أو بعقد حمرم فعل أو

 ،األحكــام بـه تنــتظم الصـوري الطــالق إيقـاع أن :الـدليل الثالــث عشــر
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حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

 فإن النكاح تثبت وال تثبته الرمسية الوثائق أن مع إيقاعه بعدم القول عند وأّما
  :منها ،هذا على ترتتب كبرية مفاسد
 ؛إرثهــا مــن الـزوج يــتمكن مل الزوجــة ماتـت فلــو ،نظامــاً  اإلرث تعـذر •

 مـن الزوجـة تـتمكن مل الـزوج مـات ولـو ،بـزوج لـيس الرمسيـة اجلهـات أمام ألنه
 فيها حيتاج اليت البالد يف وخصوصاً  املرياث قسمة ألن ؛املرياث على احلصول
 .الرمسية اجلهات قبل من تتم إمنا الصوري للطالق
 أمـام بزوجة ليست ألا ،الصداق مؤخر على الزوجة حصول تعذر •
 .الرمسية اجلهات
 ،لوالـدهم الصـوري الطـالق بعد إجنام مت الذين األوالد نسبة تعذر •

 اجلهـــات يف الوالـــد ألن ؛هويـــة بطاقــة أو مـــيالد شـــهادة اســـتخراج ميكــن ال إذ
 .حقوقهم من لكثري وضياع عليهم عظيم ضرر هذا ويف ،بزوج ليس الرمسية
 للولــد إجنامــا أو ،معــاً  الــزوجني وجــود جــراء والريبــة التهمــة حصــول •

 .العقوبة خشية هلا لصديق نسبته الزوجة تدعي قد بل ،الطالق بعد
 !األول عصمة يف بقائها رغم ،رمسياً  آخر برجل املرأة زواج إمكان •
 .احلقائق كشف من خوفاً  الزوجان يعيشه الذي النفسي القلق •
 هلـــذه املســـلمني تعـــاطي خـــالل مـــن لإلســـالم مســـيئة صـــورة إظهـــار •
 علــــى ــــا والتحايــــل للواقــــع خمالفتهــــا رغــــم الكفــــار بــــالد يف الصــــورية العقــــود
  .كفروا للذين وفتنة اهللا سبيل عن صد هذا ويف ،األنظمة

 بـاب يفـتح الصوري الطالق وقوع بعدم القول أن :الدليل الرابع عشر
 تعطــــي الســــؤال هــــذا قــــراءة ولعــــل ،الشــــرعية األحكــــام يف والعبــــث التالعــــب
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  : عليها والتحايل الشرعية العقود احرتام عدم عند الواقعة للفوضى منوذجاً 
 علـيّ  أحلّـت وقـد ،مسـلمة عربيـة امـرأة مـن سـنوات سـبع منـذ متزوج أنا"
 يل لتحـــل إســـالمياً  عليهـــا وأكتـــب ،ومـــدنياً  صـــورياً  طالقـــاً  أطلقهـــا أن زوجـــيت

 الــدول إحــدى مــن خالتهــا ابــن إحضــار هلــا يتســىن كــي وذلــك ،هلــا معاشــريت
 عليـه وعقـدت خالتهـا ابـن يقيم حيث إىل سافرت مث ،ذلك هلا وكان ،العربية

 كـــي هنـــا إىل عـــادت هنـــاك الســـفارة يف الـــزواج عقـــد وثقـــا أن وبعـــد ،إســـالمياً 
 وفعـــالً  ،كوبنهـــاجن يف هنــا لإلقامـــة خالتهــا ابـــن استحضــار إجـــراءات تكمــل

 زوجـيت علـى عقـده يـزال وال هنـا إىل دخولـه مـن متكـن شـهور ستة حوايل بعد
 ســنتني مــرور قبــل االنفصــال هلمــا جييــز ال هنــا فالقــانون ،طبعــاً  وصــورياً  جاريــاً 
 ومــا اآلن ،اإلقامــة علــى زوجــيت خالــة ابــن حيصــل حــىت أي بينهمــا العقــد علـى

 ويعيشـان حقيقيـاً  زواجـاً  وتزوجهـا ،إسـالمياً  عقـداً  أختها على عقد أنه حصل
 بصـدده أنـا الذي والسؤال ،برّاين إسالمي بعقد كزوجني أشهر أربعة منذ معاً 
 علـــى شـــبهة أيـــة يتـــداخلها هـــل زوجـــيت؟ وبـــني بيـــين العالقـــة حكـــم مـــا: اآلن

 زواج حكــم ومــا وصــورياً؟ مــدنياً  خالتهــا ابــن علــى تعقــد تــزال ال أــا اعتبــار
 القـانون حبكـم زوجـيت علـى يعقـد يـزال ال وهـو خالتهـا ابـن مـن زوجـيت شقيقة
 زوجـيت شقيقة من الفعلي وبزواجه عليها الصوري بعقده أنه يعترب هل املدين؟

  .)١(.."األختني؟ جيمع أنه
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  :الترجيح
 قضـــــاء الصـــــوري الطـــــالق بوقـــــوع القـــــول هـــــو – أعلـــــم واهللا – املختـــــار

 النظاميـــــة اجلهـــــات أمـــــام الرمسيـــــة بالكتابـــــة كـــــان إذا ،وباطنـــــاً  ظـــــاهراً  ،وديانـــــة
 يكــــن مل مــــا كــــذباً  عنــــه باإلخبــــار ةنــــاملقرو  أو اللفــــظ عــــن اــــردة والقضــــائية

 بـــه يؤاخـــذ ال الـــذي االضـــطرار لدرجـــة موصـــالً  ملجئـــاً  إكراهـــاً  لـــذلك الباعـــث
  :يأيت ملا وذلك ،صاحبه
 واعتبـار الطـالق عقـد حرمـة بتعظيم جاءت الشرعية النصوص أن -١

 والتوقيـع وكتابتـه وقوعـه عـن واإلخبـار ،نيـة بـال ولـو الـزوج به تلفظ مىت وقوعه
 يــدفع والزوجــة الــزوج معلومــات اســتيفاء مــع بــه اخلاصــة الرمسيــة النمــاذج علــى
 الطـالق بصـريح الـتلفظ حكـم فيأخـذ الطـالق صـريح غـري إلرادة احتمال أي

  .واقعاً  ويكون
 املفاسـد مـن الكثـري يـدرأ قضـاء وقوعـه مع ديانة بوقوعه احلكم أن -٢

 أن وخصوصـاً  ،املسـلمني ونزاهـة اإلسالم صفاء ويظهر ،واألوالد الزوجني عن
 .والقوانني األنظمة على حتايل وفيها حمرمة الصوري للطالق البواعث ُجل

 إن املرغوبـــة املصـــاحل بـــاب الـــزوجني علـــى يغلـــق ال القـــول هـــذا أن -٣
 زمـن خـالل املراجعـة مث وتوثيقـه الشـرعي الطـالق إيقـاع فلهمـا ،مباحـة كانـت
  ).للحقوق حفظاً  ذلك توثيق ما األوىل كان وإن( العدة

 كـالم بالقصـد العقـود صـيغ عالقـة ضبط يف – اهللا رمحه – القيم والبن
  :يقول حيث نفيس
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 يكـــون ال أو ـــا للـــتكلم قاصـــداً  يكـــون أن إّمـــا العقـــود بصـــيغ املـــتكلم"
 قاصـداً  كـان وإن... شـيء عليهـا يرتتـب مل ـا التكلم يقصد مل فإن ،قاصداً 
ـــا ـــا؛ للـــتكلم  معانيهـــا يـــدري ال أو هلـــا متصـــوراً  بغاياـــا عاملـــاً  يكـــون أن فإّم

 أحكامهــا عليــه يرتتــب مل هلــا متصــوراً  وال مبعناهــا عاملــاً  يكــن مل فــإن... البتــة
 عاملــاً  ملعانيهــا متصــوراً  كــان وإن ،ذلــك يف اإلســالم أئمــة بــني نــزاع وال ،أيضــاً 

 أحكامها ترتبت اهل قاصداً  كان فإن ،ال أو هلا قاصداً  يكون أن فإّما مبدلوهلا
 يقصـد ال أو خالفهـا يقصـد أن فإّمـا هلـا قاصـداً  يكـن مل وإن ،ولزمته حقه يف

 وإن ،...كاهلـازل فهـو ـا الـتكلم غـري يقصـد مل فـإن ،معناهـا غري وال معناها
 جيوز ما قصد فإن ،ال أو قصده له جيوز ما يقصد أن فإّما ،معناها غري قصد

 تلزمـه مل... قبلـي كـان زوج مـن) طـالق أنـت( بقولـه يقصـد أن حنـو قصـده له
 مـا ا قصد إن وأما... يف وأما ،تعاىل اهللا وبني بينه فيما الصيغ هذه أحكام

 وبعــــــت ،التحليــــــل بقصــــــد وتزوجــــــت بنكحــــــت كــــــالتكلم ،قصــــــده جيــــــوز ال
 ،عليــــه احمللــــوف فعــــل علــــى احليلــــة بقصــــد وخالعتهــــا ،الربــــا بقصــــد واشــــرتيت
 فهـذا ،ذلـك أشـبه مـا أو الشـفعة أو الزكـاة إسقاط على احليلة بقصد ومبلكت

 ،اهللا معصـية على وإعانة للواجب وإسقاطاً  للمحرم تنفيذاً  مقصوده حيصل ال
 كمـا... والعـدوان اإلمث علـى إعانة ذلك على فإعانته ،وشرعه لدينه ومناقضة

 وهــم ،أوضــع قلــوم ويف ،أمقــت النــاس عنــد واملكــر اخلــداع طريــق ســالك أن
  .)١(..."بابه من ودخله وجهه على راألم أتى ممن نفرة أشد عنه
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 نبينـــا علـــى والســـالم والصـــالة ،الصـــاحلات تـــتم بنعمتـــه الـــذي هللا احلمـــد

  .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد
  :وبعد
  :البحث نتائج أبرز فهذه

 احلصـول منهـا اهلـدف ،للطـالق نازلـة صـورة هـو الصـوري الطـالق -١
 أو ماليـة إعانـات علـى احلصول يف منها لالستفادة الرمسية الطالق وثيقة على

  .النكاح بقاء حال نظاماً  مستحقة غري خدمات
 والطـالق ،اخلطـي الطـالق: منهـا إطالقات عدة الصوري للطالق -٢
 صــور مــن صــورة أيضــاً  وهــو ،املصــلحي والطــالق ،اإلداري والطــالق ،الــورقي
 .املدين الطالق
 بعضــه أو النكــاح عقــد حــل: بأنــه الصــوري الطــالق تعريــف ميكــن -٣

 .باطناً  وإبقاؤه ظاهراً 
 ماليــة إعانــات علــى احلصــول: الصــوري للطــالق الــدوافع أبــرز مــن -٤

 والتهــرب البلــدان بعــض يف اإلقامــة حــق علــى واحلصــول ،الطــالق حــال تثبــت
 النظاميـة االسـتحقاقات بعـض يف األولوية وكسب ،وديوم الناس حقوق من

 .فاعله وتعاقب متنعه بالد يف الزوجات تعدد من التمكن أو ،والقضائية
 للطــــالق املعاصــــرة الصــــور يف واالضــــطرار اإلكــــراه باعــــث غيــــاب -٥
 .الصوري
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 :صورتان الصوري للطالق -٦
  .إنشاء به التلفظ مع الطالق توثيق: األوىل
  .اللفظ عن جمرداً  بالكتابة أو إخباراً  به التلفظ مع الطالق توثيق: الثانية

 . حيرم الطالق الصوري جبميع صوره؛ ألنه حتايل وكذب -٧
 .باالتفاق إنشاءً  به التلفظ مع رمسياً  توثيقه عند الصوري الطالق يقع -٨
 مــع أو اللفــظ عــن جمــرداً  رمسيــاً  توثيقــه عنــد الصــوري الطــالق يقــع -٩
 .الفقهاء قويل أصح يف إخباراً  به التلفظ

 ،املباحــة لألغـراض الشـرعي الطـالق وثيقـة مـن االسـتفادة للـزوج -١٠
 .العدة زمن الزوجة مراجعة مث

  
 وأســـأله ،قـــدمت فيمـــا وفقـــت قـــد أكـــون أن الكـــرمي اهللا أســـأل.. ختامـــاً 

  .كلها األمور يف عاقبيت حيسن وأن ،به وينفع مين يتقبله أن سبحانه
  .العاملني رب هللا واحلمد
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حقيقته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: الطالق الصوري  

  
 "<�س�א	��د��وא	�א>!

 

تصـــــنيف اإلمـــــام أيب حامــــد حممـــــد بــــن حممـــــد الغـــــزايل  ،إحيــــاء علـــــوم الــــدين - ١
 . م١٩٩٢-هـ١٤١٢ ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،دار احلديث ،سيد إبراهيم: حتقيق  ،)هـ٥٠٥ت(

لشــمس الــدين أيب عبــداهللا حممــد بــن مفلــح  ،اآلداب الشــرعية واملــنح املرعيــة -٢
 ،مؤسســة الرســـالة ،وعمــر القيــام ،شــعيب األرنــاؤوط: حققــه  ،)هـــ٧٦٣ت (املقدســي 

 . م١٩٩٦-هـ١٤١٦الطبعة األوىل  ،بريوت

يــي الــدين أيب زكريــا حيــىي بــن حمل ،�األذكــار املنتخبــة مــن كــالم ســيد األبــرار  -٣
الطبعـــة  ،لبنـــان-بـــريوت ،دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب ،شـــرف النـــووي الدمشـــقي الشـــافعي

 ). ١٩٥٥-١٣٧٥(الرابعة 

حملمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاين  ،إرواء الغليـــل يف ختـــريج أحاديـــث منـــار الســـبيل -٤
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية  ،املكتب اإلسالمي

للقاضــــي أيب حيـــــىي زكريـــــا األنصـــــاري  ،وض الطالـــــبأســــىن املطالـــــب شـــــرح ر  -٥
دار الكتــاب  ،جتريــد العالمــة حممــد بــن أمحــد الشــوبري ،)هـــ٩٢٦ -هـــ ٨٢٦(الشــافعي 

 . القاهرة –اإلسالمي 

لشـــمس الـــدين أيب عبـــداهللا حممـــد بـــن أيب  ،عـــالم املـــوقعني عـــن رب العـــاملنيإ -٦
حممـــــد : رتبـــــه وضـــــبطه وخـــــرّج آياتـــــه ،)هــــــ٧٥١ت (بكـــــر املعـــــروف بـــــابن قـــــيم اجلوزيـــــة 

 -هــ ١٤١١الطبعـة األوىل  –بـريوت لبنـان  –دار الكتـب العلميـة  ،عبدالسـالم إبـراهيم
 .م١٩٩١

 ابــن  أيــوب بــن بكــر أيب بــن مدحمل،الغضــبان طــالق حكــم يف اللهفــان إغاثــة -٧
 ،بــــــريوت ،اإلســــــالمي املكتــــــب ،عفيفــــــي حممــــــد:حتقيــــــق ،)هـــــــ٧٥١:ت( اجلوزيــــــة قــــــيم
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 ،الثانيــــــة: الطبعــــــة ،الســــــعودية العربيــــــة اململكــــــة ،الريــــــاض ،اخلــــــاين فرقــــــد مكتبــــــة/لبنــــــان
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

ضــــمن الفتـــــاوى (لإلمـــــام ابــــن تيميـــــة  ،إقامــــة الـــــدليل علــــى إبطـــــال التحليــــل -٨
مكتبـة نـزار مصـطفى : الناشـر ،حممد حممد تـامر.د: خرج أحاديثه وعلق عليه ،)الكربى

 . البار

 اخلطيــب أمحــد بـن حممــد ،الـدين سشــمل ،شــجاع أيب ألفـاظ حــل يف اإلقنـاع -٩
ــــق ،)هـــــ٩٧٧: املتــــوىف( الشــــافعي الشــــربيين  دار - والدراســــات البحــــوث مكتــــب :حتقي

 .بريوت – الفكر دار: الناشر ،الفكر

لعــالء الــدين أيب احلســن علـــي  ،اإلنصــاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلـــالف - ١٠
 ،١ط ،دار هجـــــر ،عبـــــداهللا الرتكـــــي. د :حتقيــــق ،)هــــــ٨٨٥ت (بــــن ســـــليمان املـــــرداوي 

 . م١٩٩٦-هـ١٤١٧

لإلمــام زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن حممــد  ،البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق - ١١
الشـيخ : ضـبطه وخـرج آياتـه وأحاديثـه ،)هــ٩٧٠ت(املعروف بابن جنيم املصري احلنفـي 

 -هـــــ ١٤١٨الطبعــــة األوىل  ،لبنــــان –بــــريوت  –دار الكتــــب العلميــــة . زكريــــا عمــــريات
 . م١٩٩٧

لإلمام عالء الدين أيب بكـر بـن مسـعود  ،الصنائع يف ترتيب الشرائعبدائع  - ١٢
 . لبنان ،بريوت ،املكتبة العلمية ،)هـ٥٨٧ت ( الكاساين 

لإلمــام أيب الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن حممــد  ،بدايــة اتهــد وايــة املقتصــد - ١٣
 ،حممـد صـبحي حسـن حـالق: حتقيق وتعليـق وختـريج) هـ٥٩٥-٥٢٠(بن رشد احلفيد 

 .هـ١٤١٥الطبعة األوىل 

أليب عبــــداهللا حممــــد بــــن يوســــف املــــواق  ،التــــاج واإلكليــــل ملختصــــر خليــــل - ١٤
 ). امش مواهب اجلليل) (هـ٨٩٧ت(
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 بــن الــرمحن عبــد حممــد العــال يبأل ،الرتمــذي جــامع بشــرح األحــوذي حتفــة - ١٥
 . بريوت – العلمية الكتب دار  ،)هـ١٣٥٣ ت( املباركفورى الرحيم عبد

 ،اهليتمـي حجـر بن علي بن حممد بن محدأل ،املنهاج شرح يف احملتاج حتفة - ١٦
 الكـربى التجاريـة املكتبـة ،العلمـاء مـن جلنـة مبعرفـة نسخ عدة على: وصححت روجعت

 .حممد مصطفى لصاحبها مبصر

ــــدين أيب الفــــداء  ،تفســــري القــــرآن العظــــيم - ١٧ لإلمــــام اجلليــــل احلــــافظ عمــــاد ال
دار  ،عبـدالقادر األرنـاؤوط: قـدم لـه  ،)هـ٧٧٤ت(إمساعيل ابن كثري القرشي الدمشقي 

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٣ ،الطبعة األوىل ،دمشق ،دار الفيحاء ،الرياض ،السالم

محــد بــن حنبــل أالتنقــيح املشــبع يف حتريــر أحكــام املقنــع يف فقــه إمــام الســنة  - ١٨
) ٨٨٥ – ٨١٧(تــأليف عــالء الــدين أيب احلســن علــي بــن ســليمان املــرداوي  ،الشــيباين

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية . القاهرة –املكتبة السلفية 

إشـراف ) هــ٢٧٩ – ٢٠٠(للحافظ أيب عيسـى الرتمـذي  ،جامع الرتمذي - ١٩
الطبعـــة  ،دار الســالم للنشــر والتوزيــع ،ومراجعــة الشــيخ صــاحل بــن عبـــدالعزيز آل الشــيخ

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،الثانية

 ،اينحاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربــاين لرســالة ابــن أيب زيــد القــريو  - ٢٠
 .بريوت ،املكتبة الثقافية ،للشيخ علي الصعيدي العدوي املالكي

حملمـد أمـني الشــهري  ،)رد احملتـار علـى الـدر املختـار ( حاشـية ابـن عابـدين  - ٢١
علــي حممــد : والشــيخ ،عــادل أمحــد عبــداملوجود: الشــيخ: دراســة وحتقيــق ،بــابن عابــدين

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥ ،١ط ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،معوض

 ". منت مع رد احملتار "  ،حملمد عالء الدين احلصكفي ،الدر املختار - ٢٢

الطبعة  ،للشيخ منصور بن يونس البهويت ،الروض املربع شرح زاد املستقنع - ٢٣
 .هـ١٤٠٥الثالثة 
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 ،موقــــــع طريـــــق اإلســــــالم ،خالــــــد املصـــــلح.د ،الـــــزواج الصــــــوري وأحكامـــــه - ٢٤
ar.islamway.net. 

لإلمــــام احلــــافظ أيب عبـــداهللا حممــــد بــــن يزيــــد بــــن ماجــــه  ،ســـنن ابــــن ماجــــه - ٢٥
 ،الشيخ صاحل بن عبـدالعزيز آل الشـيخ: إشراف ومراجعة ،)هـ٢٧٣ – ٢٠٩(القزويين 

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثانية  ،دار السالم

لإلمام احلافظ أيب داود سليمان بـن األشـعث السجسـتاين  ،سنن أيب داود - ٢٦
 ،دار الســـالم ،ة صـــاحل بـــن عبـــدالعزيز آل الشـــيخإشـــراف ومراجعـــ ،)هــــ٢٧٥ – ٢٠٢(

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثانية 

٢٧� J إلمــــام احملــــدثني أيب بكــــر أمحــــد بــــن احلســــني بــــن علــــي  ،الســــنن الكــــربى
مكــة املكرمــة  –مكتبــة دار البــاز  ،حممــد عبــدالقادر عطــا: حتقيــق ،)٤٥٨ت(البيهقــي 
 �Kم١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

حبيــــب : حتقيــــق ،اخلرســــاينســــعيد بــــن منصـــور  ،ســـنن ســــعيد بــــن منصـــور - ٢٨
 . هـ١٤٠٣الطبعة األوىل  ،اهلند –الدار السلفية  ،الرمحن األعظمي

لشــمس الـــدين أيب الفـــرج عبــدالرمحن بـــن حممــد بـــن قدامـــة  ،الشــرح الكبـــري - ٢٩
 ).هـ٦٨٢ – ٥٩٧(املقدسي 

لفضــيلة الشــيخ العالمــة حممــد بــن صــاحل  ،الشــرح املمتــع علــى زاد املســتقنع - ٣٠
طبـــع بإشـــراف مؤسســـة الشـــيخ حممـــد بـــن صـــاحل العثيمـــني  ،دار ابـــن اجلـــوزي ،العثيمـــني

 . هـ١٤٢٧الطبعة األوىل صفر  ،اخلريية

 ،عبـداهللا بــن عبـدالعزيز اجلــربين.لـــ د ،شـرح عمـدة الفقــه للموفـق ابــن قدامـة - ٣١
 .هـ١٤٣٣الطبعة السابعة  ،الرياض-اململكة العربية السعودية ،مكتبة الرشد

لشــــيخ منصــــور بــــن يــــونس بــــن إدريــــس البهــــويت ل ،شــــرح منتهــــى اإلرادات - ٣٢
 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة األوىل  ،بريوت –عامل الكتب ) هـ١٠٥١ت(
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 ،)هـــ٢٥٦(لإلمــام احلــافظ حممـد بــن إمساعيــل البخــاري  ،صـحيح البخــاري - ٣٣
دار الســـالم للنشـــر  ،صـــاحل بـــن عبـــدالعزيز آل الشـــيخ: إشـــراف ومراجعـــة فضـــيلة الشـــيخ

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ،٢ط ،والتوزيع

ـــــــووي - ٣٤ ـــــــرتاث ،صـــــــحيح مســـــــلم بشـــــــرح الن ـــــــان لل  ،الطبعـــــــة األوىل ،دار الري
 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

ـــــــن احلجـــــــاج القشـــــــريي نيلإلمـــــــام أيب احلســـــــ ،صـــــــحيح مســـــــلم - ٣٥  مســـــــلم ب
دار  ،صـــاحل بـــن عبـــدالعزيز آل الشـــيخ: إشـــراف ومراجعـــة فضـــيلة الشـــيخ ،)هــــ٢٦١ت(

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ،٢ط ،السالم للنشر والتوزيع

ـــة ،الصـــورية يف التعاقـــد - ٣٦  ،رســـالة ماجســـتري ،عرفـــات مـــرداوي ،دراســـة مقارن
 ). م٢٠١٠(فلسطني  ،جامعة النجاح الوطنية

 ،صــــــاحل بــــــن عبــــــدالعزيز الغليقــــــة. د ،صــــــيغ العقــــــود يف الفقــــــه اإلســــــالمي - ٣٧
اململكـة  ،شـبيلياإدار كنـوز  ،)الدراسـات الفقهيـة(مطبوعات اجلمعيـة الفقهيـة السـعودية 

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ ،الطبعة األوىل ،العربية السعودية

لإلمـام أيب القاسـم عبـدالكرمي  ،العزيز شرح الوجيز املعروف بالشـرح الكبـري - ٣٨
الشــيخ : حتقيــق وتعليــق ،)هـــ٦٢٣(بــن حممــد بــن عبــدالكرمي الرافعــي القــزويين الشــافعي 

 –بـريوت  –دار الكتـب العلميـة  ،والشيخ عادل أمحـد عبـداملوجود ،علي حممد معوض
 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة األوىل  ،لبنان

أليب الطيــب حممــد مشــس احلــق العظــيم  ،عــون املعبــود شــرح ســنن أيب داود - ٣٩
بــريوت  –دار الكتــب العلميــة  ،مــع شــرح احلــافظ مشــس الــدين ابــن قــيم اجلوزيــة ،بــاديأ

 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الطبعة األوىل  ،لبنان –

ـــاوى اهلنديـــة يف مـــذهب اإلمـــام األعظـــم أيب حنيفـــة النعمـــان - ٤٠ للشـــيخ  ،الفت
بـريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب للنشـر والتوزيـع ،م ومجاعة من علماء اهلند األعالمنظا
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 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الرابعة  ،لبنان –

 .املوسوعة الشاملة. حسام الدين عفانة: د.فتاوى يسألونك أ - ٤١

للحــافظ أمحــد بــن علــي بــن حجــر  ،فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري - ٤٢
طبعــة مصــححة علــى عــدة نســخ وعــن النســخة الــيت حقــق أصــوهلا وأجازهــا  ،العســقالين

ــــاز ــــداهللا بــــن ب ــــدالعزيز بــــن عب ــــان ،بــــريوت ،دار الفكــــر ،الشــــيخ عب  ،الطبعــــة األوىل ،لبن
 . هـ١٤١٤/م ١٩٩٣

 أمحــد بــن مــدحمل ،مالــك اإلمــام مــذهب علــى الفتــوى يف املالــك العلــي فــتح - ٤٣
 .املعرفة دار ،)هـ١٢٩٩: ت( املالكي اهللا عبد أبو ،عليش حممد بن

ــــتح القــــدير - ٤٤ ــــن عبدالواحــــد السيواســــي مث  ،ف ــــدين حممــــد ب لإلمــــام كمــــال ال
 . لبنان –بريوت  –دار الفكر  ،)هـ٦٨١ت(اإلسكندري املعروف بابن اهلمام احلنفي 

 ،أيب عبـــــداهللا حممـــــد بـــــن مفلـــــح ،لإلمـــــام مشـــــس الـــــدين املقدســــي ،الفــــروع - ٤٥
الطبعـــة الرابعـــة  ،بـــريوت ،عـــامل الكتـــب ،عبدالســـتار أمحـــد فـــراج: راجعـــه  ،)هــــ٧٦٣ت(

 . م١٩٨٥هـ١٤٠٥

لإلمــــــام مشــــــس الــــــدين املقدســــــي أيب عبــــــداهللا حممــــــد بــــــن صــــــاحل               ،الفــــــروع - ٤٦
ــــرّاج: راجعــــه) هـــــ٧٦٣ت ( ــــريوت الطبعــــة الرابعــــة  ،عبدالســــتار أمحــــد ف عــــامل الكتــــب ب

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

ـــد القـــريواين  - ٤٧ للشـــيخ ) هــــ٣٨٦ت(الفواكـــه الـــدواين علـــى رســـالة ابـــن أيب زي
ضـــبطه  ،)هــــ١١٢٦ت(أمحـــد بـــن غنـــيم بـــن ســـامل بـــن مهنـــا النفـــراوي األزهـــري املـــالكي 

-بـريوت ،دار الكتـب العلميـة ،وصححه وخرّج أحاديثـه الشـيخ عبـدالوارث حممـد علـي
 . م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ،الطبعة األوىل ،لبنان

لســلطان العلمــاء أيب حممــد عــز الــدين  ،قواعــد األحكــام يف مصــاحل األنــام - ٤٨
 . لبنان –بريوت  ،دار املعرفة ،)هـ٦٦٠ت (عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي 
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لشـــيخ اإلســـالم أيب حممـــد موفـــق  ،الكـــايف يف فقـــه اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل - ٤٩
الطبعــــة اخلامســــة  ،بــــريوت –املكتــــب اإلســــالمي  ،الــــدين عبــــداهللا بــــن قدامــــة املقدســــي

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

 ت( اجلرجــاين الشــريف الــزين علــي بــن حممــد بــن علــيل ،التعريفــات تــابك - ٥٠
 ،لبنـــان– بــريوت العلميــة الكتـــب دار ،العلمــاء مــن مجاعـــة وصــححه ضــبطه ،)هـــ٨١٦
 .م١٩٨٣- هـ١٤٠٣ األوىل: الطبعة

لإلمـــام أيب احلســـن  ،كفايـــة الطالـــب الربـــاين لرســـالة ابـــن أيب زيـــد القـــريواين - ٥١
 . منت مع حاشية العدوي على كفاية الطالب). " هـ٣٨٦ت ( املالكي 

ــــدين إبــــراهيم بــــن حممــــد بــــن  ،املبــــدع شــــرح املقنــــع - ٥٢ أليب إســــحاق برهــــان ال
حممــد حســن حممــد حســن : حتقيــق  ،)هــ٨٨٤ت( ،عبـداهللا بــن حممــد بــن مفلــح احلنبلــي

-هـــــ١٤١٨(الطبعــــة األوىل  ،لبنــــان ،بــــريوت ،دار الكتــــب العلميــــة ،إمساعيــــل الشــــافعي
 ).م ١٩٩٧

 ،دار الكتــب العلميــة ،)هـــ٤٩٠ت( ،لشــمس الــدين السرخســي ،املبســوط - ٥٣
 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،الطبعة األوىل ،لبنان ،بريوت

دار  ،لإلمام أيب زكريا حميي الدين بن شرف النـووي ،اموع شرح املهذب - ٥٤
 . الفكر

عبـدالرمحن بـن : ع وترتيـبمجـ ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيميـة - ٥٥
ـــــن قاســـــم ـــــه  ،حممـــــد ب ـــــك فهـــــد لطباعـــــة املصـــــحف الشـــــريف ،حممـــــد: وابن  ،جممـــــع املل

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٦

: إخــراج ،لإلمــام حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــدالقادر الــرازي ،خمتـار الصــحاح - ٥٦
 . م١٩٨٨مكتبة لبنان  ،دائرة املعاجم يف مكتبة لبنان

تـأليف احلـافظ أيب  ،واالعتقـاداتمراتب اإلمجاع يف العبـادات واملعـامالت  - ٥٧
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لصـــاحبها حســـام الـــدين  ،مكتبـــة القدســـي ،حممـــد علـــي بـــن أمحـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم
 . هـ١٣٥٧سنة  ،القدسي

: اعتــــىن ــــا ،ألمحــــد بـــن حممــــد بــــن علــــي الفيـــومي املقــــرئ ،املصـــباح املنــــري - ٥٨
الطبعـــــة الثانيـــــة  ،بـــــريوت –صـــــيدا  ،املكتبـــــة العصـــــرية ،األســـــتاذ يوســـــف الشـــــيخ حممـــــد

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

للحــافظ عبــداهللا بــن حممــد بــن أيب شـــيبة  ،املصــنف يف األحاديــث واآلثــار - ٥٩
الطبعـة  ،الريـاض –مكتبـة الرشـد  ،كمـال يوسـف احلـوت: حتقيـق ،)هـ٢٣٥ت(الكويف 
 . هـ١٤٠٩األوىل 

حامـــــد . ود ،حممـــــد رواس قلعـــــه جـــــي. د.أ: وضـــــع ،معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء - ٦٠
 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية   ،لبنان –بريوت  ،دار النفائس ،صادق قنييب

للشــــيخ مشــــس حممــــد بــــن حممــــد  ،مغــــين احملتــــاج إىل معرفــــة ألفــــاظ املنهــــاج - ٦١
والشــيخ عــادل  ،الشــيخ علــي حممــد معــّوض: دراســة وحتقيــق وتعليــق ،اخلطيــب الشــربيين
 /هــــــ١٤١٥الطبعـــــة األوىل  ،لبنـــــان -دار الكتـــــب العلميـــــة بـــــريوت  ،أمحـــــد عبـــــداملوجود

 . م١٩٩٤

الــدكتور : حتقيـق ،وفـق الــدين أيب حممـد عبــداهللا بـن أمحــد بـن قدامــةاملغـين مل - ٦٢
توزيـع وزارة الشـؤون اإلسـالمية  ،عبداهللا بن عبداحملسن الرتكي والدكتور عبدالفتاح احللـو

الطبعـــة  ،دار عـــامل الكتـــب ،اململكـــة العربيـــة الســـعودية -واألوقـــاف والـــدعوة واإلرشـــاد 
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٧الثالثة 

: حتقيـق) هــ٣٩٥ت(أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  ،مقاييس اللغة - ٦٣
 . بريوت –دار اجليل  ،عبدالسالم حممد هارون

حممـــد بـــن حممـــد بـــن  ،أليب عبـــداهللا ،مواهـــب اجلليـــل لشـــرح خمتصـــر خليـــل - ٦٤
ضــبطه وخـرّج آياتــه وأحاديثــه  ،)٩٥٤ت(عبـدالرمحن املغــريب املعــروف باحلطّـاب الــرعيين 
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هـــ ١٤١٦لبنــان الطبعــة األوىل  -بــريوت  -العلميــة  لكتــبدار ا ،الشــيخ زكريــا عمــريات
 .م١٩٩٥/

إلمـام األئمـة وعـامل املدينـة مالـك بـن أنـس رضـي اهللا عنـه صـححه  ،املوطأ - ٦٥
 ،بــريوت –املكتبــة الثقافيــة  ،حممــد فــؤاد عبــدالباقي: ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

ــــداهللا  ،ايــــة املطلــــب يف درايــــة املــــذهب - ٦٦ إلمــــام احلــــرمني عبــــدامللك بــــن عب
 . عبدالعظيم حممود الديب. د.أ: حققه ووضع فهارسه ،)هـ٤٧٨ – ٤١٩(اجلويين 

 بـــن املبـــارك الســـعادات أيب الـــدين دـــ ،واألثـــر احلـــديث غريـــب يف النهايـــة - ٦٧
 ،)هــ٦٠٦: املتـوىف( األثـري ابن اجلزري الشيباين الكرمي عبد ابن حممد بن حممد بن حممد

ــــق ــــزاوى أمحــــد طــــاهر: حتقي ــــاحي حممــــد حممــــود - ال ــــة املكتبــــة ،الطن  ،بــــريوت - العلمي
 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩
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www.islamweb.net  إسالم ويب، مركز الفتوى -١.  

www.emaratalyoum.com 
 .  اإلمارات اليوم -٢

www.al-seyssh.com  جريدة السياسة الكويتية -٣. 

www.elaqt.com 
 . صحيفة االقتصادية -٤

www.forum.eldwle.com 
 . صحيفة الشرق األوسط -٥

www.islamway.net 
  . طريق اإلسالم -٦

www.mohamoon.com 
 . احملامني العرب  -٧

www.masress.com 
 ).حمرك حبث إخباري (مصرس  -٨

www.masress.com 
  .منتديات الدويل -٩

www.classic.aawsat.com 
 .منتديات ستار تاميز -١٠

www.dralsherif.net 
  د حممد عبدالغفار الشريف.موقع أ -١١

www.islamqa.info 

موقـــع اإلســـالم ســـؤال وجـــواب، فقـــه  -١٢
  .األسرة، فتاوى الطالق

www.adl.moj.gov.sa 
  .موقع جملة العدل -١٣

www.shubily.com 
  يوسف الشبيلي. موقع د -١٤
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www.alalbany.net 
 . موقع الشيخ األلباين -١٥

www.arablegalportal.org 
  . وزارة العدل املصرية -١٦

www.alwafd.com 
 .الوفد -١٧

www.ahrarnewsagency.com 
  .وكالة أحرار اإلخبارية -١٨

www.٨th.day.com 
  .وكالة اليوم الثامن -١٩

www.islamonline.com 
 .  يومية السالم اليوم -٢٠

www.onislam.net 
  .موقع اإلسالم أون الين -٢١

Ar.islam way.net 
  .موقع طريق اإلسالم -٢٢
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