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 الملخص
 ،ومدى حجيته ،على حكم وقوع الطالق الشفهيهدفت الدراسة إلى التعرف 

وكان ذلك باستعراض ماهية الطالق في اإلسالم ومشروعيته، والشهادة في 
دليل وقوع الطالق اإلسالم، وصور الطالق الحديثة، وشروط وقوع الطالق، و 

أن وقوع إذن الشارع في  من خاللها إلىوالرد على من أنكر، وقد توصلنا  ،الشفهي
مسألة الطالق أمر حتمي اتفق عليه فقهاء اإلسالم، وأن الطالق الشفهي يقع 

 وبما استدلوا به من القرآن الكريم والسنة والنبوية.  ،باتفاق العلماء
Abstract 

The study aimed to identify the ruling on the occurrence of verbal 

divorce, and the extent of his authority and that was by reviewing the 

nature and legality of divorce in Islam, and testimony in Islam, 

modern images of divorce, conditions for the occurrence of divorce, 

evidence for verbal divorce and the response to those who deny, and 

we have concluded through it that the occurrence of street permission 

in the issue of divorce is inevitable agreed upon by Islamic jurists, and 

that verbal divorce takes place according to scholarly consensus and 

what they have inferred from The Holy Quran, Sunnah and the 

Prophet. 

 حكم وقوع الطالق الشفيه ومدى حجيته

 :إعداد
 الحربي زأحمد عبد العزي
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 :المقدمة
ى آله وعل ،والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا محمد ،الحمد هلل وكفي

 .وصحبه والتابعين
 :أما بعد

 ،فمن المعلوم أن الشريعة االسالمية تشريع إلهي بخالف القوانين الوضعية
مية االلهية بأي حال فال يمكن أن يسمو للشريعة االسال ،فهي فكر بشري المنشأ

تمتاز الشريعة اإلسالمية بالكمال والسمو والدوام، فنصوصها ال تقبل  من األحوال،
تظل حافظة  -مع ذلك-التعديل والتبديل مهما مرت األعوام وطالت األزمان، وهي 

 .لصالحيتها في كل زمان ومكان
 على تعددها-هذه هي المميزات الجوهرية للشريعة اإلسالمية، وهي و 
من  ابحيث يعتبر كل منها أثر   اترجع إلى أصل واحد نشأت عنه جميع   -وتباينها

آثاره، وهذا األصل هو أن الشريعة اإلسالمية من عند هللا ومن صنعه، ولوال أن 
فرت فيها صفات الكمال والسمو والدوام، تلك الصفات االشريعة من عند هللا لما تو 

منها فيما يصنعه  يءشفر اوال يتو  ،قفيما يصنعه الخال افر دائم  االتي تتو 
 .(1)المخلوق 

: أسباب اختيار الموضوع:  أوًلا
 ترجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى ما يلي:

 التعريف بماهية الطالق. –
 بيان األحكام المتعلقة بالطالق الشفهي وبالوسائل الحديثة وأدلة وقوعه. -
 الرد على من أنكر وقوع الطالق الشفهي. -
 
 

                                                 

( عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي االسالمي مقارنة بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، 1
 . 25- 24الجزء األول، ص
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 ياا: أهمية الموضوع:ثان
من قضايا فقه  مهمةتتمثل أهمية البحث في كونه يسلط الضوء على قضيه 

 وكيفية وقوعه.  ،األسرة، ففيه بيان لتفاصيل أحكام الطالق
 ثالثاا: منهج الدراسة:

وذلك بتفسير المعلومات  ،اعتمدت في هذا البحث على المنهج التحليلي
 باط األحكام المتعلقة بها. الشرعية المتعلقة بالموضوع، واستن

 رابعاا: خطة الدراسة:
 ، نعرض لهما على النحو التالي:ةوخاتم ومبحثين، ة،تضم هذه الدراسة مقدم

 المقدمة.
 الطالق في اإلسالم. المبحث األول:

  المطلب األول: ماهية الطالق في اإلسالم ومشروعيته.
 الحديثة.المطلب الثاني: الشهادة على الطالق وصورة الطالق  

 دليل وقوع الطالق الشفهي والرد على من أنكر. المبحث الثاني:
 المطلب األول: شروط وقوع الطالق.

 المطلب الثاني: دليل وقوع الطالق الشفهي والرد على من أنكر.
 : ونعرض فيها ألهم النتائج والتوصيات.الخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع.
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 المبحث األول
 الطالق في اإلسالم

نتعرض من خالل دراستنا لهذا المبحث للطالق في اإلسالم، وذلك ببحث 
ماهية الطالق في اإلسالم ومشروعيته، والشهادة على الطالق وصوره الحديثة، 

 على أن يكون ذلك في مطلبين على النحو اآلتي:
 المطلب األول

 ماهية الطالق في اإلسالم ومشروعيته
 الطالق لغةا: 

فهي طالق. ويدل على الترك  ،تطُلق طالق ا (1)وَطُلَقت ،مصدر َطَلَقت المرأة
ويستعمل في ه. خال   :أي .تركها، وأطلق األسير :أي .طلَّق البالد :والتخلية، يقال

، حالل :أي .هو لك طلق :فيقال ،فيطلق على الصفو الطيب الحالل ،أخر يَ معان
أنت  :يقال ،روجطلق فالن إذا تباعد، ويطلق على الخ :يقال ،ويطلق على البعد
 .(2) خارج منه :أي .ِطْلٌق من هذا األمر

وهذه المعاني المذكورة إذا أمعنا النظر فيها وجدنا بينها وبين مقصود الطالق 
ا قد أحلها لغيره، وقد باعدها بفراقه  اوهو أيض   ،فالمطلق تارك لزوجته ،ترابط ا واضح 

لطالق قد اجتمعت فيه هذه عن العقد الذي كان يربطهما، فا اوقد خرج أيض   ،لها
المعاني جميع ا
(3). 

 
 
 

                                                 

. بفتح الالم 2696ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، الجزء الرابع، ص 1)
 .كما قال ثعلب من أهل اللغة ،وضمها

 .2696لجزء الرابع، صالمرجع السابق، ا2) 
 .258الحافظ ابن حجر، الفتح، الجزء التاسع، ص 3)
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 الطالق شرعاا: 
تنوعت عبارات الفقهاء، وتعددت تعريفاتهم للطالق في العرف الشرعي، 
وحرصت على اختيار التعريف الجامع المانع منها وهو: حلُّ قيد النكاح في الحال 

 أو المآل بلفظ مخصوص.
عليه بين أهل العلم، ومن ه متفق ، ومعنا(1) وهو ما جاء في الدر المختار

وهو أو بعضه وذلك إلدخال  ،اقيد   بعضه دخال لفظ حل قيد النكاح أوإالممكن 
 .(2)مفهوم الطالق الرجعي في التعريف

 : أدلة مشروعية الطالق -
 والمعقول.  ،واإلجماع ،والسنة ،دلَّ على مشروعية الطالق الكتاب

 ،(3) َّ خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ُّٱ :تعالى–أما الكتاب: فقوله 
 .(4) َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :تعالى–وقوله 

إنما الطالق لمن أخذ ) :صلى هللا عليه وسلم-وأما السنة: فقد قال 
 .(5)(بالساق

ثم  ،رضي هللا عنها-أنه طلق حفصة  -صلى هللا عليه وسلم-وما ورد عنه 
 .(6)راجعها

                                                 

 .414بن عابدين، محمد بن أمين، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، الجزء الثاني، ص ا1) 
h (2482بن القاسم، عبد الرحمن بن محمد، حاشية الروض المربع، الجزء السادس، ص. 
 (.229اآلية رقم )القرآن الكريم، سورة البقرة، 3) 
 (.1القرآن الكريم، سورة الطالق، اآلية رقم )4) 
ابن ماجة، أبو عبد هللا محمد يزيد القزويني، سنن بن ماجه، كتاب الطالق، باب طالق العبد، 5) 
 .2081برقم 
أبو داود السجستاني، سليمان بن االشعث بن إسحاق، سنن ابي داود، كتاب الطالق، باب في 6) 

هللا محمد يزيد القزويني، سنن بن ماجه، كتاب  ؛ وابن ماجة، أبو عبد2280قم المراجعة ر 
 ،رضي هللا عنه-، من حديث عمر بن الخطاب 2016الطالق، باب حديثا سويد بن سعيد رقم 

سناده صحيح، وأخرجه النسائي في سننه كتاب الطالق، باب الرجعة رقم   =انظر: مجمع. 3560وا 
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منذ الصدر األول في وهو واقع  ،أما اإلجماع: فقد أجمع العلماء على جوازه
 .(1)اإلسالم إلى هذا الزمان ال ينكره أحد

 حكم الطالق في الشرع:  -
وأن اإلسالم مدحه وحض  ،يعتقد بعض الناس أن الطالق من شعائر اإلسالم

، وهذا ال شك خطأ فادح بعيد عن اعليه، أو على األقل أنه أباحه للرجل دائم  
ابطة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع حل ر  ن الطالق الذي هوإف ؛جوهر اإلسالم

 يختلف حكمه من حالة ألخرى: (2)النية
  حئجئ يي ُّٱتعالى -قال  ،إن كان به رفع ضرر ألحد الزوجين :افقد يكون مباح  

 .(3) َّ خبحب جب هئ مئ خئ
ولم يحقق للطرف الثاني  ،إذا ألحق بأحد الزوجين الضرر :اوقد يكون حرام  

 .منفعة
أيما امرأة سألت زوجها الطالق في غير ) :سلمصلي هللا عليه و - فقد قال 

 .(4)(ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
وهذا عند تفريط الزوجة في فروض هللا التي فرضها عليها،  :اوقد يكون مندوب  

 ولم تستجب لوعظ الزوج ونصحيته.
                                                                                                                            

رواء 244الزوائد، الجزء التاسع، ص ، وانظر: قصة 2007، السلسلة الصحيحة 2077الغليل رقم ، وا 
 . 227طالقها في سير أعالم النبالء، الجزء الثاني، ص

، وانظر: ابن 323بن قدامة: المغني، ممن نقل اإلجماع على مشروعيته، الجزء العاشر، صا1) 
 .482قاسم، حاشية الروض المربع، الجزء السادس، ص

. وانظر: 463مد بن علي بن محمد، فتح القدير، دار بن كثير، الجزء الثالث، ص( الشوكاني، مح2
المالكي، محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، الجزء الثاني، 

 .347ص 
 (.     299القرآن الكريم، سورة البقرة، اآلية رقم )( 3
مد بن محمد، مسند االمام أحمد، مؤسسة الرسالة، باقي مسند ( ابن حنبل الشيباني، أبو عبد هللا أح4

 .21345األنصار حديث رقم 
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وال يرفع باآلخر،  اوذلك إذا كان ما ألحق أحد الزوجين ضرر  :اوقد يكون واجب  
 لضرر إال بالطالق.هذا ا

، والتحريم ،الحل فالطالق كما يقول الفقهاء تعتريه أحكام الشريعة الخمسة:
 .(1)بحسب حال كل طالق ودواعيه ،واإلباحة، والندب، والكراهية

 المطلب الثاني
 الشهادة على الطالق وصور الطالق الحديثة

 حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :تعالى–يقول هللا 

 َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن منخن

  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 .(2) َّ ٰى ين ىن نن من زن رن ممام يل ىل  مل

 وعلى ما سبق اختلف العلماء حول هل يجب اإلشهاد في الطالق:
 عدم الوجوب: القول األول:

، قال شيخ اإلسالم ابن ذهب الجمهور إلى أنه ال يجب اإلشهاد في الطالق
الطالق تيمية في الفتاوى: ظن بعض الناس أن اإلشهاد هو الطالق، وظن أن 

وهذا خالف اإلجماع، وخالف الكتاب والسنة، ولم يقل  ،الذي ال يشهد عليه ال يقع
أحد من العلماء المشهورين به؛ فإن الطالق أذن فيه أوال، ولم يأمر فيه باإلشهاد، 

نما أمر باإلشه ، َّزث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّ :اد حين قالوا 
 ،وال برجعة ،والمراد هنا بالمفارقة: تخلية سبيلها إذا قضت العدة، وهذا ليس بطالق

                                                 

تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك، الجزء الثالث، الشنقيطي، محمد الشيباني،  (1
 .128ص
 .(2، 1سورة الطالق، اآلية رقم ) ( القرآن الكريم،2
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واإلشهاد في هذا باتفاق المسلمين، فعلم أن اإلشهاد إنما هو على  ،وال نكاح
 .(1)الرجعة

-ر هللا "فأم :في مسألة اإلشهاد في الطالق -رحمه هللا-قال اإلمام الشافعي 
فانتهى إلى  ،وسمى فيها عدد الشهادة ،في الطالق والرجعة بالشهادة -عز وجل
فإذا كان  ،فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطالق والرجعة شاهدان ،شاهدين

ولكن الشافعي رجع عن قوله  (2)ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين"
 المذهب.وهذا ما عليه  ،هذا إلى قول الجمهور

 الوجوب: القول الثاني:
والشافعي في أحد  ،وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية ،وهو قول ابن عباس

براهيم ،وطاوس ،وروي عن عمران بن حصين ،وابن حنبل في أحد قوليه ،قوليه  ،وا 
وذلك ألن ؛ (3)وعطاء ذكر ذلك بن عاشور في التحرير و التنوير ،وأبي قالبة

فيتركب من هذين أن يكون اإلشهاد على  ،داللة على الوجوبظاهر صيغة األمر ال
 على األزواج. االمراجعة وعلى بت الطالق واجب  

وقال أحمد محمد شاكر: الظاهر من سياق اآليتين أن قوله: )وأشهدوا( راجع 
لى الرجعة مع   ألنه مدلوله الحقيقي، وال ينصرف  ؛واألمر للوجوب ،اإلى الطالق وا 

وال قرينة هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن  ،الندب إال بقرينةك ى غير الوجوبإل
ألن الطالق عمل استثنائي يقوم الرجل وهو أحد  ؛هنا تؤيد حمله على الوجوب

وتترتب عليه حقوق  اطرفي العقد سواء أوافقته المرأة أم ال، كما أوضحنا ذلك مرار  
اإلنكار من  ىالرجعة، ويخشوحقوق للمرأة قبل الرجل، وكذلك  ،للرجل ِقبَل المرأة

ويثبت لكل منهما حقه قبل اآلخر  ،شهاد الشهود يرفع احتمال الجحدإف ،أحدهما
                                                 

 .33، ص33م، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد، مبن تيمية، أحمد بن عبد الحليا( 1
ه، الجزء الثاني عشر، 1422مام الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس، األم، دار الوفاء، ( اإل2

 .122ص
 .309( التونسي، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء الثامن والعشرون، ص3
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فقد أتى بالطالق على الوجه المأمور به، ومن أشهد على  فمن أشهد على طالقه
، ال فوقع عمله باطال   ؛الرجعة فكذلك، ومن لم يفعل فقد تعدى حد هللا الذي حده له

فقد  ،وهذا الذي قلنا هو قول ابن عباس :إلى أن قال .أثر من آثاره عليه أييترتب 
روى عنه الطبري في التفسير إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين 

 عند الطالق وعند المراجعة.( وأشهدوا ذوي عدل منكم) :كما قال هللا
ل "النكاح فقد روى عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد قا ،وهو قول عطاء أيضا

 . (1)نقله السيوطي في الدر المنثور ،بالشهود والطالق بالشهود والمراجعة بالشهود"
 وهنا عدة صور:

نكار الزوج:  الصورة األولى:  ادعاء المرأة بالطالق وا 
ن أتت بشاهد واحد  نه إن أتت بشاهدين عدلينإقول المالكية:  نفذ الطالق، وا 

ن لم يحلف سجن  ،ف الزوجحل ن لم تأت بشاهد فال  ،حتى يقر ويحلفوبرئ، وا  وا 
ن حلف بالطالق وادعت  ،شيء على الزوج، وعليها منع نفسها منه بقدر جهدها وا 

 .(2)فالقول قول الزوج بيمينه أنه حنث
فالقول قول الزوج بيمينه؛  إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها قالواقول الحنابلة: 

ته بينة، وال يقبل أن يكون لها بما ادع ألن األصل بقاء النكاح وعدم الطالق، إال
ألن الطالق ليس بمال، وال المقصود منه المال، ويطلع عليه  ؛فيه إال عدالن

فإن لم تكن بينة يستحلف الرجل  ،في غالب األحوال كالحدود والقصاصالرجال 
 .(3)«اليمين على من أنكر» :على الصحيح لحديث

مشافهة عن طريقة الهاتف أو الكمبيوتر إذا طلق الرجل زوجته  الصورة الثانية:
 المرتبط بشبكة اإلنترنت:

                                                 

 .119-118سالم، ص( شاكر، أحمد محمد، نظام الطالق في اإل1
 . 231( الغرناطي، محمد بن أحمد بن جزي، القوانين الفقهية، ص2
 .259بن قدامة، أبو محمد موفق الدين بن عبد هللا، المغني، الجزء السابع، صا( 3



 (100العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-488- 

 ،الحكم أن الطالق واقع شرع ا؛ ألن الطالق ال يتوقف على حضور الزوجة
وال علمها، كما أنه ال يتوقف على اإلشهاد على قول الجمهور،  ،وال رضاها

أن الذي فالطالق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، ولكن يشترط أن تتأكد الزوجة من 
وليس هناك تزوير؛ ألنه يبنى على ذلك اعتداد الزوجة  ،خاطبها هو زوجها

ويصدق  ،واحتسابها لبداية العدة من وقت صدور الطالق الذي خاطبها به الزوج
 . (1)بالنسبة إلى الزوجة المفوضة اذلك أيض  

 الطالق عبر الوسائل اإللكترونية كتابة: الصورة الثالثة:
الطالق عن طريق الحاسب اآللي المرتبط بالوسائل الكتابة للزوجة ب

اإللكترونية فيه الخالف القديـم الذي ذكره الفقهاء بالطالق بطريق الكتابة؛ فقد ذهب 
 وبعض الفقهاء إلى أن الطالق ال يقع بالكتابة، وقد احتجوا بما يلي: (2)الظاهرية

 على الكتابة.ال  ،أن اسم الطالق قد ورد في القرآن الكريم على اللفظ -1
–وقال: قال هللا  ،"اقال ابن حزم "ومن كتب إلى امرأته بالطالق فليس شيئ   
، وال يقع في (4) َّ خم حم ُّٱ :تعالى–، وقال هللا (3) َّ  حئجئ يي ُّٱ :تعالى

اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع  بها ورسوله  -تعالى–اللغة التي خاطبنا هللا 
حتى يلفظ به إذا لم يوجب ذلك  اليس طالق  فصح أن الكتاب  ؛ذلك على اللفظ به

                                                 

( التفويض هو جعل أمر الطالق أو تمليك الطالق لزوجته بطالق نفسها منه، ويشترط لوقوعه 1
سها على الفور. انظر في ذلك: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، عند الشافعية تطليقها نف

 .285مغني المحتاج، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، الجزء الثالث، ص
( ابن حزم األندلسي، أبو محمد علي بن أحمد، المحلي باآلثار، دار الفكر، الجزء العاشر، 2

 .197ص
 (.229( القرآن الكريم، سورة البقرة، اآلية رقم )3
 (.1( القرآن الكريم، سورة الطالق، اآلية رقم )4
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نص، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطالق يقع بالكتابة المستبينة، وهي التي تبقى 
 .(1)ويمكن قراءاتها ،بعد كتابتها

كما يقع باللفظ مع خالف فيما بينهم في اشتراط النية في الكتابة أو عدم 
كانت بألفاظ كنائية، والكتابة  وأ ،اشتراطها، وفيما إذا كانت بألفاظ صريحة

 المستبينة عند الحنفية قسمان:
: يا فاألولى كمن يكتب إلى زوجته باسمها وعنوانها قائال   ،القسم األول: مستبينة

فالنة  :أنت طالق. وأما غير المرسومة فهي على خالف ذلك كما لو كتب ،فالنة
 وجه الكتابة إليها.طالق أو زوجتي طالق دون أن ي

بين القسمين عندهم أن الكتابة المستبينة المرسومة إن كانت بألفاظ  والفرق 
أما إن كانت  ،صريحة فال يحتاج إلى نية، فلو ادعى أنه لم ينو طالق ا لم يصدق

 بلفظ كناية فتحتاج إلى النية.
فُتَعدُّ من الكنايات فال يقع بها طالق إال مع  ،القسم الثاني: الكتابة غير المرسومة

فلو ادعى أنه لم ينو صدق في  ،أم بألفاظ كنائية ،اء أكان بألفاظ صريحةسو  ،النية
 .ذلك

ن كانت مستبينة رسومة إن نوى الطالق يقع لكنها غير م ،قال ابن عابدين "وا 
ال ال ن كانت مرسومة يقع الطالق نوى  ،وا   .(2)أو لم ينو" ،وا 

لى أن الطالق إ (4)، والزيدية(3)، والحنابلة(2)، والشافعية(1)وذهب المالكية
ال يقع به شيء، وبعبارة صريحة لكن إذا لم ينو بالكتابة الطالق  ،يصح بالكتابة

 في الطالق. اعدوا الكتابة بالطالق كناية ولو كان اللفظ صريح  

                                                 

( خان، السيد صادق، الروضة الندية شرح الدرر البهية، المطبعة األميرية، القاهرة، الجزء الثاني، 1
 .147ص
حاشية ابن عابدين، القاهرة، الطبعة األميرية، الجزء الثاني، بن عابدين، محمد بن أمين، ا( 2

 .439ص



 (100العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-490- 

"إن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه طلقها وهو  :قال الخرشي
 .(5)ه من الكتابة"عازم على ذلك فإن الطالق يقع عليه بمجرد فراغ

"ولو كتب بطالقها فال يكون طالق ا إال بأن  (6)وجاء في مختصر المزني
 ينويه".

 ،كالطالق ،كل تصرف يستقل به الشخص :وقال النووي: "قال أصحابنا
 .(7)كما ينعقد بالصريح" ،واإلبراء ينعقد مع النية بال خالف ،والعتاق

ن كتب طالق ن  ،امرأته ونوى طالقها وقع وقال ابن قدامة في المغني: "وا  وا 
 .(8)نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع"

ويقول مفتى مصر السابق الدكتور على جمعة في كتابة الكلم الطيب فتاوى 
"فالطالق عبر : شرعية الطالق عبر المحمولعلى سؤال بشأن  اعصرية رد  

ا أن هناك طالم ،ويقع به الطالق على الزوجة إذا نواه الزوج ،المحمول جائز
وال عبرة بما تسنه بعض الدول من قوانين وضعية  ،ومبررات تستوجب ذلك اأسباب  

 .(9)ال تجيز ذلك. انتهت الفتوي"

                                                                                                                            

هـ، الجزء الثالث، 1317حمد بن عبد هللا، الخرشي على مختصر خليل، القاهرة، ( الخرشي، م1
 .189ص
هـ، 1321سماعيل، مختصر المزني مطبوع على هامش األم، إسماعيل بن يحيى إ( المزني، 2

 .75المطبعة األميرية، القاهرة، الجزء الرابع، ص
 .412الجزء الثامن، صبن قدامة، أبو محمد موفق الدين بن عبد هللا، المغني، ا( 3
 .385هـ، الجزء الثاني، ص1332بن مفتاح، عبدهللا، المنتزع المختار، القاهرة، ا( 4
( الخرشي، محمد بن عبد هللا، الخرشي على مختصر خليل، مرجع سابق، الجزء الثالث، 5

 .189ص
 .75( المزني، اسماعيل بن يحيى اسماعيل، مختصر المزني، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص6
 .166( الشيرازي، أبي إسحاق بن عليين، المجموع، الجزء التاسع، ص7
 .146بن قدامة، أبو محمد موفق الدين بن عبد هللا، المغني، الجزء الثالث، صا( 8
 .406، علي، الكلم الطيب، دار السالم، مصر، صة( جمع9
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 المبحث الثاني
 دليل وقوع الطالق الشفهي والرد على من أنكر

نتعرض من خالل دراستنا لهذا المبحث لدليل وقوع الطالق الشفهي والرد 
ث شروط وقوع الطالق، ودليل وقوع الطالق الشفهي على من أنكر، وذلك ببح

 والرد على من أنكر، على أن يكون ذلك في مطلبين على النحو اآلتي:
 المطلب األول

 شروط وقوع الطالق
نتناول شروط وقوع الطالق بالتعرض لشروط الزوج المطلق، وشروط 

 المطلقة، والصيغة، وذلك على النحو اآلتي:
:  طلق:شروط الزوج الم أوًلا
فلو  ،أو مسلمة ،سواء كانت زوجته كافرة ،االسالم: فال يعتد بطالق الكافر -

يجوز ثم أسلم قبل خروجها من العدة  ،ولو ثالثا ،طلقهاو  ،أسلمت زوجة النصراني
ألن خطاب آيات الطالق  ؛وال يعتد بطالقه ،له البقاء معها على النكــــــــــــاح األول

 يت ىت نت مت زت ُّٱ :تعالى–لمؤمنين، قال هللا في القرآن كله موجه إلى ا
 .(1) َّ  مث زث رث

ألن الطالق  ؛ق الصبي قبل البلوغ وال المجنون البلوغ والعقل: فال يعتد بطال –
صلى -لقول النبي  ؛(2)الصبي غير مكلفو  ،رتب عليــــــــــــــــه حقوق تكليف والتزام تت
وعن المجنون حتى  ،ى يبلغرفع القلم عن ثالث: عن الصبي حت) :هللا عليه وسلم

 .(3)(يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ
                                                 

 (.49سورة األحزاب، اآلية رقم )القرآن الكريم،  (1
عبد الرحمان، مدونة الفقه المالكي، الريان للطباعة، بيروت، الطبعة األولى،  ( الغرياني، صادق2

 .670م، الجزء الثاني، ص2002
لباني في صحيح وصححه األ ،رضي هللا عنهما-رواه اإلمام أحمد وأبو داود وعن علي وعمر  3)

 .3512الجامع برقم 
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 فالطالق ال يلحق به، فلو أن رجال   اعقد الزواج الصحيح: فإذا كان الزواج فاسد   -
ثم تبين له ذلك فأوقع عليها الطالق،  ،تزوج امرأة وال يعلم أنها أخته رضاعا مثال

نما يقع سبيله الفس ،فال يقع طالقه على زوجته ألن الطالق ال يقع إال إذا كان  ؛خوا 
 .(1)ازواجا صحيح  

 شروط المطلقة: ثانياا:
 ىت نت مت زت ُّٱتعالى: -لقوله  ا؛وليس حكمي ا،أن يكون الزواج حقيقي

  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت
صلى هللا عليه -. وقد روي عن النبي (2) َّ ام يل ىل مل يك

 .(3)ـــالق ال يقع حتى يحصل النكاحأن الطــــ :ومعناه ،(ًل طالق قبل نكاح) :وسلم
ما ،وتكون إما صريحة الصيغة: ثالثاا:  كناية: وا 
لم يقع، في  بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظاللفظ الصريح: فالطالق ال يقع إال  –

إذا عزم  وقال الزهري: وسعيد بن جبير، قول عامة أهل العلم، منهم جابر بن زيد،
 .(4)على ذلك طلقت

وهى ألفاظ كثيرة، وهي األلفاظ  ،(5)بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل أمريناللفظ  -
فإن خاطبها بشيء من  ،أنت حرة :أو ،الحقي بأهلك :التي تشبه الطالق، كقول

ن لم ينو لم يقعذلك ونوى   .  (6)ألنه يحتمل الطالق وغيره ؛الطالق وقع، وا 

                                                 

ن(، الطبعة األولى، دار المعارف ( الغندور، أحمد، الطالق في الشريعة اإلسالمية )بحث مقار 1
 .84، ص1967/ 1387للطباعة والنشر، 

 (.49القرآن الكريم، سورة األحزاب، اآلية رقم ) 2)
بن التواتي، التواتي، المبسط في الفقه المالكي باألدلة، كتاب األحوال الشخصية، المجلد الرابع، ا (3

 .504- 503م، ص2009 الطبعة األولى، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر،
 .355بن قدامة، أبو محمد موفق الدين بن عبد هللا، المغني، مرجع سابق، صا( 4
 .292م، الطبعة الثالثة، ص1950( أبو زهرة، محمد، األحوال الشخصية، دار الفكر العربي، 5
 .341، تكملة المجموع شرح المهذب، صإسحاق بن علي( الشيرازي، أبي 6
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 المطلب الثاني
 من أنكر دليل وقوع الطالق الشفهي والرد على

دل على مشروعية وقوع الطالق الشفهي العديد من األدلة، منها ما جاء في 
 وما جاء من السنة النبوية: ،القرآن الكريم

   .(1) َّ خب حب جب هئ ُّٱ فما جاء في كتاب هللا العزيز: -
 ،مالك :"ومذهب الجمهور فقد جاء في اإلحكام شرح أصول األحكام: 

ا عن نفسه لم يقع طالقه، وقال وغيرهم إذا  ،وأحمد ،والشافعي نطق بالطالق دافع 
لكونه غير  ؛ولم يثبت عليه حكمه ،المكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم :ابن القيم
نما قصد دفع األذى عن نفسه قاصد رادته  ؛له، وا  فانتفى الحكم النتفاء قصده، وا 

كلف ا كيف يكون م"والسكران ال يعلم ما يقول، ومن كان كذلك ف، "ـه.لموجب اللفظ ا
التكليف، كما هو مقرر في األصول، وأن األحكام ال  وهو غير فاهم، والفهم شرط

تختلف بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره، وأجمعوا على 
ألنه غير فاهم ما يقول، وكذا السكران غير  ؛أنه ال يقع الطالق من مجنون وال نائم

بل لعدم مناط  ،وليس إسقاط ا منهم لحكم المعصية عاقل وال فاهم ما يقول،
 ما أنتم إال عبيد ألبي لم يلزمه لما ثمل، وقال: -رضي هللا عنه-التكليف، وحمزة 

 ؛كران الذي ال يعقل ال حكم لطالقهحكم تلك الكلمة، والمقصود أن الس رسول هللا
 المناط الذي تدور عليه األحكام. لعدم

لسكران ولو بسكر محرم، وهو رواية عن أحمد، وقال الشيخ ال يقع طالق ا
وال يخفى أن أدلة هذه الرواية أظهر، ونقل الميموني الرجوع عما  :قال الزركشي

أو شرب  ،أو شرب دواء ،أو إغماء ،زائل العقل إما بجنون  :سواها، وقال ابن القيم
علم فيه مسكر ال يعتد به، واختلف المتأخرون فيه، والثابت عن الصحابة الذي ال ي

خالف بينهم أنه ال يقع طالقه اهـ. ويعتبر لوقوع الطالق إرادة لفظه لمعناه، فال 

                                                 

 (.43ورة النساء، اآلية رقم )القرآن الكريم، س 1)
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هازل فقال الشيخ وغيره ولو عن نفسه، وأما طالق ال ،طالق لفقيه يكرره، وحاك
ن لم يقصد إيقاعه ؛واقع اث هزلهن "ثل :وفي الحديث ،ألنه قصد التكلم بالطالق، وا 
 .(1)"وعد منها الطالق ،جد"

-عن النبي  -رضى هللا عنه-هريرة  يومن السنة ما جاء في حديث أب -
 ،والنكاح ،الطالق :وهزلهن جد ،ثالث جدهن جدقال: ) -صلى هللا عليه وسلم

 . (2)(والرجعة
 :وقال ،وذكر الطالق ،«ًل يجوز اللعب في ثالث» :وروي عن عبادة مرفوع ا

الق من الهازل، وأنه ال فدل الحديث على وقوع الط ،«فمن قالهن فقد وجبن»
وغيرهم،  ،وأحمد ،والشافعي ،يحتاج إلى النية في الصريح، وهو مذهب أبي حنيفة

 واختاره الشيخ وغيره. 
وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطالق إذا جرى 

ن قال  :، وقال ابن القيمكنت هازال   :على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، وا 
وكذلك  ،وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين ،طالق الهازل يقع عند الجمهور

 ،وهو قول عمر ،الحديث« ثالث هزلهن جد»كما في الحديث:  ،نكاحه صحيح
وطائفة من أصحاب الشافعي، وهو مذهب  ،وأصحابه ،وأحمد ،وغيرهما ،وعلي
 وعليه العمل عند أصحابه.  ،مالك

وقصد  ،مريد له مع علمه بمعناه وموجبه ،وذلك أن الهازل قاصد للقول
وليس للعبد مع تعاطي  ،لتالزمهما ؛المعنى المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى

 ؛كنت في قولي هازال   :السبب أن ال يترتب عليه موجبه، ال يؤمن مطلق أن يقول
وصريحه لفظ  ،وتالعب به، اهـ -عز وجل-فيكون في ذلك إبطال لحكم هللا 

                                                 

 110ه، الجزء الرابع، ص1329( النجدى، عبد الرحمن بن محمد، اإلحكام شرح أصول األحكام، 1
-112. 
. وأبو داود، 490(، الجزء الثانى، ص1184( حديث )9( سنن الترمذي كتاب الطالق باب )2

 . 644-643(، الجزء الثاني، ص4194( حديث )9كتاب الطالق، باب )
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ن نوى بطالق من وثاق ونحوه، أو صرف  ،وطالق ،قتكوطل ،الطالق ومطلقة، وا 
، وهو رواية ا. واختار الشيخ أنه يقبل حكم  لفظه إلى ممكن قبل قوله إذا كان عدال  

 . (1)إال في حال عن أحمد
ومما سبق يتضح أنه ليس هناك أحد من العلماء تكلم عن الطالق إال 

 وقد سبق ذكره. ،ولم يشترط أحد التوثيق بالكالم على االشهاد عليه ،بالقول
رحمه هللا: وتضمن أن المكلف إذا هزل بالطالق أو -وفي ذلك قال ابن القيم 

ن لم يعتبر  ،فدل ذلك أن كالم الهازل معتبر ؛النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به وا 
 .(2)والمكره ،وزائل العقل ،والناسي ،كالم النائم
وعدم وقوع الطالق  ،ضرورة إثبات الطالق بالكتابة بعض الناسلقد ادعى و 

 الشفهي، وذكروا أقوال منها:
أيام الصحابة، فقد يدعي  اأنه قد اختلفت الذمم عما كان موجود االدعاء األول:

 وتنكر الزوجة الطالق. ،الزوج عدم طالقه زوجته
األولى من المطلب  ولقد تم الرد على هذا االدعاء فيما قالته في الصورة

 ،الثاني من المبحث األول في هذا البحث، ونزيد بأن المخاوف ال تمنع نص شرعي
 يل ىل مل خل ُّٱتعالى: -وعمل به الصحابة، قال هللا  ،أو ما اتفق عليه العلماء

  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم
 .(3) َّ يي ىي

التلفظ الكثير بالطالق دون إرادة الطالق الحقيقي تقضي بعدم  االدعاء الثاني:
 .اشرعي   ااحتساب لفظ الطالق الشفوي طالق  

                                                 

النجدى، عبد الرحمن بن محمد، اإلحكام شرح أصول األحكام، مرجع سابق، الجزء الرابع،  (1
 .120ص
 . 204زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، الجزء الخامس، ص ، محمد بن أبي بكر،ة( ابن قيم الجوزي2
 (.36( القرآن الكريم، سورة األحزاب، اآلية رقم )3
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 قوع الطالقألن من شروط و  ؛أنه ادعاء باطلب وُيَرد على هذا االدعاء
وعليه فإن الزوج كامل األهلية يعرف الطالق واآلثار المترتبة  ؛األهلية والعقل

 غير مكره وقع الطالق. عاقال   افإن كان عالم   ،عليها
وعدم المساس  ،أن األصل في اإلسالم هو المحافظة على األسرة االدعاء الثالث:

 بما يهدمها، والعمل بالطالق الشفهي ينفى هذا األصل.
بأن هذا االدعاء ال ينافى بأن الطالق حق من حقوق الزوج، شرعه  ُيَرد عليهو 

 -تعالى–اإلسالم حين يستحيل استمرار الحية الزوجية بين الرجل والمرأة، وهللا 
 .شرع ذلك رحمة بهم

رحمه هللا: وقد يعرض من تنافر األخالق وتجافيها ما ال -يقول ابن عاشور 
 ؛إلى الطالق للتخلص من هذه الصحبةفاحتيج  ؛ةيطمع معه في تكوين هذه العالق
 .(1)لكال الزوجين افالتخلص قد يكون مرغوب   ،لئال تنقلب سبب شقاق وعداوة

أن عدم توثيق العقد في الطالق عرضة أن تكون الحياة الزوجية  االدعاء الرابع:
 .  اوهو حرام شرع   ،بين الرجل والمرأة بعد التطليق الشفهي في حكم الزنا

قد جعل الشهادة في  -تعالى–فاهلل  ؛أنه ادعاء باطلب على هذا االدعاء ويرد
 يشرع في همن خلق افلم يترك هللا أحد ،وقد بين األحكام الشرعية في ذلك ،الطالق

 .صلى هللا عليه وسلم-دينه بغير ما قال وبينه للرسول 
ألنا رددنا المصلحة إلى لغزالي رحمه هللا في المستصفى: "يقول أبو حامد ا

فظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة واإلجماع، فكل مصلحة ح
وكانت من  ،ال ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب أو السنة أو اإلجماع

المصالح الغريبة التي ال تالئم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار 
  .(2)كما أن من استحسن فقد شرع " ،إليها فقد شرع

                                                 

 .379تحرير والتنوير، الجزء الثاني، ص( التونسي، محمد الطاهر بن عاشور، ال1
-310ه، الجزء األول، ص1413( الغزالي، أبو حامد محمد، المستصفي، دار الكتب العلمية، 1

311. 
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من  8الذي انعقد يوم األحد  هيئة كبار العلماء نعرض لقرار مجلس اوأخير   
م، وانتهى الرأي في هذا 2017من فبراير  5هـ الموافق 1438جمادى األولى 

صاتهم إلى القرارات الشرعية  المجلس بإجماع العلماء على اختالف مذاهبهم وتخصُّ
 :التالية
: وقوع الطالق الشفوي المستوفي أركاَنه وشروَطه، والصادر من الزوج عن أوال  

رادة واعية استقرَّ عليه  وباأللفاظ الشرعية الدالة على الطالق، وهو ما ،أهلية وا 
حتى يوم الناس هذا، دوَن  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -يِّ المسلمون منذ عهد النب
 .اشتراط إشهاد أو توثيق

: على المطلِِّق أن ُيبادر في توثيق هذا الطالق َفْوَر وقوِعه؛ ِحفاظ ا على ُحقوِق اثاني  
َذ ما يلزُم من إجراءاٍت لَسنِِّ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ األمر شرع ا أن َيتَّخِ 

أو ماَطل فيه؛  ،تشريٍع َيكُفل توقيع عقوبة  تعزيريَّة  رادعة  على َمن امتنع عن التوثيق
 .ألنَّ في ذلك إضرار ا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة

عليها اشتراط أنَّ ظاهرَة شيوع الطالق ال يقضي  هيئة كبار العلماء وترى  
ألن الزوَج المستخفَّ بأمر الطالق ال ُيعِييه أن يذهب للمأذون  ؛اإلشهاد أو التوثيق

ة إحصاءات الطالق المعَلن عنها هي أو القاضي لتوثيق طالقه، علم ا بأنَّ كافَّ 
ا إمَّا لدى المأذون  ما ،حاالٍت ُمثَبتة وُموثَّقة َسَلف  أمام القاضي، وأنَّ العالج  وا 

الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ 
أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة اإلعالم المختلفة، والفن الهادف، والثقافة 

عاة وتوعيتهم ال ة المبنيَّة على تدريب الدُّ ، والدعوة الدينية الجادَّ رشيدة، والتعليم الجادِّ
بفقه األسرة وِعَظِم شأنها في اإلسالم؛ وذلك لتوجيه الناس نحَو احتراِم ميثاق 

 .الزوجية الغليظ ورعاية األبناء، وتثقيف الُمقِبلين على الزواج
مشارق األرض ومغاربها الحَذر من الفتاوى ناِشدت الهيئُة جميَع المسلمين في 

الشاذَّة التي ُينادي بها البعض، حتى لو كان بعُضهم من المنتِسبين لألزهر؛ ألنَّ 
  األخَذ بهذه الفتاوى الشاذَّة ُيوِقع المسلمين في الُحرمة

https://masralarabia.net/hashtag/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://masralarabia.net/hashtag/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://masralarabia.net/hashtag/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://masralarabia.net/hashtag/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1


 (100العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-498- 

هيئة كبار  الهيئة بكلِّ مسلٍم ومسلمٍة التزام الفتاوى الصادرة عن وأهابت
، واالستمساك بما استقرَّت عليه األمَُّة؛ صون ا لألسرة من االنزالق إلى العيش العلماء
 .الحرام

لمسلمين كافَّة  من االستهانة بأمِر الطالق، ومن التسرُّع في وُتحذُِّر الهيئة ا
ياع ولألمراض الجسديَّة  ،والنفسيَّة ،هدم األسرة، وتشريد األوالد، وتعريضهم للضَّ

ر الزوُج توجيَه ا أنَّ الطالق أبَغُض  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-لنبيِّ والُخُلقيَّة، وأن َيتذكَّ
ر الزوجان الطالَق، واسُتنِفدت كالحالل عند هللا، فإذا ما ق لُّ طرق اإلصالح، رَّ

فعلى الزوج أن يلتزم بعد طالقه بالتوثيق أمام المأذون ُدون َتراٍخ؛  ؛وتحتَّم الفراق
ا للظُّلم الذي قد يقُع على المطلَّقة في مثِل هذه األحوال  .ِحفظ ا للحقوق، وَمنع 

لنفقات التي تترتَّب على الطالق كما تقترُح الهيئة أن ُيعاَد النظُر في تقدير ا
 .بما ُيعين المطلَّقة على ُحسن تربيِة األوالد، وبما يتناسُب مع مقاصِد الشريعة

على  َمن "يتساهلون" في فتاوى الطالق وتتمنَّى هيئُة كبار العلماء على
وا األمانَة في َتبِليغ أح فقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون خالف إجماع ال كاِم أن ُيؤدُّ

وُيسهم في  ،الشريعِة على َوجِهها الصحيح، وأن َيصِرفوا ُجهوَدهم إلى ما ينفُع الناس
في حاجٍة إلى تغيير أحكام حل مشكالتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس اآلن 

ُر ُسُبَل العيش الكريم الطالق بقدر ما هم في حاجة إلى البحث عن وسائل ُتيسِّ
(1). 

                                                 

( الطالق حق للرجل ال يجوز ألحد مصادرته، تحقيقيات هيئة كبار العلماء، مجلة االقتصاد 1
/، آخر زيارة في https://www.aliqtisadalislami.netاإلسالمي، الشبكة العنكبوتية الدولية، 

20-2-2021. 

https://masralarabia.net/hashtag/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://masralarabia.net/hashtag/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://masralarabia.net/hashtag/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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 الخاتمة
 هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ ُّٱ :تعالى–قال هللا 

 .(1) َّ لك
على إنجاز هذا البحث، والحمد هلل  اكثير   احمد   -تعالى–نحمد هللا  اوختام  

 والصالة والسالم على سيدنا محمد خير ،وال تكلم لسان ،الذي لواله ما جرى قلم
 .اوأوضحهم بيان   ،كان أفصح الناس لسانا ،األنام

  ثم أما بعد:
؛ لمهماتيحت لنا هذه الفرصة العظيمة لدراسة هذا الموضوع فنشكر هللا أن أ

  .وهو حكم وقوع الطالق الشفهي ومدى حجيته
 وقد استخلصنا من خالل هذ البحث اآلتي:

-لبنائها على كتاب هللا وذلك  ؛اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان أن الشريعة –
وعلى أصول وقواعد راسخة  ،صلى هللا عليه وسلم-وعلى سنة رسوله  ،تعالى
 متينة.

ن أفعال الصحابة حجة يستدل بها في الفقه اإلسالمي موافقته لمذهبه في أ –
 التعريف بالطالق الشفهي.

حتى ال يكون هناك  ؛أن مسائل الطالق البد أن يتغمدها في األصل تقوى هللا –
 حناء بين المجتمع اإلسالمي.ش
 وقوع إذن الشارع في مسألة الطالق أمر حتمي اتفق عليه فقهاء االسالم. -
ن الكريم والسنة آوبما استدلوا به من القر  ،أن الطالق الشفهي يقع باتفاق العلماء -

 والنبوية. 
نني أوصي طلبة العلم والسعي الستخراج األسس  ،مسائل علم الفقه بتتبع وا 

 حة التي قام عليها علم األصول.الصحي

                                                 

 (.110( القرآن الكريم، سورة الكهف، اآلية رقم )1
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للعودة بها  ؛وكذلك أن تتوالى جهود الباحثين في جميع مجاالت علوم الدين
إلى مسارها الصحيح التي كانت عليه بعيدا عن التكلف أو التهوين بأمور الدين، 

فما هذا إال  رحلة جاهده لالرتقاء بدرجات العقل ومعراج األفكار،هذه ولقد كانت 
ندعي فيه الكمال، ولكن عذرنا أننا بذلنا فيه قصارى جهدنا، فإن  جهد مقل وال

ن أخط ،أصبنا فذلك مرادنا وال نزيد على ما قال K والتعلمنا فلنا شرف المحاولة أوا 
 :عماد األصفهاني

قال في غده لو غير هذا لكان  إال في يومه اكتاب   رأيت أنه ال يكتب إنسان
ولو ترك هذا لكان  ،قدم هذا لكان أفضلولو  ،ولو زيد كذا لكان يستحسن ،أحسن
 على سيطرة النقص على جملة البشر.وهذا من أعظم العبر، وهو دليل  ،أجمل

وأن  ،التي وسعت رحمته كل شيء أن يرحمنا -عز وجل-ولهذا أسأل هللا 
وأن يجاوز عما وقع مني من خطأ أو غفلة، وأن أكون قد وفقت في هذه  ،يعفو عنا

ن كان فيه نقص ن كان  ،فمني ومن الشيطان الدراسة، وا  –فمن هللا  ن توفيقموا 
، وأسأل هللا تعالي أن يتقبل هذا العمل؛ وأسأله أن يغفر لي ولوالدي ولجميع ىتعال

 المسلمين. 
 .وسلم ،وعلى آله وصحبه ،بيبنا محمدوصل اللهم وسلم على سيدنا وح
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 المراجع فهرس المصادر و 
 .القرآن الكريم -
 :المراجع العربية -
، كتاب األحوال المبسط في الفقه المالكي باألدلةبن التواتي، التواتي، ا (1

الشخصية، المجلد الرابع، الطبعة األولى، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 م.2009

 .حاشية الروض المربعبن القاسم، عبد الرحمن بن محمد، ا (2
 ، مجمع الملك فهد.وع الفتاوى مجمبن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، ا (3
 ، دار الفكر.المحلي باآلثارابن حزم األندلسي، أبو محمد علي بن أحمد،  (4
، مؤسسة مسند اًلمام أحمدابن حنبل الشيباني، أبو عبد هللا أحمد بن محمد،  (5

 الرسالة.
 ، القاهرة، الطبعة األميرية.حاشية ابن عابدينبن عابدين، محمد بن أمين، ا (6
 .المغنيبو محمد موفق الدين بن عبد هللا، بن قدامة، أا (7
 . ، مؤسسة الرسالةزاد المعاد ، محمد بن أبي بكر،ةابن قيم الجوزي (8
 .سنن بن ماجهابن ماجة، أبو عبد هللا محمد يزيد القزويني،  (9

 هـ.1332، القاهرة، المنتزع المختاربن مفتاح، عبدهللا، ا (10
 .لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،  (11
 .بي داودأسنن أبو داود السجستاني، سليمان بن االشعث بن إسحاق،  (12
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