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 البحث ملخص

 للقاعدة األمور مبقاصدهاوما يتفرع عنهاالفقهية   التطبيقات
 يف إعتبار القصد يف الطالق  
 00070090o0 :سوجينع أمني الدين :أعدها الطالب

  
الطالق حتتاج إىل حترير وبيان الراجح ألن هذه املسائل كثرية  أن مسائل القصد يف

نظرا إىل كثري من جمتمعنا جيهلون بقواعد الدين ومبادئه  .الفروع واجلزئيات واخلالف
 َمن إىل ماّسة حاجٍة يف وهم .وال يعرفون كيفية الطالق وإيقاؤه على وجه الصحيح

 ُحكم معرفة إىل السبيل هلم فيسهل والباحثني ، العلماء من ذلك على يعينهم
 .املسائل هذه يف الشرع

  املنهج التحليلي التطبيقي، الذي يقوم على بيان معىن القاعدة ت هذه الدراسةاستخد
حتتها وحتليل عناصرها، وبيان ألفاظها ،  يندرجوبيان القواعد اليت  لغة وشرًعا،
 القصد الطالق مسائليف ، وتطبيقاهتا رعيوتأصيلها الش

تيسري ملعرفة حكم إعتبار القصد يف  هبذا البحث، تعرف كيفية أو طريقة  
 صدكق .الطالق بواسطة تطبيقات القاعدة الفقهية األمور مبقاصدها وما يندرج حتتها

 املطلق اعتبار قصد متنع اليت واألشياء. ُيعترب ال ومىت ُيعترب مىت ، يطلق الذي الشخص
 ال الذي والغضب كاملرض ، متنع ال واليت .ذلك وحنو واملكره واملسحور, ،كاجلنون

   .بالعقل خيلّ

  الطالق، األمور مبقاصدها، القصد: الكلمات الرئيسة



 ج 
 

Abstract 

Applying Fiqhiyah Principle “ All matters depend 

on  the Intention” and its derivation  principle to 

the acceptable of Intention in thalaq 

Sugeng Aminuddin: o000070090 

The context of intention in Thalaq needs a dept research due to many cases and 

ulama difference opinion inside. Instead, most of people don’t know  and they are 

not understand which the right syariah is. Actually, they need a simple 

enlightenment. 

This research uses an applicable analysis method. It is started from the specific 

explanation of fiqhiyah principle “All matters depend on the Intention and Its 

derivation principle, continued with the application of the intention in thalaq. 

The result of this research is a simple method that is used to know about the rules 

of intention in Thalaq or when the thalaq can applied be, and all the factors of 

Thalaq annulments such as victim of magic, a forced people, or drunker. And 

other causal factor of the acceptable or not this Thalaq application for sick or 

angry people in conscious condition. 

 

 

 

Key word: All matters depend on the intention , intention , Thalaq
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  ــدمةمق

هللا، حنمده تعاىل ونستغفره، ونستعينه ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا احلمد 

وسيئات أعمالنا، من هد اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشداً وأشهد 

أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، أشهد أن سيدنا حممداً عبده ورسوله صلى اهللا 

  :أما بعــد .كثرياً عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

  من بدهيات البحث الفقهي رعاية القواعد واألصول، لتتسق نتائج البحث مع مجلـة

أحكام الشرع، والقصور عن درك القواعد واألصول ينتج األقوال الشاذة، اليت تلوح 

   .عالمات النكارة ألول وهلة، وإن خاهلا قائلها صحيحة مقتعدة   عليها

  ولعل من أسباب ذلك يف عصرنا احلاضر التوسع يف مناهج التفقه والتلقي، واالنفتاح 

غري املنهجي على مصادر اخلالف العايل يف مراحل التعليم، فأصبح الطالب يـتلقي  

مقارناً  بني املذاهب املختلفة، فتعرض األقوال املختلفة أمامه كعرضِ  احلصري    الفقـه

ً ، ال  ً  عـودا ٍ  بني   عودا يستثىن من ذلك الروايات الضعيفة والشاذة، مع إغفال

الطريقة قد أسهمت يف زعزعة  ههذ   .املذاهب    االختالف مناهج االستنباط بني

وحىت ال يتطرق إىل فقهنا املعاصر ما  لفقه املذهيب األسس املنهجية اليت ابتين عليها ا

الفراغ " ميكن أن نسميه 
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القواعد املنهجية يف دروس التفقيه، وإىل التأصيل والتقعيد يف    ، يلزمنا العودة إىل"التأصيلي 

وختصيص الوقت املناسب لتحقيق املناطات واألوصاف    مطالع املناسـبات العلميـة،

   .وخترجيها وتنقيحها   عليها األحكـام،والعلل اليت تقوم 

   :، ال أقاويل مبثثة، ويف هذا الصدد يقول ابن رشد احلفيد ةٌ مقنن  ةإن فقه الشريعة صناع 

ما    هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤالء عرض هلم شبيه   متفقهة زماننا يظنون أن اَألفقه"  

وهو    يعرض ملن ظن اخلفاف هو الذي عنده خفاف كثرية  ال الذي يقدر على عملـها،

  أن الذي عنده خفاف كثرية ٌ  سيأتيه إنسان ٌ  بقدمٍ  ال جيد يف خفافه مـا يـصلح  بني 

  ضرورةً  وهو الذي يصنع لكل قدم خفاً  يوافقه، فهـذا  لقدمه، فيلجأ إىل صانع اخلفاف 

  )1/170،171بداية اجملتهد ( "كثر املتفقهة يف هذا الوقتهو مثالُ  أ

وأفعال املكلفني اليت تتعلق هبا األحكام الشرعية تفوق احلصر، وال يتيسر للطالب حفظها 

لكثرهتا وانتشارها وتداخلها، فضالً عن أن هناك وقائع تتجدد قد ال يذكر الفقهاء 

ث عن جامع جيمع األحكام، ويسهل حكمها وال يتعرضون هلا، ولذا كان من املهم البح

  .للمتعلم معرفتها
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 نهج البحثم

  نوع املنهج -أ

أكد أن لكل موضوع منهجه الذي ينبغي أن يتوافق مع طبيعته وأهدافه ومقاصده وما 

يصبو إليه وما يؤمل منه، وعليه فإن طبيعة هذا البحث وأهدافه ومقاصده حتم عليَّ 

  :استخدام املناهج العلمية التالية

لغة وشرًعا،   املنهج التحليلي التطبيقي، الذي يقوم على بيان معىن القاعدة  -1 

وحتليل عناصرها، وبيان ألفاظها ، وتأصيلها الشرعي، وبيان القواعد الفقهية اليت 

حتتها، وتطبيقاهتا ومسائلها وفروعها الفقهية، دون الدخول يف اخلالف  يندرج

 .الفقهي، وهو منهج علمي متََّبع يف البحث يف القواعد الفقهية

مجعت الفروع الفقهية واملسائل الشرعية املتعلقة بإعتبار القصد يف الطالق املندرجة 

لقواعد الفقهية، من حيث ذكر  حتت معىن القاعدة، مع االلتزام بطريقة املؤلِّفني يف ا

الفقهي املبينِّ على القاعدة، مع عدم الدخول يف التفصيالت واخلالفات الفقهية، ألن 
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ذلك يطول من غري فائدة، وخيرج عن املقصود يف باب القواعد، وموضعه علم الفقه، 

ت علًما أنَّه ال خالف يف دخول كثري من الفروع الفقهية والتطبيقات اليت ذكرهتا حت

   .معىن القاعدة

خاصة القاعدة األمور  اعد الفقهيةووأقوم باستقراء الق: املنهج االستقرائي -2

يف استدالل على األحكام استدل هبا أهل العلم من الفقهاء واألصوليني اليت  مبقاصدها

، وكذلك باستقراء كتب  هاحتت) القصد يف الطالق(دخول الفروع  وكيف الفقهية،

  الطالق القدمية واملعاصرة

  :املنهج الوصفي القائم على3- 

 الرجوع إىل القواعد الفقهية و ربطها بالفروع   -1

 حبث القواعد الفقهية اليت هلا عالقة باعتبار قصد الطالق  -2

 معىن القاعة وشرحها و بيان مستندها  -3

و الدراسة اليت هبا احلصول على املعلومات املصدقة يف هذا البحث هي الدراسة  -أ
القدمية واملعاصراملكتبية، فأطلع على كتب القواعد الفقهية و كتب الطالق   
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 البحث والنتائج

  
القواعد الفقهية آلة بيد الفقيه تساعده على ضبط املسائل وردها إىل أصوهلا والناظر يف 

خاصة يف كتب الفقهاء املطوالت منها واملختصرات جيد املكانة احلقيقية للقواعد 

 .االستدالل واملناظرة والتخريج والتفريع ومن هنا حرصت على التعمق يف هذا الفن

 يف أكثر األبواب الفقهية ةدها، حيث تدخل هذه القاعداألمور مبقاص ةخاصة القاعد

هنا أل .هاحمتاجون إليها لتطبيقها على أنناو .الطالق يف أكثر األبواب ةتدخل هذه القاعد

  .مل يرد يف حكمها نص شرعي خبصوصها ذيال القصد الطالق كالدليل الواضح للمسائل

وصلت من خالله إىل ف  الطالق القصد يفهية فقالهذه القاعدة تطبيق التحليل مث البعد  

 :لنتائج اآلتيةاا

 أو أهليته نقصت َمن طالقالتطبيقات القاعدة األمور مبقاصدها يف إعتبار قصد يف  يف
 عوارض األهلية يف اعتبار القصديف الطالق إحدى عليه دخلت

 أهليته نقصت َمن طالق.1
 : حالني على الصيب من الطالق أن

  طالقه يقع فال ، املمّيز الصيب : األوىل احلالة
  .طالقه يقع ال ُيمّيز ال الذي الصيب : الثانية احلالة

 طالق َمن دخلت عليه إحدى عوارض األهلية  .2
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   والنائم طالق اجملنون والسفيه واملعتوه والغافل واملريض نفسياً وجسمياً
 يقول ما ويفهم أحياناً يفيق كان إذا إال طالقه يقع ال اجملنون أن : طالق اجملنون: األول
 . طالقه يقع السفيه أن : طالق السفيه:  الثاين

 ما ويفهم عتهه من يفيق إذا كان إال طالقه يقع ال املعتوه أن : طالق املعتوه: الثالث 
 يقول
القاضي  فإن للقضاء ُرفع وإذا ، الباطن يف طالقه يقع ال الغافل أنّ : طالق الغافل: الرابع
 الطالق يقصد مل أنه حيلفه

  .)نفسياً وجسمياً( طالق املريض: اخلامس
 نفسياً مرضاً املريض طالق ُحكم

 اليت األلفاظ وال يقصد ، يقول ما يعلم فال ، عقله زوال يسبب املرض هذا كان فإن
 يف سبباً يكن مل املرض طالقه، فإن كان هذا  يقع ال ، اجملنون ُحكم فُحكمه ، هبا يتلفظ
 لقاعدة األمور مقاصدها واقع طالقه فإنّ ، به يتلفظ ما يعقل صاحبه كانالعقل، و  زوال

  جسمياً مرضاً املريض طالق ُحكم

 : قسمني على املرض وهذا

 . عقله زوال يف سبباً يكون أالّ : األول

 . عقله زوال يف سبباً يكونَ أن : الثاين

 ما يعقل صاحبه وكان العقله، زوال يف سبباً يكن مل إذا املرض أن : األول القسم ُحكم
 . واقع طالقه فإنّ ، به يتلفظ
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 ال كان إذا طالقه يقع فال عقله زوال يف سبباً املرُض يكونَ أن وهو : الثاين القسم ُحكم
 .هبا يتلفظ اليت األلفاظ وال يقصد يعلم وال يقول ما يشعر

 طالق السكران والغضبان واملكره . 3
 الصحيح على طالقه يقع ال السكران أن طالق السكران: األول
  طالق الغضبان: الثاين
 : حاالت ثالث على الغضبان أنّ

 خفيفاً الغضُب كان إذا وهو ، واحداً قوالً طالقه يقع : األوىل احلالة
 . يقع طالقه فال يقول ما يفهم ال حبيث شديداً الغضُب انك إذا : الثانية احلالة
 الطالق وقوع فيها والصحيح ، متوّسطة حالة : الثالثة احلالة
  . طالق املكره: الثالث
  : قسمني على املكره
  الطالق فيقع ، حبّق مكره
  . الصحيح على طالقه يقع فال ، حّق بغري مكره

 طالق املخطئ واملعلّم . 4
طالقه  أن بالطالق وتلفّظ فأخطأ الطالق بغري التلفظ قصد َمن أنَّ طالق املخطئ: األول
 . قرينة كان هناك إذا إال ، للذريعة سّداً ،الظاهر يف ويقع ، الباطن يف يقع ال
قصد  عدم على يدلّ الطالق مذاكرة حال يف بالطالق التلفظ أن طالق املعلّم: الثاين 

  اإليقاع قصَد إذا إال يقع فال ، الطالق

  طالقه يقع ال النائم أن :طالق النائم  5

  أنه ال يقع طالقه: حكم طالق املسحور طالق املسحور .6
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قصَد  وإنْ ، الطالق وقَع اإليقاع قصد فإن بالطالق حلف َمن بالطالق أنّ احللف .7
 حلَف َمن أنّ . ميني كفارة وعليه ، يقع مل ، التكذيب أو التصديق أو املنع احلثّ أو
  . ميني كفّارة عليه فإنَّ باحلرام

  الطالق يقع فال ميينه يف حينث مل حينث إذا مل إذا بالطالق احللف: األول 
قصده  كان وإن ، امرأته ،وقع طالق قصَد إذا حنث أنه إذا بالطالق احللف : الثاين 

  ميني كفارة وعليه ، يقع والتكذيب،مل التصديق أو املنع أو احلثّ
 لعدم الحينث ناسياً فإنه أو جاهالً عليه احمللوف فعل مث بالطالق حلَف إذا: الثالث 

 اليمني قصد فإن ، القصد فيه يعترب فهذا: كذا تفعلي أن اليمني علّي : قال القصد، َمن
 بيانه سبق كما أيضاً قصده إىل فيه فريجع ، بالطالق نيته مييناً كان وإن ، نيته فعلى ، باهللا
  ميني كفارة ففيه طالقها يقصد ومل منعها قصد وإن . طالق فهو طالقها قصد فإن ،
 بلفٍظ فعل على مييناً حلف شيئاًخاصاإذا به وأراَد ، عاّم فعلٍ على مييناً حلف إذا: الرابع 

 ال : أو ، اجلنابة من وأراد ، الليلة يغتسل ال إن حلف : مثل ، خاصاً شيئاً به وأراد ، عاّم
 امرأةً وأراد ، ُحّر فعبدي تزّوجُت إن : قال أو ، مجاعها ترك فراشا، وأراد يل قُرْبِت
 ، بعينه وأراد رُجالً ، طالق فامرأيت - أَحد : قال أو - رُجل إيلّ دخل إن : قال أو معينة،
 ،فإنّ- فالن دار يريد -داراً يدخل ال أو ، - الُبّر خبز يريد - خبزاً يأكل ال حلف أو
  تعاىل اهللا وبني بينه فيما ويدين ، نواه و قصده ما على ميينه

 
التطبيقات القاعدة األلفاظ إذا كانت نصوصا يف شيء غري متردد مل حتتج إىل نية  يف

 تعيني املدلول ، النصرافها بصراحتها ملدلوهلا يف اعتبار القصد يف الطالق

  الغالب يف ألفاظ الطالق يف معتربة النية وأنّ الطالق بلفظ النية عالقة
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 خيتلف لكن ، الوضع أصل يف صحيحاً تقسيماً كان وإن وكناية صريح إىل األلفاظ تقسيم
  واألزمنة واألمكنة األشخاص باختالف

  الطالق يقصد مل ولو يقع أنه الصريح باللفظ الطالق حكم
 ، مبعناه الِعلْم مع به التلفظ قصد لفظ ألنه، واقع أنه:بألفاظ الصرخية  طالق اهلازل حكم
 كلفظ البيع وباطناً ظاهراً فوقع

 

التطبيقات القاعدة التصرفات إذا كانت دائرة بني جهات شىت ال تنصرف ألحدها يف 
 إال بنية يف القصد يف الطالق 

 . الطالق يقع فإنه ، بالكناية التلفّظ حني الطالق نوى إذا األلفاظ الكناية أما حكم

 مل أنه اّدعى إذا قوله ُيقبل وأنه ، بالنية إال يقع ال أنه ، طالقاً يرد مل أنه اّدعى إذا ولكن 
 .الطالق ُيرد به
أن يقول الرجل : مثاله األولالنية  مقام يقوم هل الطالق وسؤال غضب من احلال داللة

 ، ،اختاري بيدك وحرام، أمُرِك ، ،وبائن وبّتة ، وبرّية اخلري، من خلية أنِت: عند غضبه
  .واحدة أنِت ، رمحِك استربئي ، اعتّدي

 وبّتة ، وبرّية اخلري، من خلية اعتّدي أنِت : فقال ، طلِّقين : قالت وإذا: ومثاله الثاين
  واحدة أنِت ، رمحِك استربئي ،اختاري، بيدك وحرام، أمُرِك ، ،وبائن

 السؤال أو الغضب وجد سواٌء ، بنّية إال الكناية لفظ يف اليقع الطالق أن وهو: وحكمه
  يوجد مل أم
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التطبيقات القاعدة  البد يف النية أن تكون مستندة إىل علم جازم أو ظن راجحٍ يف  يف
 ألفاظ الطالق 

 اجملّردة بالنية والكتابة، الطالق باإلشارة الطالق األلفاظ اليت ليست بصرحية وال كناية، .1
 اللفظ  عن

 اقترن إذا وهكذا ، ونية لفظ هبا اقترن إذا يقع بالكتابة الطالق : بالكتابة الطالق :األول 
 كانت وإن . يقع فإنه ال ، الطالق غري نوى أو ، ونية لفٍظ عن جتّردت وإن ، فقط هبا نية
  . يقع الطالق فال ، وحنوه كاهلواء مستبني غري على

وِمن  ، طالق هبا يقع ال ناطق من إن كانت الطالق يف اإلشارة:باإلشارة  الطالق: الثاين 
  الطالق هبا يقع األخرس

 على يقع ال اللفظ بدون بالنية الطالق اللفظ أنّ عن اجملّردة بالنية الطالق: الثالث 
  الصحيح

 الطالق، طالق بلفظ الطالق، اخللع بقصد واألعجمي، املُظاهر امللقن طالق .2
  الطالق يف املوسوس، الشّك

 وقصده العربية باللغة بالطالق تلفّظ إذا األعجمي واألعجمي أنّ امللقن طالق: األول 
 وقصده بلغته به تلفظ وإذا . يقع مل معناه يعرف ومل ، يقصده مل وإن وقَع ، وعرف معناه

 العريب تلفظ وإذا ، يقع مل كناية كان وإن ، وقع كان صرحياً فإن ، يقصده مل وإذا ، وقع
  . يقع مل وإال ، وقع يعرفه كان فإن ، بالطالق بلغة األعاجم

 ال القصد فهذا ، الطالق به وقصد بالظهار تلفظ َمن الطالق أنّ بقصد املُظاهر:  الثاين 
 ُحكمه الطالق، ويكون إىل - طالقاً نواه إذا - الظهار لفظ ينصرف ال ، وأنه ُيعترب
  ظهاراً

  فسخاً ، ليس الطالق يعترب نيته أو الطالق بلفظ الطالق اخللع بلفظ اخللع: الثالث 
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،  طالقه عدم األصل فإن ، فيه شكَّ أو الطالق يف وسوس َمن املوسوس أنّ طالق: الرابع 
  بالشّك اليقني يزول وال

  الطالق يف الشّك : اخلامس 

  الطالق للقاعدة بوقوع ُيحكم فال الطالق أصل يف شكَّ إذا
 وما زاد ، اليقني ألّنه ؛ باألقلّ يأخذ فإنه الطالق عدد يف شكَّ َمن أنّ الطالق يف الشّك
  فيه مشكوك فهو

 يذكر ويتبني حىت منهما بكل االستمتاع عليه يعتزهلّن وحرم املطلقة أن نسيان: السادس 
  طلّقها اليت

 ، طلقة ثلث أو طلقة ربع أو طلقة نصف طالق أنِت : هلا قال الطالق إذا لفظة جتزئة. 3
  كاملة وقعت طلقة

  املرأة أعضاء على الطالق لفظ جتزئة: االو 
 الطالق يقع أنه خالف فال ، أجزائها مجيع إىل اإلضافة: األول

 ، كلها الثابتة طلُقت أجزائها من جزءاً املرأة من طلَّق ، إذا شائع جزء إىل اإلضافة: الثاين 
  يقع الطالق فإنّ منه جزء ألف من جزء أو ، سدسها أو كنصفها شائعاً جزءاً كان سواء
 يقع فإنه ، والفرج ، والرقبة،  والوجه ، منها كالرأس معّين جزء إىل اإلضافة: الثالث
   الطالق

 والرِّجل كاليد ، البدن مجيع عن يعرب به ال الذي املعني اجلزء إىل الطالق أضاف إذا: الرابع
  وحنوها أهنا ال تطلق واإلصبع
شعرك طالق، أو : والشعر والظفر مثل والسّن الروح إىل الطالق أضاف إذا: اخلامس

  تطلقوحنوه أهنا ال  ظفرك، أو ريقك
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  ، واحلملِ مل تطلق والعرقِ ، والدمعِ ، الريقِ إىل أضافه إذا: السادس
 ، طالق ذوقِك أو ، طالق مسعِك ، أو طالق نظرِك: حواسِّها مثل على أوقعُه إذا:  السابع

  الطالق يقع ال فإنه أو لَمسِك

 منامِك أو ، طالق شربِك ،أو طالق أكلِك : أفعاهلا مثل على الطالق وقع إذا:  الثامن
  .يقع ال الطالق طالق فإن

 كاليد ، كاألذن إذا ألصقت بعد قطعها  الصناعية األعضاء إىل الطالق إضافة: التاسع
  فإنه إذا وقع الطالق عليه مل تطلق ذلك وحنو والرِّجل الصناعية

 الطالق املعلق. 4

  ماضٍ بزمنٍ الطالق تعليق: األول 

 . أمس طالق أنِت : مثاله

 ، الزمان إىل ذلك مستنداً ، احلال يف إيقاعه)  أمس طالق أنِت( : بقوله قصَد فإن -
  احلال يف وقع

 الذي ذلك الزمان يف قبله زوج أو ، هو طلّقها قد كان أنه اإلخبار قصد وإن -
 . طالقه ، وقَع ُوجِد يكن مل وإن ، منه قُبِل ، ذلك ُوجِد قد وكان ، ذكره

 من وعليها العّدة ، الطلقة لزِمته ، فكذَّبْته ، أمس طلقُتِك كنُت أين قصد وإن -
 عّدهتا من يكن مل أمس أنّ اعترفت يومها،ألّنها

 بالكالم الطالق تعليق: الثاين

 . طالق فأنِت كلّمُتِك إن : لزوجته قال إذا : مثاله
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 . هجراهنا نوى إذا إال ، تطلُق مل بعده كتب فإذا -

 . تطلُق مل أشار ولو -

 ينوِي ، مامل كلّمها طلُقت،ألّنه ، )اسكيت(أو  ، )تنّحي( : هلا بعده قال ولو -
 . ينوي ما فعلى ، هذا غري كالماً

 هجراهنا نيته تكونَ أن إال ، حينث مل ، يكلّمها ومل جامعها ولو -

 فعبدي بدأُتَك به إن : له فقالت ، طالق فأنِت بكالمٍ بدأُتِك إن : لزوجتِه قالَ ولو -
 يف البداءة ينوِ عدم مامل ابتداًء ذلك بعد هلا آالمه يكن فلم أوالً كلّمته حّر،ألّنها
 نوى ما فعلى ذلك نوى فإن ، آخر جملسٍ

  باحليض الطالق تعليق: الثالث

  .للبدعة مل تطلق ، حائٌض و هي  زيٌد فقِدم ، زيد قِدم إذا طالٌق أنِت :  قال إذا

 الطالُق وقع ، أُردُه ومل بالشرطلساين  سبق : قال مث ، بشرط الطالق علّق إذا:     الرابع
 احلال يف

 . تعجيله قصدُت : مث قال ، متأخر أو متقدِّم بشرٍط الطالق الزوج علق إذا:  اخلامس

 الطالق يقع الدار، فال دخلِت إن طالق أنِت أو ، طالق فأنِت الدار دخلِت إن :    مثاله
 . الشرط وجود قبل

 له يكن فلم ، تعلق بالشرط الطالق يتعجل،ألنّ مل ، علّقته ما تعجيل قصدُت : قال وإذا
  تغيريه
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 : املوت قبل مبا الطالق تعليق: السادس

 وال ، احلال الطالق يف يقع هنا . زيد موت أو ، موتِك أو مويت قبل طالق أنِت : مثاله
  الصفة عقد حني من موته قبل ما قصدهألنّ وال لفظه ُيعترب

 : ذلك وحنو املوت قُبيل مبا الطالق تعليق: السابع

 ، الدار دخولِك أو قُبيل ، زيد قدوم قُبيل أو ، - مصّغراً - مويت قُبيل طالق أنِت : قال لو
 التقريب على دلَّ التصغري ألنّ ... يليه الذي اجلزء يف وقع

  بعده مبا أو املوت مع الطالق تعليق: الثامن

 . بعده أو مويت مع طالق أنِت : مثاله

 الطالق ُيزيله نكاٌح يبَق فلم ، باملوت حصلت البينونة ألنّ يقع، ال أنه واحلُكم

 املوت بيوم الطالق تعليق: التاسع

 .. مويت يوم طالق أنِت : مثاله

 ، فيه الطالق لوقوع يصلح اليوم ذلك من جزء كل اليوم،ألنّ أول يف تطلق أهنا واحلُكم
 أّوله عن لتأخريه مقتضى وال

 احلنابلة املسألة فقهاء هذه ذَكََر : للهالل رؤيتها على تعليقه: العاشر

 معاينتها : أي رؤيتها ، حقيقة نوى فإن ، اهلالل رأيِت إن طالق أنِت : لزوجته قال إذا
 حقيقة ينوِ مل إذا لكن ، حيتمله ُحكماً،ألنّ لفظه ذلك منه وُيقبل ، تراه حىت تطلُق مل ، إياه
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 اهلالل رؤية العيان،ألنّ يقصد إن العدة وبتمام ، برؤيِة غريها الغروب بعد طلُقت ، رؤيتها
 أول الشهر يف الِعلْم : الشرع ُعرف يف

 باحللف الطالق تعليق: احلادي عشر

 . إن قمِت طالق أنِت : هلا قال مث ، طالق فأنِت بطالقِك حلفُت إذا : مثاله

 احلال يف تطلق أهنا : حكمه

 وأعاد ، طالق كلّمُتِك فأنِت إن : هلا قال أو ، طالق فأنِت بطالقِك حلفُت إن : قال وَمن
 فطلقتان مرتني أعاده وإنْ ، حلٌف وكالم إعادته ألنّ ، واحدة طلقةً طلُقت ، أخرى مرةً
 يقصد إفهامها مامل ، فثالث ثالثاً أعاده وإن ،

  زيد رِضا على تعليقه: الثاين عشر

 رضي زيد لكون أنِت طالق : معناه احلال، ألنّ يف طلُقت ، زيد لرِضا طالق أنِت : قال لو
  بطالقِك

 ذلك حيتمله،ألنّ ُحكماً،ألنّ لفظه قُبِل ، ملشيئته): زيد لرِضا( : بقويل قصدُت : قال فإن
 يرضى زيد حىت تطلُق مل وحينئٍذ ، للشرط ُيستعمل

 ، القضاء يف يصّدق مل ، النهار عنيت آخر : وقال ، غداً طالق أنِت : قال لو: الثالثة عشر
 لكنه ، حيتمله وهو ، العموم يف التخصيص قصَد ألّنه تعاىل،  اهللا وبني بينه فيما ويصّدق
 .للظاهر خمالٌف

 .؟ التعليق يف الطالق يقع مىت
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 احلصول معلوم بشرط علّقه وسواء ، التعليق يف الرجوع جيز مل شرط على ُعلّق إذا الطالق
  الشرط بوجود إال الطالق يقع ال ، حمتمله أو

 : القصد دون باللفظ التعليق :الرابعة عشر

 ُيقبل فإنه ، التعليق يقصد مل أنه اّدعى مث ، زيد جاء إذا طالق أنِت : قال لو : مثاله
  أغلظ هو مبا نفسه على شهد قوله،ألّنه

 : اللفظ دون بالقصد التعليق : اخلامسة عشر

 . ألّنه حمتمل ، ُيقبل فإنه ، بلسانه يذكره ومل التعليق نوى إذا : األول 

 : فقصده التعليق من مانع منعه إذا : الثاين 

 ، الكالم من غريُه فمنعه ، ..إن طالق أنِت : فقال ، شرط حبرف الطالق لفظ عقب لو
 وإمنا ، بيمينه ُصدِّق ، كذا على شرط أعلِّق أن أردُت : قال مث ، فيه على يده وضَع بأنْ

 وقد ، كذا فعلُت كنُت إن : كقوله ، شيء حاصل على التعليق أراد أنه الحتمال حلّفناه
 تطلُق،ألنّ ال فإهنا ، بلساهنا ومل تنطق بقلبها فشاءت ، شئِت إن طالق أنِت : قال لو فعله

  ليس جواباً النفس على اجلاري الكالم

  
التطبيقات القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه يف اعتبار القصد يف  يف

  الطالق
أهنما  الطالق الثالث يف جملس واحد أو يف جمالس و الطالق احليض: الطالق البدعي. 1

  .ال يقع
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احتيال املريض على منع امرأته من املرياث بطالقها، لو احتال املريض على منع  .2

 .امرأته من املرياث بطالقها، وطالقه ال يقع، فإهنا ترثه
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  صادر املراجع و ملا بعض

  . الكرمي القرآن

 ، الثانية الطبعة ،)ه ١٣١٨ ت( النيسابوري املنذر بن إبراهيم بن حممد لإلمام ، اإلمجاع
 . ه ١٤٠٨

 حممد : حتقيق ،)ه ٣٧٠ ت( اجلصاص الرازي علي بن أمحد بكر أبو ، القرآن أحكام
 . لبنان ، بريوت ، التراثالعريب إحياء دار ، ه ١٤١٢ ، الصادق قمحاوي

 .)ه ٤٦٨ت( العريب بابن املعروف ، اهللا عبد بن حممد بكر أليب ، القرآن أحكام

 بن حممد بن عبدالرمحن : تعاىل اهللا إىل الفقري : مجعه ، األحكام أصول شرح اإلحكام
  ه ١٤٠٦ ، الثانية الطبعة ،)ه ١٣٩٣ت( - تعاىل اهللا رمحه - النجدي احلنبلي قاسم

 اآلمدي حممد بن علي أيب بن علي الدين سيف : تأليف ، األحكام أصول يف اإلحكام
  . الفكر دار ، ه ١٤١٧ ، األوىل الطبعة ،)ه ٦٣١ ت(

 عبد الشيخ : املقري،حتقيق بكر أيب بن إمساعيل الدين شرف : تأليف ، الناوي إخالص
 . ،القاهرة مبصر األوقاف وزارة ، ه ١٤١٠ ، زلط عطية العزيز

 العزيز عبد الشيخ: حتقيق ، املقري بكر أيب بن إمساعيل الدين شرف ، الناوي إخالص
 اجمللس ، األوقاف وزارة ، العربية مصر مجهورية ، القاهرة ، ه ١٤١٥ ، زنط عطية
  . اإلسالمي التراث إحياء جلنة ، اإلسالمية للشؤون األعلى

 ،حممد حسن هيتو طبع مطبعة الرسالة. حتقيق د ،التمهيد يف ختريج الفروع على األصول
 ،1401،1981سنة  ،بريوت
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 موسى أيب بن حممد بن أمحد بن حممد الشريف : تأليف ، الرشاد سبيل إىل اإلرشاد
 ، ه ١٤١٦ ، اخلامسة الطبعة ، التركي احملسن عبد بن اهللا عبد الدكتور : حتقيق ، اهلامشي
 . الرسالة مؤسسة

 مكتبة ، ه ١٤٠٠ السعدي ناصر بن الرمحن عبد : للشيخ ، األحكام معرفة إىل اإلرشاد
  . الرياض ، املعارف

 علي بن حممد الفقيه العالمة اإلمام : تأليف ، األصول علم حتقيق إىل الفحول إرشاد
 ، الثانية الطبعة ، البدري سعيد بن حممد مصعب أيب : حتقيق ،)ه ١٢٥٥ ت( الشوكاين
 . بريوت ، الثقافية الكتب مؤسسة ، ه ١٤١٣

 ت( األلباين الدين ناصر حممد : تأليف ، السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء
 املكتب ، ه ١٣٩٩ ، األوىل الطبعة ، الشاويش زهري حممد : بإشراف ،)ه١٤٢٠
 . اإلسالمي

 حممد بن علي احلسن أيب األثري بن الدين عّز : تأليف ، الصحابة معرفة يف الغابة أسد
 أمحد عادل والشيخ ، معوض حممد علي الشيخ : وتعليق حتقيق ،)ه ٦٣٠ ت( اجلزري
 . العلمية الكتب دار ، ه ١٤١٥ ، األوىل  الطبعة ، املوجود عبد

 ابن حممد بن عبداهللا : للدكتور ، اإلسالمي الفقه يف أحكام من هبا يتعلق وما اإلشارة
 . ه ١٤١٣ ، األوىل الطبعة ، الطريقي أمحد

 الكايف عبد  بن علي بن الوهاب عبد بن الدين تاج اإلمام : تأليف ، والنظائر األشباه
 ١٤١١ ، األوىل الطبعة ، معّوض حممد علي ، املوجود عبد أمحد عادل : حتقيق ، السنكيب

  العلمية الكتب دار ، ه
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 الرمحن عبد الدين جالل اإلمام : تأليف ، الشافعية فقه وفروع قواعد يف والنظائر األشباه
 ، الثانية الطبعة ، البغدادي باهللا املعتصم حممد : وتعليق حتقيق ، السيوطي بكر أيب بن

 . الكتابالعريب دار ، ه ١٤١٤

 املختار حممد بن األمني حممد الشيخ : تأليف ، بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء
 الطبعة ، اخلالدي العزيز عبد حممد : وأحاديثه آياته خّرج ،)ه ١٣٩٤ ت( الشنقيطي
 . العلمية الكتب دار ، ه ١٤١٧ ، األوىل

 بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب الدين مشس : تأليف ، العاملني رّب عن املوقعني أعالم
 السالم عبد حممد : آياته وخّرج وضبطه رّتبه ،)ه ٧٥١ ت( اجلوزية قيم بابن املعروف
 . العلمية الكتب دار ، ه ١٤١٤، الثانية الطبعة ، إبراهيم

 الشهري بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب : تأليف ، الغضبان طالق ُحكم يف اللهفان إغاثة
 . بريوت ، اإلسالمي املكتب ، ه ١٤٠٨، الثانية الطبعة ، اجلوزية قيم بابن

 قيم ابن بكر أيب بن حممد الدين مشس اإلمام : تأليف ، الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة
 . العلمية الكتب دار ، ه ١٤٠٨ ، الفقي حامد حممد : حتقيق ، اجلوزية

 ، النيسابوري املنذر إبراهيم بن حممد بكر أيب اجملتهد احلافظ لإلمام ، املنذر البن ، اإلقناع
 . الرشد مكتبة ، ه ١٤١٤  ، الثانية الطبعة ، العزيز عبد بن اهللا عبد .د : حتقيق

 ت( املقدسي سامل بن موسى بن أمحد بن موسى الدين لشرف ، االنتفاع لطالب اإلقناع
  للطباعة هجر ، ه ١٤١٨ ط ، الترآي احملسن عبد بن اهللا عبد : حتقيق ،)ه ٩٦٨

 ، األوىل الطبعة ،)ه ٢٠٤ ت( الشافعي إدريس بن حممد اهللا عبد أيب اإلمام : تأليف ، األم
١٣٨١  


