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أسبابھ و أحكامھ و مقاصده: الطالق 
الوحدة االجتماعیة

أسبابھ وأحكامھ ومقاصده: الطالق: الدرس الثاني 

I-مفھومھ وأنواعھ وأحكامھ: الطالق.

مفھوم الطالق-1

ھو من أقدس الصالت إن استقرار الحیاة الزوجیة غایة من الغایات التي یحرص علیھا اإلسالم،وعقد الزواج إنما یعقد للدوام والتأبید و
ولكن في حالة استحالة العشرة بین الزوجین،واستحالة العالج یأتي الطالق كمخرج لزواج فاشل الیحقق .وأوثقھا وسماه اهللا بالمیثاق الغلیظ

.أھدافھ

:فالطالق -

. مأخوذ من اإلطالق وھو اإلرسال والترك:لغة

78مدونة األسرة المادة ».وجة، كل بحسب شروطھ تحت مراقبة القضاءحل میثاق الزوجیة، یمارسھ الزوج والز« : ھووشرعا 

أقسام الطالق بالنظر إلى اآلثار المترتبة علیھ -2

.الطالق الرجعي وأحكامھ-ا

لك فیھ الذي یوقعھ الزوج على زوجتھ التي دخل بھا حقیقة،ولم یكن مسبوقا بطلقة أصال أو كان مسبوقا بواحدة یم«: ھوالطالق الرجعي 
. 228البقرة )(لقولھ تعالى» الزوج حق الرجعة داخل العدة

ثالثة قروء للحائض أو ثالثة أشھر » المدة التي تتربص فیھا المرأة المفارقة لزوحھا «وجوب العدة على المطلقة وھي -1: أحكامھ-
:وھنا أمورالبد منھا. لیائسة والصغیرة باستثناء المطلقة قبل الدخولل
.إقامة المطلقة في بیت الزوجیة-
.یجوز للزوج الدخول والخروج علیھا فإن مسھا اعتبر ذلك رجعة ویجب توثیقھا-
.وجوب النفقة للمطلقة داخل العدة-
.ةاإلرث المتبادل بینھما في حالة موت أحدھما أثناء العد-

الطالق البائن وأحكامھ-ب 

:وھو نوعان» الذي الیحق فیھ للزوج مراجعة مطلقتھ إال برضاھا وبصداق وعقد جدید فیصبح كخاطب من الخطاب« :ھوالطالق البائن
:وصوره:الطالق البائن بینونة صغرى-1
.الطالق الرجعي الذي انقضت عدتھ-
.الطالق قبل الدخول-
)مقابل مال تدفعھ الزوجةیكون(طالق الخلع -
.الطالق الذي یوقعھ القاضي باستثناء التطلیق لإلیالء أو عدم النفقة-
الطالق المكمل للثالث ،فال تحل لھ حتى تنكح زوجا غیره نكاحا شرعیا بنیة الدوام ویتم الدخول بھا وھو:الطالق البائن بینونة كبرى -2

فزواج » المحلل والمحلل لھ eلعن رسول اهللا « :قالtیث الشریف عن عبد اهللا بن مسعود ففي الحد.فعال ویحرم كل تحایل على ذلك 
.التحلیل محرم وصاحبھ ملعون ویدخل ذلك في باب الزنا المحرم

II–مقاصد تشریع الطالق وآدابھ الشرعیة.

.الحكمة من الطالق ومقاصده-ا
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إال أنھ أحیانا .»أبغض الحالل إلى اهللا الطالق«:قالeأن رسول اهللا tد اهللا بن عمریكره الطالق وینفر منھ كما جاء في حدیث عباإلسالم
یصبح حال المفر منھ

:ومن حكمھ ومقاصده 
.تالفي األضرار الناجمة عن زواج فاشل یكون لبقائھ واستمراره انعكاسات سلبیة على األسرة والمجتمع-
فقد یصاب أحد الزوجین بمرض عضال، أو یكون سيء الخلق، أو تكون المرأة غیر عفیفة، أو اتسام اإلسالم بالواقعیة حیال الطوارئ-

.»الضرر یزال شرعا « . فیأتي الطالق إلزالة الضرر الواقع.الخ......التقوم بحقوق الزوج
.وتنغصت المعایش فیكون الفراق أفضلالجمع بینھما زاد الشر والشقاقأن من الطبائع ما الیألف بعض الطبائع، فكلما اجتھد في-

.اآلداب الشرعیة الواجب االلتزام بھا في الطالق-ب

:آداب إیقاع الطالق-1
كونھا طاھرة لم یمسھا فیھ الزوج-طالقھا واحدة رجعیة-
وقوعھ في حالة ھدوء ال في حالة الغضب والشقاق-
:أثناء العدة آداب الطالق -2
بقاء المطلقة في بیت الزوجیة حتى انتھاء العدة رغبة في الرجعة-
.أداء حقوق المطلقة كاملة دون نقص-
.التلطف مع المطلقة وعدم التنقیص أو التعنیف لھا وتطییب خاطرھا بھدیة-
:آداب الطالق بعد االنفصال -3
.إلجائھا إلى المحاكمحسن المعاملة وأداء النفقة والحقوق كاملة دون-
»وال تنسوا الفضل بینكم « قال تعالى» فمن ستر مسلما ستره اهللا في الدنیا واآلخرة « الستر وعدم إفشاء أسرارھا -

III–اآلثار االجتماعیة والتربویة للطالق.

آثاره على المطلقة-ا

:من اآلثار التربویة واالجتماعیة الواقعة على المرأة المطلقة-ا
.العوز المالي والفقر الذي قد یصیبھا خاصة إذا لم یكن لھا مورد رزق مستقل أو عائل آخر-
.الشعور بالخوف والقلق من المستقبل وتراكم الھموم واألمراض النفسیة علیھا-
تضاؤل اآلمال في الزواج مرة أخرى نظرا لالعتبارات االجتماعیة والتقالید المترسخة-
.ماع الناس ولالتھام باالنحرافات األخالقیةتصبح عرضة ألط-

آثاره على المطلق-ب

:من اآلثار التربویة واالجتماعیة الواقعة على الرجل المطلق-ب 
.كثرة التبعات المالیة السابقة والالحقة -
.االجتماعي التعرض لإلصابة باألمراض النفسیة وسیطرة األوھام السیئة على تفكیره مما یؤثر سلبا على توازنھ-

آثاره على األوالد-ج

:من اآلثار التربویة واالجتماعیة الواقعة على أوالد المطلقین-ج 
.الحرمان العاطفي ونقص حنان أحد األبوین مما قد یؤدي إلى انحرافھم-
.ارتمائھم في أحضان المخدراتمعاناة صدمة تفكك األسرة ومخاصمات األبوین والتي تؤدي إلى تشردھم ووقوعھم في أیدي المجرمین و-
.تأثیر الطالق على صحة األوالد النفسیة والجسدیة مما یؤثر سلبا على شخصیتھم وقدراتھم-
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