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اصدف       لخ  ه الأ سرة  : الطلاق  ،الأ حكام والمق  عي    ق 

طار المرج  ق  الأ   وف 

ع  طار المرج   ي  الأ 
 الطالق : تعريفه حكمه وشروطه   ✓

 أنواع الطالق والِعدَّة   ✓

 ة والمجتمعثارِه على األسرمقاصد الطالق وآ ✓

 مه وشروطهل تعريفه حكالمحور األو
 

الزوج والزوجة كل حسب شروطه تحت  ه  س  ارِ مَ َحلُّ ِميثَاق  الزوجية ي  هو تعريف الطالق 
 مراقبة القضاء

بَاح   " أَب غَض   : ملسو هيلع هللا ىلص إليه عند الضرورة القصوى لقوله  أ  جَ ل  في اإلسالم ، ي   حكم الطالق م 

  َسنَن ابي داوودلطالق" الحالل إلى هللا تعالى ا
 

 با أو محرما أو مكروها أو مندوباه األحكام األخرى فيكون واجيِ رِ تَ ع  وقد تَ 
 

 شروط الطالق ليكون موافقا للسنة النبوية البد من شروط أهمها:
 

رِ  ○  أن يطلق زوجته في ط ه 

رِ هَ سَّ مَ أال يَ  ○   ا في ذلك الطُّه 

 أن يكون طلقة واحدة ○

 العدلين وتحت مراقبة القضاء دِ اهَ ش  بإِ أن يكون ○ 
 

 الطالق والعدةالمحور الثاني : أنواع 
 

 أنواع الطالق
 

 ما وافق السنة النبوية وتوفرت فيه شروط الطالق    طالق س ن ِي

ِعي  ما خالف السنة النبوية واختل فيه شرط من شروط الطالق  طالق بِد 

ِعي ة  يحق للزوج فيه مراجعة زوجته داخل الِعدَّ ينهي عقد الزوجية عند إنتهاء العدة ، و  طالق ِرج 
إصالحا " ا يها أو عقد جديد لقوله تعالى " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوبدون إذن ول

                            ، وعليه فقط إشهاد العدلين اللذان يقومان بإخبار القاضي فورا ،  226البقرة

 

 : ومن أحكامه

 ي بيت الزوجيةإقامة المطلقة ف○ 

 وجوب النفقة عليها داخل الِعدَّة  ○ 

 ء الِعدَّة  ث بينهما إن مات أحدهما أثنار  ا  وَ التَّ ○ 

 يجب توثيقها ة  عَ ج  جواز دخول الزوج عليها، فإن َجاَمعَها ع دَّ رَ ○ 
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 ، وال يمكن له مراجعتها إال ية في الحالي عقد الزوجهِ ن  ي    ىرَ غ  بَي ن ونَة ص    طالق بَائِن   ➢
الطالق قبل  -  لذي انتهت عدتهبرضاها وصداق وعقد جديد ، وحاالته الطالق الرجعي ا

لع  –الدخول   الطالق الذي يوقعه القاضي –طالق الخ 
 

وج ينهي عقد الزوجية في الحال ، وال يحق للز  للثالث ل  م ِ كَ طالق م   ىرَ ب  طالق بائن بَي ن ونَة ك   ➢
من بعد حتى   ا من زوج آخر " فإن طلقها فال تحل لههَ تِ دَّ مراجعة زوجته إال بعد انقضاء عِ 

   228البقرةتنكح زوجا غيره" 

ة  وأنواعها   الِعدَّ

ة  ا فيها المرأة عن الزواج بعد طالقها أو وفاة زوجها ،  ع  نِ تَ م  لمدة الزمنية التي تَ تعريف الِعدَّ
 لحق زوجها اية  للتأكد من براَءة رحمها ورع

ة  أَن َواع     الِعدَّ

وٍء " والم  ○  ة  الحائض مدتها ثالثة ق ر  وٍء "  نَ ص  بَّ رَ تَ يَ  ات  قَ لَّ طَ ِعدَّ    4الطالقبأنفسهن ثالثة ق ر 

ة  التي ال تحيض أو يَ ○  من  نَ س  ئِ يَ  تيالَّ والمدتها ثالثة أشهر "   يِض حِ من المَ  ت  سَ ئِ ِعدَّ

  4الطالقم يحضن" ل تيالَّ ال فعدتهن ثالثة أشهر و م  ت  ب  تَ ر  إن إِ   المحيض من نسائكم
o 4الطالقجلهن أن يضعن حملهن " ل " وأوليات األحمال أعدة الحامل ، وضع الحم   

فَّى عنها زوجها ) سواء دخل بها أم ال( أربعة أشهر وعشرة أيام " والذين ○  تَو  ة  الم  ِعدَّ

  232البقرة يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" 

ثم طلقتموهن   ناتؤممالذين آمنوا إذا نكحتم ال الدخول ليس لها ِعدَّة  " يا أيهاة قبل المطلق○ 

   49األحزابتمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "  من قبل أن
 

 مقاصد الطالق وآثاره على األسرة والمجتمع  المحور الثالث
      

 مقاصد الطالق 

 اج فاشلتجنب األضرار النفسية الناتجة عن زو○ 

 واجبات الزوجيةا أصيب أحدهما بمرض ي ِخلُّ برفع المشقة عن أحد الزوجين إذ○ 

بَاع  وتباعد الرغبات مما يجعل العشرة مستحيلةإنهاء العالقة ال○   زوجية بسبب إختالف الط ِ

 الطالق السيئة على األسرة آثار  
 

 اإلضطراب النفسي لألطفال بحرمانهم من أحد األبوين○ 

 قة عليهمب  من مسؤولية حضانة األطفال والنفَهرُّ التَّ ○ 

 التفكك األ َسري والفشل الدراسي○ 

 معآثاره السيئة على المجت
 

 ارتفاع نسب التشرد واإلجرام واإلنحراف في المجتمع○ 

وف  بعض األبناء عن الزواج بدعوى تجنب تجربة األبوين الفاشلة○   ع ز 

ي مشاعر الحقد ○  ِن اإلنتقام ، بسبب تشويه صورة أحد األ ب ِ والكراهية وح  تَفَش ِ بوين في ِذه 

 أبناءه.
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