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خملص البحث: 

هذا البحث املعنون بـ”الطالق بالكتابة وبع�ض �ضوره املعا�رصة يف الفقه الإ�ضالمي”، 
يتطرق بالدرا�ضة املعمقة مل�ضاألة فيها خالف وتف�ضيل قدمًيا، وظهرت يف �ضور جديدة مع 
تطور احلياة وت�ضعبها، وذلك من خالل احلديث عن معنى الطالق و�رصوط وقوعه، وبيان 
الطالق  نوع  عن  واحلديث  بالكتابة،  الطالق  حكم  م�ضاألة  ثم  واأنواعها،  الكتابة  مفهوم 

بالكتابة و�ضفته، واأخرًيا التطرق ل�ضورتني معا�رصتني للطالق بالكتابة.
وقد تو�ضل الباحث اإىل اأن الطالق بالكتابة كناية، فال يقع الطالق بها اإل بالنية، واأن 
الطالق عرب ر�ضائل الهاتف النقال والإنرتنت يقع لكن ب�رصط اأن تتحقق الزوجة اأن الذي بعث 
بالر�ضالة هو زوجها لالحتياط يف اأمر بقاء الأ�رصة، واأن الطالق ال�ضوري يقع ب�رصط واحد 

هو ق�ضد الزوج اإيقاعه.
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Divorce (Talaq) in writing and some of its contemporary forms 
in the Islamic jurisprudence (Fiqh)»

Abstract
This research entitled “ Divorce (Talaq) in writing and some of its 

contemporary forms in the Islamic jurisprudence (Fiqh) ”. It studies in- 
depth an old issue that had dispute and details in the past. Hence, divorce 
has currently appeared in new forms due to the development of life aspects. 
The researcher talked about the meaning of divorce (Talaq) ; its conditions; 
interpreting the concept of writing and its types, the ruling of divorce in 
writing; discussing & describing divorce in writing as a type, eventually, 
tracking and discussing two contemporary forms of divorce in writing.

The researcher found that divorce in writing is a metaphor in which 
divorce does not take place unless it is intentional, and that divorce via 
mobile phone messages and the internetdoes not take place unless the wife 
makes sure that the person who sent her the message is her husband, in order 
to avoid family disintegration and guarantee its happening. In addition, the 
researcher found that the simulated divorce does not take place unless the 
husband has the intention to do such too. 
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، وال�ضالة وال�ضالم على النبي الأمي املبعوث رحمة للعاملني، 

وعلى اآله و�ضحبه الأكرمني، الذين كانوا جنوَم ال�رصع وم�ضابيَح الهدى، وبعد.
اإن املحافظة على الأ�رصة ومتا�ضكها من اأجلنّ مقا�ضد ال�رصيعة الإ�ضالمية، لأن الأ�رصة 
تعد الدعامة الرئي�ضة يف تكوين املجتمع، ثم اإن العالقة بني الزوجني عالقة عظيمة ووثيقة، 
ِميَثاًقا  ِمْنُكْم  {َواأََخْذَن  فقال:  وقدا�ضتها  ل�رصفها  الغليظ،  بامليثاق  اها  �ضمَّ �ضبحانه  واهلل 

َغِليًظا}، �ضورة الن�ضاء، اآية 21.
و�رصع اهلل تعاىل الطالق لإنهاء العالقة بني الزوجني، وذلك حني تنغلق اأبواب الوفاق، 
وتنقطع ال�ضبل اإىل الإ�ضالح بني الزوجني، ودواء ي�ضت�ضفي به الراغبون يف ال�ضفاء، وجعله 
من الت�رصفات القولية اململوكة للزوج يف الأ�ضل، لكن اإذا كتب الطالق كتابة بدًل عن التلفظ 
، وما  الكنائي؟  اأم  ال�رصيح  الكتابة كاللفظ  ، وهل تكون  به؛ فهل تقوم مقامه يف احلكم؟ 
احلكم لو طلق الزوج زوجه عرب و�ضائل الت�ضال احلديثة كر�ضائل الهاتف النقال ور�ضائل 
بالكتابة وبال نية من  ا  الطالق �ضوريًّ ، ويف حالة مت  الوقوع وعدمه؟  الإنرتنت من حيث 

الزوج فهل يكون طالًقا نافًذا؟ ، هذا كله مما �ضيجيب عنه الباحث يف هذا البحث. 

أهداف البحث: 

يهدف البحث اإل ما ياأتي: 
بالكتابة من حيث . 1 الطالق  م�ضاألة حكم  ببيان وجه احلق يف  النا�ض  �ضد حاجات 

الوقوع اأو عدمه، ومن حيث نوع الطالق الذي يقع بالكتابة و�ضفته.
الوقوف على حكم امل�ضائل امل�ضتجدة املرتبطة بحكم امل�ضاألة كالطالق عرب ر�ضائل . 2

الهاتف النقال والإنرتنت، والطالق ال�ضوري.

أهمية البحث: 
بيان  ثم  الفقهاء  قدامى  عند  بالكتابة  الطالق  حكم  بيان  يف  البحث  اأهمية  تاأتي 
الطالق  والإنرتنت، وحكم  ر�ضائل اجلوال  املعا�رصة كالطالق كتابًة عرب  ال�ضور  اأثره على 
اأُجيب عن هذه الأ�ضئلة من  اأن  ال�ضوؤال وال�ضتفتاء عنها كثرًيا، فاأردت  ال�ضوري، حيث يقع 

خالل هذا البحث.
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الدراسات السابقة: 
وبع�ض  بالكتابة  الطالق  مو�ضوع  تناولت  خا�ضة  درا�ضة  اطالعي  حدود  يف  اأعلم  ل 
�ضوره املعا�رصة درا�ضة فقهية مقارنة، وربطت بني القدمي واحلديث فيها، واإن كان ل يخلو 
»الطالق  كـبحث  احلديثة  الفقهية  الدار�ضات  بع�ض  اأثناء  يف  اإليها  الإ�ضارة  اأو  تناولها  من 
م�ضاألة  عن  فيه  تكلم  فاإنه  كمــــال،  حممد  عمــار  للقـــــــا�ضي  احلديثة«  الت�ضال  بو�ضائل 
الإلكرتوين  و«الطالق  فيه،  واحلديث  القدمي  التناول  اإىل  يتطرق  مل  لكنه  بالكتابة،  الطالق 
الألوكة  موقع  على  من�ضور  بحث  الب�ضل،  اأبو  علي  الدكتور  لالأ�ضتاذ  الإ�ضالمي«،  الفقه  يف 
الإلكرتوين، اكتفى فيه بذكر بع�ض �ضور الطالق الإلكرتوين، دون الربط بني القدمي واحلديث، 
للباحثة هيفاء  ر�ضالة ماج�ضتري،  النقال«،  الهاتف  با�ضتخدام  املتعلقة  الفقهية  و«الأحكام 
العاملية،  املدينة  جامعة  �ضالمة،  الرحمن  عبد  حممد  د.  اإ�رصاف  فطاين،  دورلوه  �ضتوربار 
النقال  بالهاتف  التي تتعلق  الفقهية  الأحكام  تناولت فيها جميع  2014م،  �ضنة  ماليزيا، 
�ضادق  فريدة  للدكتورة  الفقهي«  النظر  يف  احلديثة  التكنولوجيا  »اأثر  وبحث  عام،  ب�ضكل 
زوزو، من�ضور على موقع الإ�ضالم اليوم، تناولت فيه الباحثة الطالق عرب الو�ضائل احلديثة 

كتابة، واأتت ببع�ض النماذج التطبيقية يف دولة ماليزيا وغريها.

مشكلة البحث: 

تتلخ�س م�صكلة البحث يف الإجابة عن الأ�صئلة التالية: 
ما هو موقف ال�رصيعة الإ�ضالمية من الطالق بالكتابة؟ .. 1
هل يقع الطالق بالكتابة �رصيًحا اأم كنايًة؟ .. 2
درا�ضة بع�ض ال�ضور املعا�رصة للطالق بالكتابة؟ ، وهل يقع الطالق بها اأم ل؟ .. 3

منهج البحث: 
ال�ضتنباطي  املنهجني  من  الإفادة  مع  الو�ضفي  املنهج  درا�ضته  يف  الباحث  �ضلك 
ويتمرّ  العلماء يف امل�ضاألة املطروحة والرتجيح،  اأدلة  وال�ضتقرائي؛ وذلك من خالل عر�ض 

ذلك على النحو الآتي: 
تتبع مذاهب الفقهاء يف م�ضاألة الطالق بالكتابة من م�ضادرها الأ�ضيلة القدمية، . 1

ودرا�ضتها من اأجل التعرف على هذه املذاهب ب�ضكل وا�ضح ميكن التو�ضل منه اإىل وجه احلق.
معاجلة خالف الفقهاء عن طريق ردنّ املذاهب الفقهية اإىل اأ�ضحابها، ون�ضبة ما يتمنّ . 2
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الوقوف عليه اإىل اأ�ضحابه من م�ضنفي كتب املذاهب.
الدليل . 3 النزاع يف الفروع املختلف فيها، ومناق�ضة هذا اخلالف متبع  حترير حمل 

لكل مذهب، ومن ثمنّ بيان وجه اخلالف، ثم مناق�ضة الأدلة و�ضوًل اإىل املذهب الذي يرجحه 
الدليل وين�ضجم مع مقا�ضد ال�رصع احلنيف.

جتلية بع�ض ال�ضور املعا�رصة للم�ضاألة من خالل خطواتها واإظهار احلكم ال�رصعي . 4
فيها مع بيان ال�ضوابط ال�رصعية لها. 

عزو الآيات القراآنية ملوا�ضعها من كتاب اهلل العزيز، وتخريج اأحاديث النبي �ضلى . 5
اهلل عليه و�ضلم من مواطنها يف كتب احلديث، واحلكم على ما يف غري ال�ضحيحني منها.

خطة البحث: 

جاءت هذه الدرا�صة مكونة من خم�صة مباحث وخامتة وعلى النحو الآتي: 
Ú .املبحث الأول: الطالق و�رصوط اإيقاعه
Ú .املبحث الثاين: مفهوم الكتابة واأق�ضامها
Ú .املبحث الثالث: حكم الطالق بالكتابة
Ú .املبحث الرابع: نوع الطالق بالكتابة و�ضفته
Ú .املبحث اخلام�ض: �ضور معا�رصة للطالق بالكتابة
Ú .اخلامتة: وتت�ضمن اأهم النتائج والتو�ضيات

املبحث األول: الطالق وشروط إيقاعه

وفيه مطلبان: 

املطلب األول: تعريف الطالق لغًة واصطالحاً: 

القيد  � واإزالة  واحلل  والإر�ضال  التَّخلية  بعنى  وهو  )طَلَق(  الفعل  من  لغًة:  الطالق 
ورفعه، ُيقال امراأة طالٌق: اأي َطلَّقها زوُجها، واأ�ضله: َطُلَقت املراأة َتطُلق فهي طاِلق بدون هاء، 
وروي بالهاء َطاِلقة اإذا بانت من زوجها، وجمع طاِلق ُطلَّق، وطاِلقة جتمع على َطَواِلق )1( . 

الطالق ا�ضطالحًا:  �
عرفه احلنفية بقولهم هو: »رفع قيد النكاح يف احلال بالبائن، اأو املاآل بالرجعي بلفظ 

خم�ضو�ض« )2( .



221

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد األربعون (2) - كانون 

وعرفه املالكية باأنه: »َحلُّ الع�ضمة املنعقدة بني الزوجني« )3( . 
وعرفه ال�ضافعية بقولهم هو: »حل قيد النكاح باللفظ املخ�ضو�ض« )4( . 

الطالق  ببع�ضه  واملق�ضود  بع�ضه«  اأو  النكاح  قيد  »َحلُّ  باأنه:  احلنابلة  وعرفه 
الرجعي )5( .

يالحظ على هذه التعريفات اأنها متفقة على معنى الطالق اأنه رفع قيد النكاح اأو حل 
عقده، ون�ض بع�ضها على اأنه بلفظ خم�ضو�ض؛ فدل على اأن الطالق من الت�رصفات اللفظية، 
ونبه بع�ضها اإىل اأنواع الطالق من حيث الأثر اإىل رجعي، ميلك الزوج اإرجاع زوجته دون 
ومهر  بعقد  اإل  اإليها  العود  الزوج  وبائن ل ميلك  عدتها،  دامت يف  ما  ر�ضاها،  اإىل  حاجة 

جديدين، وبر�ضاها.

املطلب الثاني: شروط وقوع الطالق: 

�رصوط الطالق كثرية منها ما يتعلق باملطِلق، ومنها ما يتعلق باملطَلقة، ومنها ما 
يتعلق بال�ضيغة، وذلك على التف�صيل الآتي: 

�رشوط امُلَطِلق )6( : ي�ضرتط يف املطلق ليقع طالقه �ضحيًحا الآتي: أ. 
Ú  ال�رصط الأول: اأن يكون زوجًا اأو وكياًل للزوج يف الطالق، والزوج: هو من بينه وبني

املطلقة عقد زواج �ضحيح، لقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اإمنا الطالق ملن اأخذ بال�ضاق« )7( ، 
وي�ضح له اأن يوكل عنه غريه، لأن الطالق من الت�رصفات التي تقبل التوكيل )8( .

من  ت�رصفًا  ملك  من  اأن  املقررة  الفقهية  القواعد  »من  خالف:  الوهاب  عبد  وقال 
ميلك  ل  ومن  ببا�رصته،  غريه  عنه  يوكل  اأن  وله  بنف�ضه،  يبا�رصه  اأن  له  كان  الت�رصفات 

ت�رصفًا من الت�رصفات فلي�ض له اأن يوكل به غريه؛ لأنَّ فاقد ال�ضيء ل يعطيه« )9( .
Ú  ال�رصط الثاين: البلوغ والعقل »التكليف«: فال ي�ضح طالق ال�ضبي )10( ول املجنون

ِغرِي  اِئِم َحتَّى َي�ْضَتْيِقَظ، َوَعِن ال�ضَّ )11( ، لقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلٍث: َعِن النَّ

ْجُنوِن َحتَّى َيْعِقَل اأَْو ُيِفيَق« )12( ، وهذا يف اجلنون املطبق، اأما اجلنون  ، َوَعِن امْلَ َحتَّى َيْكرُبَ
املتقطع، فاإن طالق املبتلى به منوط بحاله عند الطالق، فاإن طلق وهو جمنون مل يقع، واإن 
طلق حال اإفاقته وقع لكمال اأهليته )13( ، وقد اأحلق الفقهاء باملجنون املعتوه )14( ، والنائم، 

واملغمى عليه، واملرب�ضم )15( ، واملدهو�ض )16( ، وذلك لنعدام اأهلية الأداء لديهم )17( .
Ú  اللفظ املوجب للطالق من غري الق�ضد والختيار: ويق�ضد به ق�ضد  الثالث:  ال�رصط 

َطاأَ، َوالنِّ�ْضَياَن، َوَما ا�ْضُتْكِرُهوا  ِتي اخْلَ َع َعْن اأُمَّ َ َو�ضَ اإكراه، لقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اإِنَّ اهللَّ
َعَلْيِه« )18( ، وعليه فال يقع طالق املخطئ، واملكره )19( ، والغ�ضبان )20( ، على تف�ضيل يف 
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الغ�ضبان )21( ، ول ي�ضرتط كونه جاًدا فيقع طالق الهازل، والالعب )22( لقوله �ضلى اهلل عليه 
ْجَعُة« )23( . اَلُق، َوالرَّ ُهنَّ َجدٌّ، َوَهْزُلُهنَّ َجدٌّ: النَِّكاُح، َوالطَّ و�ضلم: »َثاَلٌث َجدُّ

قال الإمام البغوي: »اتفق اأهل العلم على اأن طالق الهازل يقع« )24( .
�رشوط امُلطَلقة: ي�ضرتط يف امُلطَلقة ليقع الطالق عليها �رصطان هما: ب. 

Ú  ال�رصط الأول: اأن تكون الزوجية قائمة حقيقة اأو حكًما؛ باأن تكون املطلقة زوجة
ولو كانت   )25( البائن  يقع طالق  الرجعي، فال  اأو معتدة من طالقه  بعقد �ضحيح،  للمطلق 

معتدة �ضواء اأكانت البينونة �ضغرى اأم كربى )26( .
Ú  ال�رصط الثاين: تعيني املطلقة بال�ضم اأو بالإ�ضارة اأو بال�ضفة اأو بالنية، هذا يكون

يف حال تعدد الزوجات )27( .
�رشوط �صيغة الطالق: ي�ضرتط يف �ضيغة الطالق لوقوعه بها �رصطان هما: 	. 

Ú  ال�رصط الأول: القطع اأو الظن، بح�ضول اللفظ وفهم معناه، ولو �ضك بح�ضول الطالق
فال يحكم بوقوعه )28( .

Ú  ال�رصط الثاين: نية وقوع الطالق باللفظ الذي يفتقر اإليها، وهذا خا�ض بالكنايات
من الألفاظ التي حتتمل معنى الطالق وغريه، اأما ال�رصيح الذي ل ي�ضتعمل اإل يف الطالق، 

ول يحتمل معنى غري الطالق فال ي�ضرتط لوقوع الطالق به نية الطالق اأ�ضاًل )29( . 

املبحث الثاني: مفهوم الكتابة وأقسامها
نظًرا لأن مو�ضوع البحث »الطالق بالكتابة«، فال بد من بيان مفهوم الكتابة واأق�ضامها، 

وذلك يف مطلبني: 

املطلب األول: مفهوم الكتابة: 

َكَتَب  � يقال  اخلط؛  بعنى  وُكْتٌب،  ُكُتٌب  واجلمُع  َكَتَب  الفعل  من  ا�ضم  لغًة:  الكتابة 
والكتاب  بع�ضها،  اإىل  فيه حروفًا و�ضمها  َخطَّ  وَكتَّبه:  وِكتابًة،  وِكتاًبا  َكْتًبا  َيْكُتبه  ال�ضيَء 
على  الكتاب  ويطلق  فيه،  ُكتب  ما  وعلى  املكتوب  على  والِكتاب  الِكْتبُة  وُتطلق  املعروف، 
امُلَنزَّل، وعلى ما يكُتُبه ال�ضخ�ض وير�ضُلُه، وياأتي الكتاب بعنى الفر�ض واحلكم والقدر )30( .

ما  � على  الل�ضان  ِدللة  الكالم  على  دالٌة  خم�ضو�ضة  »نقو�ض  ا�صطالحاً:  الكتابة 
يف اجَلَنان الدالنّ على ما يف خارج الأعيان« )31( ، وعرفها ابن حزم بقوله: »اإ�ضارات تقع 
باتفاق، عمدتها تخطيط ما ا�ضتقر يف النف�ض من البيان املذكور، بخطوط متباينة، ذات لون 
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يخالف لون ما يخط فيه، ف�ضمي كتاًبا، متثله اليد التي هي اآلة لذلك« )32( .
وتتميز الكتابة عن القول بالآتي)33( : 

ه يد . 1 اإنها ثابتة ل تزول؛ فاإن ر�ضم الكلمات اإذا ُنِق�ض بقي على ما هو عليه ما مل تغريِّ
قا�ضدة اأو عوادي الزمن، يف حني اأن القول يزول بعد النطق به ول ميكن اأن يبقى على نف�ض 

ال�ضورة التي خرج فيها للوهلة الأوىل.
ول . 2 ينت�رص  ل  من�ضبًطا  ت�ضويًرا  مهل،  على  بالكتابة،  ت�ضويرها  ميكن  الفكرة  اإن 

ي�ضيع، يف حني اأن القول يحتاج اإىل جهد عقلي يف حالة الرغبة باإعادة ما قيل.
الكتابة يفهمها احلا�رص والغائب يف ع�رص الكتابة وبعده واإن تباعدت الع�ضور.. 3
ميكن ا�ضتمرار ترديد النظر اإليها مرة بعد اأخرى.. 4

الب�رص، يف  اأفكار  والكتابة بهذا املعنى وتلك املميزات تعد وا�ضطة ات�ضال مهمًة بني 
دائرة اأو�ضع من دائرة القول من حيث الزمان واملكان، وكانت ذات فاعلية اأ�ضا�ضية يف ن�رص 

احل�ضارة، ونقلها من مكان اإىل مكان، ومن جيل اإىل جيل. 

املطلب الثاني: أقسام الكتابة: 

ق�ضم الفقهاء الكتابة اإىل ق�ضمني هما: الكتابة امل�ضتبينة، والكتابة غري امل�ضتبينة.
Ú  اأثر لها  يبقى  التي  الظاهرة  الكتابة  هي   :  )34( امل�ضتبينة  الكتابة  الأول:  الق�ضم 

اإىل  وتنق�ضم  وقراءته،  فهمه  ميكن  وجه  على  الأر�ض،  اأو  احلائط  اأو  الورق  على  كالكتابة 
نوعني: م�ضتبينة مر�ضومة، وم�ضتبينة غري مر�ضومة.

الكتابة امل�ضتبينة املر�ضومة )35( وهي: التي تكتب على النحو الذي تعارفه النا�ض،  �
باأن تكتب م�ضدَّرة ومعنونة كالر�ضائل املعهودة. 

الكتابة امل�ضتبينة غري املر�ضومة )36( وهي: التي تكون الكتابة على غري ما تعارف  �
عليه النا�ض، اأي ل يكون الكتاب م�ضدراً ومعنونًا.

Ú  ،الق�ضم الثاين: الكتابة غري امل�ضتبينة )37( : وهي التي ل بقاء لها بعد النتهاء منها
كالكتابة باأ�ضبعه على نحو و�ضادة، اأو الكتابة على الهواء، اأو على املاء، وكل ما ل ميكن 

فهمه وقراءته.
مر�ضومة،  م�ضتبينة  بنوعيه؛  الأول  الق�ضم  هو  البحث  هذا  يف  حكمه  بيان  اأريد  وما 
وم�ضتبينة غري مر�ضومة، و�ضورته: اأن يكتب الزوج لزوجته كتاًبا بالطالق كـ«اأنت طالق«، 
اأو »طلقتك«، مذياًل باإم�ضائه اأو ختمه )38( ، اأو غري مذيل، ب�رصط بقاء الكتابة وعدم زوالها.
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املبحث الثالث: حكم الطالق بالكتابة
وفيه مطلبان: 

املطلب األول: مذاهب الفقهاء وأدلتهم: 

تلك  على  الدللت  اأو�ضح  من  لأنه  بالقول؛  يكون  اأن  الإرادة  عن  التعبري  يف  الأ�ضل 
الإرادة؛ ولأن الر�ضا اأو عدمه اأمر خفي قلبي، ل اطالع لنا عليه، فنيط احلكم ب�ضبب ظاهر 
وهو القول )39( ، والطالق من الت�رصفات القولية، فالأ�ضل يف �ضيغته الألفاظ، ولكن قد يعرب 

عن الطالق بغري اللفظ، كالكتابة، فهل تاأخذ حكم اللفظ اأم ل يف وقوع الطالق بها؟ .
واملالكية  احلنفية  مذهب  الأول:  القول  قولني:  على  امل�ضاألة  هذه  يف  الفقهاء  اختلف 
وال�ضافعية واحلنابلة )40( : اإن الطالق يقع بالكتابة امل�ضتبينة كما يقع باللفظ، لأنها اأحد 

اخلطابني.
اهلل تعاىل قد  اإن  الدللة:  ، وجه   )41( َبَلَغ«  َوَمْن  ِبِه  »ِلأُْنِذَرُكْم  اهلل تعاىل:  دليلهم: قال 
اأنذر بكتبه، وقد بلغ ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم الر�ضالة بكاتبة من كاتبه )42( ، ولأن 
الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدللة اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم كان ماأموًرا بتبليغ 
دعوة الإ�ضالم جلميع النا�ض، َفَبلََّغ تارة بالكتابة اإىل ملوك ك�رصى وقي�رص، وتارة بالل�ضان، 
وتارة بالر�ضول، فكان التبليغ بالكتاب والر�ضول كالتبليغ باخلطاب، فدل على اأن الكتابة 
بنزلة اخلطاب، فيكون املطلق كاأنه خاطبها بكتابته الطالق )43( ، وكذلك ثبت عن النبي 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم واخللفاء الرا�ضدين من بعده، وغريهم من اأهل الوليات، اأنهم كتبوا اإىل 
عمالهم يف ال�ضدقات، وغريها من ال�ضيا�ضات، وكتب النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم كتابًا بعثه 
تقوم  الكتابة  والديات، ولأن  وال�ضنن  الفرائ�ض  فيه  اليمن بني  اأهل  اإىل  مع عمرو بن حزم 
مقام القول الل�ضاين، واجلامع بينهما اأن كاًل منهما يقومان بتاأدية الذي يف النف�ض فكانت 
بياًنا، ولأن البيان بالكتابة بنزلة البيان بالل�ضان؛ حيث اإن املكتوب حروف منظومة تدل 
على معنى مفهوم كالكالم والنطق )44( ، والطالق يقع با يقوم مقام الغري كالكتابة )45( 
، وكذلك يعرب الإن�ضان عما يف نف�ضه بكتابته، كما يعرب عنه بل�ضانه، ولهذا قيل: القلم اأحد 
الل�ضانني، وقد ثبت اأنه لو عرب عن الطالق بالل�ضان وقع، فكذلك اإذا عرب عنه بالكتابة )46( 
، ولأن الكتابة تتعلق بها الأحكام بدللة كتاب القا�ضي اإىل القا�ضي يقوم مقام لفظه يف 
اإثبات الديون واحلقوق، ف�ضار كالقول الذي يثبت به الدين )47( ، والقاعدة الفقهية تقول: 

»الكتاب كاخلطاب« )48( .
القول الثاين: قول لل�ضافعية وللحنابلة )49( : ل يقع الطالق بالكتابة من القادر على 

النطق.
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ِتِهن« )51( ،  َتاِن« )50( ، وقوله تعاىل: »َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ اَلُق َمرَّ دليلهم: قوله تعاىل: »الطَّ
وجه الدللة من الآيتني: اإن التطليق ل يطلق على الكتابة، واإمنا يقع على اللفظ به، فيكون 
الكتاب لي�ض طالًقا حتى ينطق به )52( ، ولأن الطالق بالكتابة فعل، فاأ�ضبهت �ضائر الأفعال 
من  اإخراجها  اأو  زوجته،  ك�رصبه  القول  على  القدرة  مع  الطالق  بها  يقع  ل  اإنه  حيث  من 
الكالم ترجمان  اأن كناية  الل�ضان ومعربة عنه، كما  اليد ترجمان  ، ولأن كتابة   )53( البيت 
مع  الكناية  تقم  مل  القلب  بنية  اإل  ال�رصيح  مقام  الكتابة  تقم  مل  فلما  عنه،  ومعربة  القلب 
الكالم اإل بنطق الل�ضان )54( ، ولأنها فعل من قادر على النطق، فال يقع بها الطالق كعدم 
وقوعه بالإ�ضارة منه )55( ، ولأن الأ�ضل بقاء عقد الزواج ال�ضحيح، والكتابة اأمر يتطرق اإليه 

الحتمال، واليقني ل يزول بال�ضك �رصعًا، وعقاًل، وواقعًا )56( .
وكذلك لو كتب كتابة ل ت�ضتبني ونوى بها الطالق مل يقع بها )57( . 

املطلب الثاني: املناقشة والرتجيح: 

نوق�صت اأدلة القائلني بعدم وقوع الطالق بالكتابة من القادر على النطق بالآتي: 
ا�ضتدللهم بالآيتني: »من اأن ا�ضم تطليق ل يطلق على الكتابة، واإمنا يقع على اللفظ . 1

به«.
فاجلواب عليه اأن ما �ضقناه من دلئل كافية للقول بوقوع الطالق بالكتابة واأنها تقوم 

مقام الكالم.
اأما قولهم: “اإن الطالق بالكتابة فعل؛ فاأ�ضبه ال�رصب يف عدم وقوع الطالق بها مع . 2

القدرة على القول”. فاجلواب عليه اأن القيا�ض على ال�رصب غري �ضحيح؛ لأن ال�رصب ل يقع 
به الطالق ل مع القدرة ول مع العجز؛ لأن ال�رصب ل يدل على الطالق ولو من حيث املعنى 

فلم يقع به، بخالف الكتابة لأنها تدل على الطالق كالكالم فيقع بها )58( .
القلب مل تقم الكناية مع . 3 اإل بنية  “فلما مل تقم الكتابة مقام ال�رصيح  اأما قولهم: 

الكالم اإل بنطق الل�ضان”. فاجلواب عليه اأنه اإذا كتب على وجه ل احتمال فيه وقع الطالق يف 
قول احلنفية بغري نية كمن كتب خماطًبا لها، اأما بعد: اإذا و�ضل كتابي اإليك فاأنت طالق، فاإن 
مل يكتب على طريقة املخاطبة، ولكنه كتب فالنة طالق، فاإنه يحتاج اإىل نية؛ لأنه يحتمل 
اأن يكون قد اأوقع بهذا اللفظ ويحتمل اأن يكون ق�ضد اإىل جتويد اخلط، فلم يحمل على الطالق 
اإل بالنية كما ل يحمل اللفظ املحتمل اإل بذلك، اأما اللفظ ال�رصيح فال احتمال فيه، لعرف 

ال�ضتعمال، فلم يفتقر اإىل نية.
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كالإ�ضارة”. . 4 الطالق،  به  يقع  فلم  النطق،  على  قادر  من  فعل  “لأنها  قولهم:  اأما 
فاجلواب عليه اأن الإ�ضارة اإذا فهم بها املعنى وقع بها الطالق اتفاًقا كالإ�ضارة من الأخر�ض، 

اأما اإ�ضارة ال�ضحيح فال عرف يدل على معناها فلم يقع بها الطالق )59( .
اأما قولهم: “لو كتب كتابة ل ت�ضتبني ونوى بها الطالق مل يقع بها”. فاجلواب عليه . 5

الكتابة  الطالق بخالف  الذي ل ي�ضتبني، فال يقع بها  التي ل ت�ضتبني كالكالم  الكتابة  اأن 
امل�ضتبينة فاإنها كالكالم املفهوم فيقع به الطالق )60( .

نوق�صت اأدلة القائلني بوقوع الطالق بالكتابة من القادر على النطق بالآتي: 
اإن ا�ضتدللكم بالآية الكرمية غري م�ضلم به، فال ي�ضمل الطالق، لأن الطالق ت�رصف . 1

قويل حم�ض، والكتابة فعل، وكذلك لأن الطالق بخالف الدعوة اإىل اهلل تعاىل، فالدعوة تكون 
بالقول والفعل، والطالق يف اأ�ضله قول، وما يقال هنا يقال يف ا�ضتدللكم باإر�ضال اهلل تعاىل 

الر�ضل لتبليغ دعوته وغريه.
اإن ا�ضتدللكم باملعقول من الوجوه التي ذكرمتوها، يرد عليه باأن الكتابة لي�ضت . 2

مل  ما  القول حقيقة  اإىل  تن�رصف  ل  الكتابة  اإن  اإذ  كالقول،  الطالق  اإرادة  على  تدل  يقينية 
يتلفظ ب�ضمونها، ومع وجود هذا الحتمال ي�ضقط ال�ضتدلل، ل �ضيما اأن الطالق كما قلنا 

من الت�رصفات القولية املح�ضة، بخالف غريه من الت�رصفات.
اأمر . 3 والكتابة  اإل بثله،  يزول  واليقني ل  النكاح ميثاق غليظ، وهو يقني،  اإن عقد 

يتطرق اإليه الحتمال وال�ضك، وال�ضك ل يزيل اليقني.
قلتم اإن الطالق بالإ�ضارة ل يقع من القادر على النطق، والطالق بالكتابة كذلك ل . 4

يقع ممن يعتمد على التلفظ قيا�ضًا عليه. 
الراأي الراجح: مما �ضبق يتبني للباحث اأن الراجح هو مذهب اجلمهور القا�ضي بوقوع 
اإليها و�ضالمتها من املناق�ضة عليها  اأدلتهم التي ا�ضتندوا  الطالق بالكتابة امل�ضتبينة لقوة 
يف مقابل �ضعف الأدلة التي ا�ضتند اإليها اأ�ضحاب املذهب الثاين القائلني بعدم وقوعه بها 

واجلواب عليها جميعها.

املبحث الرابع: نوع الطالق بالكتابة وصفته
يف  الفقهاء  اختالف  و�ضحته،  بالكتابة  الطالق  بوقوع  القول  على  تفرع  مما  اإن 
نوع الطالق الواقع بها و�ضفته، وهل يحتاج لوقوعه اإىل نية من الزوج اأم ل؟ ، و�صاأبني 

ذلك فيما يلي: 
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اتفق الفقهاء )61( على اأنه اإذا اقرتن بكتابته لفظ الطالق فاإنه يقع، لأن اللفظ لو جترد 
عن الكتابة وقع به الطالق، فاإذا ان�ضم اإىل الكتابة فاأوىل اأن يقع بهما. 

ويرى عامة الفقهاء )62( اأن كتابة الطالق ب�ضيء ل يبني، كاأ�ضبعه على نحو و�ضادة اأو 
يف الهواء مل يقع، لأن الكتابة با ل يثبت بنزلة الهم�ض بالل�ضان با ل ي�ضمع، ول يقع به 

�ضيء )63( .
ثم وقع اخلالف بني الفقهاء فيمن كتب �رصيح الطالق ب�ضيء ي�ضتبني ومل يقرتن به 

لفظ، غري اأنه مل ينِو الطالق، فهل يقع الطالق يف هذه احلالة اأم ل؟ ، على قولني: 
Ú  القول الأول: ذهب احلنفية واملالكية وقول لل�ضافعية ومذهب احلنابلة )64( اإىل اأن

الطالق يقع بالكتابة امل�ضتبينة ال�رصيحة كـ«اأنت طالق«، نوى اأو مل ينِو.
دليلهم )65( : اإن اهلل تعاىل قد اأنذر بكتبه فقال تعاىل: »ِلأُْنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ« )66( ، وقد 
بلغ ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم الر�ضالة بكاتبة من كاتبه، وتلزم احلجة بها كما تلزم 
بقوله، ولأن الكتابة تقوم يف الإفهام مقام الكالم، فهي كالكالم تنبئ عن املراد، ثم هي اأعم 
من اإفهام احلا�رص والغائب من الكالم املخت�ض باإفهام احلا�رص دون الغائب، ولأن العادة 
جارية با�ضتعمالها يف مو�ضع الكالم، فاقت�ضى اأن تكون جارية يف احلكم جمرى الكالم، 
وكذلك قد جمع ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم القراآن يف امل�ضحف خًطا، واأقاموه مقام تلفظهم 

به نطًقا، حتى �ضار ما ت�ضمنه اإجماًعا ل يجوز خالفه )67( . 
Ú  : )68( القول الثاين: قول للحنفية وقول للمالكية ومذهب ال�ضافعية وقول للحنابلة

اإنه ل يقع الطالق بالكتابة اإل بالنية.
تعاىل:  فقال  لر�ضالته،  ومبلًغا  لأمته  نذيًرا  ر�ضوله  اأر�ضل  قد  تعاىل  اهلل  اإن  دليلهم: 
ا اأَْر�َصْلَناَك ِباحَلقِّ َب�ِصريًا َوَنِذيرا} )69( ، فلو كانت الكتابة كالكالم ال�رصيح، ملكن  {اإِنَّ
اآلئه، وكاماًل  الإنذار ممكًنا من  تكليف  ليكون مع  اإياها  ولعلَّمه  ر�ضوله منها،  تعاىل  اهلل 
ل�ضفاته، وُمعاًنا عليه من �ضائر جهاته، حتى ل يناله نق�ض فيق�رص، ول �ضعف فيعجز، 
مقام  قامت  لو  ولأنها  الكالم،  �رصيح  من  الكتابة  خروج  على  دليل  هذا  م�ضمون  ويف 
�رصيح الكالم لأجزاأ من كتب القراآن يف ال�ضالة عن اأن يتكلم به يف ال�ضالة، ولقت�ضى من 
املرتد اإذا كتب ال�ضهادتني الرجوع اإىل الإ�ضالم عن اأن يتكلم بهما، ويف امتناعنا من ذلك 
، ولأنه لو كانت الكتابة �رصيحة كالكالم ل�ضح بها   )70( خروج الكتابة من حكم الكالم 
اإن عقد النكاح بها ل ي�ضح دليل على  عقد النكاح، كما يقع بها فيه الطالق، ويف قولنا: 
بها  يق�ضد  قد  فاإنه  الكتابة حمتملة،  ولأن   ،  )71( الطالق  الكالم يف  خروجها من �رصيح 
الطالق  الزوجة وترهيبها، فال يقع  اأو غم  اأو جتويد اخلط،  الغري  اأو حماكاة  القلم،  جتربة 
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بها من غري نية، ككنايات الطالق )72( .

املناقشة والرتجيح: 

نوق�صت اأدلة القائلني بوقوع الطالق بالكتابة امل�صتبينة نوى اأم ل ينِو بالآتي: 
الأدلة التي ذكرمتوها اأدلة عامة، ل تدل على املراد، اإذ اإن ما يفهم من اأدلة الكتاب . 1

وال�ضنة اأن الكتابة لي�ضت كالقول من كل الوجوه، والدليل على اأن الكتابة لي�ضت كالقول من 
النطق به، ولأجزاأت  ال�ضالة عن  القراآن يف  اأنها لو كانت كذلك لأجزاأت كتابة  الوجوه  كل 
كتابة ال�ضهادتني من املرتد عن نطقهما، ومل يقل اأحد بذلك، وبالتايل ل بد اأن تقرتن كتابة 

الطالق بالنية لوقوعه.
الطالق بالكتابة يتطرق اإليه الحتمال، والدليل اإذا تطرق اإليه الحتمال لب�ض ثوب . 2

الإجمال، ول يرفع الإجمال اإل بالنية.
اإن الكتابة اأمر يتطرق اإليه الحتمال وال�ضك، وال�ضك ل يزيل اليقني، واإن عقد النكاح . 3

يقني، ل يزول اإل بثله.
ل يوجد لديكم دليل قوي يعتد به على وقوع الطالق بالكتابة بدون النية.. 4
اإن الكتابة حمتملة، واملحتمل يحتاج اإىل عالمة تدل عليه لال�ضتدلل به، والعالمة . 5

هي النية، فال بد منها لوقوعه.
نوق�صت اأدلة القائلني بعدم وقوع الطالق بالكتابة اإل بالنية بالآتي: 

ا�ضتدللكم اأن الكتابة ل يقع بها طالق اإل اإذا اقرتنت بالنية، يرد عليه باأن الكتابة . 1
كاخلطاب، كما دللنا على ذلك يف هذه امل�ضاألة، وامل�ضاألة ال�ضابقة.

اإن الكتابة اأبلغ من اخلطاب، لأنها تفيد اخلطاب وزيادة.. 2
اإن وجوه الحتمال التي ذكرمتوها والتي منها جتربة القلم وجتويد اخلط، وغريها، . 3

فهذه احتمالت �ضعيفة، بعيدة يف املقام، ل تنال ول ت�ضعف من قوة ال�ضتدلل بالكتابة.
الراأي الراجح: والذي اأراه راجًحا هو القول الثاين القائل بعدم وقوع الطالق بالكتابة 
ب�ضتى  بها  الطالق  فالكتابة كناية عن وقوع  النية،  به  اأن تقرتن  بد  النية، فال  عن  جمرداً 
�ضوره، واأ�ضكاله، يقع الطالق بها مع النية، ول يقع الطالق بها اإن جتردت عن النية، فهي 
يف  العرف  ولأن  بها،  املخاطب  لإفهام  الأفعال  وتخالف  لحتمالها،  الكالم  عن  نق�ض 
اأحكام  يتعلق عليها بع�ض  اأن  الطالق، فتقت�ضي  الكالم يف باب  اأدنى من  اأنها  ا�ضتعمالها 
الكالم، ف�ضارت كاملحتمل فيه من اعتبار النية فيه، واأن ما ذكروه من اأدلة ل مينع من كون 
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الكتابة حمتملة ملا قامت عليه من دللة على كون الكتابة اأدنى مرتبة.

املبحث اخلامس: صور معاصرة للطالق بالكتابة
بعد اأن كان يتم الطالق م�ضافهة، ويف ح�ضور الزوجة اأو ولينّها اأو وكيلها، ونظراً لأن 
العامل قد �ضهد يف الآونة الأخرية تطوًرا هائاًل وغري م�ضبوق يف علم تكنولوجيا املعلومات، 
وكذلك  عربها،  �ضغرية  قرية  اإىل  العامل  فتحول  الت�ضال،  و�ضائل  يف  وفرة  عنه  جنم  وقد 
مع تطور احلياة املعا�رصة وت�ضعبها وانفتاحها فقد ظهرت �ضور جديدة للطالق بالكتابة، 
واحلكم  الكيفية  الكتابي من حيث  الطالق  لإجراء  البحث �ضورتني معا�رصتني  و�ضيتناول 

ال�رصعي، على النحو الآتي: 

الصورة األوىل: الطالق عرب رسائل اهلاتف النقال واإلنرتنت )73( : 

�ضهد العامل يف القرن املا�ضي ومطلع القرن احلايل تطوراً هائاًل يف جمال الت�ضالت 
وطفرة تكنولوجية كبرية يف �ضائر املجالت ل مثيل لها يف الع�ضور ال�ضالفة، فتم اخرتاع 
الهاتف والفاك�ض والتيليك�ض ثم الإنرتنت وخمرجاته والهاتف النقال، فاأ�ضبح الت�ضال بني 
النا�ض ل ي�ضتغنون  اأو فوريًا، وبات  اأكرث، وانتقال املعلومات يتم يف حلظات  اأو  �ضخ�ضني 
حملها  ول�ضهولة  البعد،  وطوت  امل�ضافات  اخت�رصت  اإنها  اإذ  احلديثة؛  الت�ضال  و�ضائل  عن 
وانخفا�ض اأ�ضعارها، فدخلت يف كل مكان �ضواء يف حمل العمل اأو امل�ضكن اأو ال�ضيارة وحتى 
الو�ضائل  هذه  من  الإن�ضان  ا�ضتفاد  وقد  يوم،  بعد  يوًما  و�ضيوًعا  تطوًرا  وتزداد  اجليب،  يف 
)العقود  بـ  يعرف  ما  فن�ضـــــاأ  والتجـــارية  الر�ضمية  الأمور  يف  ووظفها  حاجاته،  كل  يف 
التجارية الإلكرتونية( )74( كال�ضترياد والت�ضدير للب�ضائع واحلجز يف الفنادق واخلدمات 
امل�رصفية عرب �ضبكة الإنرتنت، ومل ي�ضتغِن الإن�ضان عن هذه الو�ضائل حتى يف جمال طلب 
الزواج والتعارف واخلطبة واإجراء عقود الزواج فظهر )الزواج الإلكرتوين( )75( ، وتعدى الأمر 
بالربيد  ر�ضالة  اأو  هاتفية  بر�ضالة  اأو  بات�ضال هاتفي  الطالق  باإيقاع  الزواج  عقد  اإىل حل 
الإلكرتوين، وهذه الطريقة للطالق )الطالق الإلكرتوين( )76( التي مل تكن معروفة لدى قدامى 
الفقهاء اإل عن طريق و�ضع قواعد فقهية ت�ضاعد على الهتداء اإىل اأحكامها، وقد ت�ضدى كثري 
من الفقهاء يف ع�رصنا احلايل لالإفتاء ب�ضاأنها، وملا كان اأمر الطالق مبنًيا على الحتياط 
بخالف �ضائر الت�رصفات الأخرى جلوؤوا يف اجتهادهم اإىل و�ضع ال�رصوط وال�ضوابط الكفيلة 
بالحتياط الالزم لأمر الفروج لالحرتاز عن التالعب كيال يتم ف�ضم عرى العالقة الزوجية 
وحل هذا امليثاق الغليظ بجرد كتابة عبارة عرب اآلة تكنولوجية �ضغرية ل ندري هل �ضدرت 
اأ�ضا�ض املجتمع  التي هي  الأ�رصة  اأم ل؛ مما يرتتب عليه تقوي�ض بنيان  بال�ضاق  اأخذ  ممن 
اأخذ ما يكفي من  اإىل نتائج اجتماعية غري حممودة، فكان لزمًا  اأفرادها، وتوؤدي  وت�رصد 
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ال�ضبل الوقائية للحد من التالعب فيه.
بالإنرتنت عرب  والتوا�ضل  املحمول،  الهاتف  لالت�ضال هما  و�ضيلتني  اأهم  لأن  ونظًرا 
على  عربهما  الطالق  حلكم  ف�ضاأتعر�ض  كتابة،  عربهما  الطالق  لإيقاع  الإلكرتوين  الربيد 

النحو الآتي: 
حكم الطالق عرب ر�صائل الهاتف النقال والإنرتنت:  ◄

ا�ضتخال�ض  بالكتابة ميكن  الطالق  اأحكام حول حكم  �ضابًقا من  تقرر  اإىل ما  بالنظر 
بع�ض من القواعد العامة، وهي: 

ي�ضح الطالق بالكتابة امل�ضتبينة ال�ضادرة من الزوج ولو مع القدرة على اللفظ.. 1
ل يقع الطالق بجرد الكتابة، لأن الكتابة كناية ل يقع الطالق بها اإل بالنية.. 2

لكن ال�ضوؤال الذي يطرح بقوة: هل الطالق عرب ر�ضائل الهاتف النقال والإنرتنت ياأخذ 
حكم الطالق بالكتابة الذي تكلم عنه الفقهاء قدمًيا؟ 

اإن الناظر اإل اآراء الفقهاء املعا�رشين يف ذلك يجد اأنهم قد اختلفوا، وخالفهم ل 
يخرج عن اتاهني: 

Ú  وقالوا والإنرتنت،  املحمول  الهاتف  الطالق عرب  يرى عدم �ضحة  الأول:  التاه 
بوجوب ا�ضتبعاد هذه الو�ضائل ومنعها، ومن القائلني بذلك: الدكتور اأحمد عمر ها�ضم رئي�ض 
جامعة الأزهر الأ�ضبق، قال: “يجوز الطالق بالكتابة ولكن اأخ�ضى ما اأخ�ضاه اأن تكون هذه 
الو�ضيلة غري اآمنة، وتوظف الرُبد الإلكرتونية والإنرتنت اأو املحمول اأو غريها توظيًفا �ضيًئا، 
اأ�ضتاذ  عكام  حممود  والدكتور   ،  )77( املعهودة”  بالطريقة  ذلك  يكون  ل  اأن  اأن�ضح  ولذلك 
الإلكرتوين  الربيد  اأو  املحمول  ر�ضائل  عرب  الطالق  اأن  يرى  الأردنية،  باجلامعات  ال�رصيعة 
 ،  )78( اأوىل  الو�ضيلة غري امل�ضمونة  الغ�ض واخلداع؛ ولذا فاإن ترك هذه  قد يدخله كثري من 
والدكتور م�ضعود �ضربي، املحرر بق�ضم الفتوى باإ�ضالم اأون لين، فيقول: اإن الأوفق �رصًعا 
اأن متنع هذه الو�ضيلة واإن كان ال�رصع ياأمر برفع ال�رصر، فاإن الو�ضيلة التي قد توؤدي اإليه 
متنع، كما اأن يف ا�ضتخدام هذه الو�ضيلة اإ�ضعافًا لعالقة الزواج والطالق، وهو ما يتعار�ض 

مع حكمة ال�رصع من هذه العالقات، من كونها ميثاقًا غليظًا« )79( .
دليلهم: اإنها و�ضيلة غري م�ضمونة؛ فكثرًيا ما يدخلها الغ�ض واخلداع؛ وميكن لأي اإن�ضان 
اأن يقوم باإر�ضال ر�ضالة عرب الإمييل بالطالق دون علم الرجل بغية اإيقاع الفتنة بينه وبني 
زوجته، مما يوؤدي اإىل اإ�ضعاف العالقة الزوجية والإخالل بقد�ضيتها وزعزعة هيبتها، وهذا 

يتعار�ض مع حكمة ال�رصع من جعل تلك العالقة ميثاًقا غليًظا.
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ال�رصر  واأحلق  ا�ضتخدامه  النا�ض  من  كثري  اأ�ضاء  قد  وخمرجاته  النرتنت  فاإن  وكذلك 
اأو  الروابط بينهما  الزوجني وميزق  اأن يفرق بني  اإن�ضان  اأراد  بالآخرين من خالله، فلربا 
اأحد الأ�ضخا�ض ليدخل على الربيد اخلا�ض بزوجها  ربا كانت الزوجة هي املتواطئة مع 
ليطلقها، ومن املعلوم عند الفقهاء اأن احلياة الزوجية ل تنتهي اإل اأن يكون حت�ضل الفرقة 

بالطالق ونحوه يقيًنا )80( .
كناياته،  يف  كالنية  الرئي�ضة  الطالق  �رصوط  بع�ض  ا�ضتكمال  عدم  على  ول�ضتماله 
اأو  به كالتاأكد من كونها طاهًرا من احلي�ض  املتعلقة  الواجبة  الآداب  توافر بع�ض  وعدم 

النفا�ض )81(.
Ú  الإنرتنت والهاتف املحمول لكن يرى �ضحة الطالق عرب ر�ضائل  الثاين:  التاه 

ح�ضب ما قررناه يف القواعد ال�ضابقة، وهي اأن تكون الر�ضائل م�ضتبينة من الزوج، كما اأنه 
يحتاج اإىل نية )82( ؛ لكونه طالًقا بالكتابة فهي كناية ولي�ضت �رصيًحا ولو كانت ب�رصيح 
ول  والغائب،  احلا�رص  بني  تفريق  ودون  اللفظ،  على  القدرة  مع  ولو  طالق،  كاأنت  الطالق 
ي�ضرتط علم الزوجة بالطالق، وهذا عام يف الطالق �ضواء اأكان الطالق بالعبارة اأم بالكتابة 

اأم باأي و�ضيلة اأخرى.
على  الإنكار،  وعدم  واخلداع  الغ�ض  عن  الحرتاز  اأجل  من  �ضوابط  و�ضعوا  وقد 

النحو الآتي)83( : 
اأن يكون الزوج هو الذي كتب الر�ضالة، واأن تكون بلفظ �رصيح كقوله: اأنت طالق، أ. 

واأن ينويه.
اأن تتحقق الزوجة من اأن الزوج هو الذي اأر�ضل الر�ضالة باعرتافه اأنه طلق زوجته ب. 

من خالل اإحدى هذه الو�ضائل، وطاملا حدث اإقرار من الزوج باأنه م�ضدر الر�ضالة فاإن ذلك 
يكون تعبرًيا عن اإرادته؛ وبالتايل يقع الطالق من تاريخ كتابتها، اأما اإذا اأنكر الزوج اإيقاع 

الطالق على زوجته، فال يقع، اإذ الأ�ضل عدم الطالق )84( .
اإنكاره للطالق عرب هذه 	.  الطالق بوثيقة مكتوبة ليحتج بها عند  اأن تقوم بتوثيق 

الو�ضيلة اأو عند ن�ضوب اخلالف والنزاع.
وبهذا الراأي قال لفيف من العلماء املعا�رصين؛ منهم حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ مفتي 
الأ�ضبق، والدكتور يحيى  ، والدكتور ن�رص فريد وا�ضل، مفتي م�رص   )85( الأ�ضبق  ال�ضعودية 
 ،  )86( الإمارات  جامعة  يف  الإ�ضالمية  الدرا�ضات  ق�ضم  يف  العقيدة  اأ�ضتاذ  فرغلي،  ها�ضم 
والدكتور حممد النجيمي )87( اخلبري بجمع الفقه الإ�ضالمي الدويل بجدة، والدكتور ح�ضن 

�ضموط )88( .
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جاء يف الفتاوى املعا�رصة: »الطالق يف اجلوال معترب مثل الكتابة اإن نوى الزوج به 
الطالق وقد �رصح بق�ضده اإيقاع الطالق فيقع عليه« )89( .

وجاء يف دائرة الإفتاء العام الأردنية: »اأما الطالق عرب الو�ضائل الإلكرتونية احلديثة: 
كالر�ضائل الق�ضرية عرب الهاتف اخللوي، اأو ر�ضائل الربيد الإلكرتوين )الإمييل( ؛ فهذه تاأخذ 
يقع عند جمهور  بالكتابة  والطالق  املتقدمون،  الفقهاء  الذي بحثه  بالكتابة  الطالق  حكم 

الفقهاء ولو مع القدرة على اللفظ، ولكن ي�صرتط لوقوعه �رشوط: 
Ú  الأول: اأن تكون الكتابة م�ضتبينة، ومعنى كونها م�ضتبينة اأن يكون لها اأثر، بحيث

ميكن قراءتها ب�ضهولة للقارئ، وذلك كالكتابة على الورق اأو اجلدران اأو ال�ضا�ضة الإلكرتونية 
اأو �ضا�ضة الهاتف اخللوي، من غري تقطع يف الكلمات اأو اختفاء يف احلروف. 

Ú  الثاين: اأن تكون الكتابة مر�ضومة، ومعنى كون الكتابة مر�ضومة اأن تكون موجهة
اإىل  الر�ضالة واإر�ضالها  الذي قام بكتابة  اأن  التاأكد  اإليها، وهنا يجب  الزوجة ومر�ضلة  اإىل 
الكتابة  الزوج، فمتى كانت  يقع من غري  الطالق ل  الزوج فعاًل ل غريه؛ لأن  الزوجة هو 
الو�ضائل  عرب  بها  يقع  الطالق  فاإن  الزوجة  اإىل  الزوج  واأر�ضلها  قراءتها،  ميكن  وا�ضحة 

الإلكرتونية احلديثة« )90( .
الطالق يختلف عن توثيق  اإن  الأ�ضبق:  الدكتور ن�رص فريد وا�ضل مفتي م�رص  »يقول 
عقود الزواج؛ لأن الطالق ي�ضدر عن الفرد نف�ضه، فمن املمكن اأن يتم عن طريق الإنرتنت، 

ولكنه يحتاج هو الآخر اإىل توثيق؛ لتتحقق الزوجة من طالقها« )91( .
»ويقول الدكتور يحيى ها�ضم فرغلي اأ�ضتاذ العقيدة يف جامعة الإمارات: »اإن الطالق 
عرب الإنرتنت يعترب طالًقا �ضحيًحا، �رصيطة اأن يتم التوثق من اإقرار طريف العالقة به« )92( .

)امل�ضج( هو نوع من  الهاتف كتابة با ي�ضمى  الطالق عرب  اأما مفتي دبي فقد قال: 
اأنواع الطالق بطريق الكتابة، لأنه يكتب لفظ الطالق �ضواء بالعربية اأو غريها، وعندئذ جتري 

عليه اأحكام كتابة الطالق �رصيًحا كان اأو كناية” )93( ، وغريهم )94( .
ر�ضائل  عرب  الطالق  بوقوع  الثاين،  الجتاه  هو  الجتاهني  من  اأرجحه  ما  الراجح: 
هذه  ملثل  التنكر  ميكن  ل  لأنه  الذكر،  ال�ضالفة  بال�ضوابط  املحمول  والهاتف  الإنرتنت 
الو�ضائل، ومل تعد حالت الطالق عربها نادرة بل اأ�ضبحت واقعًا، وكذلك ل بد من تقييده 
خلطره كما �ضبق، وميكن التغلب على اإ�ضكالية الغ�ض واخلداع يف الطالق عرب هذه الو�ضائل ل 
�ضيما الإنرتنت، اإذ بنيَّ اأ�ضحاب الخت�ضا�ض اأنه توجد طرق للت�ضدي حلالت التزوير منها: 
من  التحقق  لتتيح  احلماية،  �رصكات  ت�ضدرها  اإلكرتونية  وثائق  وهي  الرقمية:  ال�ضهادات 
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هوية ال�رصكة �ضاحبة املوقع التجاري، من خالل التاأكد من املفتاح اخلا�ض بها، والتوقيع 
الرقمي: يوفر هذا الأ�ضلوب التاأكد من هوية املر�ِضل، حيث يقوم املر�ِضل بحفظ �رِصية الر�ضالة 
م�ضتخدًما مفتاحه اخلا�ض، وعند تلقي امل�ضتقِبل لها، يقوم بفك �رصيتها با�ضتخدام املفتاح 
للر�ضالة:  الإلكرتونية  والب�ضمة  الر�ضالة،  ال�رِصية يعني �ضحة  للمر�ِضل، وجناح فك  اخلا�ض 
ت�ضتخدم للتحقق من عدم دخول اأي عبث يف الر�ضالة، وعند طروء التخريب، اأو التعديل يف 
الر�ضالة، فلن يحدث تطابق بني الر�ضالة، والب�ضمة املرافقة لها، ويعترب التوقيع الرقمي من 
اأنواع التوقيع الإلكرتوين حيث يقوم بتقنية تكفل قيامه بوظائف التوقيع اخلطي من  اأهم 

حيث تعيني هوية �ضاحب التوقيع ومن ثم اإقراره ب�ضمون ما مت التوقيع عليه )95( .
»يقول عبد ال�ضالم دروي�ض املخت�ض يف الق�ضايا الأ�رصية يف حماكم دبي باأن قبول 
الطالق عرب الر�ضائل الق�ضرية مرهون باأربعة �رصوط وهي: اأن يكون الزوج هو املر�ضل، واأن 
يكون لديه العزم والرغبة على تطليق زوجته، واأن ل تعني �ضياغة الر�ضالة اأكرث من معنى 

غري الطالق، واأن ت�ضتقبلها الزوجة« )96( .

الصورة الثانية: الطالق الصوري على الورق: 

ال�رصعية ول  الأحكام  الذين يعي�ضون حتت حكم كافر ل يطبق  الرجال من امل�ضلمني 
ي�ضمح بتعدد الزوجات كالدول الغربية، وهو متزوج من امراأة م�ضلمة يف بلده الأ�ضلي ولديه 
اأنه طلق زوجته،  اأن تخرج له ورقة طالق موثقة تفيد  اأبناء فيطلب من حمكمة بلده  منها 
ولي�ض لديه نية يف الطالق واإمنا يريد احل�ضول على الأوراق الر�ضمية واملوثقة التي تثبت 
اأنه غري مرتبط بزوجة بغر�ض التزوج من امراأة غربية، كي يت�ضنى له احل�ضول على اجلن�ضية، 
وقانون هذا البلد ل ي�ضمح بتعدد الزوجات، ويف الوقت نف�ضه ل يريد اأن يفارق زوجته التي 
على ع�ضمته، فما حكم هذا الطالق املوثق بالكتابة �ضورة ولي�ض حقيقة؟ وهل يقع بعد؟ 

وما هو احلل؟ .
بالنظر اإىل ما تقرر �ضابقًا من اأحكام حول حكم الطالق بالكتابة والتي ت�ضكل قواعد 

عامة فيمكن ا�ضتخال�ض حكم الطالق ال�ضوري على الورق، وذلك على النحو التايل: 
ي�ضح الطالق بالكتابة امل�ضتبينة ال�ضادرة من الزوج اإذا وثق من املحكمة اأو مل يوثق، 

اأما من حيث وقوعه وعدمه فينظر: 
املطِلق . 1 القا�ضي من  اأمام  الطالق  الغالب يف  الطالق وهو  لفظ  بكتابته  اقرتن  اإذا 

نف�ضه اأو من وكيله وقع الطالق به من غري خالف، لأن اللفظ لو جترد عن الكتابة وقع به 
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الطالق، فاإذا ان�ضم اإىل الكتابة فاأوىل اأن يقع به، و�ضواء اأراده اأم مل يرده، ويعتد به يف عدد 
الطلقات، ول عربة بال�ضورية يف هذه احلالة لقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ثالث جدهن جد، 

وهزلهن جد: النكاح، والطالق، والرجعة« )97( .
واإن كتب �رصيح الطالق ومل يقرتن به لفظ، فال يقع الطالق اإل بالنية؛ لأن الكتابة . 2

كناية يف وقوع الطالق حتتاج اإىل نية، ول يعتد بها اإل معها على ما مت ترجيحه، ويف حال 
الطالق ال�ضوري ل يقع الطالق ديانًة لنتفاء النية يف اإيقاعه، ويقع ق�ضاًء لأنه وقع اأمام 

القا�ضي وهو اجلهة الر�ضمية لتوثيقه.
الكتابة  امراأته فكتب ل تطلق؛ لأن  اأن يكتب طالق  اأكره على  ابن عابدين: »فلو  قال 

اأقيمت مقام العبارة باعتبار احلاجة ول حاجة هنا« )98( .
ا: « فلو تلفظ بالطالق وكتب ال�ضتثناء مو�ضوًل اأو عك�ض اأو اأزال ال�ضتثناء  وقال اأي�ضً

بعد الكتابة مل يقع« )99( .
وا�ضتثنى  بل�ضانه  اأو طلق  بل�ضانه  وا�ضتثنى  الطالق  »واإذا كتب  الهندية:  الفتاوى  ويف 

بالكتابة هل ي�ضح؟ . ل رواية لهذه امل�ضاألة، وينبغي اأن ي�ضح كذا يف الظهريية« )100( .
وقال الكا�ضاين: »يكتب على قرطا�ض اأو لوح اأو اأر�ض اأو حائط كتابة م�ضتبينة لكن ل 
على وجه املخاطبة امراأته طالق، فُي�ضاأل عن نيته؛ فاإن قال: نويت به الطالق، وقع، واإن 

قال: مل اأنِو به الطالق، �ضدق يف الق�ضاء« )101( .
وللعلماء املعا�رشين اتاهان يف احلكم: 

Ú  :الجتاه الأول: اإن الطالق بهذه ال�ضورة ل يقع اإن مل يتلفظ به اأو ينوه
تنوه عند  تتلفظ بطالق زوجتك ومل  “اإذا كنت مل  الإ�ضالمية:  ال�ضبكة  فتاوى  جاء يف 
كتابته فهي ل تزال زوجتك، فاإننّ الراجح عندنا اأن الطالق بالكتابة ل يقع بغري نية” )102( .

وجاء فيها: »كتابة الطالق بطريقة �ضورية دون نية اإيقاعه من غري تلفظ به، فاإن مل 
جتدوا �ضبياًل غري هذا، فال حرج فيه، اإذ ل يقع الطالق بالكتابة اإل اإذا نواه« )103( .

Ú  :الجتاه الثاين: اإن الطالق بهذه ال�ضورة يقع واإن مل يتلفظ به اأو ينوه
قال اأ.د ح�صام الدين بن مو�صى عفانة اأ�صتاذ الفقه واأ�صوله جامعة القد�س: 

اإىل  الزوج  ذهب  فاإذا  لذلك،  تدفع  املغريات  كانت  مهما  بالطالق  التالعب  يجوز  »ل 
القا�ضي، واأعلن اأمام القا�ضي اأنه طلق زوجته، فاإن الطالق يقع، وحت�ضب عليه طلقة، واإن 
كان ل يق�ضد ذلك، واإمنا ق�ضده احل�ضول على ورقة تثبت اأنه طلق زوجته لتقدمها الزوجة 
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لها، ولأولدها بحجة  راتب  للح�ضول على  الجتماعية  ال�ضوؤون  اأو  التاأمني،  موؤ�ض�ضات  اإىل 
اأنها مطلقة مع ا�ضتمرار الزوجني يف حياتهما الزوجية،، فاإنه اإذا ح�ضل ذلك، وكان الطالق 
بائًنا، فاإن الزوجني يتعا�رصان باحلرام، وعلى من فعل ذلك اأن يجدد عقد الزواج واأن يتوب 

اإىل اهلل توبة �ضادقة ويندم على ما فات« )104( .
وقال ابن جربين اإجابة عن �ضوؤال: »اإذا ُقدم منوذج ر�ضمي من املحكمة للزوج مكتوب 

فيه طلقت زوجتي، فوقع عليه الزوج، فهل يعترب طالقًا؟ 
احلمد هلل: نعم هو طالق اإذا كتب يف النموذج ا�ضم الزوجة« )105( .
وما مت ترجيحه من هذين الجتاهني هو الجتاه الأول ب�ضوابطه.

اخلامتة: 

وفيها النتائج والتو�صيات: 

أوال: النتائج: 

يقع . 1 اإمنا  الكتابة على نوعني كتابة م�ضتبينة، وكتابة غري م�ضتبينة، والطالق  اإن 
بالكتابة امل�ضتبينة.

وقع اخلالف بني الفقهاء فيمن كتب �رصيح الطالق ب�ضيء ي�ضتبني، غري اأنه مل ينِو . 2
الطالق، فهل يقع الطالق اأم ل؟ ، على قولني: 

Ú .الأول: اإن الطالق يقع بالكتابة امل�ضتبينة ال�رصيحة كاأنت طالق، نوى اأم مل ينِو
Ú .والثاين: ل يقع الطالق بالكتابة اإل بالنية

واختار الباحث اأنه ل يقع بالكتابة ولو كان �رصيًحا جمرًدا عن النية فال بد اأن يقرتن 
بالنية، لأن الكتابة كناية ل يقع بها الطالق اإن جتردت عن النية. 

وقع اخلالف بني املعا�رصين يف حكم الطالق عرب ر�ضائل الهاتف النقال والإنرتنت . 3
هل يقع اأم ل؟ ، على قولني: 

Ú .ا للذرائع الأول: ل يقع الطالق عرب ر�ضائل الهاتف املحمول والإنرتنت �ضدًّ
Ú  تكون اأن  ب�رصط:  والإنرتنت  املحمول  الهاتف  ر�ضائل  عرب  الطالق  يقع  والثاين: 

الر�ضالة م�ضتبينة، ومن الزوج، وبنية.
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الزوج،  هو  بالر�ضالة  بعث  الذي  اأن  من  التحقق  ب�رصط  لكن  يقع  اأنه  الباحث  واختار 
واعرتف بذلك.

وقع اخلالف بني املعا�رشين يف حكم ال�صوري على قولني: 
Ú .الأول: اإن الطالق بهذه ال�ضورة ل يقع اإن مل يتلفظ به اأو ينوه
Ú .والثاين: اإن الطالق بهذه ال�ضورة يقع واإن مل يتلفظ به اأو ينوه

واختار الباحث اأنه ل يقع اإن مل يتلفظ به اأو ينوه.

ثانًيا: التوصيات: 

توجيه اأنظار الباحثني من طلبة العلم ال�رصعي لالهتمام ب�ضائل الأحوال ال�ضخ�ضية . 1
املتجددة والتي ت�ضتمل على �ضور معا�رصة.

الإعالم . 2 و�ضائل  عرب  الطالق  ب�ضائل  النا�ض  جلمهور  والدينية  الثقافية  التوعية 
املختلفة.

تعديل القانون الفل�ضطيني يف اأحكام الأحوال ال�ضخ�ضية لي�ضمل مثل هذه الق�ضايا . 3
املتجددة ذات ال�ضور امل�ضتجدة. 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني
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كفاية الأخيار �ض406، واملرداوي، الإن�ضاف8/ 432، وابن قدامة، املغني7/ 380.

احلديث اأخرجه الإمام ابن ماجه يف �ضننه يف كتاب الطالق، باب طالق املكره والنا�ضي، . 18
وقال عنه الألباين �ضحيح، �ضنن ابن ماجه1/ 659.

الأ�ضبحي، . 19 واحلنابلة،  وال�ضافعية  املالكية  عند  هذا   ،382 املغني7/  قدامة،  ابن 
العقود2/  جواهر  والأ�ضيوطي،   ،101 املجتهد3/  بداية  ر�ضد،  وابن   ،79 املدونة2/ 
156، وابن مفلح، املبدع يف  106، واجلويني، نهاية املطلب يف دراية املذهب14/ 
�رصح املقنع6/ 296، اأما احلنفية فيقع عندهم، ابن مودود، الختيار لتعليل املختار3/ 

.236 124، وابن عابدين، حا�ضية ابن عابدين3/ 
ابن قدامة، املغني7/ 384.. 20
واأقواله . 21 م�ضاعره  على  فيه  وي�ضيطر  نف�ضه،  فيه  الإن�ضان  ميلك  الذي  الغ�ضب  جمرد 

ي�ضل  اأن  اإل  الطالق،  ومنها  القولية،  الإن�ضان  ت�رصفات  �ضحة  يف  له  اأثر  ل  واأفعاله 
الغ�ضب اإىل درجة الده�ض، فاإن و�ضل اإليها مل يقع طالقه، لأنه ي�ضبح كاملغمى عليه. 
وكذلك يف حالة اأن ي�ضتحكم وي�ضتد به فيفقد فيها ال�ضيطرة على نف�ضه، فال يزيل عقله 
بالكلية، ولكن يحول بينه وبني نيته، بحيث يندم على ما فرط منه اإذا زال، فاإذا و�ضل 
اإيل هذه احلالة مل يقع الطالق منه على الراجح، ويف ذلك �ضيانة لرابطة الأ�رص الذي 
ينبغي اأن ل ينق�ض عراها بجرد غ�ضبة طارئة ل تلبث اأن تزول، انظر: ابن القيم، زاد 

املعاد5/ 195.
والأ�ضبحي، . 22  ،268  /3 الرائق  البحر  جنيم،  وابن   ،100 ال�ضنائع3/  بدائع  الكا�ضاين، 

املدونة2/ 79، واملواق، التاج والإكليل5/ 308، وال�ضافعي، الأم7/ 183، احل�ضني، 
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كفاية الأخيار �ض406، واملرداوي، الإن�ضاف8/ 432، وابن قدامة، املغني7/ 380.
على . 23 الطالق  يف  باب  الطالق،  كتاب  يف  �ضننه  يف  داود  اأبو  الإمام  اأخرجه  احلديث 

الهزل، �ضنن اأبي داود2/ 259، والإمام الرتمذي يف �ضننه يف كتاب الطالق واللعان، 
» هذا  482، وقال عنه:  الرتمذي3/  �ضنن  الطالق،  والهزل يف  اجلد  باب ما جاء يف 

حديث ح�ضن غريب«.
البغوي، �رصح ال�ضنة9/ 220.. 24
ابن مازة، املحيط الربهاين يف الفقه النعماين3/ 205، غري اأن احلنفية يقولون بوقوعه . 25

على البائن ب�رصط اأن ل يكون مكماًل للثالث، الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع3/ 135، وعامر، 
الأحوال ال�ضخ�ضية يف ال�رصيعة الإ�ضالمية فقهًا وق�ضاًء �ض270.

الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع3/ 138و187، وابن الهمام، فتح القدير3/ 463، واخلر�ضي، . 26
مغني  وال�رصبيني،   ،68 الطالبني8/  رو�ضة  النووي،   ،36 خليل4/  خمت�رص  �رصح 
املحتاج4/ 475، ابن قدامة، الكايف يف فقه الأمام اأحمد3/ 139، واملو�ضوعة الفقهية 

الكويتية 29/ 19.
اأهل . 27 فقه  يف  الكايف  الرب،  عبد  وابن   ،360 املدونة2/  اخت�ضار  يف  التهذيب  الأزدي، 

املدينة2/ 582، والعمراين، البيان يف مذهب الأمام ال�ضافعي10/ 226، واملو�ضوعة 
الفقهية الكويتية29/ 20، ومن العلماء من اأ�ضاف �رصطا ثالثًا وهو األ تكون الزوجة 
يف حالة حي�ض اأو نف�ضاء واإل ل يقع الطالق وهو قول ابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية، 
ال�رصح  عثيمني،  ابن  ورجحه   ،201 املعاد5/  زاد  القيم،  وابن   ،9 امل�ضائل1/  جامع 
باملحكمة  القا�ضي  ال�ضاعدي  اهلل  عبد  والقا�ضي   ،14 امل�ضتقنع13/  زاد  على  املمتع 

العامة برابغ، الإر�ضاد اإىل اأحكام الطالق �ض11.
429 وما بعدها، . 28 237، وابن ر�ضد، البيان والتح�ضيل5/  الزيلعي، تبيني احلقائق2/ 

وال�رصبيني، مغني املحتاج4/ 491، وابن قدامة، املغني7/ 492، واملو�ضوعة الفقهية 
الكويتية29/ 23.

74، واملاوردي، احلاوي . 29 الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع3/ 106، وعلي�ض، منح اجلليل4/ 
األفاظ  من  اأن  يرون  املالكية  اأن  غري   ،317 املبدع6/  مفلح،  وابن   ،166 الكبري10/ 
الطالق التي لي�ضت ب�رصيح ما هي كناية ظاهرة، وهذه تلحق بال�رصيح، وما هي كناية 

حمتملة، واملحتملة فقط هي التي حتتاج اإىل نية، ابن ر�ضد، بداية املجتهد3/ 96.
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واجلوهري، . 30 اخلطية �ض37،  الأ�ضول  امل�رصية يف  للمطابع  الن�رصية  املطالع  يون�ض، 
ال�ضحاح تاج اللغة و�ضحاح العربية1/ 208، والفيومي، امل�ضباح املنري2/ 524.

يون�ض، املطالع الن�رصية للمطابع امل�رصية �ض39، والتقريب حلد املنطق واملدخل اإليه . 31
بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية1/ 5.

ابن حزم، التقريب حلد املنطق واملدخل اإليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية1/ 5.. 32

الأ�ضقر، اأفعال الر�ضول r ودللتها على الأحكام ال�رصعية2/ 10.. 33
وابن . 34  ،274 الربهاين3/  املحيط  مازة،  وابن   ،100 ال�ضنائع3/  بدائع  الكا�ضاين، 

عابدين، حا�ضية ابن عابدين3/ 246، وال�ضمرقندي، حتفة الفقهاء2/ 186، والزحيلي، 
الفقه الإ�ضالمي واأدلته9/ 6902، واملو�ضوعة الفقهية الكويتية19/ 94.

املراجع ال�ضابقة، وخالف، اأحكام الأحوال ال�ضخ�ضية يف ال�رصيعة الإ�ضالمية �ض139.. 35
املراجع ال�ضابقة، ونظام، الفتاوى الهندية1/ 378.. 36
املراجع ال�ضابقة، والأن�ضاري، واأ�ضنى املطالب3/ 278، وابن قدامة، املغني7/ 487.. 37
الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة1/ 339، وقال الزحيلي: واأن . 38

علي  وقال   ،1609 مادة  املجلة  تفيده  كما  فالن  من  بقوله:  ت�ضديره  عن  يغني  ذلك 
حيدر: »اأما يف زماننا فالكتاب يعد مر�ضوما باخلتم والتوقيع على حد �ضواء« حيدر، درر 

احلكام يف �رصح جملة الأحكام1/ 69.
املو�ضوعة الفقهية الكويتية12/ 215.. 39
40 . ،246 عابدين3/  ابن  حا�ضية  عابدين،  وابن   ،100 ال�ضنائع3/  بدائع  الكا�ضاين، 

وعلي�ض، منح اجلليل7/ 486، واملحلي، �رصح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني 
قدامة،  وابن   ،472 الإن�ضاف8/  واملرداوي،   ،329 وعمرية3/  قليوبي  حا�ضيتا  مع 

املغني7/ 486.
�ضورة الأنعام اآية 19.. 41
املاوردي، احلاوي الكبري10/ 167، وحمي�ض، ق�ضايا فقهية معا�رصة، �ض118.. 42
بدائع . 43 والكا�ضاين،   ،4878  /10 التجريد  والقدوري،   ،143  /6 املب�ضوط  ال�رصخ�ضي، 

وابن   ،486 املغني7/  قدامة،  وابن   ،274 الذخرية9/  والقرايف،   ،109 ال�ضنائع3/ 
مفلح، املبدع6/ 313، والنملة، اجلامع مل�ضائل اأ�ضول الفقه وتطبيقاتها على املذهب 

الراجح �ض202.
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املهذب3/ . 44 وال�ضريازي،   ،91 اجلليل4/  منح  وعلي�ض،   ،143  /6 املب�ضوط  ال�رصخ�ضي، 
.13

القدوري، التجريد10/ 4879.. 45
العمراين، البيان يف مذهب الإمام ال�ضافعي10/ 105. . 46
القدوري، التجريد10/ 4879، وابن مفلح، املبدع6/ 313.. 47
الزرقا، �رصح القواعد الفقهية �ض349، القاعدة الثامنة وال�ضتون، املادة 69 من جملة . 48

الأحكام العدلية �ض24، وحمي�ض، ق�ضايا فقهية معا�رصة �ض118.
املطلب يف . 49 نهاية  واجلويني،   ،105 ال�ضافعي10/  الإمام  مذهب  البيان يف  العمراين، 

واملرداوي،   ،35 الفروع9/  ت�ضحيح  الفروع مع  مفلح،  وابن   ،74 املذهب14/  دراية 
الإن�ضاف8/ 472.

�ضورة البقرة اآية 229.. 50
�ضورة الطالق اآية1.. 51
ابن حزم، املحلى9/ 454.. 52
املاوردي، احلاوي الكبري10/ 168.. 53
املرجع ال�ضابق.. 54
اإىل . 55 الناطق  اأ�ضار  اإذا  اإنه  اإىل  واحلنابلة  ال�ضافعية  وذهب   ،13 املهذب3/  ال�ضريازي، 

الطالق ونواه مل يقع الطالق به ولو كانت الإ�ضارة مفهومة؛ لأنه قادر على الكالم الذي 
هو بالطالق اأخ�ض، املاوردي، احلاوي الكبري10/ 171، والبهوتي، ك�ضاف القناع5/ 

.249
اأبو الب�ضل، الطالق الإلكرتوين يف الفقه الإ�ضالمي �ض12.. 56
57 . ،170 الكبري10/  احلاوي  واملاوردي،   ،246 عابدين3/  ابن  حا�ضية  عابدين،  ابن 

جملة  �رصح  يف  احلكام  درر  وحيدر،   ،6902 واأدلته9/  الإ�ضالمي  الفقه  والزحيلي، 
الأحكام1/ 69.

القدوري، التجريد10/ 4879.. 58
املرجع ال�ضابق10/ 4880.. 59
املرجع ال�ضابق نف�ض اجلزء وال�ضفحة.. 60
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املاوردي، احلاوي الكبري10/ 169.. 61
ابن . 62 حا�ضية  عابدين،  وابن   ،39 القدوري2/  خمت�رص  على  النرية  اجلوهرة  العبادي، 

اجلليل4/  منح  وعلي�ض،   ،384 الد�ضوقي2/  حا�ضية  والد�ضوقي،   ،246 عابدين3/ 
 ،86 الإرادات3/  170، والبهوتي، �رصح منتهى  الكبري10/  91، واملاوردي، احلاوي 
وابن مفلح، املبدع6/ 314، والزحيلي، الفقه الإ�ضالمي واأدلته9/ 6902، واملو�ضوعة 

الفقهية الكويتية28/ 160.
63 . ،314 املبدع6/  مفلح،  وابن   ،69 الأحكام1/  جملة  �رصح  يف  احلكام  درر  حيدر، 

وهناك وجه عند احلنابلة اأن الطالق يقع بها، ابن تيمية اجلد، املحرر يف الفقه2/ 54، 
واملرداوي، الإن�ضاف8/ 474، وابن قدامة، املغني7/ 487.

64 . ،139 املختار3/  لتعليل  الختيار  واملو�ضلي،   ،378 الهندية1/  الفتاوى  نظام، 
احلاوي  واملاوردي،   ،91 اجلليل4/  منح  وعلي�ض،   ،333 والإكليل5/  التاج  واملواق، 
يف  املحرر  اجلد،  تيمية  وابن   ،42 الطالبني8/  رو�ضة  والنووي،   ،167 الكبري10/ 
الفقه2/ 54، والبهوتي، �رصح منتهى الإرادات3/ 86، غري اأن احلنفية قالوا: ي�ضرتط اأن 
تكون الكتابة م�ضتبينة ومر�ضومة لوقوعه، ابن عابدين، حا�ضية ابن عابدين3/ 246، 
وخالف، اأحكام الأحوال ال�ضخ�ضية يف ال�رصيعة الإ�ضالمية �ض139، وقال بذلك الزرقا 

يف �رصح القواعد الفقهية �ض350.
�ضبق ذكر جمموعة من اأدلة اجلمهور يف املبحث الثالث حكم الطالق بالكتابة.. 65
�ضورة الأنعام اآية19.. 66
املاوردي، احلاوي الكبري10/ 168.. 67
عابدين3/ . 68 ابن  حا�ضية  عابدين،  وابن   ،139 املختار3/  لتعليل  الختيار  املو�ضلي، 

 ،568 91، وال�ضاوي، بلغة ال�ضالك لأقرب امل�ضالك2/  246، وعلي�ض، منح اجلليل4/ 
الإن�ضاف8/  واملرداوي،   ،486 املغني7/  قدامة،  وابن   ،13 املهذب3/  وال�ضريازي، 
472. غري اأن احلنفية ا�ضرتطوا اأن تكون الكتابة م�ضتبينة غري مر�ضومة لوقوعه بالنية، 
اأحكام  ف،  نية. خالَّ اإذا كانت م�ضتبينة مر�ضومة بال  الأول وقوعه  القول  �ضبق يف  وقد 
كانت  »واإن  عابدين:  ابن  قال  �ض139،  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  يف  ال�ضخ�ضية  الأحوال 
يقع  مر�ضومة  كانت  واإن  ل،  واإل  يقع  الطالق  نوى  اإن  مر�ضومة  غري  لكنها  م�ضتبينة 
ال�ضافعية  وعند   ،246 عابدين3/  ابن  حا�ضية  عابدين،  ابن  ينو«،  مل  اأو  نوى  الطالق 
واحلنابلة قول اإنه ل يقع واإن نواه، لأنها فعل والفعل ل ي�ضلح كناية عن الطالق قال 
طالقه«  يقع  مل  ونوى،  زوجته  بطالق  كتب  اإذا  اأنه  على  الإمالء  يف  »ون�ضَّ  اجلويني: 
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اجلويني، نهاية املطلب يف دراية املذهب14/ 74، واملحلي، �رصح جالل الدين املحلي 
على منهاج الطالبني3/ 329، قال املرداوي: »ل يقع بخطه �ضيء، ولو نواه« ورجحه، 

الإن�ضاف8/ 472.
�ضورة البقرة اآية119.. 69
املاوردي، احلاوي الكبري10/ 167.. 70
املرجع ال�ضابق10/ 168.. 71
ال�ضمرقندي، حتفة الفقهاء2/ 186، واملاوردي، احلاوي الكبري10/ 169، وابن قدامة، . 72
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