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حكم الطالق عن طريق المراسلة والهاتف واالنترنيت
في التشريع االسالمي

م.د .خولة حمد خلف الزيدي

جامعة ديالى /كلية العلوم االسالمية

المقدمة :
ا س ايدنف
الحمد هلل حمدا يوافي نعمة ويكاففء مييادو والةاوا وال او اء خيا
محمد و ء آلس وةحبس الطيبين الطفه ين ومن اقتدى بهداه الء يو الدين.
امف بعد:
فقد ش ع الطوق لحفالت م تعةية ال حل لهف اال باس  ،وقاد وعال لهاف اي و ال
الحكي الخبي الو فئل الوقفئية والط ق العو ية حتء تحمي اال ا من التش د والعايفع
وت عل اليوج اليقد ء الطوق حتء ي تنفذ ميل الف ص التي منحس الش ع ايفو ولكن
بعد ان تخفق ميل ت ا الو افئل العو ياة لا لص الةادع وي اتم الخاول باين الايو ين
ء اشدو  ،وقد اةبحت الحيفا حيمف اليطفق بفلن بة ل يو ين ندئذ البد منس اذ هو فاي
نظ اال و اشبس بعم ية احية البد من ا ائهف ال يق هف اال اذا تعاذ الشافف بري هاف ،
و ء هذا ففلطوق ليس مشك ة كماف يتاوه بعال النافس انماف هاو حال لمشاك ة اي ان
ح هف اليو فن وااله ون العقو الح يةون ء الوففق والم يدون االةوح واالتففق ث
بف ت هوده بفلفشل الذ يل ول يف حوا في ا فدا الب امة الاء اال ا ا فكافن الطاوق حاو
مقبوال ل ميل .
ول طوق الففظ يكاون الطاوق بهاف ةا يحف ال يحتافج فاي ايقف اس الاء نياة ،وتاف ا تكاون
عي ويكون بفئنف،ومن حيث ةفتس يكون نيف
كنفية تحتفج في وقو هف الء نية ،ويكون
وبد يف ،ومن حيث وقت وقوع األث النفتج نس يكون من ايا ومع قاف اء شا ط ومعاففف
إلااء يمااان الم اااتقبل ويكاااون ااان ط يااق ال ااافلة الخطياااة والةاااوتية (الهااافتل النقااافل)
والةوتية الم ئية (االنت نيت،والفيديو) وهاذا االخيا هاو موعاوع بحثاف لحافول الوقاول
ء ا ا الفقهف في هذا النوع من الطاوق وحكماس  ،وذل ا لبيافن ا ا الفقهاف وايعافح
الةو ا حتء تكون ق يباة الاء اذهافن العفماة الاذين قاد ي تابس ايه مثال هكاذا موعاوع
افئو تعافلء التوفيااق وال اداد وال شافد والثباافت وهاو مولناف وح اابنف نعا الماولء ونعا
النةي .
وقد ق مت البحث إلء المبفحث اآلتية:
المبحث االول :تع يل الطوق  .وفيس مط بفن :
المط ص االول :الطوق لرة .
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المط ص الثفني :الطوق اةطوحف.
المبحث الثفني:لنواع الطوق  .وفيس ا بعة مطفلص :
المط ص االول :من حيث الةيرة الم تعم ة فيس ء نو ين :
 -1الطوق الة يح :
 -2الطوق الكنفئي :
المط ص الثفني :من حيث األث النفتج نس ء نو ين :
 -1الطوق ال عي.
 -2الطوق البفئن .وهو ء نو ين:
ل -بفئن بينونة ةر ى .
ص -بفئن بينونة كب ى .
المط ص الثفلث :من حيث ةفتس ء نو ين :
 -1طوق ني .
 -2طوق بد ي .
حك الطوق البد ي من حيث وقو س .
المط ص ال ابل :من حيث وقت وقوع األث النفتج نس ء ثوثة لنواع :
 -1من ي .
 -2مع ق ء ش ط .
 -3معفل إلء الم تقبل .
المبحث الثفلاث  :حكا الطاوق ان ط ياق ال افلة الخطياة والةاوتية (الفافكس والنقافل)
والةوتية الم ئية (االنت نيت) .وفيس ثوثة مطفلص:
المط ص االول  :ال فلة الخطية :
المط ص الثفني :ال فلة الةوتية (الهاتف والهاتف النقال واالنت نيت) .
المط ص الثفلث :ال فلة الةوتية الم ئية (االنت نيت  ،والفيديو) .
الخفتمة .
المةفد والم ا ل.
قبل الش وع في حك الطوق ن ط يق االنت نيت والففكس والنقافل الباد مان تع يال
الطوق وبيفن انوا س وحكمس والش وط المتع قة بةيرتة .
المبحث االول :تع يل الطوق  .وفيس مط بفن :
المطلب االول :الطالق لغة :
هو في ال رة إيالة القيد والتخ ية(. )1
ْ
ِّ
َ
َط َّ َق ال ل ام لتس ( َت ْط ِي ًقف ) فهو ( مُط ٌق ) فإن كث تط يقس ل ن ف قيل ( مِط ٌ
ِيق ) و (
م ْ
وق ) و اال ( َّ
ِط ٌ
الطوَ ُق ) و ( َط َ َق ْ
ت ) هي ( َت ْط ُ ُق ) من بفص قتل و في لرة من بفص
ُص فهي ( َطفل ٌِق ) بري هف قفل األيه ي وك ه يقول ( َطفل ٌِق ) بري هف .
َق َ
(.)2
( ) 1التع يففت  ،ي بن محمد بن ي ال
تحقيق  :إب اهي األبيف ي  :ص . 183

فني ،دا الكتفص الع بي – بي وت،ط1041 ،1هـ ،

( )2المةاابفح المني ا فااي ل يااص الش ا ح الكبي ا ل افعااي ،لحمااد باان محمااد باان
المكتبة الع مية  ،بي وت. 373 / 2 :
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( الطااوق ) ا ا بمعنااء التط يااق كفل ااو بمعنااء الت ا ي ( ومنااس ) { الطااوق م تاافن }
ومةد من ط قت بفلع والفتح كفل مفل والف فد من مل وف د وام لا طافلق وقاد اف
طفلقااة والت كيااص ياادل ااء الحاال واالنحااول ( ومنااس ) لط قاات األ ااي إذا ح اات إ ااف و
وخ يت نس ولط قت النفقة من العقفل فط قت بفلفتح (.)1
المطلب الثاني :الطالق اصطالحا :حل قد النكفح ب فظ الطوق ونحوو  ،و فس المةنل
في تهذيبس بأنس تة ل مم و ل يوج بو بص فيقطل النكفح (.)2
المبحث الثاني:أنواع الطالق.
ل طوق لنواع مخت فة تخت ل بح ص النظ إليس ،وفيس ا بعة مطفلص :
المطلب االول :من حيث الصيغة المستعملة فيه على نوعين :
 -1الطوق الة يح :
اتفق الفقهف  ،ء لن ال فظ الة يح في الطوق هاو  :ماف لا ي اتعمل إال فياس لفلباف ،
لرة لو فف  ،و ل كذل بأنس  :مف ثبت حكمس الش ي بو نية ويقل باس الطاوق بريا
نية  ،وكذل بفلنية المنفقعة قعف فقط  ،و ء ذل ف و لط ق ال فظ الة يح  ،وقفل  :ل
لنو بس شيئف وقل بس الطوق  ،ولو قفل  :نويت لي الطوق ل يةدق قعف وةدق ديفنة،
هذا مف ل يحل بف ل فظ من ق ائن الحفل مف يدل اء ةادق نيتاس فاي إ ادا ليا الطاوق ،
فإن و دت ق ينة تدل ء د قةدو الطوق ةدق قعف ليعف  ،ول يقل بس يس طوق
 ،وذل كمف إذا لك و ء الطوق فط ق ة يحف لي نافو باس الطاوق  ،فإناس ال يقال ديفناة
وال قعف لق ينة اإلك او  .واليس ذهص ال مهو (.)3
وا تدلوا بـ :
ياس و ا  { :إن
ةا ء
 .1لمف ةح ن لبي ه ي ا قافل :قافل اول

ت فوي ألمتي مف حدثت بس لنف هف مف ل يتك موا لو يعم وا بس } متفق

يس(.)0

.2ألنس تة ل يييال الم ا  ،ف ا يحةال بفلنياة كافلبيل والهباة  .وإن ناواو بق باس  ،ولشاف
بأةفبعس  ،ل يقل ليعف(.)1
وذهص الحنفية الء وقوع الطوق من المك و (.)3
وقفلوا :
د ال عف بحك الطوق ال يمنل الوقوع(.)7

( ) 1المر ص في ت تيص المع ص :نفة بن بد ال يد المط يي:دا الكتص الع مية :ص.290
( ) 2مرني المحتفج الء مع فة الففظ المنهفج  ،محمد بن احمد الشا بيني الخطياص،دا الكتاص الع مياة/0:
.001
( )3ينظ  :المدونة ،مفل بن انس بن مفل االةبحي دا الكتص الع مياة  ،84 /2 :المرناي  ،باد بان
لحمد بان قداماة المقد اي لباو محماد ت(  324هاـ)  ،دا احياف التا اث الع باي ،290/7:مرناي المحتافج
 ،018- 017 /0:المح ء بفالثف  ،ي بن محمد ـ المع ول بفبن حاي الظافه ي _ ت(013هاـ ) ،دا
الفك . 247 /7 :
()0ةحيح البخف ي ،2424 / 1 :ةحيح م . 113 / 1 :
( )1المرني .290/7/
( )3ينظ  :المب وط ،محمد بن احمد بن ابي هل ال خ ي  ،دا المع فة 404/20 :
( )7المب وط 404/20 :
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وقد ذهص الحنفية والمفلكية إلء لن األلففظ الةا يحة فاي الطاوق هاي مافدا ( ط اق )
ومف اشتق منهف لرة و فف  ،مثل  :ط قت  ،ولنت طفلق  ،ومط قة .إال لنس وي ن محمد
حمس تعفلء لنس إذا قافل لنات مط قاة بإ اكفن الطاف وتخفيال الاو ال يكاون طوقاف إال
بفلنية ألن هذا ال فظ لي مختص بفلن ف (.)1
وذهااص الشااففعية فااي المشااهو والحنفب ااة  ،إلااء لن الة ا يح للفاافظ ثوثااة هااي  :الطااوق
والف اق وال اح  ،ومف اشتق منهف لرة و فف  ،مثل  :ط قت  ،ولنات طافلق  ،ومط قاة ،
ف و قفل لنت مط قة بفلتخفيل كفن كنفية  ،لعد اشتهف و في الطوق (.)2
 -2الطوق الكنفئي :
اتفق الفقهف ء لن الطوق الكنفئي هو  :مف ل يوعل ال فاظ لاس  ،واحتم اس وليا و ،
فإذا ل يحتم س لةو ل يكن كنفية  ،وكفن لروا ل يقل بس شي  ،فو يقل بس الطوق إال مل
النية  ،ذل لن ال فاظ يحتمال الطاوق وليا و  ،فاو يةا ل إلاء الطاوق إال بفلنياة  ،ولماف
وقو س بفلنية فألن ال فظ يحتم س  ،فية ل إليس بهف(.)3
وقد للحق المفلكية الكنفيفت الظفه ا بفلة يح  ،فأوقعوا الطوق بهف بريا نياة ،
وهي الكنفيفت التي ت تعمل في الطوق كثي ا وإن ل توعل لس فاي األةال  ،وهاي لفاظ :
الف اق وال اح (.)0
والحنفب اة مال المفلكياة هناف فااي قاول القفعاي  ،إال لن مفهاو كااو الخ قاي لناس ال يقال بااس
الطوق من لي نية مط قف (.)1
وذهص الحنفية إلء لن الكنفئي يقل الطوق بس بفئنف مط قف  ،إال للففظف ق ي ة قد و اود لفاظ
الطوق الة يح فيهف  ،فيكون عيف  ،مثل  :ا تدي  ،وا تب ئي حم  ،ولنت واحدا .
والتقدي  :ط قت فف تدي  ،وط قت فف تب ئي حم  ،ولنت طفلق ط قة واحدا (.)3
المطلب الثاني :من حيث األثر الناتج عنه على نوعين :
الطوق ال عي :هو الاذي يكاون فياس الايوج مخيا ا ماف دامات فاي العادا باين ت كهاف ال
ي ا عهف حتء تنقعي دتهف  ،فتم لم هف فاو ي ا عهاف إال باولي و عافهف  ،وةاداق ،
وبين ا ت ف هف فقط فتكون يو تس  -لحبت ل ك هت  -بو ولي وال ةداق وال شهود ألن
ال عيااة يو ااة ي حقهااف طوقااس وظهااف و وإيااو و ويم ا إم اافكهف بفل عااة  ،ولااو ماافت
لحدهمف قبل تمف العدا وقبل الم ا عة و ثس البفقي منهمف  -وهذا ال خول فيس من لحد من
األئمة (. )7
لي ان ابن حي قفل :بو وص االشهفد ء ال عة (. )8
ااء الش ا ح الةااري  ،ابااو العباافس احمااد الةاافوي  ،دا

( )1ينظ ا :المب ااوط،71/3:حفشااية الةاافوي
المعف ل . 134 /2 :
()2ينظ  :اال  ،محمد بن اد يس الشففعي ،دا المع فة ،277 / 1 :المرني .291 / 7 :
( )3ينظ  :بدائل الةنفئل في ت تيص الش ائل  ،اباو بكا م اعود بان احماد الكف افني ،دا الكتاص الع مياة:
 ،143/3المدونة ،84 /2 :المرني  ،290/7/مرني المحتفج  ،018- 017 /0:المح ء .247 /7 :
() 0ينظ  :المنتقء ش ح الموطأ يمفن بن خ ل البف ي  ،دا الكتفص الع بي .3/0 :
( ) 1المرني .291/7 :
( )3ينظ  :المب وط .143 /3 :
( )7ينظ  :المرني  ، 238 / 3 :تحفاة المحتافج فاي شا ح المنهافج  ،ما بان اي بان لحماد الواديفشاي
األندل ي،ت هـ(  ،)840دا ح ا  ،مكة المك مة1043 ،هاـ،ط،1تحقياق  :باد بان اعفل ال حيافني
.108/8 :
( )8ينظ  :المح ء .080/9:

341

مجلة ديالى 0202 /

العدد الرابع و االربعون

قفل الحنفية  :واإلشهفد ء ال عة م تحص ندنف (. )1
 -2الطوق البفئن :هو الذي ال عة لس يهف إال لن تشف هي  -في لي الثوث  -باولي
 ،وةداق  ،و عفهف  ،ونفقتهف ياس فاي الطاوق ال عاي ماف دامات فاي العادا  ،وي حقهاف
طوقس  .وهو فل قيد النكفح في الحفل وهو ء نو ين :
ل -بفئن بينونة ةر ى  :فيكون بفلط قة البفئنة الواحدا  ،وبفلط قتين البفئنتين ،ويخت ل حك
كل واحد من النو ين  ،حتء ال يحل لس وط هف إال بنكفح ديد وال يةاح ظهاف و وإياو و
وال ي ي ال عفن بينهمف وال ي ي التوا ث وال يح ح مة ل يظة حتء ي وي لس نكفحهف
لن تتيوج بيوج آخ ألن مف دون الثوثة وإن كفن بفئناف فإناس يو اص يوال الم ا ال يوال
حل المح ية (.)2
ص -بافئن بينونااة كبا ى :وهااو ان يط قهااف ثوثااف وبهااف يايوال الم ا ويوال حاال المح يااة
ليعف حتء ال ي وي لس نكفحهف قبل التيوج بيوج آخ وذلا لقولاس ابحفنس  :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ
ﯻﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﯻ ﭼ(. )3
و ااوا ط قهااف ثوثااف متف قااف لو م ااة واحاادا ؛ ألن لهاال التأوياال اخت فااوا فااي مواعاال
التط يقة الثفلثة من كتفص قفل بععه هو قولاس تعافلء فاإن ط قهاف فاو تحال لاس مان بعاد
حتااء تاانكح يو ااف لي ا و بعااد قولااس الطااوق م تاافن فإم ااف بمع ا ول لو ت ا يح بإح اافن
وقفلوا اإلم ف بفلمع ول هاو ال عاة والت ا يح بفإلح افن هاو لن يت كهاف حتاء تنقعاي
دتهف وقفل بععه هو قولس تعفلء لو ت يح بإح افن ففلت ا يح هاو الط قاة الثفلثاة و اء
ذل ف الخب وكل ذل فئي لناس إن كافن الت ا يح هاو ت كهاف حتاء تنقعاي ادتهف كافن
تقدي قولس بحفنس وتعفلء فإن ط قهف فو تحل لس لي ط قهف تط يقة ثفلثة (.)0
المطلب الثالث :من حيث صفته على نوعين :
 -1طوق ني .
 -2طوق بد ي .
ق الفقهف الطوق من حيث وةفس الش ي إلاء اني وباد ي ي يادون بفل اني  :ماف
وافق ال نة في ط يقة إيقف س  ،والبد ي  :مف خفلل ال نة في ذل  ،وال يعنون بفل ني لنس
نة .
وقد اخت ل الفقهف في بعل لحوال كل من ال ني والبد ي  ،واتفقوا في بععهف اآلخ
 ،ء مذهبين :
المااذهص االول :ق ااموا الطااوق ماان حيااث وةاافس الش ا ي إلااء ااني وبااد ي  ،ول ا
يذك وا ل ني تق يمف  ،فهو نده ق واحد واليس ذهص مهو الفقهف (.)1
إال لن بعل الشففعية ق موا الطوق إلء ني وبد ي  ،ومف ليس نيف وال بد يف وهاو
الم ح نده (.)1
( )1ينظ  :المب وط.19/3 :
( )2ينظ  :بدائل الةنفئل،187 / 3 :المح ء .080/9:
( )3و ا البق ا:آية.234 :
( )0ينظ  :بدائل الةنفئل ،187 / 3 :مواهص ال يل في ش ح مختة خ يل  ،محمد بان محماد بان باد
ال حمن ( الحطفص )  ،دا الفك  ،144/0:البح ال ائق ش ح كني الدقفئق  :يين بن إب اهي بان محماد
بان محماد باان بكا 974 -923 (،هااـ) دا المع فاة ،بيا وت،31/0 :المرنااي  ،299/7:الفتافوى الكبا ى
،لتقي الدين ابن تيمية  ،دا الكتص الع مية ،221/3:المح ء .080/9:
( )1المرني.278/7 :
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والذي ليس نيف وال بد يف هو مف ا تثنفو الحنفية من البد ي .
وال ني ند ال مهو  :هو مف يشمل الح ن واألح ن ند الحنفياة معاف  .والباد ي
نده  :مف يقفبل البد ي ند الحنفية  ،إال لنها خافلفوه فاي لماو  ،لهمهاف  :لن الطاوق
الثوث في ثوث حيعفت ني ند الحنفية  ،وهو بد ي ند ال مهو .
وكذل الطوق ثوثف في طه واحد ل يةبهف فيس  ،فإنس ني ند الشففعية ليعف  ،وهو
واية ند الحنفب ة  ،اختف هف الخ قي (.)2
وذهص المفلكية :إلء لن مل الطوق ثوثف فاي طها واحاد محا ( ،)3وهاو واياة ثفنياة
ند الحنفب ة (.)0
ء مع فة ال ني والبد ي من الطوق الق آن وال نة .
والمدا
لمف الق آن فقولس تعفلء :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ (.)1
وقولس  { :فط قوهن لعدتهن } فيس األم بفلطوق في طه ل ي فمل  ،فياس لائو يعا
بفلم لا في تطويل العدا (.)3
ولمف ال نة فمف ةح ن ابن م  { :لنس ط ق ام لتس وهي حفئل في هد ول
ياس و ا ان ذلا ؟
يس و ف أل م بن الخطافص اول ةا ء
ةء
يس و :م و ف ي ا عهف ث ليت كهف حتء تطها ثا تحايل
فقفل لس ول ة ء
اي
ث تطه ث إن شف لم بعد وإن شف ط اق قبال لن يماس فت ا العادا التاي لما
و ل لن يط ق لهف الن ف } (.)7
المذهص الثفني :ان الطوق من حيث وةافس الشا ي اني وباد ي  ،وق اموا ال اني إلاء
ق مين  :ح ن ولح ن ففألح ن ،واليس ذهص الحنفية (.)8
ففألح ن لن يط ق ال ل ام لتس تط يقة واحدا في طها لا ي فمعهاف فياس ويت كهاف حتاء
تنقعي دتهف ) ؛ ألن الةحفبة عي تعافلء انه كافنوا ي اتحبون لن ال يييادوا فاي
الطوق ء واحدا حتء تنقعي العدا فإن هذا لفعل ناده مان لن يط قهاف ال ال ثوثاف
ند كل طه واحدا ؛ وألناس لبعاد مان النداماة ولقال عا ا بافلم لا وال خاول ألحاد فاي
ثوثة
الك اهة  ،والح ن هو طوق ال نة  ،وهو لن يط ق المدخول بهف ثوثف في
لطهف (.)9
نهمف لنس ط اق ام لتاس تط يقاة وهاي حافئل ثا ل اد لن
لمف وي ان ابن م عي
ياس و ا
ةا ء
اول
يتبعهف تط يقتين آخ اوين ند الق ئين البفقيين فب ا ذلا

( )1ينظ  :نهفية المحتفج الء ش ح المنهفج ،محمد بن شهفص الدين ال م ي ،دا الفك .3/7 :
( )2ينظ  :المرني.284/7 :
()3ينظ  :مواهص ال يل .39/0 :
( )0المرني.284/7 :
( )1و ا الطوق :آية.1 :
( )3ينظاااا  :لحكااااف القاااا آن الباااان الع بااااي ،محمااااد باااان بااااد اباااان الع بااااي االندل ااااي  ،المكتبااااة
الع مية.204/0:
()7ال افمل الةااحيح لومااف م ا باان الح اافج لبااو الح ااين القشااي ي الني اافبو ي ت 231هااـ  ،تحقيااق :
محمد ف اد بد البفقي ،دا إحيف الت اث الع بي ،بي وت392 ،ط2با ق (  ) 1071بافص تحا ي طاوق
الحفئل بري عفهف ولنس لو خفلل وقل الطوق وي م ب عتهف .
()8فتح القدي ،كمفل الدين بن بد الواحد (ابن الهمف )  ،دا الفك .238/3:
()9ينظ  :فتح القدي .238/3:
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تط يقاة }

فقفل :يف بن م  { :إن من ال نة لن ت اتقبل الطها ا اتقبفال فتط قهاف لكال قا
واو البيهقي  ،واو الدا قطني (.)1
وطوق البد ة لن يط قهف ثوثف بك مة واحدا لو ثوثف في طه واحد  ،فإذا فعل ذل وقل
الطوق وكفن فةيف  ،وكذا إيقفع الثنتين في طه واحد بد ة.
واخت فت ال واية في الواحادا البفئناة  .فقافل :إناس لخطاأ ال انة ؛ ألناس ال حف اة إلاء إثبافت
نف يا
ةفة يائدا في الخوص وهي البينونة  ،وقيل لنس ال يك و ل حف ة إلء الخوص
(.)2
حكم الطالق البدعي من حيث وقوعه :
اتفق مهو الفقهف ء وقوع الطوق البد ي  ،مل اتففقه ء وقوع اإلث فيس ء
المط ق لمخفلفتس ال نة المتقدمة  .فاإذا ط اق يو تاس فاي الحايل و اص ياس م ا عتهاف ،
فعااف لمث ا لاادى الحنفيااة فااي األةااح نااده  ،وقاافل القاادو ي ماان الحنفيااة  :إن ال عااة
م تحبة ال وا بة (.)3
وذهص الشففعي إلء لن م ا عة من ط قهف بد يف نة (.)0
و ب الحنفب ة ن ذل بفال تحبفص (.)1
وذهص المفلكية إلء تق ي البد ي إلء  :ح ا ومك وو  ،ففلح ا  :مف وقل في الحايل
لو النففس مان الطاوق مط قاف  ،والمكا وو  :ماف وقال فاي ليا الحايل والنفافس  ،كماف لاو
لوقعس في طه هف الذي فمعهف فيس  ،و ء هذا ي با المط اق فاي الحايل والنفافس اء
ال عة فعف ل ح مة  ،وال ي ب لي و ء ال عة وإن كفن بد يف(.)3
وهذا ك س مف دامت ال عة ممكنة  ،بأن كفن الطوق عيف  ،فإذا كفن بفئناف بينوناة
ةر ى لو كب ى تعذ ال وع وا تق اإلث .
وا تدلوا بـ :
ياس
مف ةح ن ابن م  { :لنس ط ق ام لتس وهي حفئل في هد ول ةا ء
ن ذل ؟ فقفل لس ول
يس و
و ف أل م بن الخطفص ول ة ء
يس و :م و ف ي ا عهف ث ليت كهف حتء تطه ث تحيل ث تطه ث إن شف
ةء
اي و ال لن يط اق لهاف
لم بعد وإن شف ط اق قبال لن يماس فت ا العادا التاي لما
الن ف } ( )7مفدا ذل ممكنف  ،فإذا ل يكن ممكنف ل بينونة امتنل ال وع .
( )1نن البيهقاي الكب ى،لحماد بان الح اين بان اي بان مو اء لباو بكا البيهقي،المتاوفء  ،018مكتباة
دا البفي،مكاااااة المك ماااااة ،1990 – 1010،تحقياااااق :محماااااد باااااد القااااافد طاااااف  ،334 / 7 :ااااانن
الاادا قطني ،ي باان ما لبااو الح اان الاادا قطني البراادادي(،ت هااـ )381دا المع فااة،بي وت– 1383،
،1933تحقياق  :ال ايد باد هفشا يمافني المادني  ، 31 / 0 :هاذو الييافدات التاي لتاء بهاف ان طااف
الخ ا فني لي ت في واية لي و وقد تك موا فيس.وإنس لتء في هذا الحديث بييفدات ل يتافبل يهاف  ،وهاو
عااعيل فااي الحااديث  ،ال يقباال مااف تف ا د بااس ،وقاافل ةاافحص " التنقاايح "  :قاافل اباان حباافن  :كاافن طااف
الخ ا اافني ةاافلحف  ،لي ا لنااس كاافن دي الحفااظ  ،كثي ا الااوه  ،فبطاال االحت اافج بااس  .ينظ ا  :نةااص
ال اية في تخ يج احفديث الهداية  ،مفل الدين بد يو ل اليي عي  ،دا الحديث.021/3:
( )2ينظ  :فتح القدي .274/3:
( )3ينظ  :المةد ال فبق .081/3:
( )0ينظ  :مرني المحتفج الء مع فة للففظ المنهفج .099/0 :
( )1ينظ  :المرني.284/7 :
( )3ينظ  :مواهص ال يل .39/0 :
( )7واو م ب ق (  ) 1071بفص تح ي طاوق الحافئل بريا عافهف ولناس لاو خافلل وقال الطاوق
وي م ب عتهف .
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نهماف لناس كافن إذا ائل ان ال ال يط اق
لمف وي ن { ابان ما عاي
ام لتس وهي حفئل يقول لمف لنت ط قتهف ط قة واحادا لو اثنتاين فاإن اول ةا ء
يس و لم و لن ي ا عهف ث يمه هف حتء تحيل حيعة لخ ى ث يمه هف حتء تطه ث
يط قهف قبل لن يم هف ولمف لنت ط قتهف ثوثف فقد ةيت تعفلء فيمف لم بس من طوق
ام لت وبفنت من م لت } (.)1
المطلب الرابع :من حيث وقت وقوع األثر الناتج عنه على ثالثة أنواع :
 -1من ي .
 -2مع ق ء ش ط .
 -3معفل إلء الم تقبل .
األةل في الطوق التن يي  ،إال لنس يقبل التع يق واإلعففة بفتففق الفقهف  ،ولس تفةيوت
ولحكف كمف ي ي :
ذهص الحنفية الء تق ي الطوق من حيث وقت وقوع األث النفتج نس ء ثوثة لنواع.
 - 1الطوق المن ي  :هو الطوق الخفلي في ةيرتس ن التع يق واإلعففة ،كقولاس  :لنات
طفلق ،لو اذهبي إلء بيت له  ،ينوي طوقهف (.)2
حكمه  :لنس ينعقد ببف ل ف قة في الحفل  ،ويعقبس لث و بدون ت اخ مف دا م توفيف لش وطس
 ،فإذا قفل لهف  :لنت طافلق  ،ط قات ل حافل وبادلت ادتهف  ،هاذا مال موحظاة الفاف ق باين
البفئن وال عي كمف تقد (.)3
 - 2الطوق المعفل  :هو الطوق الذي ق نات ةايرتس بوقات بقةاد وقاوع الطاوق ناد
ح ول ذل الوقت  ،كقولس  :لنت طفلق لول الشه القفد  ،لو آخ النهاف  ،لو لنات طافلق
لمس  .واليس ذهص مهو الفقهف (.)0
اال ان المفلكياة  :قاافلوا إذا لعااففس إلااء يماان ماافل قفةاادا بااس اإلنشااف  ،كقولااس  :لناات
طفلق لمس  ،فإنهف  ،تط ق ل حفل  ،فإن قةد بس اإلخبف دين ند المفتي (.)1
امف الحنفب ة  :فقفلوا إن قفل  :لنت طفلق لمس وال نية لس  ،فظفه كاو لحماد لن الطاوق
ال يقل  ،وقفل القفعي في بعل كتباس  :يقال الطاوق  ،وإن قةاد اإلخباف ةادق  ،ووقال
الطوق (.)3
حكمه  :لن الطوق المعفل إلء الم تقبل ينعقد ببف ل ف قة فاي الحافل  ،ولكان ال يقال باس
الطوق إال ند ح ول ل س المعفل إليس بعد ا تيففئس لشا وطس األخا ى  ،فاإذا قافل لهاف :
لنت طفلق آخ هذا الشه  ،ل تط ق حتء ينقعي الشه  ،ولو قفل  :في لولس ط قت لولس
 ،ولو قفل  :في شه كذا  ،ط قت في لولس ند األكث  .واليس ذهص ذهص مهاو الفقهاف
(.)7
( )1ال نن الكب ى  042 / 3 :حديث ق ( ،) 1712نن الدا قطني28 / 0 :حديث ق (.)77
()2ينظ  :بدائل الةنفئل .133 /3 :
()3ينظ  :المةد ال فبق.133 /3 :
( )0ينظا  :فااتح القاادي  ،27/0:المب ااوط ،132/3:اال  ،197/1:مرنااي المحتاافج ،147-141/0 :التاافج
واالك يل لمختة خ يل  ،محمد بن يو ل العبد ي الباواق  ،دا الكتاص الع مياة ، 311-309 /1 :تحفاة
المحتفج في ش ح المنهفج  ،92 /8 :اال .198/1 ،
()1ينظ  :التفج واالك يل لمختة خ يل .311-309 /1 :
( )3المرني .329/7 :
()7ينظا  :ينظ ا  :فااتح القاادي  ،27/0:التاافج واالك ياال لمختة ا خ ياال  311-309 /1 :اال ، 197/1:
تحفة المحتفج في ش ح المنهفج ،92 /8 :اال ،198/1 ،المرني .329/7 :
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 - 3الطوق المع ق ء ش ط :
هااو بااط حةااول معاامون م ااة بحةااول معاامون م ااة لخ ا ى ااوا لكاافن ذل ا
المعمون من قبل المط ق لو المط قة لو لي هف  ،لو ل يكن من فعل لحاد  .فاإن كافن مان
فعل المط ق لو المط قة لو لي همف مي يميناف م افيا  ،وذلا لماف فياس مان معناء الق ا ،
وهو  :تقوية ي الحفلل لو ي لي و ء فعل شي لو ت كس  ،كمف إذا قافل ليو تاس :
إن دخ ت الدا فأنت طافلق  ،وإن لا تادخ ي فأنات طافلق  .لو اء تةاديق خبا و  ،مثال
قولس  :لنت طفلق لقد قد ييد لو ل يقد  .فإن كفن الطوق مع قف ال ء فعل لحد ،كقولس :
لنت طفلق إن ط عت الشمس  ،لو قد الحفج  ،لو إن ل يقاد ال ا طفن  .كافن تع يقاف  ،ولا
ي يمينف  ،النتفف معناء اليماين فياس ،وإن كافن فاي الحكا مثال اليماين وإنماف امي تع ياق
الطوق ء ش ط ح فف ت ويا  ،لمشف كتس الح ل في المعنء المشهو  ،وهو الحث  ،لو
المنل  ،لو تأكيد الخب  ،نحو قولس  :و ألفع ن  ،لو ال لفعل  ،لو لقد فع ت  ،لو ل لفعل ،
ومف ل يو د فيس هذا المعنء  ،ال يةح ت ميتس ح فف .
وهنفل من الفقهف من لط ق يس اليمين ليعاف ،ولدوات الا بط والتع ياق هاي  :إن ،
وإذا وإذ مف وكل  ،وك مف  ،ومتء  ،ومتء مف  ،ونحو ذل  ،ك هف تفيد التع يق بادون تكا ا
إال  :ك مف  ،فإنهف تفيد التع يق مل التك ا .
وقاد يكااون التع يااق بادون لداا  ،كمااف إذا قاافل  -لهاف  :ااي الطااوق اأفعل كااذا  ،فهااو
بمثفبة قولس  :ي الطوق إن ل لفعل كذا  ،وهو  -التع يق المعنوي ،وقد اف باس العا ل
واليس ذهص ال مهو (.)1
حكمه :
اخت ل الفقهاف فاي ةاحة اليماين بافلطوق لو تع ياق الطاوق اء شا ط مط قاف اء
مذهبين:
المذهص االول :ةحة اليماين بافلطوق لو تع ياق الطاوق اء شا ط مط قاف  ،إذا ا اتوفء
ش وط التع يق اآلتية  :فإذا حةل الش ط المع ق يس وقل الطاوق  ،دون اشات اط الفاو
إال لن ينويس  ،وإذا ل يحةل ل يقل  ،وا في ذل لن يكون الش ط المع ق يس من فعل
الحفلل لو المح ول يهف  ،لو لي همف  ،لو ل يكن من فعل لحاد  ،هاذا إذا حةال الفعال
المع ق يس طفئعف ذاك ا التع يق .
واليس ذهص ال مهو (.)2
وذهص المفلكية إلء لنس إن ق طوقس بأم فاي يمان مافل ممتنال قاو لو افدا لو
ش ف حنث ل حفل  ،وإن قس بأم مفل وا ص فع اس قاو لو شا ف لو افدا فاو حناث
يس (.)3
وإن قس بأم في يمان م اتقبل  ،فاإن كافن محقاق الو اود لو مظناون الو اود قاو لو
فدا لو ش ف لو وبس ن ي ل حفل ،لمف إذا كافن الفعال مماف ال يمكناس فع اس اء حافل لعاد
القد ا يس مثل لن يقول :ام لتس طفلق إن ل لمس ال مف لو إن ل للج في الخيافط لو
لمنل الش ع منس مثل لن يقول :ام لتس طفلق إن ل لقتل فوناف لو إن لا لشا ص الخما وماف
ء الد المختف ،محمد امين بن م ابن فبادين ،دا الكتاص الع مياة،301/3 :
( )1ينظ  :د المحتف
المرنااي  ،333/7:ا اانء المطفلااص ش ا ح ول الطفلااص ،يك يااف باان محمااد باان يك يااف االنةااف ي  ،دا
الكتفص اال ومي .321/3:
( )2ينظ  :د المحتف ء الد المختف  ،301/3 :المرني .333/7:
( )3ينظ  :التفج واالك يل لمختة خ يل .303 /1 :
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لشبس ذل  ،فإنس يع ل يس الطوق إال لن ي ت ئ ء الفعل الذي منعس الش ع فيفع س قبل
لن يع ل يس الطوق فإنس يب في يمينس ويأث في فع س (.)1
المذهص الثفني :اليمين بفلطوق ال ي ي  -وا ب لو حنث  -ال يقل بس طوق  ،وال طوق
ي و ل ء ل فن ولس ة ء
ي و ل  ،وال يمين إال كمف لم
إال كمف لم
يس و (.)2
واليس ذهص ابن حي (.)3
وا تدل بـ :
ﯻ ﯻ ﯻﯻ ﭼ (.)0
 .1ﭧ ﭨ ﭽ ﯻ ﯻ
قفل ابن حي :
و ميل المخفلفين لنف هفهنف ال يخت فون فاي لن اليماين بافلطوق  ،والعتافق والمشاي إلاء
مكة  ،وةدقة المفل فإنس ال كفف ا نده فاي حنثاس فاي شاي مناس إال بفلوفاف بفلفعال  ،لو
الوفف بفليمين فةح بذل يقينف لنس ليس شي من ذل يميناف  ،إذ ال يماين إال ماف امفو
تعفلء يمينف (.)1
يس و قفل  { :مان كافن حفلفاف فاو
.2مف وي ن ابن م ن ول ة ء
يح ل إال بفهلل } متفق يس (.)3
و س الداللة:
ي و ل فإنس معةية وليس يمينف فف تفل اإلشكفل (.)7
لن كل ح ل بري
الترجيح:
والااذي يباادو لااي ا حااف و ا ا مااف ذهااص اليااس ال مهااو اةااحفص المااذهص االول
القفئ ين بةحة اليمين بفلطوق لو تع يق الطوق اء شا ط مط قاف  ،إذا ا اتوفء شا وط
التع يق ؛ وإنمف مي تع يق الطوق ء ش ط ح فف ت ويا  ،لمشف كتس الح ل في المعناء
المشهو  ،وهو الحث  ،لو المنل  ،لو تأكيد الخب  ،نحو قولس  :و ألفع ن  ،لو ال لفعال
 ،لو لقد فع ت  ،لو ل لفعل  .ومف ل يو د فيس هذا المعنء  ،ال يةح ت ميتس ح فف (.)8
المبحث الثالثث :حكم لطالم ع مر ق امر لط ملطط لطواللمط يلط م لط (لطفملس يلطقامل )
يلط لط لطم ئلط (لالنت نلت) .وفﯿه ثالثة مطالب:
المطلب االول  :الرسالة الخطية :
وتت ال فلة بفن يقو شخص بف فل فلة خطية مكتوبة بيدو ينص فيهف ء
ايقفع الطوق بألففظ ة يحة ؛ هل يقل طوقس ؟.
اخت ل الفقهف ء مذهبين:
المذهص االول:ان من كتص ة يح طوق ام لتس بمف يباين وقال وإن لا يناوو ؛ ألن الكتفباة
ة يحة فيس الطوق ؛ ألنهف ح ول يفه منهف المعنء فإذا لتء فيهف بفلطوق  ،وفه منهاف
( )1ينظ  :المةد ال فبق .311-309 /1 :
( )2المح ء 073/9:
()3المةد ال فبق 073/9:
()0المفئدا89 :
( )1المح ء 073/9:
( )3فمل الةاحيح المختةا ،محمد بان إ امف يل لباو باد البخاف ي ال عفاي ،دا ابان كثيا  ،اليمفماة
،بي وت،1987 – 1047 ،ط ،3تحقيق :مةطفء ديص البرف،1390 / 3 :ةحيح م .1237 / 3 :
( )7ينظ  :المح ء 073/9:
( )8ينظ  :المرني .333/7 :
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وقل كفل فظ ولقيف الكتفبة مقف قول الكفتص  .والياس ذهاص الحنفياة  ،والمفلكياة  ،والشاففعية
،والحنفب ة (.)1
فذهص الحنفية الء القول  :بوقوع الطوق بفلكتفبة وا لكفن المط ق قفد ا ء النطاق
ب فظ الطوق ا لي قفد  ،واشت طوا لوقوع الطوق بفلكتفبة ش طين .
الش ط األول  :لن تكون م تبينة .
والمقةود لن تكون مكتوبة بشكل ظفه يبقء لس لث يثبت بس  ،كفلكتفبة ء الو ق ،
لو األ ل  .فهو لن يكتص ء ق طفس لو لوح لو ل ل لو حفئط كتفباة م اتبينة لكان ال
ء و س المخفطبة ام لتس طفلق في أل ن نيتس ؛ فإن قفل  :نويت بس الطوق وقل  ،وإن
قفل  :ل لنو بس الطوق ةدق في القعف ؛ ألن الكتفبة ء هذا الو س بمنيلة الكتفبة ألن
اإلن فن قد يكتص ء هذا الو س وي يد بس الطوق وقد يكتص لت ويد الخط فو يحمل اء
الطوق إال بفلنية .
الش ط الثفني  :لن تكون م ومة .
الكتفبة إذا كفنت م تبينة وم ومة يقل الطوق بهف  ،نوى لو لا يناو  ،وإذا كفنات ليا
م تبينة ال يقل مط قف وإن نوى .
لمف إذا كفنت م تبينة لي م ومة ،فإن نوى يقل  ،وإال ال يقل وقيل  :يقل مط قف .
والكتفبة الم ومة نده هي  :مف كفن معتفدا ويكاون مةاد ا ومعنوناف  ،مثال ماف يكتاص
إلء الرفئص  ،والكتفبة الم تبينة هي  :ماف يكتاص اء الةاحيفة والحافئط واأل ل  ،اء
و س يمكن فهمس وق ا تس  .وإن كتص كتفبة م ومة ء ط يق الخطفص وال فلة مثل :
لن يكتص لمف بعد يف فونة فأنت طفلق لو إذا وةل كتفبي إلي فأنت طفلق يقل بس الطوق ،
ولااو قاافل  :مااف ل دت بااس الطااوق لةااو ال يةاادق إال لن يقااول  :نوياات طوقااف ماان وثاافق
ي و ال ؛ ألن الكتفباة الم اومة ف ياة م ا ى الخطافص لال
فيةدق فيمف بينس وبين
ياااس و ااا كااافن يب ااا بفلخطااافص مااا ا وبفلكتااافص لخااا ى
تااا ى لن اااول ةااا ء
وبفل ااول ثفلثااف ؟  ،وكاافن التب ي ا بفلكتاافص وال ااول كاافلتب ي بفلخطاافص فاادل لن الكتفبااة
الم ومة بمنيلة الخطفص فةف كأنس خفطبهف بهف بفلطوق ند الحعا ا فقافل لهاف  :لنات
طفلق لو ل ل إليهف وال بفلطوق ند الريبة فاإذا قافل  :ماف ل دت باس الطاوق فقاد ل اد
ة ل الكو ن ظفه و فو يةدق  ،ث إن كتص ء الو س الم و ولا يعق اس بشا ط
بأن كتص لمف بعد يف فونة فأنت وقل الطوق قيص كتفبة لفظ الطوق باو فةال لماف ذك ناف
لن كتفبة قولاس  :لنات طافلق اء ط ياق المخفطباة بمنيلاة الات فظ بهاف  .وإن قاس بشا ط
الوةول إليهف بأن كتص إذا وةل كتفبي إلي فأنت طفلق ال يقل الطاوق حتاء يةال إليهاف
(.)2
بش ط آخ
؛ألنس ق الوقوع بش ط الوةول فو يقل قب س كمف لو قس

وقفل المفلكية :

( )1ينظا :باادائل الةاانفئل ،149 /3 :حفشااية الد ااوقي ااء الش ا ح الكبيا  ،محمااد باان احمااد باان فااة
الد ااوقي الماافلكي ،دا احيااف الكتااص الع بياااة  ،380/2:شاا ح منهااء اال ادات منةااو باان ياااونس
البهوتي  ،فل الكتص  ،83 /3:كشفل القنفع ن متن االقنفع  ،منةو بان ياونس البهاوتي  ،دا الكتاص
الع مياة  .209 /1 :مرناي المحتافج  ،333 /0 :حفشايتف ق ياوبي و ميا ا  ،احماد اومة الق ياوبي واحمااد
الب ل ي مي ا  ،دا الكتص الع بية.329 /3 :
()2ينظ  :بدائل الةنفئل .149 /3 :
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يقل الطوق بفلكتفبة إن كتص الطوق م معف يس  ( ،نفويف لاس )  ،لو كتباس ولا يكان
لس نية فيقل بم د ف الس من كتفبة هي طفلق ،وإن كتبس لي تخي فيس  ،كفن األم بيادو
 ،إال لن يخ ج الكتفص من يدو (.)1
وقفل الشففعية :
وقفل الشففعية  :لو كتص نفطق ء مف يثبت يس الخط ك ق وثوص وح وخشص طوقف
ول ينوو ف رو ال يعتد بس ء الةاحيح ،وإن ناواو ولا يات فظ باس ( فافألظه وقو اس ) ألن
الكنفية ط يق في إفهف الم اد وقد اقت نت بفلنية  ،وألنهف لحد الخطافبين ف افي لن يقال بهاف
الطوق كفل فظ .)2( .
ااء القااول ف ا يقاال بااس الطااوق
و واياة اخا ى اان الشااففعية :اليقاال ألنااس فعاال مان قاافد
كفإلشف ا من نفطق  ،فإن ق ل ماف كتباس حافل الكتفباة لو بعادهف فةا يح  ،فاإن قافل  :ق لتاس
حفكيف مف كتبتس بو نية طوق ةدق بيمينس (.)3
وقاافل الحنفب ااة  :إن كتااص ة ا يح طااوق ام لتااس بمااف يتبااين وقاال وإن ل ا ينااوو الن الكتفبااة
ة يحة الطوق ألنهف ح ول يفه منهف المعنء فإذا لتاء فيهاف بافلطوق  ،وفها منهاف وقال
يس و لم بتب ي ال فلة وكفن
كفل فظ ولقيف الكتفبة مقف قول الكفتص ؛ ألنس ة ء
في حق البعل بفلقول  ،وفي حق آخ ين بفلكتفبة إلاء م او األطا ال ،وإن ناوى ت وياد
خطس لو ل له س لو ت بة ق مس ل يقل  ،ويقبل منس ذل حكمف (.)0
المذهص الثفني :ان الطوق اليقل واليس ذهص الظفه ية واالمفمية (.)1
قفل ابن حي الظفه ي  :ومن كتص إلء ام لتس بفلطوق ف يس شيئف .
قفل لبو محمد  :قفل تعفلء  { :الطوق م تافن } وقافل تعافلء  { :فط قاوهن لعادتهن }
يس وآلس و ا ا تط ياق
وال يقل في ال رة التي خفطبنف تعفلء بهف و ولس ة ء
ء لن يكتص إنمف يقل ذلا ال فاظ باس  -فةاح لن الكتافص لايس طوقاف حتاء ي فاظ باس إذ لا
يو ص ذل نص(.)3
وقفل االمفمية :
وال يقل الطوق بفلكتص مان دون ت فاظ ممان يح انس ( حفعا ا ) كافن الكفتاص  ( ،لو
يس
ن البفق
لفئبف ) ء لشه القولين  ،ألةفلة بقف النكفح  ،ولح نة محمد بن م
ال و إنمف الطوق لن يقول  :لنت طافلق " الخبا  ،وح انة ي ا ا ناس ياس ال او فاي
ل كتص بطوق ام لتس قفل  " :ليس ذل بطوق " .
قفل العفم ي :يقال باس ل رفئاص دون الحفعا  ،لةاحيحة لباي حمايا الثمافلي ان الةافدق
يس ال و في الرفئص ال يكون طوق حتء ينطق بس ل فنس  ،لو يخطس بيدو وهاو ي ياد باس
الطوق "  .وحمال اء حفلاة االعاط ا معاف  .ثا اء تقادي وقو اس ل عا و ا  ،لو

()1ينظ  :حفشية الد وقي ء الش ح الكبي .380/2:
()2ينظ  :مرني المحتفج  ،333 /0 :حفشيتف ق يوبي و مي ا.329 /3 :
()3ينظ  :المةد ان ال فبقفن .
()0ينظ  :ش ح منتهء اال ادات  ،83 /3:كشفل االقنفع ن متن االقنفع .209 /1 :
()1ينظ  :المح ء  ،010 /9:ال وعة البهية فاي شا ح ال معاة الدمشاقية ييان الادين بان اي العافم ي (
ال بعي ) دا العفل اال ومي  ،بيا وت كتافص الطاوق ( الطاوق بفلكتاص)  ،شا ائل اال او فاي م افئل
الحول والح ا  ،عف بن الح ن الهذلي(المحقق الح ي) م ة مطبو فتي ا مف يفن .9 /3 :
()3المح ء .010 /9:
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ية الشفهدين لكتفبتس حفلتهف ؛ ألن ذل بمنيلة النطق بفلطوق فو

مط قف ء و س يعتب
يت إال بفلشفهدين (.)1
الترجيح:
والذي يبادو لاي ا حاف و ا ا ان ماف ذهاص الياس ال مهاو اةاحفص الماذهص االول
القفئ ين ان من كتص ة يح طوق ام لتس بمف يبين وقل وإن ل ينوو  ،وذل ؛ ألن الكتفباة
ة يحة فيس الطوق ،وألنهف ح ول يفه منهف المعنء فإذا لتء فيهف بفلطوق  ،وفه منهف
يس و لما بتب يا ال افلة
وقل كفل فظ ولقيف الكتفبة مقف قول الكفتص ؛ ألنس ة ء
وكفن في حق البعل بفلقول (.)2
المطلب الثاني :الرسالة الصوتية (لطهل ف يلطهل ف لطقال ياالنترنيت) :
ولمف ال فلة فهي لن يبعاث الايوج طاوق ام لتاس الرفئباة بوا اطة شاخص فياذهص هاذا
الشخص(ال ول ) إليهف ويب رهف ال فلة اء و ههاف فيقال يهاف الطاوق ؛ ألن ال اول
ينقل كو الم ل فكفن كومس ككومس(.)3
ويناد ج تحاات هااذو ال اافلة اذا كاافن الطااوق بوا اطة الهاافتل ومااف شاافبهس ،فاافذا اتةاال
اليوج بيو تس ف معت ةوتس بوعوح قفئو لهف  :انت طفلق  ،وقل الطوق وذلا ل امفع
اليو ة ةوت يو هف ء و س اليقين ففن كفنت الففظ الطوق ة يحة وقل الطوق حفال
اال ان يكون مع قف فيقل بحةول الش ط المع ق ياس ،واليحتافج فاي وقو اس الاء نياة وان
كفنت الففظس كنفية احتفج نية في وقو س .
المطلب الثالث :الرسالة الصوتية المرئية (االنترنيت  ،والفيديو):
وتت بوا اطة ل هايا الهافتل ال ائاي واالنت نيات والفياديو .....الا بافن يتةال ال
بيو تس يقول لهف  :انت طفلق  ،ف معت قولس وشفهدتس ب اال هايا الماذكو ا وماف يقاو
مقفمهف وقل الطوق .
وقد يقو بع ل فلتس ء االنت نيت  ،او بف فل شا يط فياديو  ،او قا ص حف ابة
يهاف با
وقد ل يهف فلة ةوتية مةو ا مففدهف  :لنت طافلق فافذا ا ل ذلا
هذو اال هيا وشفهدت ال فلة الةوتية المةو ا المو س اليهف وقل الطوق .
وال فلة مثل  :لن يكتص لمف بعد ياف فوناة فأنات طافلق لو إذا وةال كتافبي إليا فأنات
طفلق يقل بس الطوق  ،ولو قفل  :مف ل دت بس الطوق لةو ال يةدق إال لن يقول  :نويت
ااي و اال ؛ ألن الكتفبااة الم ااومة ف يااة
طوقااف ماان وثاافق فيةاادق فيمااف بينااس وبااين
يااس و ا كاافن يب ا بفلخطاافص م ا ا
م ا ى الخطاافص لال ت ا ى لن ااول ة ا ء
وبفلكتفص لخ ى وبفل ول ثفلثف ؟  ،وكفن التب ي بفلكتفص وال ول كفلتب ي بفلخطافص فادل
لن الكتفبة الم ومة بمنيلة الخطفص فةف كأنس خفطبهف بهف بافلطوق ناد الحعا ا فقافل
لهف  :لنت طفلق لو ل ل إليهف وال بفلطوق ند الريبة فإذا قفل  :ماف ل دت باس الطاوق
فقد ل اد ة ل الكو ن ظفه و فو يةدق  ،ث إن كتص ء الو س الم و ول يعق س
بش ط بأن كتص لمف بعد يف فونة فأنت وقل الطوق قيص كتفبة لفظ الطوق باو فةال لماف
ذك نف لن كتفبة قولس  :لنت طفلق ء ط يق المخفطبة بمنيلة الت فظ بهف .
()1ال وعة البهية كتفص الطوق ( الطوق بفلكتص) .ش ائل اال و .9 /3 :
( )2ينظااا :بااادائل الةااانفئل ،149 /3 :حفشاااية الد اااوقي اااء الشااا ح الكبيااا  ،380/2:شااا ح منهاااء
اال ادات ،83 /3:كشااافل القنااافع  ،209 /1:مرناااي المحتااافج  ،333 /0 :حفشااايتف ق ياااوبي و ميااا ا /3 :
.329
( ) 3بدائل الةنفئل .123 /3 :
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وإن قااس بشا ط الوةااول إليهااف بااأن كتااص إذا وةاال كتاافبي إليا فأناات طاافلق ال يقاال
الطوق حتء يةل إليهف ؛ ألناس اق الوقاوع بشا ط الوةاول فاو يقال قب اس كماف لاو قاس
بش ط آخ .)1( ،
ولو ل ء ش يط فيديو او ق ص حف بة طوق يو تس ة يحف كفن او كنفية ونوى
في فلتس ( بةوتس وةاو تس) و اق الطاوق بوةاول الشا يط او القا ص كقولاس  :اذا
ب ر ش يطي او الق ص او الد فأنت طفلق فأنهف تط ق بب ولس لهف م و يس م ا فا
ل ش ط المذكو وهو الب وغ لهف ،ففن انمحء حتء ل يبق منس كو يكون فلة لي انمحء
الش يط او الق ص ل يقل الطوق وإن وةل وكذل اذا عفع.
فإن كتص شخص في كتفص طوق يو تس ة يحف لو كنفية ونوى و ق الطوق بب وغ
الكتفص ( إذا ب ر كتفبي ) لو وةل إلي لو لتف ( فأنت طفلق فإنمف تط اق بب ولاس ) لهاف
مكتوبف ك س م ا فا ل ش ط  ،فإن انمحء ك س قبل وةولس ل تط ق  ،كمف لو عفع ولو بقي
لثا و بعااد المحااو ولمكاان ق ا تااس ط قاات  ،ولااو ذهااص ااوابقس ولواحقااس كفلب اام ة والحمدلااة
وبقيت مقفةدو وقل  ،بخول مف لو ذهص موعل الطوق لو انمحق ؛ ألنس ل يب رهف ميل
الكتفص  ،وال مف هو المقةود األة ي منس(.)2
الخاتمة :
 .1يع ل الطوق اةطوحف :حل قد النكفح ب فظ الطوق ونحوو ،او هو تة ل مم و
ل يوج بو بص فيقطل النكفح  ،وهو اليخت ل ن التع يل ال روي كثي ا .
.2الطوق لنواع مخت فة تخت ل بح ص النظ إليس،فمن حيث الةيرة الم تعم ة فياس يكاون
ء نو ين ة يحف  ،وكنفية .
 .3اتفق الفقهف  ،ء لن ال فظ الة يح في الطوق هو  :مف لا ي اتعمل إال فياس لفلباف ،
لرة لو فف  ،وهو مف ثبت حكمس الش ي بو نية مف ل يحل بافل فظ مان قا ائن الحافل ماف
يادل اء ةاادق نيتاس فاي إ ادا ليا الطاوق  ،فاإن و اادت ق يناة تادل ااء اد قةاادو
الطوق ةدق قعف وديفنة  ،ول يقل بس يس طوق واليس ذهص مهو الفقهف .
 .0ذهص الحنفية والمفلكية إلء لن للففظ الطوق الة يحة هاي مافدا ( ط اق ) وماف اشاتق
منهف لرة و فف  ،مثل  :ط قت  ،ولنت طفلق  ،ومط قة .
 .1وذهص الشففعية في المشاهو والحنفب اة  ،إلاء لن الةا يح للفافظ ثوثاة هاي  :الطاوق
والف اق وال اح  ،ومف اشتق منهف لرة و فف  ،مثل  :ط قت  ،ولنات طافلق  ،ومط قاة ،
ف و قفل لنت مط قة بفلتخفيل كفن كنفية  ،لعد اشتهف و في الطوق.
 .3امف الطوق الكنافئي فهاو  :ماف لا يوعال ال فاظ لاس  ،واحتم اس وليا و  ،فاإذا لا يحتم اس
لةو ل يكن كنفية  ،وكفن لروا ل يقل بس شي  ،فو يقل بس الطوق إال مل النية بفتفق
الفقهف .
 .7اال ان المفلكية للحقوا الكنفيافت الظافه ا بفلةا يح  ،فاأوقعوا الطاوق بهاف بريا نياة ،
وهي الكنفيفت التي ت تعمل في الطوق كثي ا وإن ل توعل لس فاي األةال  ،وهاي لفاظ :
الف اق وال اح .

( ) 1المةد ال فبق.149 /3 :
( ) 2ينظ  :بدائل الةنفئل ،149 /3 :مرني المحتفج 333 /0 :
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 . 8وذهص الحنفية إلء لن الكنفئي يقل الطوق بس بفئنف مط قف  ،إال للففظاف ق ي اة قاد و اود
لفاظ الطاوق الةا يح فيهاف  ،فيكاون عياف  ،مثال  :ا تادي  ،وا اتب ئي حما  ،ولنات
واحدا .والتقدي  :ط قت فف تدي  ،وط قت فف تب ئي حم  ،ولنت طفلق ط قة واحدا.
 .9ومن حيث األث النفتج نس يكون ء نو ين :طوق عاي ،و بافئن ،فافل عي :هاو
الذي يكون فيس اليوج مخي ا مف دامت في العدا بين ت كهف ال ي ا عهف حتء تنقعي دتهف
وبين ا ت ف هف فقط فتكون يو تس.
 .14والبفئن :هاو الاذي ال عاة لاس يهاف إال لن تشاف هاي  -فاي ليا الاثوث  -باولي ،
وةااداق  ،و عاافهف  ،ونفقتهااف يااس فااي الطااوق ال عااي مااف داماات فااي العاادا  ،وي حقهااف
طوقس  .وهو فل قيد النكافح فاي الحافل وهاو اء ناو ين  :بافئن بينوناة ةار ى فيكاون
بفلط قة البفئنة الواحدا  ،وبفلط قتين البفئنتين  ،وكب ى وهو :ان يط قهف ثوثف وبهاف يايول
الم ويوال حل المح ية ليعف حتء ال ي وي لس نكفحهف قبل ان تنكح يو ف آخ .
 .11ويكون من حيث وةفس الش ي إلء ني وباد ي ي ياد الفقهاف بفل اني  :ماف وافاق
ال نة في ط يقة إيقف س  ،والبد ي  :مف خفلل ال نة في ذل  ،وال يعنون بفل ني لناس انة
.
 .12ومن حيث وقت وقوع األث النفتج نس ء ثوثة لنواع  :يكاون من ايا  ،مع قاف ء
ش ط  ،معفل إلء الم تقبل.
 .13ول طوق ن ط يق ال فلة الخطية والةوتية (الففكس والنقفل) والةاوتية الم ئياة
(االنت نيت) تفةيوت :ففل فلة الخطية :تت بفن يقو شخص بف فل فلة خطية كتبهاف
بيدو ينص فيهف ء ايقفع الطوق بألففظ ةا يحة ؛ هال يقال طوقاس ؟ اخت ال الفقهاف فاي
ذل .
.10فذهص مهو الفقهف الء ان من كتص ة يح طوق ام لتس بمف يبين وقل وإن ل ينوو
؛ ألن الكتفبة ة يحة فيس الطوق ؛ ألنهف ح ول يفه منهف المعنء .
 .11اشت ط الحنفية لوقوع الطوق بفلكتفبة  :لن تكون م تبينة لي  :مكتوبة بشكل ظفه
يبقء لس لث يثبت بس  ،كفلكتفبة ء الو ق  ،لو األ ل  ،وان تكون م ومة والكتفبة إذا
كفنت م تبينة وم ومة يقل الطوق بهف  ،نوى ل ل ينو.
 .13يقل الطوق بفلكتفبة إن كتص الطوق م معف يس  ( ،نفويف لس )  ،لو كتبس ولا يكان
لس نية فيقل بم د ف الس من كتفبة هي طفلق ،وإن كتبس لي تخي فيس  ،كافن األما بيادو ،
إال لن يخ ج الكتفص من يدهعند المفلكية .
 .17وقفل الشففعية  :لو كتص نفطق ء مف يثبت يس الخط ك ق وثاوص وح ا وخشاص
طوقف ول ينوو ف رو ال يعتد بس ء الةحيح ،وإن نواو ول يت فظ بس ( فافألظه وقو اس )
ألن الكنفية ط يق في إفهف الم اد وقد اقت نت بفلنية  ،وألنهف لحد الخطفبين ف افي لن يقال
بهف الطوق كفل فظ .
 .18وقفل الحنفب ة  :إن كتص ة يح طوق ام لتس بمف يتبين وقل وإن لا يناوو الن الكتفباة
ة يحة الطوق ألنهف ح ول يفه منهف المعنء فإذا لتاء فيهاف بافلطوق  ،وفها منهاف وقال
الطوق .
 .19امف ابن حي الظفه ي واالمفمية ذهبوا الء د وقوع الطوق بفل فلة وقافل ا ابان
حي الظفه ي  :ومن كتص إلء ام لتس بفلطوق ف يس شيئف .وقفل االمفمية :يقل باس ل رفئاص
دون الحفع وال يكون طوق حتء ينطق بس ل فنس  ،لو يخطس بيدو وهو ي يد بس الطوق .
 .24اذا كفن الطوق بوا طة الهفتل ومف شفبهس ،اذا اتةل اليوج بيو تس ف معت ةوتس
بوعوح قفئو لهف  :انت طفلق  ،وقال الطاوق وذلا ل امفع اليو اة ةاوت يو هاف اء
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و س اليقين ففن كفنات الفافظ الطاوق ةا يحة وقال الطاوق حافال اال ان يكاون مع قاف فيقال
بحةول الش ط المع ق يس ،واليحتفج في وقو س الء نية وان كفنت الففظس كنفية احتافج
نية في وقو س .
 .21ال اافلة الةااوتية الم ئيااة (االنت نياات  ،والفيااديو) :وتاات بوا ااطة ل هاايا الهاافتل
ال ائي واالنت نيت والفياديو بافن يتةال ال بيو تاس يقاول لهاف  :انات طافلق  ،ف امعت
قولس وشفهدتس ب اال هيا المذكو ا ومف يقو مقفمهف وقل الطوق .
 .22قد يقو بع ل فلتس ء االنت نيت  ،او بف فل ش يط فيديو  ،او قا ص حف ابة
يهاف با
وقد ل يهف فلة ةوتية مةو ا مففدهف  :لنت طافلق فافذا ا ل ذلا
هذو اال هيا وشفهدت ال فلة الةوتية المةو ا المو س اليهف وقل الطوق .
 .23ولو ل ء ش يط فياديو او قا ص حف ابة طاوق يو تاس ةا يحف كافن او كنفياة
ونوى في فلتس ( بةوتس وةو تس) و ق الطوق بوةول الش يط او الق ص كقولس :
اذا ب را شا يطي او القا ص او الد ا فأنات طاافلق فأنهاف تط ااق بب ولاس لهااف م ا و يس
م ا فا ل ش ط المذكو وهو الب وغ لهف ،ففن انمحء حتء ل يبق منس كو يكون فلة لي
انمحء الش يط او الق ص ل يقل الطوق وإن وةل وكذل اذا عفع.
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