
 صيغة الطالق : 
الطالق،  إييقاعالب إصاليخة ةاصالة  هالي    نص فقهاء المذهب الشيعي عمى اشتراط صحة

أنت طال،  أو هي طال،  وما شاإب. فق يقع الطق، إقولالب   أنالت أو هالي مطمقالة  او طالق،  أو 
الطق،  أو طمقت فقنة  أو طمقتك. وال يقع الطق، إكنايات األلفاظ مثل أن يقول لزوجتب   انت 

 وما شاإب  كاعتدي. إرية  أو ةمية  أو حإمك عمى غارإك  أو الحقي إأهمك 
واشترطوا في الصاليخة المخالة العرإيالة الفصاليحة لمقالادر عميهالا  كمالا ال يصالا تعميال، الطالق، 

 عند الشيعة اإلمامية عمى أي شرط.
وذهب األحناف إلالى صالحة وعالوع الطالق، إمالا ذكرنالار مالن صالريا المفالظ  أو الكنايالات  إذا 

 نوى إها الطق،  أو تدل عميب عرائن حالية.
 الطق، مع تعميقب عمى شطر حالي أو مستقإمي. كما صححوا

وعند الجميع   صحة طق، األةرس إاإلشارة المفهمة منب عصدر إيقاع إينب وإين زوجتب 
 أمام شاهدي عدل.

 شرط اإلشهاد في الطالق :
اشترط فقهالاء المالذهب الشاليعي إجماعالًا فالي صالحة الطالق،  أن يح الر إينالة عادلالة  وهالي 

الطق، إذا شهد عميب رجل واحد  أو رجل وامرأتان  إل وال أرإع نسوة  رجقن عادالن  فق يصا 
ولو طم، ولالم يشالهد أثنالاء ايقاعالب لالب  ثالم اشالهد  لالم يصالا  وح الور الشالاهدين طالق، وكيالل الالزوج 

 أي ًا شرط عندهم.
وصالالحا األحنالالاف الطالالق، مالالن غيالالر إشالالهاد  وعنالالد حصالالول دعالالوى فالالي الطالالق، عالالالوا إأنالالب 

 يثإت إشاهد وامرأتين.
 حكمة مشروعية الطالق : 

ذكرنالا فالي كتالاب النكالاح  أن الشالارع األعالدس عالد حالث عمالى التالزوير حثالًا كثيالرًا  ونهالى عالالن 
العالالالزوف عنالالالب  وذم إشالالالدة العزوإالالالة إلالالالى درجالالالة جعالالالل معهالالالا العالالالزاب أراذل مالالالوتى المسالالالممين  إحيالالالث 

 ستحإاب.استفدنا من النصوص الواردة في ذلك هناك  أن النكاح إمحاظ ذاتب ال يتصف إال إاال
وإينا مدى نظرة القداسالة التالي نظالر إهالا اإلسالقم إلالى العقعالة الزوجيالة  ومالا عالد ينالتر عنهالا 
مالالالالن مصالالالالالا فرديالالالالة واجتماعيالالالالة  وكيالالالالف أنالالالالب أراد لهالالالالذر العقعالالالالة أن تتعمالالالال، وتالالالالدوم  ال أن تتفكالالالالك 

 وتتقشى.
وعمالالى  الالوء ذلالالك  نفهالالم النصالالوص القرانيالالة وتمالالك التالالي وردت فالالي السالالنة وا مالالرة لكالالل مالالن 

 يفٱ   ىف خم حميف  [222]الإقالالرة     ىف مئ خئ يفٱ زوجين إالمعاشالالرة إالالالمعروف  الالال



 حصيفٱ [ 222]الإقالالرة     ىف  ننمن زن رن مم ام يفٱ [ 6]الطالق،    ىف ٌّٰى ٰر ٰذ

 .[ 92]النساء     ىف مصخص
في حديث طويل   ))ومن صإر عمى سوء ةم،  )صمى اهلل عميب والب وسمم(وعن رسول اهلل 

رة يصالإر عميهالا مالن الثالواب مثالل مالا أعطالى أيالوب عمالى إقئالب .. امرأتب واحتسإب أعطار اهلل إكالل مال
ومن كانت لالب امالرأة ولالم توافقالب ولالم تصالإر عمالى مالا رزعالب اهلل ... لالم يقإالل اهلل لهالا حسالنة تتقالي إهالا 

 النار  وغ ب اهلل عميها ما دامت كذلك..((.
ان ولكالالن مالالع كالالل ذلالالك  فالالين اهلل سالالإحانب هالالو ةالالال، اإلنسالالان ويعمالالم مالالواطن  الالعفب سالالواء كالال

ذكالالرًا أو أنثالالى  فهالالالو إالتالالالي إشالالر معالالالرل لخمإالالة عالالوار الشالالالهوية والخ الالإية عمالالى القالالالوة العاعمالالة فيالالالب  
وةا الالالع فالالالي كثيالالالر مالالالن األوعالالالات لتقمإالالالات المالالالزاج التالالالي يكالالالون لمظالالالروف المحيطالالالة دور كإيالالالر فالالالي 
تحريكها  ولذا كانالت العقعالة الزوجيالة عر الة لقهتالزاز فتقالع االةتقفالات إالين الالزوجين  وعالد تكالون 

ك االةتقفالالات سالالطحية عالالاإرة تالالزول إمجالالرد زوال ظرفهالالا  ليعالالود االطمئنالالان والسالالكينة والالالود إلالالى تمالال
عمإيهما  ولكنها في حاالت أةرى  وعد تتعم، وتشتد وتتواتر  إشكل تصالإا الحيالاة معهالا  الاغطة 
ومعقدة  إحيث يشالعر كالل منهمالا إصالعوإة االسالتمرار فيهالا  إالل اسالتحالة ذلالك  وهنالا يكالون أمامهمالا 

 ر، عد تنحصر في ثقثة  عدة ط
األول   أن يستمرا في حياتهما الزوجية القائمة عمى التشالاجر والخصالص والتقالاذف إالالتهم 
والشالالتائم  ممالالا يتنالالافى مالالع الحكمالالة مالالن الالالزواج التالالي تقالالوم عمالالى أسالالاس األلفالالة  والمحإالالة  والسالالكينة  

األوالد إن وجالدوا   والتراحم. إ افة إلى ما سوف يعكسب هذا الو ع الشاذ من عواعالب ساليئة عمالى
فيعقد نفسياتهم  ويجعمهم ناعمين عمى الحياة إشكل عالام  مالع مالا عالد يولالدر ذلالك الو الع مالن تالدمير 
نفسي وانحراف مسمكي لهم  هذا مالن جهالة  ومالن جهالة أةالرى فالين و العًا كهالذا  سالوف يال دي إلالى 

 تحول األسرة إلى مادة لمتندر والسةرية لدى القريب والإعيد.
ل إالالين الالالزوجين مالالع إقالالاء العقعالالة الزوجيالالة شالالكميًا  وفالالي هالالذا مالالا فيالالب مالالن الثالالاني   االنفصالالا

أةطالالار مالالدمرة عمالالى الزوجالالة التالالي لهالالا متطمإاتهالالا الزوجيالالة كالالأنثى  واحتياجتهالالا الماديالالة ككالالائن  وهالالي 
مالالن كمتالالا النالالاحيتين  عالالد ت الالطر إلالالى االنحالالراف الجنسالالي واألةقعالالي  فتقالالع نتيجالالة  الالخط  الالرورات 

ية  أو كميهما  في شإاك متصيد هنا  أو مترإص هناك  فتتحالول  إلالى الجسد  أو المتطمإات الماد
سمعة في سو، تجالارة الهالوى  ومالا يقالال عالن المالرأة فالي جانالب  الرورات الجسالد ال الاغطة  ممكالن 

 في ح، الرجل سواء إسواء.
الثالالالالث   الطالالالق، إكرامالالالة لمرجالالالل والمالالالرأة عمالالالى حالالالد سالالالواء  والتسالالالريا إيحسالالالان وفالالال، احكالالالام 

]النسالالاء     ىفمكلك اك  يق ىق يف ىف يث يفٱ  حيالالث أةإالالر سالالإحانب وتعالالالى  الشالالريعة المقدسالالة 
931.] 



وال شالالك أن الطريالال، الثالالالث  هالالو المتعالالين لكالالل ذي عقالالل يحتالالرم إنسالالانيتب  ويحكالالم  الالميرر  
 ويتصرف إنإل وشعور إالمس ولية.

ويدرك المسمم إعم،  حكمة تشريع الطق، في اإلسقم  عندما يطمالع عمالى عمال، الم سالي 
تإالالاع إعالالل الالالديانات األةالالرى  التالالي حالالرم فيهالالا  وشالالرعت العقعالالة الزوجيالالة عيالالدًا الزمالالا التالالي تجتالالاح أ

لمالالزوجين حتالالى المالالوت  ويسالالمع األصالالوات المتعاليالالة فالالي الشالالر، والخالالرب  مسالالتخيثة مالالن يسالالتطيع أن 
يةمصها من هذر المصيإة التي أدت إلى تحطم أسر كفرت إالدين نهائيالًا  أو تركالت مالا هالي عميالب 

اإلسالالالقم  أو لتمجالالالأ إلالالالى القالالالوانين الو الالالعية تمالالالتمس فيهالالالا حالالالق لمشالالالكمتها إتنفيالالالذ مالالالن ديانالالالة لتعتنالالال، 
 أحكامها فيما يتعم، إالزواج والطق، وسائر ش ون األسرة  مما يسمى إاألحوال الشةصية.

 المطمب األول : الخمع 
 


