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 ما تدعو حاجة الزوجين إلى معرفته من أحكام الطالق

 ــــــــــــــــــــــ: الخطبة األولى

الذي أمَر عباَدهُ بكل ما فيه خيٌر لُهم وصالح، ونهاهُم عن جميع  الحمُد لله 

أنَّ محمًدا عبُده والَمَضار ه والقهباح، وأشهُد أْن ال إله إال هللاُ الكريُم الفتَّاح، 

شرةه األزواجه  في بابه  واآلدابه  األحكامه  بأكمله  الذي جاءَ ورسولُه   عه

أهل السَّداد وعلى آله وأصحابه  فصلواُت ِللاه وسالمهُ عليهالن هكاح، و

 .والفالح

 :ها الناسأي  فيَا ، ا بعد  أم  

 العلمَ  ه، فإنَّ واجتنابه  الباطله  ه، ومعرفةه باعه وات ه  الحقه  تعالى بمعرفةه  اتقوا هللا َ

، الوقوعه في الحرام نمه  فاٌء للجهل، وسالمةٌ ه شه الواجبات، وإنَّ  ده ن آكَ مه  بذلكَ 

نَان،  فعَةٌ في الجه ن النَّار، وره قايَةٌ مه ين، هُ في الد ه هَ فقَّ  ه خيًرابه  ن أراَد هللاُ ومَ ووه

هري ــ  ،َض عن طلبهأعرَ  ه خيًراد به ره ن لم يُ ومَ  وقد صحَّ عن اإلمام الزُّ

 .((َما ع بَِد َّللا   بِِمثِْل اْلِفْقِه )) : رحمه هللا ــ أنَّه قال

طالقُكم  يكونَ  أنْ  :ن شواهِد تقواك م هلِل رب ِك ممِ  أن  ــ سل مكم هللا  ــ واعلموا 

ضا الر ه  األحوال، ال في حاله  فُها في جميعه خاله ه، ال يُ لشريعته  موافقًا

، وال حاله يمدة والضَّ الش ه  غض، وال حاله والبُ  هه الُكرْ  وال حاله ب، والغضَ 

يقه والقَهر ن واألََسف، وال حاله الضَّحكه والُمزاحه زْ الحُ  ، وال حاله الض ه

يةه  واالنبهساط، ن القَرابةه والزوجةه البَعيدة، وذاته العشيرةه القوه ومَع الزوجةه مه

نَى، وذاته الضَّعفه وا  .لفقره واليُتْم والغُربَةأو الغه

 في مسائلَ  قِ بالطال قةِ تعل ِ الم   ن األحكامِ مِ  جملة  ــ  دكم هللا  سد  ــ م ك  ونَ ود  

رت بة   َل فهم  يَ لِ  م   مستعين ا ها، فأقول  ضبط   م  تِ َل اإللمام  بها، ويَ حص  ها، ويَ سه 

 :ــ جل  وعال ــباهلل 

 .الطالق كمِ عن ح  /  األولى المسألة  

يَا أَي َها الن بِي  إَِذا َطل ْقت م  } : قال هللا تعالىه جائز، حيُث أنَّ  في الطالقه  األصلُ 

طلََّق، وصحَّ أنَّ بعَض  ، وصحَّ أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص{الن َِساَء فََطل ِق وه ن  ِلِعد تِِهن  

 وكانته  ،يه حاجةٌ إل عُ دْ ا إذا لم تَ وأمَّ أصحابهه ــ رضي هللا عنهم ــ طلَّقوا، 
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 ــرحمه هللا  ــة، فقد قال اإلمام ابن تيمية رَّ ستقه مُ  ستقيمةً مُ  الحياةُ الزوجيةُ 

.«يهتنزه  هيَ هَي تحريٍم أو نَا نَمَّ ش، إعنه باتفاق العلماء ي  نهه مَ » :هإنَّ   

 .على الزوجة م فيها إيقاع  الطالقِ حر  التي يَ  عن األحوالِ  / الثانية   المسألة  

 :الثالثة األحوالِ  ه في هذهِ على امرأتِ  إيقاع  الطالقِ  على الزوجِ م حر  يَ  

 .واتفاقه العلماء النَّبويةه  وهي حائض، بنص ه السُّنةه  يُطل هقَها أنْ  :لالحال  األو  

.اء، باتفاقه العلماءوهي نُفسَ يُطل هقَها  أنْ  :الحال  الثاني  

 النَّبويةه  ، بنص ه السُّنةه ٍر قد جامعَها فيههْ في طُ  يُطل هقَهاأن  :الحال  الثالث

 .واتفاقه العلماء

 .الطالق في شأنِ  التي ال تَِصح   األمورِ  عن بعِض  / الثالثة   المسألة  

 :األمور ن هذهِ ومِ 

ال   وهذا في الحيض، جُل امرأتَه الرَّ  قَ قُع إذا طلَّ ال يَ  الطالقَ  أنَّ  اعتقادُ  :أو 

له،  واللفظُ  البخاريُّ  أخرجَ  حيثُ بوية، النَّ  نةُ هُ السُّ دُّ رُ تَ  غيُر صحيحٍ اعتقاٌد 

 في عهده  َق امرأتَهُ طلَّ  ه قال حينَ أنَّ ــ رضي هللا عنه ــ عمَر  عن ابنه  ومسلمٌ 

ِسبَْت َعلَي  بِتَْطِليقَة  )) : وهي حائض ملسو هيلع هللا ىلص رسوله هللاه  ، وإلى وقوعه ((ح 

أئمةُ المذاهبه األربعةُ، بل  :نهممِ الفقهاء، ةُ ذهَب عامَّ  الطالقه في الحيضه 

قال ابُن »: "ينه غْ المُ "ه في كتابه ــ رحمه هللا ــ الحنبليُّ  قُدامةَ  ابنُ  قال اإلمامُ 

 .«اللْف في ذلك إال أهُل البدعه والضَّ خاله لم يُ : ر ه البَ  ره وابُن عبده نذه المُ 

وهذا وهي حامل،  جُل امرأتَهُ الرَّ  قَ إذا طلَّ  قعُ ال يَ  الطالقَ  اعتقاُد أنَّ  :ثاني او

جاَء  بل طالُق الحامله يَقُع، حيثُ ن العلماء، ه أحٌد مه ل به قُ لم يَ و، حضٌ جهٌل مَ 

 قَ طلَّ  حينَ  ــرضي هللا عنه ــ عمَر ملسو هيلع هللا ىلص قال له  النبيَّ  أنَّ " مسلمٍ  صحيحه "في 

ْره  فَْلي َراِجْعَها)) : ابنُه امرأتَه وهي حائضٌ  ا أَْو َحاِمال  ث م  ْلي طَ  ،م   ل ِْقَها َطاِهر 

ا الحامُل فال وأمَّ »:ــ رحمه هللا ــ المالكيُّ  ر ه البَ  عبده  ابنُ  مامُ وقال اإل، ((

.«هره له إلى آخه مْ الحَ  له ن أوَّ مه  نةه طالقَها للسُّ  خالَف بيَن العلماءه أنَّ   

 .فعلوهي حائٌض ماذا يَ  امرأتَه   قَ جل إذا طل  عن الر   / الرابعة   المسألة  
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 ه أنْ نة في حق ه السُّ  فإنَّ  ،واحدةً أو طلقتينه  طلقةً  امرأتَهُ  جلُ الرَّ  قَ إذا طلَّ 

دَّة يَ نقضه تَ  إلى أنْ  هها في بيته يبقه ه، ثم يُ ته مَّ رجعَها إلى ذه يُ  أبقاها  شاءَ  ، ثم إنْ العه

رى وهي خْ أُ طلقةً ها قَ طلَّ  شاءَ  ن طلقات، وإنْ ي له مه قه ه على ما بَ صمته في عه 

 ــ رضي هللا عنه ــ حينَ عمَر النبَي ملسو هيلع هللا ىلص قال له  ألنَّ جامعَها، يَ  أنْ  طاهٌر قْبلَ 

ْره  فَْلي َراِجْعَها )) :وهي حائضٌ  امرأتَهُ  ق ابنُهُ طلَّ   ،ث م  ِلي ْمِسْكَها َحت ى تَْطه رَ  ،م 

 ،َوإِْن َشاَء َطل َق قَْبَل أَْن يََمس   ،ث م  إِْن َشاَء أَْمَسَك بَْعد   ،ث م  تَْطه رَ  ،ث م  تَِحيضَ 

 .ومسلم البخاريُّ رواهُ  (( فَتِْلَك اْلِعد ة  ال تِي أََمَر َّللا   أَْن ت َطل َق لََها الن َِساء  

.فيها امرأتَه قَ طل ِ ي   أنْ  جلِ لر  عن األوقات التي يجوز  لِ  / الخامسة   المسألة    

في هذين ي طل ِقَها  ه يجوز  له  أنْ فإن   امرأتَه   قَ طل ِ ي   جل  أنْ الر  إذا أراَد 

 :الوقتين

يُطل هقَها في ُطْهٍر لم يُجامْعها فيه، بنص ه السُّنةه النَّبويةه  أنْ  :لالوقت  األو  

 .واتفاقه العلماء

بنص ه السُّنةه النَّبويةه واتفاقه  ،رها وظهَ لُ مْ اَن حَ وقد بَ  يُطل هقَها أنْ  :الوقت  الثاني

  .العلماء

 دخلَ يَ  َل أنْ َد عليها قبْ قَ التي عَ  جِل امرأتَه  الر   عن طالقِ  / السادسة   المسألة  

.جامعَهابها وي    

يُطل هقَها في  أنْ يجوُز ف ،جامْعهاْل بها ويُ دخُ لم يَ و مرأةٍ جُل على اَد الرَّ قَ إذا عَ 

ه  ةَ لهُ دَّ وال عه  تكوَن طاهًرا أو حائًضا، ذلك بيَن أنْ َق في وقٍت شاَء، ال فرْ  أي 

.واحدة قةٍ ن طلْ مه  عليها أكثرَ  عَ وقه يُ  أنْ  جوزُ ه ال يَ إال أنَّ العلماء،  عليها، باتفاق  

أكثر، وأن ه  وأ ثِ الطالق بالثال في إيقاعِ  لِ ساه  عن الت   / السابعة   المسألة  

جل  لزوجتِه م، كأْن يقوَل الر  حر  أنِت طالٌق بالثالث، أو طالٌق ألف، أو  :م 

 .أنت طالق أنت طالق أنت طالق

ه، به  الطالقه بالثالث، وتساهَل الكثيروَن في النُّطقه إيقاُع  زمانهناَر في كثُ 

مزه عجْ له ، أبنائههم وبناتههمَل مْ شَ  قوازَّ مَ َسَرهُم، وأُ وَهدموا بسبَبهه   حه بْ عن كَ  هه

،  غَضبههم وجةه ها أو فهعلههاأذ ه والتَّ عنَد االختالفه والُمناقشةه مع الزَّ  .ي بكالمه
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 :أمريِن كبيرينها في وأوقعَ  ه  ط نفسَ أو أكثر قد ور   بالثالثِ  ق  طل ِ والم  

م عند أكثر إيقاَع الطالقه على  ألن  والِوْزر،  مَ اإلثْ  :لاألو   بالثالثه فأكثر ُمحرَّ

ه أنَّ ــ رضي هللا عنه ــ عن ابن عمَر  "صحيح مسلم"لهَما جاء في  الفقهاء،

ا أَْنَت َطل ْقتََها ثاَلَثا ، فَقَْد َعَصْيَت  )): بالثالث َق امرأتَهُ طلَّ  جلٍ رَ قال له  َوأَم 

وصحَّ نحُوهُ عن عدٍد  ،((َرب َك فِيَما أََمَرَك بِِه ِمْن َطالَِق اْمَرأَتَِك، َوبَانَْت ِمْنَك 

ن الصحابةه ــ رضي هللا عنهم ــ  .مه

ةُ ذهَب عامَّ َح زوًجا غيَره، وإلى هذا نكه هه عليهه حتى تَ زوجته  ةَ مَ رْ حُ  :الثانيو

 ، ن  :نهممِ أهله العلمه ، وثبَت اإلفتاُء بهه عن جْمعٍ مه أئمةُ المذاهبه األربعةه

ــ رحمه ر ه المالكي البَ  ابُن عبده اإلماُم ــ رضي هللا عنهم ــ، بل قال  الصحابة

 والشامه  والعراقه  العلماءه والفقهاءه بالحجازه  هذا جماعةُ  وعلى» :هللا ــ

 .«والحديث الفقهه  ن أهله مه  غربه والمَ  قه شره والمَ 

."قالطلا ي  لع" :لِ وقب جِ اوزألا لِ ه  استعن  / الثامنة   المسألة    

هم أتباعه  مهورُ وجُ  األربعةُ  فاألئمةُ » :ــ هللا همحر ــثيمين قال العالمة العُ 

 لتَ إذا قُ  :يعنيفيه اإلنسان،  ثَ نَإذا حَ  طالقٌ  :بالطالقه  فَ له الحَ  أنَّ  رونَ يَ 

، هذا "اليمين تَ ولو أردَ  كَ ت زوجتُ قَ لُ طَ  تْ لَ ففعَ  ،كذا فعلينَ عليَّ الطالق ما تَ "

 المسألةُ ف نْ ة، إذَ مَّ األُ  ن هذهه مه  ينَ تبوعه المَ  األئمةه  وجميعه  ،ةه مَّ األُ  مهوره جُ  مذهبُ 

 :اإلنسانُ  يقولَ  أنْ  رعَ كبير، ما أسَ  غلطٌ  المسألةه  بهذهه  الناسه  نُ هاوُ خطيرة، وتَ 

 .«عظيم وهذا غلطٌ  ،"ما أفعل عليَّ الطالقُ " ،"أفعل أنْ  القُ عليَّ الط"

جِل  طالقِ وقوعِ عن  / ة  عساتال المسألة   .ازحوالمَ  ازلِ الهَ الر   

ها بصريحه لفظه الطالقه هازاًل أو أماَمها أو أماَم  جُل امرأتَهُ َق الرَّ إذا طلَّ  غيره

 .اءالعلم يَقُع باتفاقه  هُ طالقَ  ، فإنَّ مازًحا

جِل امرأتَه  في مرِض موتِه أو مرض   / ة  رشاعالمسألة  ال عن طالِق الر 

ى بطالِق الفَار ِ  ،يَخاف  الموَت فيه حتى ال تَِرَث ِمنه َسم  .والم   

ن  ن أهله بلَدتهه، أو ليست مه ويَلجأُ إليه بعُض الناسه إذا كانت زوجتُه ليست مه

ية، أو إذا كانت له أراٍض في  نها ذُر ه قَرابتهه أو قَبيلَتهه، أو إذا لم يُعق هب مه

نها، وَمن فعَل ذلَك فإنَّ زوجتَهُ  قريتهه فال يُريُد أنه يكوَن لهغيره قبيلتهه شيٌء مه
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نه عند  ُث مه هه أكثر الفقهاء، معاملةً له بنقيضه قصْ تَره  .السَّيئده

ينهه، ولُزُ في فقًها  يَزيَدنا أنْ  :هذا وأسأل  هللاَ   .شريعتهه، إنَّه جواٌد كريموًما له ده

 ــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

، وعلى الكريمه محمٍد  رسولههوالصالةُ والسالُم على  العظيمه الحليم، لله  الحمدُ 

راطه الُمستقيم هوصحبه  آلهه  ه السائريَن على الص ه  .وأتباعه

 :ها المسلمون، أي  ا بعد  أم  

طبِة عن في ــ سل مكم هللا  ــ ه  معَك م فق  زاَل الت  يَ فال   الطالقِ  أحكامِ هذِه الخ 

ا، م    :ــ جل  وعز  ــباهلل  امستعين   فأقول  ستِمرًّ

طل قةأو  ةِ عْ جْ عن الر  /  ةرشْ ع ةَ يداحلاالمسألة   .َرْجعَِة المرأِة الم 

 بالطالقِ " :هذا الطالقُ  يَ تينه ُسم ه أو طلقَ  واحدةً  طلقةً  َق الرجُل امرأتَهُ إذا طلَّ 

 هه ته مَّ إلى ذه  زوجتههه  إرجاعُ : في هذا الطالقه باتفاقه العلماءه ، وجاَز لهُ "يعِ جْ الر  

 بقَ ولو لم يَ حتى تهها دَّ في عه ال تَزاُل ينه ما دامْت ديدَ هٍر جَ قٍد وال مَ دونه عَ بُ 

دَّةه  نمه   عةه جْ الرَّ هذهه ها بهله ا أضَ ضاَها أو ره شترٌط  ره ،  وال يُ سيريَ وقٌت إال  العه

ِهن  فِي } : العلماء، وقد قال هللا سبحانه باتفاق َذِلَك إِْن َوب ع ولَت ه ن  أََحق  بَِرد ِ

  .{ اأََراد وا إِْصاَلح  

ي أرجعُت زوجته  :يقول أنْ  في هذا الطالقِ  ِلزوجتِهِ وجِ إرجاعِ الز ِ  فة  وِص 

هه أو أماَمها أو وحده له هُ وسواٌء قالَ ، ن الكالممه  ما شابََههفالٍن، أو  بنتَ  فالنةَ 

جعةه  رجلينه  ُد على ذلكَ شهه يُ و، ةعَ جْ الرَّ  ته حَّ صَ ، اهأماَم غيره  حيَن التَّلفظه بالرَّ

فَِإَذا بَلَْغَن أََجلَه ن   }: ارً آمه ه سبحانَحيُث قال  ،تعالى لله  طاعةً  ،أو فيما بْعد

وف  َوأَْشِهد وا َذَوْي َعْدل  ِمْنك ْم  وف  أَْو فَاِرق وه ن  بَِمْعر  فَأَْمِسك وه ن  بَِمْعر 

وا الش َهاَدةَ ّلِِل    .{َوأَقِيم 

ن مِ  ايًّ عِ رجْ  اقِة طالق  طل  عن إخراجِ الم   / األخيرةو ةرشْ ع ةَ يناثلا المسألة  

  .في أثناِء ِعد ِة هذا الطالق الزوجِ  بيتِ 

 هن بيته َجها مه يُخره  ه ال يجوُز لهُ أنْ فإنَّ  ا،ي  عه رجْ  اطالقً  جُل امرأتَهُ َق الرَّ إذا طلَّ  

،  ا أنْ ، وال يجوُز لهَ إال أْن تأتَي بفاحشٍة ُمبَي هنَة وجيةه حتى تَتُْرَك بيَت الزَّ
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يَا أَي َها الن بِي  إَِذا َطل ْقت م  الن َِساَء فََطل ِق وه ن   } :تعالىهللا  قوله َي عدتُها، له نقضه تَ 

وه ن  ِمْن ب ي وتِِهن  َواَل  َ َرب ك ْم اَل ت ْخِرج  تِِهن  َوأَْحص وا اْلِعد ةَ َوات ق وا َّللا  ِلِعد 

د ود  َّللا ِ  بَي ِنَة  َوتِْلَك ح  ْجَن إِال  أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشة  م  ِ يَْخر  د وَد َّللا   َوَمْن يَتَعَد  ح 

ا  َ ي ْحِدث  بَْعَد َذِلَك أَْمر  َي عن {فَقَْد َظلََم نَْفَسه  اَل تَْدِري لَعَل  َّللا  ، ونُهه

هنَّ  هنَّ وُخروجه ألنَّ رحمةً بههَما، وبأبنائههما وبناتههما، إحسانًا لَُهما، و ،إخراجه

هما، وتقليله  أْسَرعُ  البقاءَ  ما، وأْدفَُع  وُهدوءه اختالفههما،  في تصالُحه نفسيهه

ما  لههه  لهتكبيره غيرهه لةه بتَدخُّ  . بينُهما للُمشكه

في القبور،  عةً ا وسَ سً نْ ا أُ لنَ هُ به، واجعلْ  قنا العملَ ين، وارزُ هنا في الد ه فق ه  مَّ اللهُ 

 هم السعادةَ في الحياةه قْ ا ولوالدينا، وارزُ شور، واغفر لنَر والنُّ شْ ويوَم الحَ 

 اللهمَّ ، ادً شْ ورُ  ىدً وهُ  ام إيمانً هُ دْ وجاَت والعيال، وزه الزَّ  حْ ت، وأصله والم وبعدَ 

 ،مهُ بَ اوَّ نُ و ،مهه ره ومُ أُ  ةَ الو دد ه سو ن المسلمين،رين مه تضر ه عن المُ  رَ الضُّ  ارفعه 

 .، وأقوُل هذا، وأستغفهُر هللاَ لهي ولُكمسميُع الدعاء كَ إنَّ 

 


