
 )) مادة فقه االحوال الشخصية ((                              

 اقسامه -  أنواعه  - الطالق                           
: ىالالإ الالالالد الالالا الن الاللح لالالج اأالالو الالاللإج  لإ إ لبالالو  لإ اللالالل   أ لالال   الالإ   أب الال   الطالال  

 لخصإص .
نلل الانل اإللالد في التع لف : أ ل   إ   للخ ج  و لج  الخبع إاللأل لة. إا 

 مشروعية الطالق :
  حئجئ يييفٱ إلشالالال إ لد الطالالال   فالالالي اإلةالالال    نلأتالالالد أالالالللم عج  إالةالالالند  إاإل لالالالل . االالاللو تعالالاللل  :

 .(1)إغل ىل لج اآلللت [222]الأم ة :   ىف خبحب جب هئ مئ خئ
لنالالو االاللو : ))لأ الال  اللالال و  )صالالب  ا   بلالالو إعلالالو إالةالال  (إلالالج الةالالند  فلالالل  إس  الالج  ةالالإو ا  

 ال  ا  الط  ((.
إلالالل  إس  الالج اإللالالل   ع الال  الصالاللا  ) بلالالو الةالال  ( لنالالو االاللو : ))لالالل لالالج شالالي  للالالل للبالالو 

 ا  لأ   اللو لج الط  ..((.
 إللل اإل لل  فللصو إلنمإو إىإ إاضح .

 أركان الطالق :
لطبمالد  الصالل د  اإلشاليلا. لبط    نا فميل  اللذىب الشاللعي ل أعالد ل  اللج : اللطبال   ال

 إل و لج ىذه األ  لج ش ائط.
 شروط المطمق : 

 لعتأ  في اللطب   نا ال ميل  ل أعد ش إط.
 األإو : الأبإغ : ف  لصح  ناى  ط   الصأي  إلإ  لج اأج  ش  ةنلج.

 إىذا لل ذىب اللو فميل  الشأعد إااللنلف للضًل.
 نالالإج اللطأالال   إال الل نالالإج األاإا س لالاللو  نإنالالو  النالاللني : العمالالو : فالال  لصالالح  نالالاى  طالال   الل

 إال لج فما  مبو أة    لإ اغلل   لعا  المصا.
للالالالو ذىالالالب فميالالالل  الشالالاللعد إاأللنالالاللف  إخالالالللف ىالالالاال  فالالالي طالالال   الةالالال  اج فمالالالللإا أصالالاللد  إا 

 ط او اذا ش ب اللعة   لعصلد ألختلل ه.

                                                           
  إةإ ة التل ل  : 241إ  232إ  231إ  232إ  222إ  222 ا ع للضل : ةإ ة الأم ة :  (1)

 . 42  إةإ ة األللاب : 1  إةإ ة الط   : 5



الُلَ الالَ ه  شالال ط لج ل الالإج الل الال ه  النللالالث : األختلالالل  : فالال  لصالالح  نالالا فميالالل  اللالالذىب الشالاللعي طالال  
الا ا  ب  فعو لل تإ ا أو  إغبب ال ج أأنو ل عو ذلك  إاج ل إج لل تإ ا أو لض ا أالللل  ه فالي 

 ن ةو لإ لج ليلو لل ه لج  لئبتو  أ  ف   ألج لج ل إج الض   للالًل لإ لعنإلًل.
 اللج اإل ال اه ألال   لالل إاللمصإا ألال  اه اللأطو لبطال    ىالإ األ ال اه أ لال  لال   للالل اذا 

فالالي لللالالد الالاللإج الللتنالالع  الالج الن مالالد لالالع لةالالل ه إالتنل الالو  الالج الطالال   فأ  ىالالو اللالالل    بلالالو صالالح. 
 إخللف االلنلف الشلعد  في ذلك  فذىأإا ال  صلد ط   الل  ه.

ال اأع : المصا : فط   الةلىي  إاليللو  إالنلئ   إال الللط  إالنلةالي  لنالو لالو لإ الد   بالو ال  أال ة 
لعا  المصا اللملمي لبط   الصلا   ج  و ىاال   نا فميل  اللذىب الشلعي  إخللف فميل  أو 

 األلنلف  لمع الط   لج اليللو  إال  ب  إالةلىي  إال للط.
إ لل لصح الط   لج اللإج  لصح لج إ لبو للضًل  غلئأًل  لج اللإج  لإ للض ًا   نا 

  لج لإ و لإ تو في تطبل  ن ةيل أن ةيل  لإ أتإ لو فميل  اللذىب الشلعي  إل إل لبلإج  ناى
ذا اشالالت طت  بلالالو ذلالالك فالالي  مالالا الالاللإاج  صالالح الشالال ط إ لنالالت إ للتيالالل غلالال  الأبالالد  غل ىالالل أالالذلك  إا 
لبعالاللو  فالالالقج طبمالالالت ن ةالاليل صالالالح ط ايالالالل  إىالالذا غلالالال  الت الالالإل  الالالذس لمالالالإو أالالالو فميالالل  اىالالالو الةالالالند 

 إال لل د .
 ل نص األلنلف للضًل.إ ب  صلد الإ للد في الط   إإاإ و أي

 شروط المطمقة : 
لج ت الالإج لإ الالد اائلالالد  اذ ال طالال   اأالالو ن الاللح   لالالل اشالالت طإا تعلالاللج اللطبمالالد ألالةالال   لإ 

 ألإلشل ة اللشخصد  إىذا فللل لإ  لج لو ل ن  لج لإ د إىذا لل  بلو الشلعلد إاأللنلف. 
 إلج ت إج طلى ة لج اللل  إالن لس.

 اللإ د لج اللل  إالن لس لصلد ط ايل ن ند لإا ا :إاةتنن  ىاال  لج ش ط خبإ 
 لج ال ت إج لاخإال أيل. -1

 اللللو اللةتألند الللو. -2

لج ل إج اللطب  غلئأالل  إال لمالا   بال  اةالتع   للليالل لالج اللالل  لإ الطيال   إاالا لال   بال   -3
غللأو  نيل لاة شي   ىذا اذا  لنت للج تلل   للل اذا  لنالت فالي ةالج لالج تلالل  إل نيالل 

تالالالال   ا  اللالالالالل   فلشالالالالت ط لصالالالاللد ط ايالالالالل لضالالالالي ن نالالالالد لشالالالالي  لالالالالج لالالالاللج اخإلالالالالو أيالالالالل  ال 
 إالللض  غل  الملا   ب  االةتع     للة لج لن  لو ن س الل   

لالع ا تال افي  أأنالو طال   أالا ي لال ا   –إذىب األلنلف  ال   الا  اشالت اط إاالإ  الطال   
 أللخبإ لج اللل  إالن لس  -

 للطبمد لج لمع الط   في طي  ل  لإااعيل اللإج فلو.إاشت ط الشلعد اإلللللد في ا



إذىب األلنلف ال   ا  اشت اط ذلك  أو اللإا أل لد ىذا الط    لع االإلي  أإاإ الو  -
 صلللًل.

 إاةتنن  فميل  اللذىب الشلعي لج ىذا الش ط األخل  ل أع نةل :
 الص ل ة التي ل  تأبغ . -1

 للو.الل لة التي أب ت ةج اللأس لج اللل  إال -2

 إىذه الةج في الم شلد أبإغيل الةتلج ةند  إفي غل ىل أبإغ الخلةلج.

 اللللو اللةتألج للبيل  اذا طبميل في طي   للعيل فلو صح ط ايل. -3

لالج  لنالالت فالالي ةالالج لالالج تلالالل  إال تالال   ا  اللالل  اأالالاا  ا تلليالالل ن نالالد لشالالي  إطبميالالل لصالالح  -4
 إلج إاع الط   في طي  ال لل .

 


