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Abstract: 

 This paper discusses modern issues related to the 
rights of divorced women. The paper consists of an 
introduction, two chapters, and an epilogue. The first chapter 
is titled: Moral Rights of Divorced women, which highlights 
the emotional and psychological difficulties women face 
after their divorce in our societies, and demonstrates that 
moral rights are more important than financial rights. The 
second chapter is titled: Financial Rights of Divorced 
Women, which discusses various contemporary problematic 
issues which confound divorced women in our times, and 
analyzes those issues from a jurisprudential point of view. 
The paper also discusses various issues, such as the list of 
the household furniture, alimony, the waiting period 
financial support, monthly child support, and child custody. 
Finally, the epilogue mentions conclusions and 
recommendations presented to whom it may concern. 
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 املكدمة

احلؿُد هلل ، والصالُة والًالُم ظذ شقِدكو حمؿد رشقِل اهلل ، صذ 

 اهلُل ظؾقف وظذ آلف وصحٌف وَمـ وآه ، وبعد 7 

ِة  سكُْم املسأِة امُلَطٖلَكِة داِق وكػؼِي الِعدَّ ِر الصَّ ــ ادشتؿؾُي ظذ مَمخَّ

حلضوكِي لؾصغر واُدتَعِي وحمتقيوِت قوئؿي ادـؼقٓت ) الَعْػش ( وحؼِّ ا

ت احلوجُي إىل إلؼوء الضقء  مْضٌْع واحلصقِل ظذ كػؼِي ادحضقن ــ اصتدَّ

، وٓختالِف ( 1)ظؾقف ، وبقوِن ُحْؽِؿف لؾـوس ، لعؿقم الٌؾقى بف ذم زمــو

كظِر الـوس إلقف ، مو بني ُمـِْصٍػ ظودٍل ُمَمدٍّ لؾحؼقق ظذ وجففو 

راِوٍغ ، َيُعدُّ ُطْؾَؿ ادرأِة اكتصورًا ، الصحقح ، ومو بني ُُمِْحٍػ ُمـَتِؼٍؿ مُ 

فو رجقلًي وافتِخورًا .   وَمـَْعفو حؼَّ

ب ، وأكصوٌر ومذَهى ، ومو بني هذا  ولؽؾٍّ مـفام رأٌى وَمْْشَ

قـَدثِر ، وَضِػَؼ الظؾُؿ يـتِْش، فوحتوج الـوُس إىل رايي الِعؾِؿ  وذاك كود احلؼُّ

َد طؾامِت الؾقؾ ، أن ُترَفَع ذم شامء اجلفؾ ، وإىل كقر ا ٌَدِّ لْشع أن يًطَع لُق

                                                           

ِى الطالق ! ، فػل إحصوئقوت الزواج والطالق ـ حًى  1 ًَ
( مرُص إوىل ظودقًّو ذم كِ

م كون ظدُد 6112اجلفوز ادركزى لؾتعٌئي العومي واإلحصوء ـ طفر أتك : ذم ظوم 

( ، بقـام كون ظدُد حوٓت  625862ي ) حوٓت الزواج ادؼقَّد ذم إوراق الرشؿقَّ 

م زواج ) 6119( حموكؿ . ورم ظوم  2218( ملذوكقَّي و )  166196الطالق ) 

حموكؿ ( . ورم ظوم  6229ملذوكقَّي ( و )  156626( ، والطالق )  616212

ملذوكقَّي ( و )  611889( ، وكون حوٓت الطالق )  559218م : زواج ) 6115

 ( حموكؿ . 5896
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حتك يؽقن اجلؿقُع ظذ بصرٍة مـ أمرهؿ ، وظذ كقٍر وهدايٍي مـ رشِع 

َؿ احلؼقَق  ًِّ ؿ وشـي كٌقِّفؿ ، ولتؼريى ادقوقع يؿؽـ لـو أن ُكؼ رِّبِّ

ادتعؾِّؼي بودرأة ادطؾَّؼي إىل كقظني مـ احلؼقق 7 أوهلام احلؼقق ادعـقيي ، 

ي ـ ذم كظرى ـ أوىل بوٓظتـوء  وثوكقفام يي ، واحلؼقق ادعـقيَّ احلؼقق ادودِّ

يي ، وذلؽ ٕنَّ احلؼقَق ادعـقيَي تعـك  وآهتامم مـ احلؼقق ادولقي ادودِّ

 احساَم ادرأِة كنكًوكٍي ، هلو كؾُّ احلؼقق وظؾقفو كؾُّ القاجٌوت .

و الـظَر إلقفو فطالُقفو ٓ يعـك مقََتو ودفـَفو ذم كظر ادجتؿع ، أ

امتي ، كام هق دْأُب إراذِل والًػفوء، أو حرموََنو  يٌي والشَّ بـقٍع مـ الرِّ

مـ حؼِّ الـؽوح مرًة أخرى ، كام هل العوداُت ظـد بعض ادجتؿعوت ، أو 

مًي حقًَّي ،  ٌَفو حؼَّ حضوكِي صغِرهو ، وإكام هل مو زالً إكًوكًي ُمؽرَّ شْؾ

وكحًي ذم تصحقِح مًوِرهو ، وضالُقفو ٓ يعـك والػرصُي أموَمفو مو زالً ش

َنويَي احلقوة هلو ، وإكام قد يؽقن بولـًٌِي هلو بدايَي احلقوة الزوجقَّي احلؼقؼّقي 

مع زوٍج آخَر ، فؾفذا كوكً احلؼقُق ادعـقيُي آكَد ـ ذم كظرى ـ مـ احلؼقق 

ظون مو تذهُى وَتـَْػُد وُتـَػُؼ بؿرور إيوم ، وهلذا يـؼًُؿ  ادولقي التل ُهْ

ي لؾُؿطؾَّؼي ، والثوكك ذم  ني 7 أحدمهو ذم احلؼقق ادعـقيَّ بحُثـو إىل صؼَّ

 احلؼقق ادولقي .

 أضباب اختٔازى ملْضْع البشح :  
ــ إلؼوُء الضقء ظذ القاقع ادممل الذى اكحرف ذم معظؿف ظـ 1

ـِ الْشع الْشيػ ذم التعومؾ مع هذه ادًللي .  َشـَ
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ارشني وادشتغؾني بولثؼوفي اإلشالمّقي والعؿِؾ ــ تٌرصُة الد6

ٌَي ظذ هذا القاقع ادممِل . َظِقىِّ بوٕحؽوم الػؼفقَّي ادستِّ  الدَّ

هو 2 ــ إطفوُر إحؽوم الػؼفقَّي التل تعولٍ هذه الؼضقََّي ، وكْْشُ

 بني ظؿقم الـوِس لتقظقتِفؿ وتؼقيؿفؿ .

ٌٍ  مل أضَّؾِع ـ حًى جفدىالدزاضات الطابكة :  وضوقتك ـ ظذ بح

ٌُ ذم مؽوٍن واحٍد أو  يـوقش ادًوئَؾ ادًتحدثَي التل ظوجلفو هذا الٌح

َؼِي  َي لؾُؿطؾَّ ٌٍ جيؿع احلؼقَق ادعـقيَّ ظذ كًٍؼ واحٍد ، ومل أضَّؾِع ظذ بح

 ويًتػقُض ذم َتعداِدهو .
 ادتدُٓد يف ٍرا البشح : 

ي لؾؿرأة ادطؾََّؼي1 ، وآهتاممُ  ِّبو قٌؾ احلؼقق  ــ إبراُز احلؼقق ادعـقيَّ

 ادولقي .

َتْعِصَقٍي ٓ ُتقَصُػ بلَنو ضالٌق وٓ ُخْؾٌع ، 6 ًْ ــ التؽققُػ الػؼفكُّ حلولٍي ُم

دٌة بقـفام ، وأثوُر ادستٌُي ظذ ذلؽ .  وإكام هل مسدِّ

ــ رفُع اإلصؽوِٓت وَدْفُعفو ظـ قوئؿي ادـؼقٓت الشوئعي ذم بعض 2

ٌُْؾداِن وإ  حؽوُم الػؼفّقي ادستٌي ظؾقفو .ال

ٌْؽي ( ، وآختالُف فقف بني 9 ُن ذم قوئؿي ادـؼقٓت ) الشَّ ــ الذهُى اُددوَّ

 الزوجني .

ًُ إىل ذلؽ شٌقاًل ،  ميَر البشح : َرَصدتُّ القاقَع مو اشتَطع

ًُ ظوداِت الـوس وأظراَففؿ ـ وخوصًي ذم مرَص ـ ذم التعومؾ مع هذه  ٌَّع وَتَت

ًُ كؾَّ تعومٍؾ بام يؾقؼ بحؽؿف الػؼفكِّ ، وقد رَصدتُّ الؼضقَّ  ي ، وَقَرك
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بعضًو ممّو كوكً حتظك بف ادرأُة اُدطؾَّؼُي ذم صدر اإلشالم لَقْظفَر الػرُق بني 

مو كون وبني مو آل إلقف إمُر أن ، ومل أغػْؾ تطقَر الزمون وادؽون 

يؾقُؼ بولػؼقف أن  والٌقئوت وإظراف ، فذلؽ ٓ يؿؽـ إغػوُلف ، وٓ

ـٍ غِر زمـف ،  ِ والتطقر ، وإّٓ ظوش ذم زم يعقش مـعزًٓ ظـ هذا التغرُّ

 وظرٍص غِر ظرِصه .

ًُ أن ُأقًؿف إىل خطة البشح :  ٍؾ دقوقع الٌحٌ رأي وبعد تلمُّ

مؼدمٍي وبوبني وخومتي ، أمو ادؼدمي فذكرُت فقفو أشٌوب اختقورى 

ٌََع لؾؿقوقع والدراشوت الًوبؼي واجل ٍَ ادتَّ ديَد ذم هذا الٌحٌ وادـف

 فقف .
َؼي ،  وأمو الػصُؾ إوُل فعـقاُكف : احلؼقق ادعـقّيي لؾؿرأة اُدطؾَّ

 وفقف مخًُي مطولى 7

 ادطؾى إول : ادرأة بني تؽريؿ اإلشالم وإهوكي اجلوهؾقَّي .

 ادطؾى الثوكك : كظرُة ادجتؿع إىل ادرأة اُدطؾَّؼي .

َجً بعد ضالِقفو .ادطؾى الثو  لٌ : كظرُة ادجتؿع إلقفو إذا تزوَّ

 ادطؾى الرابع : الـُّشقُز ٓ ُيًِؼُط صقئًو مـ ادفر .

 ادطؾى اخلومس : ويٌؾ َدـ أكؾ حؼَّ ادرأة .

َؼي ، وفقف  وأمو الػصؾ الثوكك فعـقاكف : احلؼقق ادولّقي لؾؿرأة اُدطؾَّ

 ثامكقُي مطولى 7

َؼي واُدختؾِعي . ادطؾى إول : الػرق  بني حؼقق اُدطؾَّ
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 ادطؾى الثوكك : حولٌي مشفقرٌة 7 ٓ هل ُخْؾٌع وٓ هل ضالٌق .

داق . ُر الصَّ  ادطؾى الثولٌ : احلؼ إول : ممخَّ

ة .  ادطؾى الرابع : احلؼ الثوكك : كػؼي العدَّ

 ادطؾى اخلومس : احلؼ الثولٌ : ادتعي .

 : حمتقيوت قوئؿي ادـؼقٓت .ادطؾى الًودس : احلؼ الرابع 

 ادطؾى الًوبع : احلؼ اخلومس : الـػؼي الشفرّيي لألوٓد .

 ادطؾى الثومـ : احلؼ الًودس : احلضوكي .

 اخلومتي والتقصقوت .

  الػفورس



 آــــــــــةزالد   
 

 

(455) 

 الفصل األّل
 اذتكُْم املعيَُّْٓة للنسأة املطٖلَكة

 املطلب األّل
 ٍلَّٔةاملسأُة بني تهسٓٔه اإلضالو ّإٍاىِة ادتا

هو مـ َشَؼط   (1)جوء اإلشالُم واجلوهؾّقُي حَتُطُّ مـ َقْدِر ادرأِة وَتُعدُّ

ادتوع ، فال ققؿَي هلو وٓ وزَن ذم أغؾى إحقون ، فؽوكً ُتقَرُث كام 

ـُ َحقًَّي ذم ِصَغِرهو ،  (6)تقَرُث اإلبُؾ والَغـَؿ ، والًقُػ والؼَدح ، وُتدف

                                                           

( َشَؼُط ـ بػتح الًني والؼوف ـ : الردُئ احلؼُر مـ ادتوع والطعوم ، ومـف ققؾ ٕحشوء  1

( 6/295الذبقحي كولَؽِرش وادرصان َشَؼٌط . الؼومقس ادحقط لؾػروزآبودى )

ط. وزارة السبقي والتعؾقؿ بجؿفقريي مرص  219ط.احلؾٌك ، ادعجؿ القجقز ص 

 العربقي .

( ، ذم تػًر شقرة  9896صحقحف ، ذم كتوب التػًر برقؿ ) ( روى الٌخورى ذم  6

الـًوء ظـ ابـ ظٌوس ذم تػًر ققلف تعوىل ) ٓ حيِؾُّ لؽؿ أن ترثقا الـًوَء َكْرهًو ( 

َجفو ،  قول : كوكقا إذا موت الرجُؾ كون أولقوؤه أحؼَّ بومرأتِف ، إن صوء بعُضفؿ تزوَّ

ُجقهو ، وإن صوءوا مل ُيز جقهو ، َفُفؿ أحؼُّ ِّبو مـ أهؾِفو ، فـزَلً وإن صوءوا زوَّ وِّ

 هذه أيُي ذم ذلؽ .ا.هـ 

ـُف ِمـ   قول الؼرضٌكُّ : قول الزهرىُّ وأبق ُِمَْؾز : كون مـ ظودَتؿ إذا موت الرجُؾ ُيْؾِؼك اب

فو ومـ أولقوئفو ،  ًِ غِرهو ، أو أقرُب ظصٌتِف ثقَبف ظذ ادرأة ، فقصَر أحؼَّ ِّبو مـ كػ

َجفو فنن صوء  ًُ ، وإن صوَء زوَّ َجفو بغِر صداٍق إّٓ الصداَق الذى أْصدَقفو ادق تَزوَّ

مـ غِره وأخَذ صداَقفوومل ُيعطِفو صقئًو ، وإن صوء ظَضَؾفو ) أي وقََّؼ ظؾقفو ( 

لتػَتِدَى مـف بام وِرَثتْف مـ ادقً ، أو متقَت فِرَثفو ، فلكزل اهلُل ) يو أهيو الذيـ آمـقا ٓ 

لؽؿ أن ترثقا الـًوَء َكْرهًو ...( أيي . قول الؼرضٌكُّ : وادؼصقُد مـ أيي حيؾُّ 
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َعدُّ إكجوُِّبو شًٌٌو مـ أشٌوب اخِلزى والعور ، إمعوكًو ذم التشوؤِم مـفو ، ويُ 

 حتك يتقاَرى والُدهو ظـ الـوس حَذرًا مـ تعقِره بنكجوِب الٌـوت .

َقّدًا وهق  ًْ قول تعوىل ) وإذا ُبْشِّ أحُدهؿ بوٕكَثك َطؾَّ وجُفُف ُم

ُؽف ظذ ُهقٍن أم َيُدشُّ  ًِ َ بف أُيؿ  مو ُبْشِّ
ِ
ف كظقؿ ـ يَتقاَرى مـ الؼقِم ِمـ ُشقء

 (86ـ 85الـحؾ ) ذم الساب أٓ شوء مو حيؽؿقن ( 

ٌي  وكون كثٌر مـ أهِؾ اجلوهؾقِي كذلؽ ، ولؽـ كوكً هـوك قؾَّ

قؾقؾٌي تعرُف ققؿَي إكثك وٓ ترى بام يػعؾف أخرون ، ومـ همٓء زيُد 

ـِ زيد، أحِد العْشِة  ـِ ُكَػْقؾ ، والُد الصحوبكِّ اجلؾقؾ شعقِد ب ـُ ظؿرٍو ب ب

ِي إبراهقؿ ، ادُ  ٌْشيـ بوجلـي، كون زيٌد مـ احلـػوء ، أي يعٌد اهللَ ظذ مؾَّ

ًَ الصغرَة مـ الدفـ حقًَّي ( .  وكون حُيِقك اَدْقُءودَة ) أي يـؼُذ الٌـ

ًِ أبك بؽر الصديؼ رى اهلل ظـفو  فػل الٌخورى ظـ أشامء بـ

ـِ ُكَػقؾ قوئاًم ُمًـِدًا طفرَ  ـَ ظؿرو ب ًُ زيَد ب ه إىل الؽعٌِي يؼقل : قولً : رأي

ـِ إبراهقَؿ ظؾقف الًالُم غرى ،  يو معَْش قريش ، واهلل مو مـؽؿ ظذ دي

وكون حُيِْقك اَدْقءودَة ، يؼقُل لؾرجؾ ـ إذا أراد أن يؼُتَؾ ابـَتف ـ : أكو أْكِػقَؽ 

ًَ دَفعُتفو إلقَؽ ،  ُمْمكَتفو ، فقلخذهو ، فنذا ترظرَظً قول ٕبقفو : إن ِصئ

 ًَ   (1)َكَػقُتَؽ ُمْمكَتفو  وإن ِصئ

                                                                                                                                          

ـَ ظـ الرجول  إذهوُب مو كوكقا ظؾقف ذم جوهؾقتِفؿ ، وأَّٓ دُمَعَؾ الـًوُء كودول ، ُيقَرْث

 (  2/1228كام ُيقَرُث ادوُل . ا.هـ مـ تػًر الؼرضٌك ، شقرة الـًوء ) 

 ( .  2565توب مـوقى إكصور برقؿ ) ( أخرجف الٌخورى ذم ك 1
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م ادرأَة ، وأظذ صلََنو ، ورفَع قدَرهو ، فػل  ثؿ جوء اإلشالُم فؽرَّ

ُي الَقداع ،  أظظؿ ََجٍْع صِفده رشقُل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وهق َحجَّ

َـّ ظقاٌن ظـدكؿ ( وقول  (1)َخطى ذم الـوس قوئاًل ) اتؼقا اهللَ ذم الـًوء فنَن

ٌٍ آخَر ) ُح  ُة ذم حدي ْقُى والـًوُء ، وُجِعَؾً ُقرَّ ٌَِّى إىَلَّ مـ ُدكقوكؿ الطِّ

اًل أحدًا  (6)ظقـك ذم الصالة ( ًُ ُمَػضِّ ٌٍ آخَر ) ولق كـ ، وقول ذم حدي

ًُ الـًوء ( ؾ  .... (2)َلَػضَّ

 
 

  
 
 
 
 

                                                           

( أخرجف مًؾؿ ذم صحقحف مـ حديٌ جوبر بـ ظٌداهلل ذم صػي حٍ الـٌكِّ صذ اهلل  1

 هـ .1299م ـ 1666( ط. ادشويخ  5/191ظؾقف وشؾؿ ، كتوب احلٍ) 

( مـ حديٌ أكس بـ مولؽ، وصححف  2626( صحقح أخرجف الـًوئك برقؿ ) 6

 2/18لذهٌك ، وصححف احلوفظ ابـ حجر ذم الػتح ) ( ووافؼف ا6/199احلوكُؿ) 

. ) 

( ، وظزاه صوحُى كـز العامل لًعقد 2/199( أخرجف الٌقفؼكُّ ذم الًــ الؽزى ) 2

( 12/992بـ مـصقر والطزاكك ذم : بوب ذم العدل بني العطقَّي هلؿ . كـز العامل ) 

. 
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 املطلب الجاىى
 ىظسُة اجملتنع إىل املسأِة امُلَطٖلَكة

صدر اإلشالم إىل ادرأة  ــ كوكً كظرُة ادجتؿع ادًؾِؿ ذم1 

َؼِي كظرًة ُمـِْصَػًي ُمْشِػَؼًي ذم غولى إحقون ، فؾؾؿرأِة اُدطؾَّؼِي مـ  اُدَطؾَّ

آحسام والتؼدير مثُؾ مو لغِرهو مـ الـًوء ادتزوجوت ، وكون التعوُمُؾ 

 مع اُدطؾَّؼوت وإرامؾ مٌـِّقًو ظذ الرمحِي والشػؼي . 

ـُ ظٌد اهلل   قول : ُضؾَِّؼً خولتك ثالثًو ، فخرجً روى جوبُر ب

دُّ ) أي تؼطُع (كْخاًل هلو ، فؾِؼَقفو رجٌؾ فـفوهو ، فلتً  )أي مـ بقتِفو ( دَمُ

الـٌكَّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فذكَرت ذلؽ لف ، فؼول هلو : ) اخُرِجك 

ِقك أو تػعذ معروفًو (  ى كْخَؾِؽ ، فنكَِّؽ ظًك أن َتَصدَّ  (1)َفُجدِّ

ْعفو الـٌكُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ ممورشي ظؿؾِفو الذى فؾؿ يؿـ 

فو ، وهك ُمطؾَّؼٌي ، بؾ أبوح هلو ذلؽ ، صلَنو صلن غِرهو مـ  ًَ تؽِػك بف كػ

 الـًوء .

وروى ُموهٌد قول : اشُتْشِفد رجول يقم ُأُحٍد ، فآَم كًوؤهؿ ) أي 

َـّ ُمتجوِوراٍت ذم َـّ ( وُك َن أرامَؾ أيوَمك ٓ زوَج هل ـَ الـٌكَّ  ِِصْ داٍر ، فِجئ

 ًُ َتقِحُش بولؾقؾ ، فـٌَِق ًْ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فُؼْؾـ : يو رشقَل اهلل ، إّكو ك

ْركو إىل بققتِـو . فؼول الـٌكُّ صذ اهلل ظؾقف  ٌَدَّ ظـد إحداكو ، فنذا أصٌحـو َت

                                                           

الٌوئـ وادتقرمَّ ظـفو  ( أخرجف مًؾؿ ذم كتوب الطالق ، بوب جقاز خروج ادعتدة 1

 ( . 6669( ، وأبق داوود برقؿ )  1952زوُجفو ذم الـفور حلوجتفو برقؿ ) 
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َـّ الـَّقَم َفؾْ  َـّ ، فنذا أَردتُّ َـّ مو بدا لُؽ ـَ ظـد إحداُك ْث دَّ َتُمْب ) أي وشؾؿ : حَتَ

َـّ إىل بقتِفو .   (1)ترِجع ( كؾُّ امرأٍة مـُؽ

َؿر  ًَّ فؾؿ يؿـع الـٌكُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إراِمَؾ مـ آجتامع لؾ

َـّ َوْقُع ادصقٌي ، ولؽـ  َـّ الٌعض ، حتك خيِػَّ ظـف ي مع بعِضف ًَ واُدماك

َـّ ذم اد ٌََتف َـّ ، فوحسَم رغ َـّ بودٌقً ذم بققَِتِ ماكًِي ، وحرص ظذ أمَرُه

َـّ أملَ الِػراق َوَوْقَع ادصقٌي . َـّ بام خيػػ ظـف  تطققِى خقاضِِرِه

َؼي ، وهك ذم 6  ت كظرُة ادجتؿِع ادعوِص لؾؿرأِة اُدطؾَّ َ ـ وتغرَّ

الغولى كظرٌة قوشَقٌي ، ِمْؾُمهو الطَؿُع ذم اُدطؾَّؼي ، وِصعوُرهو آصطقوُد ذم 

َرُة إشوشقُي مـ الطالق ذم ُمتؿعوتـو ، ادوء الَعؽِر ، فودرأُة  هل ادتيِّ

ُي لصولح الزوج غولًٌو .  وتتحقَُّز الثؼوفُي التؼؾقديَّ

َؼي ، حقٌ تذهُى  وأصٌح الطالُق َوْصَؿًي بولـًٌِي لؾؿرأة اُدطؾَّ

الثؼوفُي الشوئعُي والشعٌقَُّي إىل أَنو َتصُر َمْغـاًَم ، وَمطَؿعًو ، ومطَعاًم ! ، 

َـّ مطؾَّؼوٌت ، حَذرًا مـ ِشقوِط لذلؽ ك ِػنَي أَنَّ جد غولٌقََّي اُدطؾَّؼوت خُيْ

ئوِب اجلوئعي . ـَي ، َوَهَربًو مـ الذِّ ًِ  إل

َؼي تْؾَؼك صعقَبًي  بؾ إكـو كجد ُفَرَص الزواج مرًة أخرى لؾؿطؾَّ

ُع ، وهذا يٌِغك التجِربَي ، فصورت  ؽَّ ًَ ذَّ ، وهذا يَت ًَ كٌرًة ، ففذا يَت

ْؾعِي الؽوِشدِة ذم ُشقِق الؾِّئوم ، أو كولشوِة اهلذيَؾِي ذم ادُ  ًِّ َؼُي ـ غولًٌو ـ كول طؾَّ

ئوب .  َمْرَظك الذِّ

                                                           

(  9/22( وظٌد الرزاق ذم مصـػف ) 9/922( أخرجف الٌقفؼك ذم الًــ الؽزى ) 1

 ( . 16199برقؿ) 
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ـُ ُيراقُى ربَّف 2  ـ والقاجُى صقوكُي ادجتؿع ظـ مثؾ ذلؽ ، فودمم

وُيراظك حرموِت الـوس ، وَيُعدُّ هذه ادرأَة ادطؾَّؼَي كلختِف أو بـتِف ، ففؾ 

َض ُلَؽٌع لٌِـْتِف أو أختِف بؿثؾ هذه يؼٌُؾ مًؾ ٌؿ لف كخقٌة أن يتعرَّ

 ادضويؼوت، أو جيؾَِدهو ِّبذه الـَّّظرات ؟! .

كالَّ واهللِ ٓ يرى مًؾٌؿ ِّبذا أبدًا بْؾف مممـًو ، ولـؼَتٌِْس مـ الًـي 

ح ِحرَص الـٌكِّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ِحػِظ حرمي  ادْشفِي مثوًٓ يقوِّ

ي إىل الصقوكي والعػوف . إظراض ، و  تقجقِف إمَّ

فػل احلديٌ : جوء صوبٌّ إىل الـٌكِّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فؼول : يو 

كو ؟! ، فصوح الـوُس فقف ) أي أو صؽقا ظذ  رشقل اهلل : أتلَذُن ىل ذم الزِّ

ٌَف ( فؼول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : ادُن مـِّك ، فدكو  الػْتِؽ بف لشـوَظِي مو ضَؾ

ُمِّؽ ؟ قول : ٓ ، جعؾـك اهلُل فِداَك ، فؼول : كذلؽ مـف فؼ
ِٕ ٌُّف  ول : أحُتُ

ٌُّف ٓبـتؽ ؟ قول : ٓ ، قول :  الـوُس ٓ حُيٌقكف ٕمفوَِتؿ ، ثؿ قول : أحت

َي ،  ًَ واخلولَي والعؿَّ كذلؽ الـوس ٓ حيٌقكف لٌـوَتؿ ، حتك ذكر إخ

ذ صدِره وقول:الؾفؿ ويؼقل : كذلؽ الـوُس ٓ حُيٌقكف ، ثؿ ووع يَده ظ

ـ َفْرَجف . فؾؿ يُؽ بعد ذلؽ صٌئ أبغَض إلقف  ٌَف وَحصِّ ٌَف واغػر ذك ر قؾ ضفِّ

 . (1)مـ الزكو 

                                                           

( مـ  9296( ، والطزاكك ذم الؽٌر ) 8/682( صحقح : أخرجف أمحد ذم ادًـد )  1

 ديٌ أبك ُأمومي .ح
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ٌُ وإن كون خوّصًو بولزكو إٓ أنَّ ادعـك ادًتػوَد أظؿُّ مـ  فوحلدي

 الزكو ، وهق صقوكُي أظراض الـوس كام حُتىُّ أن يصقَن الـوُس ِظرَوؽ .

ؼُي ُتعوكك ادراَر الطوفَح مـ هذه ادجتؿعوت ـ والعقوُذ وادرأُة ادطؾَّ 

بوهلل تعوىل ـ فـظرُة الـوِس قوشقٌي ، وألًـُتفؿ ِشقوٌط ُمْؾِفٌٌي ، حتتوُر ادرأُة 

كقػ تـجق مـ لًون هذا وكظرِة ذاك ! ، ولقس هلو إٓ أن تعتصَؿ بؽتوِب 

و وشـِي كٌقِّفو ، وأن تتّيَع إىل اهلل تعوىل أن  يعصَؿفو مـ كؾِّ ُشقء ، رِّبِّ

َع الصَز وإن كون ُمّرًا ، وتصِزَ  وحيػَظفو مـ كؾِّ بؾِقٍَّي ، وظؾقفو أن تتجرَّ

َي وُيزيَؾ الُؽْربي . ٌَاًل ، حتك يرفَع اهلُل الُغؿَّ  ظذ ِوَرِ الزمون وإن كون َج
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 املطلب الجالح
 ىظسُة اجملتنع إلَٔا إذا تصََّّدت بعد طالِقَا

ٌْؽِقوت ! ، والـوُس ُتَعدُّ هذه ا دًللُي ذم ظرصكو مـ اُدضِحؽوت اُد

أمُرهؿ ظجقٌى غريٌى ، فال هؿ رمِحقهو وتركقهو حني ُضؾََّؼً ، وٓ هؿ 

َجً بعد ضالِقفو ، فنذا َوَجَدت اُدطؾَّؼُي فرصًي  رمِحقهو وتركقهو إذا تزوَّ

ُس ، ٓ هل ضقًٌي لؾزواِج مـ آخَر بعد ضالِقفو مـ إوِل ، مل يرمْحفو الـو

َجفو ، وأخذوا يؾقكقَنام بللًـتفؿ ، وخيقوقن ذم  وٓ َمـ تَزوَّ

جيي  أظراِوفام، ومل يُعد لؾـوس ُصْغٌؾ شقى الؽالِم ذم صلن هذه الزِّ

 اجلديدة! .

جًو مـ غِرهو ،  وتؽقن ادصقٌُي أكَز إذا كون هذا الزوُج متزوِّ

الرجَؾ مـ امرأتِف ،  فقؼقلقن ظـ الثوكقي : )َخطَّوفُي الرجول ( ، خطػً

ًْ بقَتف ، وهؽذا ! ، مـطٌؼ غريى ، وتـوُوٌل  وحَرَمْتف مـ أوِٓده ، وخَرَب

ون ، واهللُ  ون وٓ ُيَغرِّ مـ الـوس ظجقى ، ٓ َيـَْتُفقن وٓ َيرمحقن ، ُيَعرِّ

ُ وٓ ُيَعرِّ .   تعوىل ُيَغرِّ

ون ذم وإكؽ لتعجُى حني ترى الػرَق بني مو ذم ظرصكو وبني مو ك

الصدر إول ، كون الصحوبُي رى اهلل ظـفؿ أَبّر هذه إمِي قؾقبو ، 

َوأظؿَؼفو ظؾام ، وأقؾَّفو تَؽؾُّػو ،اختورهؿ اهلُل لُصحٌِي كٌقِّف صذ اهلل ظؾقف 

ْحُى الؽراُم كون زواُج ادطؾََّؼي ذم ظرصهؿ أمرًا   الصَّ
ِ
وشؾؿ ، همٓء

ـٍ وٓ  مرفقض . ضٌقعّقًو ومؼٌقًٓ غَر ُمًَتفَج

 وإلقؽ أمثؾًي ظذ ذلؽ ، وهك قؾقٌؾ مـ كثر ، وَغْقٌض مـ َفْقض :
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َجً ظٌَد اهلل بـ أبك بؽر الصديؼ 1  ًُ زيٍد ، تزوَّ ـ ففذه ظوتَِؽُي بـ

َجً  ًْ بعده ظؿَر بـ اخلطوب ، فُؼتِؾ ظـفو ، فتزوَّ ج فُؼتِؾ ظـفو ، فتزوَّ

ام ، فُؼتَِؾ ذم الػتـي  بَر بـ العقَّ ـَ (1)بعده الزُّ َجً بعده احلًُنَي ب ، فتزوَّ

ه ظـ الساب ، ومل  ، فُؼتؾ ظـفو ذم كربالء ، وكوكً أوَل َمـ رَفع خدَّ ظذٍّ

ْج بعد ذلؽ .   تتزوَّ

ـُ ظؿر ـ مـ َقٌِقؾ الُػؽوهي ـ : َمـ أراد الشفودَة  حتك قول ظٌُد اهلل ب

ْج ظوتؽَي .  فؾقتزوَّ

ًُ ققٍس ، صوحٌي الؼصي ادش6 فقرة ذم ضالق ـ وهذه فوضؿُي بـ

َؼفو آِخَر ثالث  (6)الثالث ، تزوجً مـ أبك ظؿرو بـ حػص ، فطؾَّ

ـُ أبك شػقون ، فؼول هلو صذ اهلل  ٌَفو أبق جفٍؿ ومعوويُي ب تطؾقؼوت ، فخَط

ـَ زيٍد (   .(2)ظؾقف وشؾؿ : ) اكؽِِحك أشومَي ب

ًُ ُظَؿْقس ، أشؾؿً وبويعً ، وهوجَرت مع 2  ـ وهذه أشامُء بـ

ر بـ أبك ضولٍى إىل احلٌشي ، وموت صفقدًا ذم غزوة ُمْمَتي ، زوِجفو جعػ

                                                           

ًُ زيد بـ ظؿرو بـ ُكَػْقؾ ، 5/62( الٌدايي والـفويي ٓبـ كثر )  1 ( ،وهك ظوتؽُي بـ

ـُ  ًُ شعقد بـ زيٍد ، أحِد العْشة ادٌْشيـ بوجلـي ، مل يذكر اب أحد احلـػوء ، وهك أخ

ٌَفو ، فؼولً : أخوُف  أن  كثر زواَجفو مـ احلًني بؾ ذكر أنَّ ظذَّ بـ أبك ضولٍى خَط

 ُتؼتََؾ .

اًل ظـفو ذم حؼقق ادطؾَّؼي الٌوئـ ذم الًؽـك والـػؼي ٓحؼًو .  6  ( شقلتك الؽالُم مػصَّ

ٍُ احلديٌ ٓحؼًو ، والؼصي ذم شر أظالم الـٌالء )  2  ( .2/892( شقلتك ختري
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َؾْتف ، ثؿ تزوجً  ًَّ َؾف ، فَغ ًِّ فتزوجفو أبق بؽٍر وموت ظـفووأوََص أن ُتغ

ـَ أبك ضولٍى   .(1)بعده ظذَّ ب

ـُ الـي ، 9  ًُ ِمْؾحون ، تزوجفو مولُؽ ب ـقهذه أمُّ ُشَؾقؿ بـ

ـَ مولؽ ، فؼتؾ ظـفو زو ُجفو، فخطٌفو أبق ضؾحي وولدت لف أكَس ب

إكصورىُّ ، وكون مْشكًو ، فروقً أن يؽقن مفُرهو اإلشالَم ، فنن 

َجْتف ، فلشؾؿ هلل وتزوجفو  .  (6)أشؾؿ تزوَّ

ًُ ثعؾٌي ، أشؾؿً وبويعً رشقل اهلل صذ اهلل 8 ـ وهذه ظْػراُء بـ

ظؾقف وشؾؿ ، ورزقفو اهلُل شٌعًي مـ القلد ، كؾُّفؿ أدركقا غزوَة بدٍر 

ذًا ، ثؿ م ـَ رفوظي ، فقلدت لف ُمعوذًا وُمَعقَّ ًؾؿني ، تزوجً احلورَث ب

ـُ ظٌِد يولِْقؾ ، فقلدت لف خولدًا  جفو ُبَؽْرُ ب ضؾََّؼفو فؼدمً مؽَي ، فتزوَّ

ـُ  وإيوشًو وظوقاًل وظومرًا ، ثؿ رجعً إىل ادديـي فراجعفو احلورُث ب

 .  (2)ًؾؿنيرفوظي ، فقلدت لف ظقفًو ، وصفدوا بدرًا كؾُّفؿ م

ْج إّٓ   ٌَـو حمؿدًا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مل يتزوَّ بؾ إنَّ شقَدكو وحٌق

َـّ ثقٌِّوٍت ، أي شٌؼ هلـ  َثقًٌِّو، مو ظدا ظوئشي كوكً بِؽرًا ،وبؼقُي كًوئف ُك

 الزواُج بغِره صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ .

                                                           

 ( . 2/869( ، شر أظالم الـٌالء ) 1/991( صػي الصػقة )  1

 ( .2/829أظالم الـٌالء ) ( ، شر 1/992( صػي الصػقة ) 6

 ( .1/999( صػي الصػقة )  2
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ًُ خقيؾد ، تزوجً أوًٓ مـ أبك  ففذه أوُل زوجوتِف خدجيُي بـ

ـِ ظٌد اهلل هولَي  ـَ ظوبد ب ـِ ُزرارَة التؿقؿك ، ثؿ تزوجً بعده ظتقَؼ ب ، (1)ب

 ثؿ تزوجفو بعدمهو رشقُل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ . 

ًُ َزْمَعي ، الزوجُي الثوكقي لرشقل اهلل ، كوكً حتً  وهذه َشْقَدُة بـ

ـِ ظؿرو العومرى ، وتزوجفو رشقُل  ْؽران بـ ظؿرٍو أخك ُشَفقؾ ب ًَّ ال

 . (6)ذ اهلل ظؾقف وشؾؿ قٌؾ اهلجرةاهلل ص

ثؿ الزوجُي الثولثي ، وهك ظوئشي ، دخؾ ِّبو بعد اهلجرة ، وهك 

 القحقدة التل كوكً بِؽرًا . 

ثؿ الزوجُي الرابعي وهك أمُّ شؾؿي ، موت ظـفو زوُجفو أبق شؾؿي 

ـُ ظٌد إشد ادخزومك ، ذم العوم الرابع لؾفجرة ، ثؿ خطٌفو رشقل  ب

 . (2)اهلل وتزوجفو

ـِ اخلطوب ،  ًُ ظؿَر ب ثؿ الزوجُي اخلومًي ، وهك حػصُي بـ

َِتو مـ ُخـَْقس بـ  تزوجفو الـٌكُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بعد اكؼضوء ِظدَّ

فؿك ،الذى موت مـ ُجرٍح أصوبف ذم غزوة ُاُحد ًَّ  . (9)ُحذافي ال

                                                           

 (2/961( شر أظالم الـٌالء ) 1

 ( .2/812( الًر )  6

 ( .2/999( الًر ) 2

 ( .2/961( شر أظالم الـٌالء ) 9
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فو أمقؿي بـً  ًُ جحش ، أمُّ ثؿ الزوجي الًودشي ، وهك زيـُى بـ

ى ظؿي رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ، كوكً زيـُى حتً ظٌد ادطؾ

جفو اهلُل لـٌقِّف  زيد بـ حورثي ، مقىل رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ، فزوَّ

 .(1)مـ فقق شٌع شاموات 

ًُ احلورث ، أم ادممـني ،  ثؿ الزوجي الًوبعي ، وهك ُجَقْيِرَيي بـ

فو مًوف ـِ ظؿِّ ع بـ صػقان بـ أبك مـ بـك اُدصَطؾؼ ،كوكً حتً اب

) صورت أشرَة حرٍب ( ، فلظتؼفو رشقُل اهلل صذ اهلل  ًْ ٌَِق ًُ َػر، ف الشُّ

 .(6)ظؾقف وشؾؿ ، وجعؾ ظتَؼفو صداَقفو 

ثؿ الزوجي الثومـي ، وهك أم حٌقٌي بـً أبك شػقون ، ارتدَّ زوُجفو 

ُظٌقد اهلل بـ جحش بـ ربوب إشدى ظـ اإلشالم ، وكوكو بوحلٌشي ، 

ٌُفو لف ، وأْصدَقفو فٌعٌ إ لقفو رشقُل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َمـ خيط

 . (2)الـجوصكُّ أربعامئَي ديـوٍر إكرامًو لرشقل الؾفصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

ثؿ الزوجي التوشعي ، وهك صػقي بـً ُحَقّك بـ أخطى ، أم 

ـُ أبك احُلَؼْقؼ ، فُؼتؾ ظ ـفو ادممـني رى اهلل ظـفو ، تزوجفو أوًٓ شالُم ب

ـُ أبك احُلَؼْقؼ ، فُؼتؾ ظـفو يقم خقز ، وكوكو مـ  ، ثؿ َخَؾَػف ظؾقفو كِـوكُي ب

صعراء القفقد ، فُلهت يقم خقز ، فتزوجفو رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

 .(9)وشؾؿ ،وجعؾ ِظتَؼفو صداَقفو 

                                                           

 ( .2/951( ، شر أظالم الـٌالء ) 9961( صحقح الٌخورى برقؿ ) 1

 ( .2/958( الًر ) 6

 ( .2/958( الًر )  2

 ( .2/966( شر أظالم الـٌالء )  9
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وهذه الزوجُي العورشة ، وهك مقؿقكي بـً احلورث اهلاللقي ، 

وأخً أم الػضؾ امرأة العٌوس ، تزوجفو أوًٓ  خولي ظٌد اهلل بـ ظٌوس

ـُ  مًعقد بـ ظؿرو الثؼػك قٌؾ اإلشالم ، فػورقفو ، وتزوجفو أبق ُرْهؿ ب

ًَ فراِغف مـ  ى فامت ، فتزوجفو الـٌكُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وق ظٌد العزَّ

 . (1)العؿرة 

وهذه الزوجُي احلوديَي ظْشَة ، زيـى بـً ُخَزيؿي ، أم ادممـني ،  

ُقتؾ زوُجفو ظٌد اهلل بـ جحٍش يقم ُأُحٍد ، فتزوجفو رشقل اهلل صذ اهلل 

 . (6)ظؾقف وشؾؿ ، ومل متؽٌ ظـده شقى صفريـ أو أكثر ثؿ موتً 

وهـوك زوجوٌت ُأَخُر لؾـٌك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ غر مو شٌؼ ،  

َـّ رشقُل اهلل صذ اهلل ظؾقف  إَّٓ أن أهؾ التقاريخ اختؾػقا 7 هؾ دخؾ ِّب

َـّ ثقٌوٍت . َـّ كّؾف َـّ ؟ ، وك َـّ ومل يدخؾ ِّب  وشؾؿ أو ظؼد ظؾقف

دُر إوُل هلذه إّمي مـ  أرأيً أخك ادًؾَؿ مو كون ظؾقف الصَّ

َـّ الزواَج مـ واحدٍة أو أكثَر ـ بولـًٌي   ! ، وٓ حتًٌ
ٍ
رمحٍي وصػؼٍي واحتقاء

َغَػ بولـًوء ، أو ُحىَّ الز ٌُف الشَّ ٌَْعُثف وشٌ ـّ ، وإكام هلؿ ـ كون م يودة مـف

كون لف مؼصٌد أشؿك مـ ذلؽ ، وهق تضؿقُد ُجرٍح معـقىٍّ أصقًٌ بف 

ادرأة ، أو إيقاء أهٍة موت ظوئُؾفو ذم شٌقؾ اهلل ، أو مًوكدُة امرأٍة ارتدَّ 

زوُجفو ظـ اإلشالم ، أو التخػقُػ مـ أظٌوء وىلِّ هذه ادرأة ، كلن يؽقن 

 ا كثَر العقول قؾقَؾ ادول ، وهؽذ

                                                           

 ( .2/969( الًر ) 1

 ( . 2/959( الًر )  6
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زًا لؾزواج مـفو ، وإن  وٓ موكَع أن يؽقن َجوُل ادرأة اخِلْؾِؼكُّ حُمَػِّ

ُد الدوافُع ، وٓ يتعورُض بعُضفو مع بعٍض ، ضودو  كوكً ثقًٌِّو ، فؼد تتعدَّ

ـو ورشظف لـو رشقُلـو صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  كوكً ذم حدود مو شؿح بف ربُّ

إمؽوكقوُتف واشتعداداُتف ، ولؽـ ٓ ، ولؽؾِّ حولٍي مو يـوشٌفو ، ولؽؾِّ رجٍؾ 

ٌْـِك َقرْصًا فقْفِدَم ِمرْصًا ! .  َي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 آــــــــــةزالد   
 

 

(454) 

 املطلب السابع
ُٓطكُط غٔئّا مً املَس  اليُُّػُْش ال 

وكٌدُأ هذا ادطؾَى بًماٍل وهق : ُشقُء ُخُؾِؼ ادرأِة أثـوَء ققوِم احلقوِة 

 طالق؟الزوجقَِّي هؾ يًتؾِزُم إشؼوَط بعِض حؼقِقفو ظـد ال

ًي إزواج ،  وهق شماٌل يشقُع ظذ ألًـي كثٍر مـ الـوس وخوصَّ

فقلتك الزوُج شوئاًل ظـ حؼقق ادرأِة بعد تطؾقِؼف هلو ، وظـد إجوبتف ظـ 

شمالف ، وبقوِن مو جيُى لؾؿرأِة ظؾقف مـ حؼقق بعد الطالق ، يًتؽثُر 

ادرأَة كوكً شقِّئَي  تؾؽ احلؼقق ! ، وجُيودُل لؾتخؾُِّص مـفو ، ُمَتعؾِّاًل بلنَّ 

، ٓ ُتطوق ، هل التل أجْللْتف إىل الطالِق إجلوًء ،  (1)اخُلُؾِؼ ، شؾقطَي الؾًِّون

َصً ظؾقف معقَشَتف تـغقصًو ، فؽقػ يغَرُم كؾَّ هذه احلؼقق ؟! ، وكقػ  كغَّ

َِتو ؟! .  ِظْْشَ
ِ
قء ًُ ُؾ هل جزءًا مـ هذه اخلًورة ، معومَؾًي هلو ب  ٓ تتحؿَّ

أنَّ كشقَز ادرأِة ٓ ُيًِؼُط صقئًو مـ َمفِرهو ، فودفُر جيُى :  ّادتْاُب

بولعؼِد ، ويًتؼرُّ كوماًل بولدخقل ، وجيُى كصُػف إذا ضؾََّؼفو قٌؾ الدخقل، 

َد تطؾقِؼفو قٌَؾ الدخقل ُيقِجى هلو كصَػ ادفر ، مع أنَّ  فلكً ترى أنَّ ُمرَّ

ـَ الزوَج مل يدخؾ ِّبو ومل ُيعورشهو معورشَة إ زواج حتك خيتَز ُحً

ُخُؾِؼفو مـ شقِّئِف ، ومع ذلؽ فؾفو كصُػ ادفر ، فال ارتٌوَط بني اشتحؼوِق 

 ِظَْشَِتو .
ِ
 ادرأِة دفِرهو وبني ُحًـ خُؾِؼفو أو شقء

                                                           

ُؾُط َشالَضًي : ضول لًوُكف ففق َشؾقٌط ، وَجُعف ُشَؾطوُء ، وهك َشؾقطٌي ،  1 ًْ ( َشُؾَط فالٌن ي

 . 219وَجُعفو شالئط . اكظر ادعجؿ القجقز ص 
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وإذا موت ظـفو قٌؾ الدخقل أو بعده وجى هلو ادفُر كوماًل 

ً ادفَر كومالً  (1)أيضوً   ولق مل يظفْر مـفو ُشقُء ، ففـو كجد ادرأَة قد اشتحؼَّ

ِظْشٍة أو بذاءُة لًوٍن ، فودفُر ُيًَتحؼُّ بام قؾـو ، وٓ ظالقَي لف بحًـ ُخُؾٍؼ 

 أو بذاءِة لًوٍن .

فودفُر كوماًل واجٌى وذلؽ ٕنَّ ادرأَة اكتؼؾً مـ كقَِنو بِْؽرًا إىل 

ًٌ بؿجرَّ  َجفو ثقًٌِّو فؿفُرهو ثوب د الدخقل ، ضودو كقَِنو ثقًٌِّو ، حتك وإن تزوَّ

 كون الدخقُل كوماًل فؽذلؽ جيُى ادفُر كوماًل .

فٌؿجرد اشتحالل ادعورشة اجلـًقَّي ـ ولق مرًة واحدًة ـ وجى 

 
ِ
ـِ ُخُؾِؼفو أو ُشقء ًْ ادفُر كوماًل ، وٓ يتققَُّػ وجقُبف كوماًل ظذ ُح

َِتو.  ِظْْشَ

ُـّ بعُض إزواج أنَّ ادرّمً ٍيا ىػا ارتلُل :  أَة إذا كوكً فقظ

ة  ً َجقَع حؼقِقفو ، أمو إذا كوكً شقئَي الِعْْشَ ِة اشتحؼَّ ـََي الِعْْشَ ًَ ح

 فقجُى حقـئٍذ ِظؼوُِّبو بنكؼوِص بعِض حؼقِقفو .

ُر إمحؼ : بعقٌد  وهذا الػؼُف إظرج ، والػفُؿ إظقج ، والتَصقُّ

ٌُعِد ظـ رشِع اهلل تعوىل وشـِي رشقلف صذ اهلل ظؾقف وش ؾؿ ،قول كؾَّ ال

                                                           

ي الدشققك ظذ الْشح الؽٌر ( ، حوصق2/111( اكظر ذم ذلؽ حوصقي ابـ ظوبديـ ) 1

( كشوف 2/288( ، َنويي ادحتوج لؾرمذ )6/211لؾدردير ظذ خمترص خؾقؾ )

 (  11/911( ، ادغـك ٓبـ قدامي ) 11/959الؼـوع لؾٌُُفقتك )
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َـّ كِْحَؾًي ( ، والـِّْحَؾُي معـوهو اهِلٌَُي  4النساء :  تعوىل ) وآتقا الـًوَء صُدقوَِتِ

 والعطقَّي ذم غِر مؼوبٍِؾ .

خُموَضٌى  فالصُّزقول العؾامُء : ُخقضَِى ِّبذه أيِي الزوُج والقىِلُّ 7 

 ادفِر كوماًل لزوجتِف ، دون أن يـتظَر ِظَقوًو ومؼوباِلً 
ِ
ًو هلذا بنظطوء يَّ  مودِّ

ادفِر اددفقِع ، فال يلخُذ صقئًو بَدَلف ، وأبوح لف الْشُع الْشيُػ آشتؿتوَع 

ٌُْضِع  د العؼد ، دون تققٍُّػ ظذ تًؾقؿ ادفِر ، فوٓشتؿتوُع حيِؾُّ  (1)بول بؿجرَّ

 بولعؼِد ، وادفُر يًتؼرُّ كوماًل بولدخقل .

ُم ، فؾقس ادفُر ذم ُمؼوبِِؾ آشتؿتوِع ب ٌُْضَع ٓ ُيَؼقَّ ٌُْضع ، ٕنَّ ال ول

ٌُْضِع وٓ  أي ٓ ُيدَفُع موٌل ذم مؼوبؾتِف ، ويؿؾُؽ الزوُج ِحؾَّ آكتػوِع بول

ف  ًَ ٌُْضَع كػ ُؽ ال
 . (6)يؿؾِ

                                                           

ٌُْضُع ـ بضؿِّ الٌوء وإشؽون الضود ـ هق الػْرُج ، وهق أخصُّ مقاوع آشتؿتوع ذم  1 ( وال

ٌُْضُع ـ وإن كوكً ادرأُة كؾُّفو حِمالًّ لالشتؿتوع ـ ٕكف معظُؿ ادرأة ، وُيذَكُر ا ل

 آشتؿتوع .

ٌُْضِع 7 فولـؽوُح حُيِؾُّ  6 ٌُْضع وبني ِمْؾِؽ ال ( هـوك فرٌق جقهرىٌّ بني ِحؾِّ آكتػوِع بول

ف ، وٓ يؼقم غُره مؼوَمف ، إذ  ًِ ٌُْضِع ، يًتقفقف بـػ آكتػوَع الشخِِصَّ لؾزوج بول

ٌُْضِع متققٌػ ظذ إبضو ُع ٓ ُتٌوُح بوإلبوحي وٓ بوإلظورِة ، بؿعـك أنَّ آكتػوَع بول

الزوِج فؼط ، وٓ حيؼُّ لف إبوحُتف لغره بنظورٍة أو إجورٍة ، وٓ يؿؾُؽ الزوُج ظنَي 

ٌُْضُع بخالف ذلؽ،  ف أو بغِره ، وال ًِ ِف فقف بـػ ٌُْضِع ، إِذ ادِْؾُؽ يؼتِه ِحؾَّ الترصُّ ال

ٌُْضع . فصو ٌُْضع ٓ ِمْؾَؽ ال  ر ادٌوُح لؾزوج ِحؾَّ آكتػوِع بول
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َقتِف ) وهك كؾُّ َمـ كوكً حتً  ّالْىّل  خموَضٌى بتًؾقؿ ادفر ُدَقلِّ

ا ذم اجلوهؾقَِّي يلخذون ادفقَر وٓيتف ( بعد أن يؼٌَِضف مـ الزوج ، إْذ كوكق

فؿ ، دون أن ُيعُطقا َمـ هؿ حتً وٓيتِفؿ صقئًو ، فجوء اإلشالُم  ًِ ٕكػ

َ تؾؽ العودات ، وُيـِْرَ تؾؽ الظؾامت    . (1)لُقغرِّ
 
 
 

                                                           

( ،  2/1868( ، تػًر الؼرآن لؾؼرضٌك )  6/58( اكظر أحؽوم الؼرآن لؾجصوص )  1

ؾ ذم أحؽوم ادرأة  125إحقال الشخصقَّي لؾشقخ حمؿد أبك زهرة ص  ، ادَُػصَّ

 ( 9/95والٌقً ادًؾؿ لؾدكتقر ظٌد الؽريؿ زيدان ) 
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 املطلب ارتامظ
 ٌّٓل ملً أنَل سلَّ املسأِة

 ذم احلديٌ أن الـٌكَّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ قول : ) إّن أحؼَّ  

 .  (1)الْشوِط أن ُيَقرمَّ بف مو اشتحَؾْؾُتؿ بف الػروج (

َج امرأًة يـِْقى أن ٓ ُيعطَِقفو  ورم احلديٌ أيضًو : ) أيُّام رجٍؾ تزوَّ

مـ صداِقفو صقئًو موت يقم يؿقت وهق زاٍن ، وأيام رجٍؾ اصسى مـ 

ـٌ رجٍؾ بْقعًو يـقى أن ٓ يعطَقف مـ ثؿـف صقئًو ، موت يقَم يؿقُت وهق خ وئ

وه لؼَك اهللَ شوِرقًو ( ـَ َدْيـًو وهق ُُمِْؿٌع أن ٓ ُيقفَقف إيَّ  . (6)، وأيُّام رجٍؾ َتَديَّ

ورم احلديٌ أيضًو : ) َمـ َحَؾَػ ظذ يؿنٍي هق فقفو فوجٌر لقؼَتطَِع 

ِّبو موَل امِرٍئ مًؾٍؿ لؼك اهللَ تعوىل وهق ظؾقف غضٌون ( ، وظـ أبك ُأمومَي 

رثكِّ قول : قول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : ) َمـ اقتَطَع إيوس بـ ثعؾٌَي احلو

م ظؾقف اجلـََّي ، قولقا  حؼَّ امرٍئ مًؾٍؿ بقؿقـِف فؼد أوجَى اهلُل لف الـوَر وحرَّ

  (2) يورشقل اهلل : وإن كون صقئًو يًرًا ؟ فؼول : وإن كون ُظقدًا مـ أراٍك (

                                                           

 ( أخرجف الٌخورى ذم كتوب الْشوط ،بوب الْشوط ذم ادفر ظـد ُظؼدة الـؽوح  1

 ( . 2/1122( ، ومًؾؿ ذم الـؽوح ، بوب القفوء بولْشوط ذم الـؽوح )  2/96)

 (  2/99( ، السغقى والسهقى لؾؿـذرى )  1689( صحقح شــ ابـ موجف برقؿ )  6

،  129د َمـ اقتطع حؼَّ مًؾؿ برقؿ ) ( أخرجف مًؾؿ ذم كتوب إيامن ، بوب وظق 2

615 . ) 
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َمـ ُيٌودُر  والـوُس متػووتقن ذم أداء مو ظؾقفؿ مـ حؼقٍق ، فؿـفؿ

ي ، وضوظًي هلل ولرشقلِف ، ومـفؿ َمـ ُيراِوُغ وُيامضُؾ ،  مَّ بلداِئفو ، إبراًء لؾذِّ

 ُمْظِفرًا الػؼَر والعجَز أحقوكًو ، أو مَتَعـِّتًو معوِقًٌو لزوجتِف أحقوكًو أخرى .

ـِػ الثوكك أققل : احَذْر غَضَى اهللِ ومْؼَتف ، وظؼوَبف  ولؾصِّ

بوَل مو تػعؾ ُهظوَن مو يعقُد إلقؽ ، ويـؼؾُى ظؾقؽ ، وَشَخَطف ، فننَّ و

، ) وٓ جيِرمـَّؽؿ َصـَئوُن ققٍم 92فوضر: )وٓ حَيقؼ ادؽر الًقئُّ إَٓ بلهؾف( 

، أي ٓ حيِؿَؾـَّؽؿ 5ادوئدة : ظذ أن ٓ تعِدلقا اظِدلقا هق أقرُب لؾتؼقى ( 

فؿ الذى اشتؼرَّ هل  .(1)ؿ ُبغُضؽؿ لؼقٍم ظذ أن متـعقهؿ حؼَّ

اًل ، متك تقفَّرت لؽ الؼدرُة ظذ  فو ، كوماًل ُمَؽؿَّ فلدِّ إىل ادرأِة حؼَّ

ـٌ ذم رقٌتِؽ ُتًلُل ظـف ذم قِزك ، وحُتجُى ظـ اجلـَِّي  فو َدْي ذلؽ ، فحؼُّ

 بًٌٌِف .

فو ذم  ْؾ بلَنو كوكً شقئَي اخُلُؾِؼ ، بذيئَي الؾًون ، فننَّ حؼَّ وٓ تتعؾَّ

بولدخقل ، وٓ ظالقَي حلًُـ ُخُؾِؼفو أو بذاءَِتو بنيػوئفو  ادفر كوماًل يًتؼرُّ 

َؼٌي  ـِ ُمَعؾَّ فو القاجَى هلو ، قول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : ) كْػُس ادمم حؼَّ

                                                           

ـُ كثر : أى ٓ حيِؿؾـَّؽؿ ُبْغُض ققٍم ظذ ترك العدِل فقفؿ ، بؾ اشتعؿؾقا  1 ( قول اب

العدَل ذم كؾِّ أحٍد 7 صديؼًو كون أو ظدّوًا . ا.هـ تػًر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثر 

 ( ط. مؽتٌي دار الساث ، الؼوهرة .6/21)

ىُّ : وفقف تـٌقٌف ظظقٌؿ ظذ أنَّ وجقَب العدل مع الؽػور الذيـ هؿ أظداُء وقول الزخمْش

ُـّ بقجقبِف مع ادممـني ، الذيـ هؿ  اهلل إذا كون ِّبذه الصػي مـ الؼقة ، فام الظَّ

ٌّوؤه ؟ . ا.هـ الؽشوف لؾزخمْشى )   ( ط.دار الػؽر ، د.ت . 1/865أولقوؤه وأِح
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، وقول أيضًو : ) ُيْغَػُر لؾشفقد كؾُّ صٍئ إٓ  (1)بَدْيـِف حتك ُيْؼَه ظـف (

ـَ (  . (6)الدي

و الزوُج أنَّ أحؼَّ دَ   ًَ بف فرَج واظؾؿ أهيُّ َقف مو اشتْحَؾْؾ ـٍ أن ُتَقفِّ ْي

ًَ اهللَ تعوىل زاكقًو .   ادرأِة ، وإٓ لؼق

ولــتؼؾ أن إىل الؽالم ظـ حؼقق ادرأة ادطؾَّؼي بشٍئ مـ  

 التػصقؾ ، فـؼقل وبوهلل التقفقؼ ..... 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( ، وأمحد ذم  92661( ، والـًوئك برقؿ )  2291)  ( أخرجف أبقداود ذم الٌققع برقؿ 1

 ( . 61686ادًـد برقؿ ) 

 ( . 1552( أخرجف مًؾؿ ذم كتوب اإلمورة برقؿ )  6
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 الفصل الجاىى
 اذتكُْم املالُٔة للنسأة امُلَطٖلَكة

الػصَؾ جقِّدًا ٓبدَّ مـ التؿفقد بؿؼدمي مفؿٍي ،  لؽك كػفَؿ هذا 

 ُكٌنيِّ فقفو أكقاَع ادرأِة ادطؾَّؼي ، فـؼقل : 

ادرأُة ادطؾَّؼُي قد يؽقن ضالُقفو َرْجِعقًَّو ، وقد يؽقن ضالُقفو بوئـًو ، 

ْجِعقَُّي هل التل ضؾََّؼفو زوُجفو ضؾؼًي واحدًة أو اثـتني ، ومو  فودطؾَّؼُي الرَّ

ؼًو ) ظـد زال َِتو ، وهذا الطالُق قد يؽقن صػقّيًو وقد يؽقن مقثَّ ً ذم ِظدَّ

 ادلذون ( .

 أّاّل : طٖلَكَا غَفّّْٓا ّاسدّة أّ اثيتني
فنن كون الطالُق صػقّيًو ، واحدًة أو اثـتني ، جوز لؾزوج 

 ًُ د أن يؼقل الزوُج : راَجْع َِتو ، فٌؿجرَّ ُمراجعُتفو ، ضودو كوكً ذم ظدَّ

ْجعِي ، كولقطء أو زوج تك إىل ِظصؿتك ، أو يػعَؾ صقئًو يدلُّ ظذ الرَّ

ْجَعِي ، فنكف بذلؽ يؽقن قد  موتِف ) كولتؼٌقؾ والؾَّؿس مثاًل ( بـقَِّي الرَّ مؼدِّ

راَجَعفو ، وٓ حيتوج إىل ِرووهو وٓ اشتئذاَِنو ، وٓ إىل مفٍر وٓ ظؼٍد 

 اًم .جديَدْيـ ، وذلؽ ٕنَّ الرجعقََّي زوجٌي ُحؽ

ْجِعقَُّي زوجٌي ذم مخس آيوٍت ذم كتوب ( 1)قول الًودُة الشوفعقَّي : الرَّ

َـّ ققُلف تعوىل ) ولؾؿطؾَّؼوت متوٌع بودعروِف ( ، 691الٌؼرة  اهلل تعوىل 7 وه

، وققُلف ) لؾذيـ ُيملقن 2ادجودلي وققُلف ) والذيـ ُيظوِهرون مـ كًوئفؿ ( 

                                                           

ــى )  1 ــك ظــذ اخلطق ــر 2/922( حوصــقي الٌجرم ــذ التحري ــقي الْشــقووى ظ ( ، حوص

(6/666. ) 
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، وققُلف  2الـقرلذيـ يرمقن أزواَجفؿ ( ، وققلف ) وا622الٌؼرة مـ كًوئفؿ (

ُبُع ممَّو تركتؿ ( َـّ الرُّ  .16الـًوء) وهل

ِة ، ولق مل  جعقََّي ترُث زوَجفو إذا موت وهك ذم الِعدَّ وادعـك أنَّ الرَّ

ِة ،  ُيراِجْعفو ، َٕنو زوجٌي ُحْؽاًم ، ويرُثفو هق كذلؽ إذا موتً ذم العدَّ

َُتو ، ويْؾحُؼفو ) أي بْشط أن ُيراِجَعفو ولق بعد مقَِت  و ضودو مل تـؼِض ظدَّ

يؼع ظؾقفو ( الظِّفوُر والؾِّعوُن واإليالُء والطالُق ) أي إذا ضؾَّؼفو ضؾؼًي 

ة ( .  أخرى ذم العدَّ

ًو ، فننَّ إظودة احلقوة  فودطؾَّؼُي الرجعقَُّي إن كون ضالُقفو صػقيَّ

 ط ظذ ققل الزوج الزوجقَّي لطٌقعتفو بقـفو وبني زوِجفو تتققَُّػ فؼ

ًُ زوجتك إىل ظصؿتك موت (1))راَجع ( أو َوْضِئفو ، أو فِْعؾ صٍئ مـ مؼدِّ

ُة بوققًي مل تـتفِ  جعي ، ضودو كوكً العدَّ ، فنذا اكتفً صور (6)اجلامع بـقَّي الرَّ

                                                           
، فؽام أكَّف ُيشسُط  ( وهذا ظـد الشوفعقَّي إذ ٓ تصحُّ الرجعُي ظـدهؿ إٓ بولؼقل 1

والؼٌقُل ذم الـؽوح ، فننَّ الطالَق يؼطع هذا الـؽوح الًوبؼ،فالبدَّ مـ لػٍظ جديٍد 

 الـؽوح ، 
ِ
لؾرجقع إىل الـؽوح إول ، وظذ ذلؽ فولرجعُي ظـدهؿ ذم حؽؿ ابتداء

حقا بني وققؾ هك ذم حؽؿ اشتدامي الـؽوح ، َٕنو ٓ= = تؽقن إّٓ بعده ، ومل ُيرجِّ 

هذيـ آدموهني 7 هؾ هك ذم حؽؿ ابتداء الـؽوح ؟ فتحتوج حقـئٍذ إىل لػٍظ ، أم هك 

 (.2/991ذم حؽؿ اشتدامي الـؽوح إول ؟ . اكظر حوصقي الٌجرمك )

موتف ،  6  أو مؼدِّ
ِ
( وبذلؽ قول َجفقُر الػؼفوء ، فولرجعُي ظـدهؿ حتُصُؾ بولؼقل أو بولقْطء

اكظر : بدائع الصـوئع ذم ترتقى الْشائع لؾؽوشوكك إذا كقى الرجعَي بذلؽ ، 

( ، 6/919( ، حوصقي الدشققك ) 2/915( ، حوصقي ابـ ظوبديـ )2/659)

( ، 16/916( ، كشوف الؼـوع لؾٌُفقتك ) 8/826حوصقي العدوى ظذ اخلَرصك)

قوق لؾػتقى ذم مًوئؾ الطالق ص  ًِّ ًَ إىل كتوبك ُحًـ ال ومو  92وارجع إن صئ

 مزيُد إيضوح.  بعدهو فػقف
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 . (1)خوضًٌو مـ اخلُطَّوب ، فقحتوُج إىل مفٍر وظؼٍد جديَديـ ورووهو

 عيد املأذٌّ  ثاىّٔا : الطالُم السَّدعىُّ
الطالُق الرجعك ظـد ادلذون هق الطالُق إوُل أو الثوكك ، وقد 

يؽقن بوئـًو ظذ اإلبراء ) بقـقكًي ُصغرى ( ، أو يؽقن ضالقًو رجِعّقًو فؼط ، 

 وبقون ذلؽ كولتوىل 7

ًُ على اإلبساء :ـ 1   الطالُم البائ

ُئ فقف الزوجُي زوَجفو مـ كوفِي حؼقِقفو ادولقيِ  ، ذم مؼوبؾ  ُتْزِ

الطالق ، وهذا الطالُق يقَصػ بؽقكف بوئـًو بقـقكًي ُصغرى ، حيتوج فقف 

الزوُج إذا أراد أن ُيراِجع زوجَتف إىل مفٍر وظؼٍد جديَدْيـ وِرووهو ، فنن 

ة ـػال شٌقؾ لف ظؾقفو ، ففق ذم هذه احلولي خوضٌى  امتـعً ـ ولق ذم العدَّ

ال يًتطقُع الزوُج إرجوَظفو ُموكًو مـ اخلُطَّوب ، مؼٌقٌل أو مرفقٌض ، ف

جعك،  ًُ زوجتك إىل ظصؿتك ( كام ذم الطالق الشػقى الرَّ بؼقلف ) راجع

 ٕنَّ ادرأَة َمَؾَؽً ظصؿَتفو بتـوزهلو ظـ حؼققفو ادولقي .

 : ٍّيا حيدُخ خطْأ غائٌع

ُـّ بعُض الـوس أكف ضودو كون الطالُق القاقُع هق إوَل أو   فقظ

ف أن ُيراِجع امرأَتف ولق ضؾََّؼفو ظـد ملذوٍن  الثوكَك ، فننَّ  الزوَج مـ حؼِّ

ٌ ، فننَّ ادرأَة مو تـوزلً ظـ  وكون الطالُق ظذ اإلبراء ، وهذا خطٌو بنيِّ

فو ، فؽقػ يؼدُر الزوُج ظذ إرجوِظفو بال  ًِ حؼققفو إّٓ لتؿؾِؽ ظصؿَي كػ

                                                           
( ، حوصقي 9/829( ، حوصقي العدوى ظذ اخلرصك )2/919( حوصقي ابـ ظوبديـ ) 1

ٌُفقتك )2/922الٌجرمك ظذ اخلطقى )  ( .16/915( ، كشوف الؼـوع لؾ
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اد العقدَة إىل الـؽوِح إذَِنو ورووهو وحؼقِقفو ، وظؾقف 7 فننَّ الزوَج إذا أر

إول ذم هذه احلولي حيتوُج إىل مفٍر وظؼٍد جديَدْيـ ورووهو ، ففق 

خوضٌى مـ اخلُطَّوب ، قد ترى بف الزوجُي وقد ترفُضف ، وإمر راِجٌع 

 إلقفو .

 اذتالة الجاىٔة : طالمٌ عيد املأذٌّ دٌّ إبساءـ  6
دون تـوُزٍل مـفو  وهـو ُيطؾِّؼ الزوُج زوجَتف ظـد ادلذون ، ولؽـ

َي حؼقِقفو ادولقي والْشظقَّي ، ورم هذه احلولي مـ  ظـ حؼققفو ، فتلخذ كوفَّ

ف أن ُيراجَع زوجَتف ظـد ادلذون دون رووهو ، وبال مفٍر وٓ حيتوج إىل  حؼِّ

ظؼٍد جديد ، بؾ ورقٌي مـ ادلذون تػقد أنَّ فالكًو راجَع زوجَتف فالكًي ، 

ذلؽ ، فولطالُق هـو رجعكٌّ ولقس بوئـًو ظذ اإلبراء ، وُيْعؾُِؿفو ادلذوُن ب

َتو ، فنذا اكتفً العدُة ففق خوضٌى  والرجعُي ثوبتٌي ضودو كوكً ادرأُة ذم ظدَّ

مـ اخلُطَّوب ، فنن روقً بف ادرأُة فٌفو وكعؿً ، وإن رفَضتف ففذا 

فو.  حؼُّ

ُدْخَتؾَِعي ومـ ادفؿ جّدًا التػريُؼ بني حؼقق اُدطؾَّؼي وبني حؼقق ا

 ففام خيتؾػون ذم كثٍر مـ إحؽوم ، فـؼقل وبوهلل التقفقؼ....
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 املطلب األّل
 الفسُم بني سكْم امُلطٖلكِة ّامُلِدَتِلعة

اخُلْؾُع خيتؾػ ظـ الطالق ، فولطالُق بقد الرجؾ ، ُيقِقُعف بنرادتِف 

ِة ادـػردة ، وتلخذ ادرأُة كؾَّ حؼقِقفو ادؼررةِ  و  احلرَّ هلو ظؼَى الطالق ، أمَّ

اخُلؾع فقؽقن بطَؾٍى مـ ادرأِة ، فسفُع أمَرهو لؾؼوى ، أو تتػُؼ مع 

فو ، ذم مؼوبؾ تـوُزهِلو ظـ حؼقِقفو  ًِ زوِجفو ، ظذ أن متؾَِؽ ِظْصَؿَي كػ

ِي كؾِّفو أو بعِضفو ، ظذ حًى مو تتػؼ مع زوِجفو ، أو ظذ حًى  يَّ ادودِّ

ره الؼوكقن ، إ ذا تشوحـً مع زوِجفو ، ومل يساوقو ظذ مؼوبِؾ مو قرَّ

 اخلؾع، أو مل يرَض الزوُج أصاًل بػؽرِة اخُلؾع .

وتؾجُل ادرأُة ظودًة إىل اخلُْؾع ظـد امتـوِع زوِجفو ظـ تطؾقِؼفو ، ذم 

حني أَنو تؽره احلقوَة معف ، فتتـوزل ظـ بعض حؼققفو ادولقي لتػتدَى 

فو مـف . ًَ  كػ

7 فؽؾٌّ مـ الزوجني يؿؾُؽ آكػصوَل ظـ وظذ وقء مو شٌؼ 

أخر ، متك أراد ذلؽ ، وكؾُّ قراٍر مـ أحِدمهو بوٓكػصول لف رضيٌٌي تؼُع 

َذ قراَر آكػصول .  ظذ كوِهِؾ َمـ اختَّ

فنذا ضؾََّؼ الزوُج أظطوهو كؾَّ حؼقِقفو ادولقِي ، وإذا اختَؾَعً ادرأُة 

 تـوزَلً ظـ بعِض حؼقِقفو ادولقِي .

ورم احلديٌ ظـ ابـ ظٌوٍس رى اهلل ظـفام : أنَّ امرأَة ثوبً بـ 

ققٍس رى اهلل ظـف أتً الـٌكَّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فؼولً : يو رشقَل 

ـُ ققٍس مو أْظتُِى ) ورم روايي : مو أظقُى ( ظؾقف ذم ُخُؾٍؼ وٓ  ًُ ب اهلل: ثوب
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ـُ اخُلُؾؼ ُمطقٌع هلل ولرشقلِف  ـٍ ) أي أكف رجٌؾ حً ( ، ولؽـك أكرُه ِدي

الُؽْػَر ذم اإلشالم ) أي أكرُه أن أظومَؾف بلخالق اجلوهؾقي لُؽْرهك لف ، بعد 

ٌْعًو دون إرادٍة مـفو ( ، فؼول  أن أكرمـك اهللُ بوإلشالم ، ففك تـِػُر مـف ض

ـَ ظؾقف حديَؼَتف ؟ ) واحلديؼُي كوكً ادفَر  ْي صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : أَتُردِّ

مف هلو ث ًٌ ( ، فؼولً : كعؿ ) ورم روايي : قولً كعؿ وزيودة ، الذى قدَّ وب

ة ُبْغِضفو لؾحقوِة معف ( ، فؼول صذ اهلل  أي أَنو تعطقف فقق مو أظطوهو لشدَّ

ٌَِؾ احلديؼَي وضؾِّْؼفو تطؾقؼي ) ورم روايٍي قول هلو :  ًٍ : اْق ظؾقف وشؾؿ لثوب

و الزيودُة فال ( و احلديؼُي فـََعؿ ، وأمَّ  .(1)أمَّ

َر فودُ  ختؾعُي تتـوزُل ظـ كؾِّ حؼققفو ادولقي 7 والتل تشؿُؾ ممخَّ

ٌْؽي ) جزٌء مـ ادفر  ة ، واُدْتعَي ، والشَّ َمف ، وكػؼَي العدَّ الصداِق وُمَؼدَّ

يؽقن ذهًٌو ظودًة ( ، فُسدُّ ظذ الزوج مو أخذْتف مـف ، وتتـوزُل ظامَّ مل تلُخْذه 

 مـف مؼوبَِؾ اكػصوهِلو ظـف .

 ارُتلع يف مصَس : قاىٌْ 
 ظذ أنَّ  6111لًـي  1مـ الؼوكقن رقؿ  61تـص ادودة رقؿ 

)لؾزوجني أن يساوقو فقام بقـفام ظذ اخلؾع ، فنن مل يساَوقو ظؾقف، 

ًْ زوَجفو  فو ، وخوَلَع ًَ وأقوَمً الزوجُي َدظقاهو بطَؾٍى ، وافَتَدْت كػ

داَق الذى بولتـوُزِل ظـ َجقِع حؼققفو ادولقي والْشظقي ، ورَ  ْت ظؾقف الصَّ دَّ

                                                           

 ( حديٌ امرأة ثوبً أخرجف الٌخورى ذم بوب اخلؾع وكقػ الطالُق فقف برقؿ  1

 (8629. ) 
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أظطوهو هلو ، َحَؽَؿً ادحؽؿُي بتطؾقِؼفو ظؾقف ، وٓ حتؽُؿ ادحؽؿُي 

بولتطؾقؼ لؾُخؾع إٓ بعد حموولي الصؾح بني الزوجني ، وَكْدِِّبو حِلََؽَؿنْي 

 دقآة الصؾح بقـفام خالل مدٍة ٓ تتجووز ثالثَي أصفٍر ....( 

ادعؿقُل بف ذم الؼضوء ادرصى ، ع : سهُه قائنة امليكْالت عيد ارتل

وظؾقف الػتقى ، أنَّ ظذ ادرأِة ادختؾعي أكسدَّ لزوِجفو مفَرهو الذى أمفرهو 

إيوه ظـد احلؽؿ هلو بوخلؾع ، والؼوئؿَي حؼٌّ َمَدكِكٌّ لؾزوجِي ظذ زوجفو 

ـِ هلو ظؾقف ي  ، فنذا كوكً قوئؿُي ادـؼقٓت ِّبذه الصػي ، فال (1)بؿثوبِي الدَّ

ظالقَي هلو بودفر ، ولؾزوجي ادختؾعِي اشسداُدهو كومؾًي ، َٕنو مل تدخؾ ذم 

 ادفر ابتداًء .
أّمو إذا اتػؼ الزوجون مـ الٌدايي ظذ أنَّ قوئؿي ادـؼقٓت  

)العػش( تعتز جزءًا مـ ادفر ، وُكصَّ ذم الؼوئؿِي ظذ ذلؽ ، فننَّ الزوجَي 

 هذه الؼوئؿي .تُردُّ ظذ الزوج مو صورك بف ذم 

ومـ ادتعوَرف ظؾقف ذم مرص أنَّ الزوجني يشسكون ذم تلثقٌ 

مـزل الزوجقي فُقؾَزُم الزوُج بلصقوء ، وتلتك الزوجُي بلصقوء أخرى ، فنذا 

تؿَّ اخُلؾُع وكوكً الؼوئؿُي جزءًا مـ ادفِر ، ردَّت الزوجُي ظؾقف مو اصسك بف 

أَنو لقًً جزءًا مـ ادفر ، بؾ ذم تلثقٌ مـزل الزوجقي ، وإن اتػؼو ظذ 

هل حؼٌّ مدككٌّ لؾزوجي ، وهك ظـد الزوج ظذ شٌقؾ إموكي ، فنَنو ٓ 

                                                           

 ( الصودر ظـ دار اإلفتوء ادرصيي 6/961ة ذم اإلشالم ) ( اكظر ذم ذلؽ : دلقؾ إه 1
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تردُّ ظؾقف مـفو صقئًو ، ٕنَّ حمتقيوت قوئؿي ادـؼقٓت صورت أموكًي فؼط 

 ظـد الزوج .

: الذى حُيدُد حؽَؿ قوئؿي ادـؼقٓت ظـد اخلؾع ، هق ّارتالصة

ؾقفو الؼوئؿُي مـ الٌدايي ، فنن اتػؼو ظذ أَنو جزٌء مـ الصػي التل ُبـَِقً ظ

ْت ظؾقف ظـد اختالظفو مـف مو اصسك بف ذم التجفقز ، وإن مل  ادفر ، ردَّ

تؽـ جزءًا مـ ادفر كوكً حّؼًو مدكِّقًو ظذ شٌقؾ إموكي ظـد الزوج ، 

ْيـ ، وٓ تردُّ ظؾقف مـفو صقئًو ظـد اخلؾع ، وشقلتك ال ؽالُم بؿثوبي الدَّ

اًل ظـ قوئؿي ادـؼقٓت ذم احلؼ الرابع مـ حؼقق ادرأة ادطؾَّؼي  مػصَّ

 أتك ِذْكُره إن صوء اهللُ تعوىل . 
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 املطلب الجاىى
 سالْة مػَْزة ال ٍٕ طالم ّال ٍٕ ُخِلٌع !!

ُد ُكػَرًة ، تمدِّى إىل رغٌِي كؾٍّ  أحقوكًو حيدُث ِصجوٌر بني الزوجني ُيَقلِّ

َـّ مـفام ذم آكػص ول ظـ أخر ،وتتلَكد هذه الرغٌُي بؿرور إيوم ، ولؽ

أحدًا مـفام ٓ يٌقُح بام ذم كػًف ، وٓ ُيْػِصح ظاّم ذم صدِره ، خقفًو مـ 

ي هلذا الؼرار !! . يَّ ؾِف لألظٌوء ادودِّ ؿُّ  حَتَ

ُؾف مـ إظٌوء   ًو دو يتحؿَّ فولزوُج حُيِجُؿ ظـ ادٌودرِة بولطالق دمـٌُّ

ـُ ظـ ضؾى اخلؾِع وآكػصول لئاّل تضقَع ادولقي ل ٌُ ؾؿرأة ، والزوجُي دَمْ

ظؾقفو حؼقُقفو ادولقَّي ، ولق كشػـو ظـ خٌقئِي كؾٍّ مـفام لرأيـو أنَّ كؾَّ واحٍد 

مـفام يتؿـَّك مػورقَي صوحٌِف الققَم قٌؾ الغد ، ورم هذه احلولي ، وظـد 

د مـ كقايو الطَرَفنْي،ومـ رغٌتفام ذم ا ٓكػصول ، كرى أنَّ هذه احلولي التلكُّ

ٓ هل ُخْؾٌع كومٌؾ تستَُّى ظؾقف كؾُّ آثوِره ، وٓ هل ضالٌق كومٌؾ أيضًو ، 

طٌي بقـفام .  وإكام هل حولٌي متقشِّ

ومـ الػؼف تؽققُػ هذه احلولي بام يؾقُؼ ِّبو ، فولزوجُي تضع ظقـَفو 

والزوُج  ظذ ممخر الصداق وقوئؿي ادـؼقٓت وكػؼي العدة وادتعي ،

ُؾ ُذلَّ ادعقشِي حذرًا  حيووُل دَمـَُّى الُغْرَم قدَر اشتطوظتف ، وكؾٌّ مـفام يتحؿَّ

 مـ أن يؽقن الٌودَئ بولؼرار. 

 وإذا مو رأيـو القوَع هؽذا كون مـ الػؼف الػصُؾ بقـفام بؼوظدِة 

)ارتؽوب أخػِّ اليريـ لَِدْفع أظظؿ ادػًدَتنْي ( التل مػوُدهو ذم 

ٌََف مو تؽقن بـ) ٓ غولَى وٓ مغؾقب ( ، الـفويي  القصقُل إىل حولٍي أص
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بؿعـك أنَّ كؾَّ واحٍد مـفام خيرج مـ هذه ادعضؾي بلقؾِّ اخلًَورة ، ٕكَّف مـ 

اإلجحوف حتؿقُؾ أحِد الطرفني وحَده ِظْىَء هذه اخلطقة ، ولذا وجى 

ؾ كال الزوجني كقظًو مـ الُغرم واخلًورة ، َٕنام  رشيؽون ذم أن يتحؿَّ

وذ قرار آكػصول ، لؽـفام يؽوبران ويامضالن وُيراِوغون َضَؿعًو ذم  اختِّ

 احلصقل ظذ كز قدٍر مـ الغـقؿي! ، .

ٌْؽي  وأغؾُى مو يؼُع ظؾقف الـزاُع ذم مثؾ هذه احلوٓت يتؿثؾ ذم الشَّ

ر الصداق وحمتقيوت قوئؿي ادـؼقٓت .  ) الذهى ( وممخَّ

! : قٌؾ أن تؼرَأ مو رأيتُف يصؾُح فؼفًو وإفتوًء  أهيو الؼورُئ  )تيبُٔ ( :

ُد ظؾقؽ أنَّ هذه الػتقى تؽقن فؼط ظـد  حلؾِّ هذه ادعضؾي أظقُد وأؤكِّ

ِد مـ ظزِم وإِصاِر كؾٍّ مـ الزوَجنْي ظذ إَنوء هذه احلقوِة الزوجقَِّي  التلكُّ

ـٍ ، وبلىِّ وشقؾٍي وضريؼي ، لؽـفام يرُقُى كؾٌّ مـفام أ خَر لَرى بلىِّ ثؿ

وِذ الؼرار ، فولػتقى أتقي فتقى اشتثـوِئقَّي ، خُتصُّ مو كون ظذ  َمـ يٌدُأ بوختِّ

ٌُفو  ِي الػؼِف ومـ اخلطل القاوِح شح مثِؾ حولتِـو التل كـوقشفو ، ومـ ِقؾَّ

ٌُفو ، حتك ٓ  ظذ كؾِّ كزاٍع حيدُث بني الزوجني ، فؾؽؾِّ حولٍي مو يـوش

 تضقع احلؼقُق ُشدًى .

 مً الفكُ أىتهٌْ الفتْى يف ٍرِ املعضلة نالتاىل ؛ّ

: تلخُذ الزوجُي مو صوَركً بف ذم  باليطبة لكائنة امليكْالتـ 1 

قوئؿي ادـؼقٓت فؼط ، وٓ حؼَّ هلو ذم أْخِذ صٍئ ممّو صورك بف الزوُج ، ومو 

تؾَِػ مـ حمتقيوت الؼوئؿي ممّو صوركً بف الزوجُي ٓ ُيؾَزُم الزوُج بٌَدلِف 

وٓ ققؿتِف ، ٕنَّ هذا مؼَتَه العؿؾ بؼوظدة ) ٓ غولَى وٓ مغؾقب ( 
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التل ِهكو ظؾقفو َٕنام متًوويون ذم مْحِؾ ِمْعَقِل اهلدم هلذه إهة ، 

 فقجى أن يغَرمو معًو .

ٍَب أّ الػَِّبَهة :2  إن كون قوئاًم وبوققًو بحولتف ذم يِد  ـ باليطبة للرَّ

فو ، وي ظؾُّ كام هق ، وٓ ُيـَزُع مـ يِدهو ، وحتتػُظ بف الزوجِي ففق حؼُّ

فقا فقف  فو ، وإن مل يؽـ مقجقدًا كؾَّف أو بعَضف ، بلن بوظقه أو ترصَّ ًِ لـػ

َف  حول ققوم احلقوة الزوجقَّي ، حتك وإن كون الزوُج هق الٌوئَع أو ادترصِّ

 ًِ ٌََدلِف ، إَّٓ إن كتى ظذ كػ ف وثقؼًي أو فقف ، فال ُيطوَلُى بنحضوِره وٓ ب

ًُ أّكف ُمْؾَزٌم بنظودتف لؾزوجِي ظـد ضؾٌِفو لف ، فنكف  إيصوًٓ ظـد أْخِذه ، ُتثٌِ

ْيـ ولقس مـ بوب أكف  َؾػ والدَّ ًَّ ذم هذه احلولي يؽقن الذهُى مـ بوب ال

جزٌء مـ ادفر ،فػل هذه احلولي ُيطوَلُى بٌدلِف ، أّمو إن ضولٌـوه بٌدلف ذم 

ـَُعؼِّ  ُد إمقَر أكثَر ، ولـ كصؾ إىل حؾٍّ ، وشتظؾُّ احلوٓت العودّيي ش

ٌُ كؾٌّ  احلقوُة كام هل 7 ٓ هل حقوٌة زوجقٌَّي قوئؿي ،وٓ مهو مـػصالن يٌح

مـفام ظـ اشتؽامل حقوتف مع آَخَر ، وهذا ـ ذم كظرى ـ أكًُى احلؾقل 

 وأوشُطفو .

ٕكف مـ َجؾِي : ُيؾَزُم الزوُج بَدْفِعف هلو ،  ـ باليطبة ملؤخَّس الصَّدام3 

ـٌ ظؾقف أموم اهلل .  مْفِرهو الذى اشتحؾَّ بف فرَجفو ، وهق َدْي

ٓ ُيطوَلُى الزوُج ِّبام ، تؼؾقاًل  ـ باليطبة ليفكة العدَِّة ّاملتعِة :4 

دقاضـ اخلالف بقـفام مو أمؽـ ، إذ كؾٌّ مـفام صغقٌف بوحلصقِل ظذ 
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ٌُعِد ظـ اخلًورة ادولقي قدَر اإلم ؽون ، واحلؾقُل القَشُط ُتريُح ادؽًِى وال

 الطَرفني .

ُيْؾَزُم الزوُج ققًٓ واحدًا  ـ باليطبِة ليفكة األّالد ّأدسة املطهً:5

ـٍ وكًقٍة إىل آخِر مو  ٓ حيتؿُؾ اخلالَف بلظٌوء أوِٓده مـ كػؼٍي ومًؽ

يؾزمفؿ مـ متطؾٌوت حقوَتؿ ، وٓ تدخؾ كػؼوُت إوِٓد ومتطؾٌوَُتؿ ذم 

وموت القاقعي بني الزوجني ذم احلؼقق ادتٌودلي بقـفام ، إذ كػؼُي حقِّز ادًو

 إوٓد صٌئ وادداوُٓت الؼوئؿُي بني الزوجني ظـد اكػصوهلام صٌئ آَخُر .

ٌْؽي ) التل أحَيهو  ّارتالصة : داِق والشَّ َر الصَّ َغِرَم الزوُج ممخَّ

ة وادت عِي ، واحتػَظ كؾٌّ مـفام هلو شوبؼًو ( ، وتـوزلً الزوجُي ظـ كػؼَي العدَّ

بام صورك بف ذم قوئؿي ادـؼقٓت ، وهذا ـ ذم كظرى ـ حؾٌّ وَشٌط وشفٌؾ ، 

ُيـفك هذه الرصاظوت ادريرة ، التل ٓ أمَؾ ذم َنويتفو ، ويُػضُّ هذا 

آصتٌوك الذى لـ يـتفك إّٓ بؿثؾ هذه التـوزٓت ، وهذا رأٌى رأيُتف ، 

ـِ أَثِره وفوظؾقَّتِف آَثرُتف واخسُتف ، فنن  ومـ خالل التجربِي ظوَيـُْتف ًْ ، وحُل

أصوب الصقاَب فولػضُؾ والتقفقُؼ مـ اهلل ، وإن كوكً إخرى 

ْعـِك إّٓ أن  ًَ ـَ مـف مل ي فحًٌك أكك أردتُّ اخلَر ، وإن جوءكك فؼقٌف بلحً

 أترَك رأيئ لرأِيف ، وأن أكزل ظـد فتقاه وفؼِفف .

ع ذم الؽالم ظـ حؼقق ادرأة ادطؾَّؼي بشٍئ ولــتؼؾ أن إىل التقشُّ 

 مـ التػصقؾ ، فـؼقُل وبوهلل التقفقؼ...
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 املطلب الجالح
 ُمؤخَّس الصَّدام

داُق هق ادفُر الذى يعطقف الزوُج لزوجتف ، وقد يؽقن   الصَّ

مًو وبعُضف  رًا كؾَّف ، وقد يؽقن بعُضف ُمؼدَّ اًل كؾَّف ، وقد يؽقن ممخَّ ُمَعجَّ

رًا  رون بعَضف .ممخَّ مقن بعَضف ويمخِّ  ، وغولُى الـوس يؼدِّ

ي الزوِج لزوجتف ، واُدتعوَرُف بني  ـٌ ذم ِذمَّ ُر الصداِق َدْي وممخَّ

ـٍ  الـوس أكف ُيًَتَحؼُّ بلقرب إجَؾني 7 الطالِق أو القفوة ، ومع أنَّ كؾَّ َدي

ٌُف ، إٓ ًٌ حَيِؾُّ فقف مقعوُد َشداِده ، ويًتقفقف صوح ـَ  يؽقن لف وق أنَّ َدي

ر الصداق تعوَرف الـوُس أكف حيِؾُّ بلقرب إجؾني 7 الطالق أو  ممخَّ

القفوة ، وبام أكـو ٓ كدرى أّيًو مـفام حتك حيُدث ، فقؽقن مقعوُد اشتحؼوق 

ر ُمٌَفاًم حتك يؽقن ضالٌق أو وفوٌة   .(1)ادمخَّ

داق ٓ يزيُد بؿرور الًـني وإظقام ، فنذا كون  ُر الصَّ وممخَّ

ر الصداق مثاًل ألَػ جـقٍف ، فنكف بعد مرور مخًني ظومًو يٌؼك كام  ممخَّ

ًٌ مًتِؼرٌّ معؾقٌم ، وصلُن الديقن  ـٌ ثوب هق، ٓ يزيد وٓ يـؼص ، ٕكف َدْي

 أَنو ٓ تزيُد بؿرور إيوم .

تف   َر صداِقفو إبراًء لذمَّ وقد ُيًورُع الزوُج إىل إظطوء زوجتف ممخَّ

ؽقن هـوك ضالٌق ، ٕكف ُمطوَلٌى بف ، وحُيجُى ظـ أموم اهلل ، دون أن ي

                                                           

ِر َصداِقفو رشظًو إّٓ بطالٍق أو  1 ( ولقس معـك هذا ظدَم إمؽوكقَّي حصقل ادرأة ظذ ممخَّ

ر الصداق صلُكف كشلن شوئر الديقن ، يًتحىُّ لؾزوج  وفوٍة ، بؾ إمُر ذم ممخَّ

تِف مـف ، ولق مل  ِذمَّ
ِ
 حيُصؾ ضالٌق أو وفوٌة . ادًورظُي إىل إبراء
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َؼٌي بَدْيـف حتك  اجلـَّي بف ، قول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : ) َكْػُس ادممـ ُمَعؾَّ

ر الصداق  (1)ُيْؼَه ظـف ( ، وإذا موت الزوُج ُأخِرج مـ تركتف مؼداُر ممخَّ

 وأخذتف الزوجُي ، ٕكف مـ َجؾي ديقن السكي .

 تاز إىل إمعاٌ ىظٕسأضئلْة مَنْة حت
 ٍل حيلُّ للنسأة مطالبُة شِّدَا مبؤخَّس صداِقَا قبل الطالٔم أّ الْفاة ؟

ًٌ  ادتْاب :  ـٌ ذم رقٌي الزوج ، والديقُن هلو وق ممخُر الصداِق َدي

دًا ِصاحًي ، ٓ لٌَس ذم  حيِؾُّ فقف مقعوُد َشداِدهو ، وادقعوُد قد يؽقن حُمدَّ

داق كجد  مقعوِده ، وقد يؽقن مسوكوً  ر الصَّ لؾعرِف والعودة ، ورم ممخَّ

أكف ٓ كصَّ ِصاحًي ذم مقعود اشتحؼوِقف ، بؾ إنَّ وثقؼَي الزواج ُيؽتى فقفو 

ُؾ مـف ...  ُؾ مـف ... وادمجَّ داق ) ظذ صداٍق قدُره ... اُدعجَّ بشلن الصَّ

ي الزوِج حلنِي حؾقلف رشظًو ( . هذا هق ادؽتقُب ذم وثقؼي  الزواج بوٍق بذمَّ

يـ إّٓ مو تعورف  ٌد لًداد هذا الدَّ داق ، فال مقعوَد فقفو حمدَّ بشلن الصَّ

ظؾقف الـوس ، وهق الطالق أو القفوة ، وَجؾي ) حلني حؾقلف رشظًو ( 

ادؽتقبي ذم وثقؼي الزواج ٓ تشُر ِصاحًي إىل أي مقعوٍد لؾًداد ، بؾ 

ُح الذى ٓ ُيصودم الشلن ذم تػًِرهو راجٌع لؾُعرف ، والُعرُف الصحق

ي الْشع ادعتزة ، فقجى اظتٌوُره والعؿُؾ بف ، ضودو  ًو دلقٌؾ مـ أدلَّ كصَّ

تتوبع الـوُس ظذ العؿِؾ بف ، وظؾقف 7 فال ُيؾَزُم الزوُج ) ٓ رشظًو وٓ 

ف  داِق قٌؾ الطالق أو القفوة ، ٕنَّ مـ حؼِّ ر الصَّ قوكقكًو ( بلداء ممخَّ

                                                           

( ، وابـ موجف ذم 2/155( ، والشوفعك ذم إم )6/991( أخرجف أمحد رم ادًـد ) 1

 ( . 6912الصدقوت برقؿ )
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داِد  ًَّ ة ادتعورف ظؾقفو ، وهك أقرُب إجَؾنْي 7 القفوة آرتػوَق ذم ال بوددَّ

 أو الطالق .

ضؤال آَخُس : إذا امتيع الصُّز عً َدِفٔع مؤخَّس الصَّدام اىتظازّا لطالٕم أّ ّفاٍة 
 ٍل ٓهٌْ آِثنّا ؟

ٓ يلثُؿ بذلؽ ، ٕكف غُر ُمؾَزٍم بولدفع حتك حَيِؾَّ إجُؾ  ادتْاب :

الطالُق أو القفوة ، ٕكف قد يؽقن لف غرٌض ذم ادتعوَرُف ظؾقف ، وهق 

ة اديوبِي لف ُظرفًو ، ولذلؽ كظٌر ذم  تلخر الًداد ، وهق آرتػوُق بوددَّ

ة اديوبي لف إذا كون  الػؼف اإلشالمل ، فؿثاًل كجد ادشسى يرتػؼ بوددَّ

اًل ، وهذا آرتػوُق بولتلجقؾ يؼوبؾف أح ـُ كؾُّف أو بعُضف ممجَّ قوكًو الثؿ

ارتػوٌع ذم ثؿـ الًؾعي ظـ رشائفو كؼدًا فقرّيًو ، فولُغـُْؿ بولُغْرم ، والزوُج 

 هـو يرتػؼ بوددة ادتعورف ظؾقفو ، وٓ حرج ظؾقف ذم ذلؽ .

ُِٓلَصُو الصُّز غسعّا بَدِفع مؤخَّس الصَّدأم إٌ ناٌ َمِلٔئّا ) غِئّّا(  ضؤاٌل ثالٌح : ٍل 
 ؟  ّلْ مل حيُصل طالٌم أّ ّفاْة

ف وٓ جَيُِى ، بؿعـك أكف ُيـَدُب لف  ادتْاب : ُيًتحىُّ ذم حؼِّ

ًي إذا كون َمؾقئًو  تف مـ كؾِّ الديقن التل ظؾقف ، وخوصَّ ادًورظُي ذم إبراء ِذمَّ

داق ، وهذا مـ بوب  ُر الصَّ ) غـّقًو قودرًا ( ، ومـ َجؾي الديقن ممخَّ

إللزام ، حتك وإن كون ادًورظي ذم اخلرات ، ولقس مـ بوب احلَْتِؿ وا

غـقًَّو فولدفُع مًتحىٌّ غُر واجٍى ، وٓ يؼع هذا الزوُج حتً القظقد 
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، ٕنَّ احلديٌ وارٌد ذم حؼِّ َمـ  (1)القارد ذم حديٌ ) َمْطُؾ الغـكِّ ُطْؾٌؿ (

داد، ومع ذلؽ ُيراِوُغ  ًَّ حؾَّ مقعوُد شداِد َدْيـِف ، وظـده الؼدرُة ظذ ال

مُّ القارُد ذم احلديٌ ، وُيامضُِؾ ، ففذا ا لذى يؼع ظؾقف القظقد ، ويؾحؼف الذَّ

و مًللُتـو ففك ختتؾػ ظـ ذلؽ ، ٕنَّ ادقعوَد مل حَيِؾَّ بعُد ، ومع ذلؽ  أمَّ

داق ، ويؽقن هذا مـف  ر الصَّ كؼقل : ُيـَدُب لؾؼوِدر ادًوَرظُي ذم َدْفع ممخَّ

 مـ بوب اإلحًون .

 متى ٓطكُط مؤخَُّس الصَّدام ؟
ُر ذم حوٍٓت 7يً  ؼُط ادمخَّ

ـ ذم حولي اخُلؾع 7 فنذا خوَلَعً الزوجُي زوَجفو ، فنن كون 1

ْتف لف كوماًل ، وإن كون أظطوهو جزءًا وبؼك هلو  أظطوهو ادفَر كوماًل ردَّ

رًا . اًل ، وتـوزلً ظامَّ مل تلُخْذه ممخَّ َمف هلو ُمَعجَّ  جزٌء، أظطْتف مو قدَّ

ِر صداِقفو حتك ولق مل يؽـ ـ إذا أبرأت الزوجُي زوَج 6 فو مـ ممخَّ

ـٌ ظذ الزوج ،  ُر الصداِق َدْي هـوك وفوٌة وٓ ضالٌق وٓ ُخؾٌع ، فؿمخَّ

ْيـ ) الزوجي ( لف أن يًتقفَقف كؾَّف ، ولف أن ُيًِؼَطف ظـ  وصوحُى الدَّ

ادديـ ُمّوكًو ، فنذا أبرأْتف مـف بِرَأ ، ويؽقن ذلؽ مـ بوب اإلحًون مـ 

 جفو .الزوجي لزو

                                                           

( ، ومًؾؿ ذم ادًوقوة برقؿ )  6659برقؿ )  25( رواه الٌخورى ذم الؽػولي بوب  1

1829 . ) 



 مً أسهأو امُلطٖلكات  َزِفُع اإلغهاالت عً املطائٔل امُلِطَتَذّدات
 

 

(455) 

ـ ظـد الطالِق ظذ اإلبراء 7 وهـوك فرٌق بني الطالق ظذ 2 

ك بـوًء ظذ ضؾى  اإلبراء وبني اخُلؾع ، فوخُلؾع دْظَقى قضوئقَّي تتحرَّ

الزوجي ، وتؽقن غولًٌو ظـد رْفِض الزوج التطؾقؼ ، أّمو الطالُق ظذ 

موىلٍّ راِجٍع اإلبراء 7 فػقف اتػوٌق بني الطرفني ظذ الطالق ، لؽـف بِِعَقٍض 

تِف مـ حؼقق الزوجي  إىل جفِي الزوج ، أو هق ضالٌق ذم مؼوبؾِي براءِة ِذمَّ

ادولقي ، ورم احلولتني ) اخلؾع أو الطالق ظذ اإلبراء(تتـوزل الزوجُي ظـ 

 ممخر صداِقفو لصولح الزوج .

َخ الـؽوح لَعْقٍى ذم الزوج ، وذلؽ قٌؾ 9 ًْ ـ إذا أرادت ادرأُة َف

 ال صَئ هلو ، ٕنَّ الػًَخ بطَؾٌِفو .الدخقل ، ف

ـ يًؼُط كصُػ الصداق ظـد الطالق قٌؾ الدخقل ، فنذا اتػؼو 8 

ظذ مفٍر ، وظؼدا ظذ ذلؽ ، ثؿ ضؾَّؼفو قٌؾ الدخقل ، فنَنو تًتحؼُّ 

َـّ وقد  قُه ًُّ َـّ مـ قٌؾ أن مت كصَػ ادفر فؼط ، قول تعوىل ) وإن ضؾَّؼتؿقه

َـّ فريضًي فـصُػ  مو فروتُّؿ إّٓ أن يعػقن أو يعػَق الذى بقده  فروتُّؿ هل

 629الٌؼرة  ُظؼدُة الـؽوح (
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 املطلب السابع
 ىفكُة الِعدَّة

ٌة تسبَُّصفو ادرأُة بٌقتفو ، دعرفِي براءِة َرمِحِفو مـ   ُة هل ُمدَّ الِعدَّ

ِعفو ظذ زوِجفو  ٌُِّد ، أو لَِتَػجُّ قد تؽقن  . وهذه العدةُ  (1)احلَْؿِؾ ، أو لؾتَع

ـٍ ، أو ظـ وفوِة زوِجفو ، أو ظـ  ظـ ضالٍق رجعكٍّ ، أو ظـ ضالٍق بوئ

 ُصٌفٍي 
ِ
 . (6)وْطء

 أّاّل : ىفكُة الِعدَّة للُنطٖلَكة السَّدِعَّٔة : 
اتػؼ الػؼفوُء ـ ققًٓ واحدًا ـ ظذ أنَّ ادطؾَّؼَي إن كوكً رجعقًَّي ،  

ْؽـَك والـػؼُي ضودو كوكً ذم ا ًُّ ِة ، ٕنَّ الرجعقََّي زوجٌي ُحْؽاًم فؾفو ال  .(2)لعدَّ

                                                           

( ، 6/925الْشح الؽٌر ) ( ، حوصقي الدشققك ظذ2/866( حوصقي ابـ ظوبديـ )  1

 ( .12/9( ، كشوف الؼـوع لؾٌُُفقتك )9/28حوصقي الٌجرمك ظذ اخلطقى )

ٌْفِي هق القْطُء الذى يَطُل فقف الرجُؾ امرأًة يظـُّفو زوجَتف فقظفر أَنو غُر  6 ( وْطُء الشُّ

لـُّْدَرة ، زوجتِف ، وذلؽ لُظْؾؿي الؾقؾ مثاًل أو التٌوٍس ظؾقفام ، وهذا يؽقن ظذ وْجف ا

َـّ الػؼفوَء ذكروا حؽَؿف ٓحتامل حدوثِف يقمو مو ، فقؽقن  وُيًتٌعُد ُحدوُثف ، لؽ

حؽُؿف معروفًو ، وهذا مـ بوب الػؼف الَػَرِى التؼديرى ، ٓ مـ بوب الشوئع 

 ادعروف .

( ،حوصقي 9/892( ، حوصقي العدوى ظذ اخلََرصك )2/291( حوصقي ابـ ظوبديـ ) 2

( ، َنويي ادحتوج 2/991( مغـك ادحتوج ) 9/98اخلطقى ) الٌجرمك ظذ

(  11/211( ،ادغـك ٓبـ قدامي ) 12/166(، كشوف الؼـوع )9/182)

 (  8/956( ، رشح الًـي لؾٌغقى )  111/911،)



 مً أسهأو امُلطٖلكات  َزِفُع اإلغهاالت عً املطائٔل امُلِطَتَذّدات
 

 

(455) 

واتػؼقا كذلؽ ظذ أَنو إن كوكً حوماًل ، وضؾََّؼفو زوُجفو ، فؾفو 

ؽـك والـػؼُي ققًٓ واحدًا ، حتك تضَع محَؾفو ، شقاٌء كون الطالُق  ًُّ ال

، ٕنَّ الـػؼَي ٕجؾ احلؿؾ ، وٓ تصُؾ الـػؼُي لؾحؿؾ إٓ (1)رجعّقًو أو بوئـوً 

َـّ حتك  ظـ َـّ أوٓت محٍؾ فلكِػؼقا ظؾقف ضريؼ إّم ، قول تعوىل ) وإن ك

َـّ ( ـَ محَؾف َـّ مـ حقٌ شؽـتؿ ِمـ  2الطالق  يضْع ـُقُه ، وقول تعوىل ) أشؽِ

َـّ ( َـّ لُِتَضقُِّؼقا ظؾقف وُه  2الطالق  ُوْجِدكؿ وٓ ُتضورُّ

 ثاىّٔا : ىفكُة املطٖلكِة البائً 
ؼِي الٌوئـ ) التل ٓ يؿؾؽ الزوُج اختؾػ الػؼفوُء ذم ادطؾَّ 

ؽـك والـػؼُي  ًُّ رجعَتفو(، إذا كوكً حوئاًل ) أي غَر حومٍؾ ( 7 هؾ هلو ال

ة أم ٓ ؟ ، وهلؿ ذم ذلؽ ادموهوت 7   ذم العدَّ

  املرٍُب األُّل :

ٓ ُشْؽـك هلو وٓ  (2)إىل أنَّ ادطؾَّؼَي الٌوئـ (6)ذهى فريٌؼ مـ الػؼفوء

                                                           

( ، مغـك 8/612( ، حوصقي العدوى ظذ اخلرصك )2/291( حوصقي ابـ ظوبديـ ) 1

 ( .12/166 ( ، كشوف الؼـوع )2/991ادحتوج )

ي  6 ًُ ققس صوحٌي الؼصَّ ـُ ظٌوٍس ، وفوضؿُي بـ ( أصفُر َمـ قول بذلؽ مـ الصحوبي اب

التك ذم احلديٌ ، ومـ الػؼفوء اإلموم أمحد بـ حـٌؾ ، اكظر كشوف الؼـوع 

 ( .11/211( ، ادغـك ٓبـ قدامي )12/166)

لؽزى ، حتتوج إىل الزواج مـ ( الٌوئـ هل َمـ ُضؾَِّؼً الطؾؼي الثولثي ، وهذه الٌقـقكي ا 2

آخَر حتك حِتؾَّ لألول ، أو ضؾِّؼً ظذ اإلبراء ظـد ادلذون الطؾؼي إوىل أو الثوكقي ، 

وهذه الٌقـقكي الصغرى ، حيتوج زوُجفو إىل مفٍر وظؼٍد جديديـ ورووهو ، حتك 

 يعقد إلقفو .
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ًِ ققسكػؼي، واشتدلقا ب أنَّ زوَجفو أبو ظؿرو بـ  (1)حديٌ فوضؿَي بـ

ٌَتََّي) آِخَر ثالث تطؾقؼوت ( وهق غوئٌى بولشوم َؼفو أل ،  (6)حػص ضؾَّ

فلرشؾ إلقفو وكقُؾف ) بولرفع فوُدْرِشُؾ هق القكقُؾ ( بشعٍر ) كـقٍع مـ 

َطْتف ) أي مل ترَض بف ( ، فؼول ) أي زوُجفو خَّ ًَ (:  التعقيض لؾـػؼي ( ، َفَت

                                                           

 ( ُُمَْؿُؾ قصي فوضؿي بـً ققس  1

ًة كَ   جفو أبق ظؿرو بـ حػص ، وققؾ اشُؿف أبق حػص بـ كوكً ُقَرِصقًَّي ُحرَّ ًقًٌي ، تزوَّ

ظؿرو ، ضؾَّؼفو زوُجفو ضؾؼتني مـػصؾتني ، ثؿ خرج مع ظذ بـ أبك ضولٍى إىل 

القؿـ ، فلرشؾ إلقفو بطؾؼٍي ثولثٍي ، وأرشَؾ إلقفو وكقُؾف صعرًا ، كـقٍع مـ التعقيض 

(، ِة ( ظذ أمحوئفو ) أقورب زوِجفوءوالـػؼي ، فؾؿ ترَض بف ، وكوكً تٌذو ) مـ الٌذا

وكون أمحوؤهو كورهني هلو ، وخوفً أن ُيؼتََحَؿ ظؾقفو ، فلمرهو الـٌكُّ صذ اهلل ظؾقف 

ًٍ آخَر ، كوكً ُتػتك بلنَّ ادطؾَّؼَي ثالثًو  ََتو ذم بق َل ظـفؿ ، لتؼَه ظدَّ وشؾؿ أن تتحقَّ

ـو وشـََّي  ٓ ُشْؽـَك هلو وٓ كػؼَي ، وأكؽر ظؾقفو فتقاهو ظؿرُ  وقول : ٓ َكَدُع كتوَب ربِّ

ًْ ؟! . قول الدارقطـك : ققُلف ) وشـي  قَ
ًِ ًْ أم ك كٌقِّـو لؼقل امرأٍة ٓ كدرى أحػَظ

كٌقـو ( . هذه زيودٌة غُر حمػقطٍي ، مل يذكرهو َجوظٌي مـ الثؼوت . وكذلؽ أكؽرت 

ولف معفو قصٌي ، فؾام  ظوئشُي ظذ فوضؿَي فتقاهو ، وأكؽر مرواُن بـ احلََؽؿ ظؾقفو ،

بؾغ فوضؿَي إكؽوُر مرواَن ظؾقفو ، قولً : بقـك وبقـؽؿ كتوُب اهلل ، قول اهلل تعوىل ) ٓ 

َـّ ( إىل ققلف تعوىل ) لعؾَّ اهلل حُيدث بعد ذلؽ أمرًا ( ، قولً :  َـّ مـ بققَت خُترجقه

مل يؽـ هلو كػؼٌي  هذا َدـ كوكً لف مراَجعٌي ، فلىُّ أمٍر حيدُث بعد الثالث ؟! ، وإذا

ولقًً حوماًل فعالَم حيًٌقَنو ؟ . وقصتفو مع مروان أخرجفو أمحُد ذم ادًـد 

( ، وأبق 1951( ، واكظر رشح الـقوى ظذ صحقح مًؾؿ حديٌ رقؿ )2/919)

 ( .2886( ، شــ الـًوئك برقؿ ) 6661داوود برقؿ ) 

 ( ورم روايٍي أكف كون مع ظذ بـ أبك ضولٍى بولقؿـ . 6
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واهلل مو َلِؽ ظؾقـو مـ صٍئ . فجوءت رشقَل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

فذكرت ذلؽ لف ، فؼول هلو : لقس لِؽ ظؾقف كػؼٌي وٓ ُشْؽـَك . ثؿ أمرهو 

أن تعتدَّ ذم بقً أم رَشيؽ ) أمرأٍة مـ إكصور ( ، ثؿ قول : إنَّ تؾؽ امرأٌة 

اظتدى ذم بقً ابـ أمِّ  يغشوهو أصحوبك) أي تػتح بقَتفو ٓشتؼٌوهلؿ ( ،

مؽتقم ) وكون رجاًل أظؿك ( ، تضعني ظـده ثقوَبؽ وٓ يراِك ) أي 

ػني مـ الثقوب وٓ تؾًٌني احلجوب ضقؾَي الققً (  . (1)تتخػَّ

ى ظـد ابـ أمِّ َمؽتقٍم ، فنكف رجٌؾ  ورم روايٍي ظـد مًؾؿ : ) فوظتدِّ

ًِ ) أي ا ُتِؽ ( فآِذكقـك أظؿك ، تَضِعني ثقوَبؽ ظـده ، فنذا َحَؾْؾ كؼَضً ظدَّ

ـَ أبك شػقون  ًُ ذكرُت لف أنَّ معوويَي ب ) أي أخِزيـك ( ، قولً : فؾاّم َحَؾْؾ

وأبو َجْفٍؿَخَطٌوكك ، فؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : أّمو أبق َجْفٍؿ 

، (2)، وأّمو معوويُي فُصْعؾقٌك ٓ موَل لف  (6)فال يَضُع ظصوه ظـ ظوتِِؼف

                                                           

( ، 1951( أخرجف مًؾؿ ذم كتوب الطالق ، بوب ادطؾؼي الٌوئـ ٓ كػؼَي هلو برقؿ ) 1

( 1629وهق ذم مقضل مولؽ ذم كتوب الطالق ، بوب مو جوء ذم كػؼي ادطؾَّؼي برقؿ )

 ظـ فوضؿي بـً ققس.

ِب لؾـًوء ، ويميِّدهو مو جوء ذم رواييٍ  6  ( هلذه الؽؾؿي معـقون 7 إّمو أن يؽقن كثَر اليَّ

َػر ، وكـَّك ظـ ذلؽ بحْؿِؾ  ًَّ اٌب لؾـًوء ( ، وإّمو أن يؽقن كثَر ال أخرى ) رَضَّ

 العصو ، ٕنَّ ادًوفَر كثرًا مو حيؿؾ ظصوًة .

( وهذا مـ بوب ادجوز ، ٕنَّ لف ثقبًو يًس ظقرَتف ، والثقُب موٌل ، وادؼصقد أكف كون  2

 قؾقَؾ ادول . 
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ـَ زيٍد ، قولً : فؽِرهُتفاكؽِِحك أُ  ، ثؿ قول : اكؽِحك أشومَي .  (1)شومَي ب

ًُّ بف . ٌَط  فـََؽحُتف فجعؾ اهللُ فقف خرًا ، واغَت

ورم لػٍظ قول الـٌكُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : ) اكظرى يو ابـَي ققٍس 

إكام الـػؼُي لؾؿرأة ظذ زوِجفو مو كوكً لف ظؾقفو الَرجعُي ، فنن مل يؽـ لف 

جعُي فال كػؼَي وٓ ُشْؽـك ظؾقفو  .(6)الرَّ

وذهى فريٌؼ آخُر مـ الػؼفوء إىل أَنو جيُى هلو املرٍب الجاىى :

ـِ مًعقد ، وبف قول أبقحـقػي  ؽـك والـػؼُي معًو ، وهق ققُل ظؿَر واب ًُّ ال

ـو وشـَي كٌقـو لؼقل امرأٍة (2) ، واشتدلقا بؼقل ظؿَر : ٓ َكَدُع كتوَب ربِّ

 ًَ ققٍس صوحٌَي الؼصي ( ٓ كدرى لعؾفو حِػَظً أو  )يؼصد فوضؿَي بـ

ٌُ شؽـتؿ ( َـّ مـ حق َقً ، واشتدلقا كذلؽ بآيي ) أشؽـقه ًِ   2الطالق  ك

ٌٌ مـ الػؼفوءاملرٍب الجالح :  إىل وجقِب  (9)وذهى فريٌؼ ثول

ْؽـَك دون الـػؼي ، ٕنَّ الـػؼَي لؾحؿِؾ ، وٓ محَؾ هـو ، فًؼط مو  ًُّ ال

ف، وهك الـػؼ َـّ مـ خُيصُّ ْؽـك لميي الؽريؿي ) أشؽـقه ًُّ ُي ، وبؼقً ال

  2الطالق  حقٌ شؽـتؿ (

                                                           

ٌة َكًقٌٌي . ( ققؾ ٕكف كون أشقَد صديدَ  1  الًقاد ، أو ٕكف كون مقىًل وهك قرصقٌَّي ُحرَّ

( ، والدارقطـك 222( برقؿ )1/192( ، واحُلَؿقدى ) 2/292( رواه أمحد ) 6

ـُ الؼقؿ ذم زاد ادعود ) 9/62)  ( .8/868( ، وصححف اب

 ( .2/291( حوصقي ابـ ظوبديـ ) 2

( ، حوصـقي الٌجرمـك 6/859ك ) ( وهؿ ادولؽقي والشوفعّقي ، اكظـر حوصـقي الدشـقق 9

(9/98. ) 
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وخالصُي مذاهى الػؼفوء ذم ادًللي : قول أمحُد : ٓ شؽـك هلو 

وٓ كػؼي، وقول احلـػقي : هلو الًؽـك والـػؼي ، وقول ادولؽقي والشوفعقي : 

 .(1)هلو الًؽـك دون الـػؼي ، ولؽؾٍّ دلقُؾف وُمْدَرُكف 

                                                           

( قول الـقوىُّ ذم رشح مًؾؿ : واختؾػ العؾامُء ذم ادطؾؼي الٌوئـ احلوئؾ ، هؾ هلو  1

الـػؼُي والًؽـك أم ٓ ؟ فؼول ظؿُر بـ اخلطوب وأبق حـقػي وآخرون هلو الًؽـك 

ـُ ظٌوٍس وأمحُد ٓ ُشؽـك هلو وٓ كػؼي ، وقول مول ٌؽ والشوفعكُّ والـػؼي ، وقول اب

ٍَّ َمـ أوجٌفام َجقعًو بؼقلف تعوىل )  وآخرون هلو الًؽـك وٓ كػؼي هلو ،= = واحت

َـّ مـ حقٌ شؽـتؿ مـ ُوْجِدكؿ( ، ففذا أمٌر بولًؽـك ، وأمو الـػؼُي فنَنو  أشؽـقه

ًْ أو  حمٌقشٌي ظؾقف ، وقد قول ظؿُر : ٓ كَدُع كتوَب ربـو وشـَي كٌقِّـو بؼقل امرأٍة َجِفَؾ

ْؽـَك، قول الدارقطـك:  ًُّ ـو إكام هق إثٌوُت ال ًْ . قول العؾامء: الذى ذم كتوب ربِّ َق ًِ ك

 ٍَّ ققلف ) وشـي كٌقـو ( . هذه زيودٌة غُر حمػقطٍي ، مل يذكرهو َجوظٌي مـ الثؼوت . واحت

ٍَّ َمـ أوجَى  َمـ مل ُيقِجْى كػؼًي وٓ ُشؽـك بحديٌ فوضؿَي بـً ققس ، واحت

َـّ مـ حقٌ الًؽـك دون الـ ػؼي لقجقب الًؽـك بظوهر ققلف تعوىل ) أشؽـقه

َـّ  شؽـتؿ ( ولعدم وجقب الـػؼي بحديٌ فوضؿَي مع طوهر ققلف تعوىل ) وإن ك

َـّ  َـّ إذا مل يؽ ـّ ( ، فؿػفقُمف أَن ـَ محَؾف َـّ حتك يَضْع أوٓت محٍؾ فلكػؼقا ظؾقف

ـّ ، وأجوب همٓء ظـ حديٌ فوضؿي ذم شؼقط الـػؼي بام  حقاِمَؾ ٓ ُيـػؼ ظؾقف

ـًَي ) شؾقطَي الؾًون ( ، واشتطولً  ًِ ـُ ادًقى وغُره أَنو كوكً امرأًة َل قولف شعقد ب

ظذ أمحوئفو ، فلمرهو صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بوٓكتؼول ظـد ابـ أم مؽتقم ، وققؾ َٕنو 

( .  خوفً ذم ذلؽ ادـزل ، بدلقؾ مو رواه مًؾؿ مـ ققهِلو ) أخوُف أن ُيؼتََحَؿ َظَذَّ 

قول الـقوىُّ : وٓ يؿؽـ صٌئ مـ هذا التلويؾ ذم شؼقط كػؼتِفو . واهلل أظؾؿ . ا.هـ 

 ( . 11/62مـ رشح اإلموم الـقوى ظذ صحقح مًؾؿ ) 
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 ثالجّا: ىفكة املعتدَّة عً الْفاة
َُتو تـتفك بقوع احلؿؾ ،   ُة ظـ القفوة إن كوكً حوماًل فعدَّ ادعتدَّ

َُتو ، وحؾًَّ  حتك لق ووعً محَؾفو بعد وفوِة زوِجفو بؾحظٍي ، اكتفً ظدَّ

 لألزواج .

ٌَْقَعَي إشَؾؿقَّي أَنو ووَعً ) أي   والدلقُؾ ظذ ذلؽ حديٌ ُش

فوِة زوِجفو بؾقوٍل ، فَتَصـََّعً ) أي تزيَّـً ( لألزواج ، فؿرَّ محَؾفو ( بعد و

ًِ لألزواج ؟! إَنو أربعُي  ـُ َبْعَؽؽ فؼول : قد َتَصـَّْع ـوبِؾ ب ًَّ ِّبو أبق ال

ٌَْقعُي لرشقل اهلل صذ اهلل  َتو ( ، فذكَرت ذلؽ ُش أصفٍر وظٌْش ) أي ظدَّ

ـوبؾ ، أو لق ًَّ س كام قول أبق الًـوبؾ ، ظؾقف وشؾؿ : فؼول : كِذَب أبق ال

جك . متػؼ ظؾقف ًِ فتزوَّ . أمو إذا كوكً حوئاًل ) أي غر حومٍؾ(  (1)قد َحَؾْؾ

َُتو أربعُي أصفٍر وظْشة أيوم ، قول تعوىل ) والذيـ ُيتقفَّقن مـؽؿ  فِعدَّ

َـّ أربعَي أصفٍر وظْشًا (   629الٌؼرةويذرون أزواجًو يسبَّْصـ بلكػًف

ة ظـ القفوة وُشؽـوهو 7 فذهى واختؾػ الػؼفوء ذم ك  ػؼي ادعتدَّ

ؽـك والـػؼي ، وذلؽ لؾحؿؾ ، ٕنَّ  ًُّ ققٌم إىل أَنو إن كوكً حوماًل فؾفو ال

احلؿَؾ َيْؾحُؼ الزوَج ، وٓ يؿؽـ الـػؼُي ظؾقف إٓ بولـػؼي ظذ أمف ، فولـػؼُي 

ٌَعقَّي ، وهذه روايٌي ظـد احل  .(6)ـوبؾي ظذ احلؿؾ بوٕصولي ، وظذ إمِّ بولتَّ

                                                           

َـّ أن يضعـ  1 ( أخرجف الٌخورى ذم كتوب الطالق ، بوب ) وأوٓت إمحول أجُؾف

َـّ ( برقؿ ) ة ادتقرمَّ ظـفو ( ، ومًؾؿ ذم كتوب الطالق ، بو8215محَؾف ب اكؼضوء ظدَّ

 ( .1959زوُجفو وغِرهو بقوع احلؿؾ برقؿ )

 ( .11/918( ادغـك ٓبـ قدامي ) 6
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وذهى ققٌم إىل أَنو ٓ كػؼَي هلو وٓ ُشؽـك ، حوماًل كوكً أو غَر 

حومٍؾ ، ٕكف بؿجرد وفوة الزوج تـتؼؾ تركُتف إىل القرثي ، ومـ القرثِي 

احلؿُؾ والزوجُي ، ولؽؾٍّ مـفام كصقٌى مـ السكي ، فُقـػؼقن مـ كصقٌفؿ ، 

ـ أكِصٌوئفؿ ، وهذا مذهُى وٓ يؾزم بؼقََّي القرثِي أن يـػؼقا ظؾقفؿ م

 .(1)احلـػقي والروايُي إققى ظـد احلـوبؾي 

ؽـك فؼط ، دون الـػؼي ، وهؿ   ًُّ وذهى ققٌم إىل أَنو تًتحؼُّ ال

، والدلقُؾ حديٌ ُفَرْيَعَي بـً مولؽ بـ ِشـون ، وهك (6)ادولؽقَّي والشوفعقَّي

ًُ أبك شعقٍد اخلُْدِرىِّ ، أنَّ زوَجفو خرج ذم ضَؾِى  ٌٍُد ) ظٌقد ( لف  أخ أْظ

و (  أَبُؼقا ) أي هربقا ( ، حتك إذا كوكقا بطَرِف الَؼُدوم ) مؽوٍن مَّ

ًُ رشقَل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن أرِجَع إىل  أدَرَكفؿػؼتؾقه ، فًلل

أهذ ، فننَّ زوجك مل يسكـك ذم مـزٍل يؿؾُِؽف ، وٓ كػؼَي ، فؼول رشقل اهلل 

ًُ ذم احلجرة أو ذم  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : كعؿ ًُ ، حتك إذا كـ . فوكرَصْف

ًِ ؟ فَرَددتُّ ظؾقف الؼصَي التل ذكرُت  ادًجد دظوكك ، فؼول : كقػ قؾ

مـ صلن زوجك ، فؼول : امُؽثك ذم بقتِؽ حتك يٌُؾَغ الؽتوُب أجَؾف . 

قولً: فوظَتَددتُّ فقف أربعَي أصفٍر وظْشًا ، قولً : فؾام كون زمـ ظثامن 

ٌََعف وقه بف  أرشؾ إىَلَّ   .(2)فًلَلـك ظـ ذلؽ ، فلخزُتف ، فوتَّ

                                                           
ٌُفقتك )2/291( حوصقي ابـ ظوبديـ ) 1 ( ، ادغـك ٓبـ 12/169( ، كشوف الؼـوع لؾ

 ( .11/918قدامي )

لعدوى ظذ ( ، حوصقي ا6/818( حوصقي الدشققك ظذ الْشح الؽٌر لؾدردير )  6

( ، مغـك ادحتوج ) 9/81( ، حوصقي الٌجرمك ظذ اخلطقى )8/619اخلََرِصك ) 

 ( .9/189( ، َنويي ادحتوج ) 2/911

( ،  6211( رواه أبق داود ذم الطالق ، بوب ادتقرمَّ ظـفو زوُجفو تـتؼؾ برقؿ )  2

 ( . 1619و برقؿ ) والسمذى ذم الطالق ، بوب مو جوء أيـ تعتدُّ ادتقرمَّ ظـفو زوُجف
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 املطلب ارتامظ
 امُلِتَعة

َؼِي : اُدْتعُي ، وادتعُي موٌل ُيعطقف الرجُؾ  مـ حؼقق ادرأة اُدطؾَّ

َؼي ، جزًا خلوضِرهو ، وإيـوشًو لؾَقحشِي التل حصَؾً هلو مـ  لؾؿرأِة اُدطؾَّ

ة ، وهك بؿثوبي صفودٍة بلنَّ الطالَق الطالق، ولَرفَع ظـفو وْصَػ اإلشوء

َؼ .  ٍي فقفو ، وإكام لعذر خُيصُّ اُدطؾِّ  لقس لِِعؾَّ

ًو ظذ ادتؼني (  الٌؼرة : قول تعوىل ) ولؾؿطؾَّؼوت متوٌع بودعروف حؼَّ

َـّ أو  691 قه ًُّ ، وقول تعوىل )ٓ ُجـوَح ظؾقؽؿ إن ضؾَّؼتؿ الـًوء مو مل مت

َـّ فريضًي ومتِّ  َـّ ظذ اُدقِشِع قَدُره وظذ اُدْؼِسِ قَدُره متوظًو تػِروقا هل عقُه

  622الٌؼرة : بودعروف حّؼًو ظذ ادحًـني( 

ون ظـ اُدتعي بؼقهِلؿ ) كػؼي ادتعي ( ، وهذا  وبعُض الؽوتٌني ُيعزِّ

ك متعًي فؼط ، َٕنو لقًً معدودًة مـ أكقاع  خطٌل صوئٌع ، بؾ ُتًؿَّ

 ئٌؿ بذاتِف.الـػؼوت ، بؾ هل حؼٌّ قو

ويشسُط ٓشتحؼوق ادتعي أن ٓ يؽقن الطالُق بطؾى الزوجي أو 

برووهو ، فنن كون الطالُق بطؾٍى مـ جفتِفو أو برووهو فال شٌقؾ هلو 

 َغؿِّ 
ِ
ـُ صعٌون مـ ادولؽقَّي : ادتعُي بنزاء لؾقصقل إىل هذا احلؼِّ ، قول اب

ـ أبرأْت زوَجفو مـ الطالق ، ولذلؽ لقس لؾؿختؾِعِي واُدٌوِرئِي) مَ 

حؼقِقفو (وادالِظـَِي ) ِمـ الؾِّعون ادذكقر ذم شقرة الـقر( متعٌي ، قٌؾ 

 الٌـوء وٓ بعده ، َٕنو هل التل اختورت الطالَق . 

ًٌَّي 7   وادتعُي قد تؽقن واجًٌي ، وقد تؽقن مًتح
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 ؟  أّاّل : متى تهٌْ املتعُة ّادبّة 

مل يػِرْض هلو مفرًا ، ثؿ ضؾَّؼفو قٌؾ إذا ظؼد الرجُؾ ظذ ادرأِة ، و 

أن يدُخَؾ ِّبو ، فػل هذه احلولي دمى هلو ادتعُي ، َٕنو ذم حولي الطالق قٌؾ 

الدخقل هلو كصُػ ادفر ، إذا ُفِرَض هلو مفٌر ، ورم حولتـو هذه مل ُيػَرْض هلو 

، مفٌر ، وٓ يصحُّ أن ُتطؾََّؼ ُموكًو ، فقجى هلو متعٌي ، جزًا لؽِنهو 

وإيـوشًو لَقحشتِفو مـ الطالق ، وظؾقف فودتعُي هـو قوئؿٌي مؼوَم كصِػ ادفر 

 ، الذى مل ُيْػَرْض هلو . 

َـّ (  قه ًُّ وِصيُح كصِّ أيي يدلُّ ظذ ذلؽ ، قول تعوىل ) مو مل مت

َـّ فريضًي ( أي مل ُيْػَرْض هلو مفٌر .  أي مل حيدث دخقٌل) أو تػِروقا هل

ٌُ مَهٌّ :  ظؼُد الـؽوح ذم إزمـي الًوبؼي يتؿُّ بنجيوٍب  كون تيبٔ

وقٌقٍل ) إجيوٌب أي ظْرٌض مـ جفِي وىلِّ ادرأِة ( ، وقٌقل ) أي مـ جفِي 

الزوج أو وكقؾِف ( ، ومل يؽـ هـوك تقثقٌؼ أو كتوبٌي ظـد الؼويض أو كوئٌِف ) 

كروكف ، ادلذون ( ، وكوكقا أحقوكًو يذكرون ادفَر ظـد العؼد ، وأحقوكًو ٓ يذ

ومـ هـو كون الطالُق قٌؾ الدخقِل وقٌؾ تًؿقِي ادفر ممؽـًو ، َٕنؿ كوكقا 

ف إكظوِر إلقف ، وادفر  هيتؿقن بوإلجيوب والؼٌقل ، ٕكف ادفؿ ، وُتَقجَّ

 أحقوكًو ُيْذَكُر ، وأحقوكًو ٓ ُيْذكر .

ؼًو ذم وثقؼٍي   أّمو أن 7 فػل أغؾى إحقون يؽقن الزواُج ُمَقثَّ

ُر ، وظؾقف فؾقس مـ ر ُؾ مـف وادمخَّ شؿقَّي ، وُيْذَكُر فقفو ادفُر ، اُدعجَّ

ٌؼ خولقًو ظـ تًؿقي ادفر .  القارد ـ إٓ ظذ ُكدَرٍة ـ أن يؽقن هـوك ظؼٌد ُمَقثَّ
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تؽقن ادتعُي واجًٌي ذم حولي الطالِق قٌؾ الدخقل ،  ّارتالصة : 

ك ، وحدث مع ظدم تًؿقِي مفٍر لؾؿرأة ، فنن كون هـوك  ؿَّ ًَ مفٌر ُم

ً كصَػ ادفر ، وٓ ُمْتعَي هلو ، ٕنَّ ادتعَي  الطالُق قٌؾ الدخقل ، اشتحؼَّ

مؼقَّدٌة بلمريـ 7 الطالق قٌؾ الدخقل ، مع ظدم تًؿقي مفٍر لتؾؽ ادرأة ، 

وظؿدة الدلقؾ هلذا التػصقؾ هق ققلف تعوىل ) ٓ جـوح ظؾقؽؿ إن ضؾَّؼتؿ 

قهـ أ ًُّ َـّ ظذ اُدْقِشع الـًوء مو مل مت َـّ فريضًي ، ومتِّعقه و تػِروقا هل

  622الٌؼرة قَدُره وظذ اُدْؼِسِ قَدُره متوظًو بودعروف حؼًو ظذ ادحًـني ( 

 ؟ ثاىّٔا : متى تهٌْ املتعُة مطتشبَّّة

ًٌَّي إذا كوكً ادطؾَّؼُي قد ُفِرَض هلو مفٌر ،   وتؽقن ادتعُي مًتح

ك ) ادفر ادػروض وادتػؼ ظؾقف (، ودخؾ ِّبو الزوُج ، ففـو  تًتحؼُّ ادًؿَّ

ف اشتحؼوقًو أصقاًل ، وُيـدُب أن يزيَدهو الزوُج ذم حؼقِقفو متعًي ،  تًتحؼُّ

جزًا خلوضِرهو ، ومراظوًة دو كون بقـفام وهذا مذهُى احلـػقي وادولؽقَّي 

َؼٍي ، وقول الشوفعقَُّي ذم ققٍل : إنَّ ادتعَي واجٌٌي (1)واحلـوبؾي  ،  (6)لؽؾِّ مطؾَّ

شقاٌء دخؾ ِّبو الزوُج أم ٓ ، واشتدلقا بؼقلِف تعوىل ) ولؾؿطؾَّؼوت متوٌع 

                                                           

( ، حوصقي العدوى 6/968( ، حوصقي الدشققك ) 2/119( حوصقي ابـ ظوبديـ )  1

 ( . 11/129( ، ادغـك ٓبـ قدامي ) 11/812( ، كشوف الؼـوع ) 9/896)

( ، َنويي 2/691( ، مغـك ادحتوج ) 2/256( حوصقي الٌجرمك ظذ اخلطقى ) 6

 ( . 2/229ادحتوج ) 
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ٌي ذم كؾِّ مطؾَّؼٍي ، ومل  691الٌؼرة بودعروف حّؼًو ظذ ادتؼني (  ، فؤيي ظومَّ

ْؾ بني مدخقٍل ِّبو وبني غِرهو .  ُتَػصِّ

 ثالجّا : مكداُز املتعة 
ُر ادتعُي ظذ   حًى يًور الزوِج وإظًوِره ، وظذ حًى ُتؼدَّ

ُر  ظدد الًـني التل اشتؿرَّ فقفو هذا الزواُج ، والشوئُع ادعروُف أَنو ُتؼدَّ

ًٌ وراتٌى  بـػؼِي شـتني ظذ أقّؾ تؼدير ، فنذا كون الزوُج ممَـّ لف دْخٌؾ ثوب

ة شـتني ً ادطؾَّؼُي ُرُبَع هذا الراتِى ددَّ   .ُيرصُف مـ الدولي ، اشتحؼَّ

ًٌ ، وإّٓ بحٌ الؼوِى ظـ دْخؾِف ،  هذا إذا كون لؾزوِج دْخٌؾ ثوب

يوت ظـ يًور الزوج وإظًوِره . رهو الؼويض بعد التحرِّ  ويؼدِّ

مو جوء أنَّ الـٌكَّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ّمٓما ّزد يف مكداز املتعة 

َج العولقَي ) امرأة ( مـ بـك ِغػوٍر ، فؾاّم دخؾ ِّبو وجد بَِؽْش  ِحفو بقووًو تزوَّ

ة ووَشط الظفر ، وادعـك :  َّ ) الَؽْشح : مـطؼي اخلَرْصوهك مو بني النُّ

وجد مو يشٌِف الٌفوق( ، فؼول هلو : احلؼك بلهؾِؽ . وَمتََّعفو بثالثِي 

 .(1)أثقاٍب 

َج ظوئشَي اخلَْثَعِؿقَّي ، فؾاّم  ـَ ظذٍّ تزوَّ ـَ ب ومـ ذلؽ أيضًو : أنَّ احلً

ـُ أ بك ضولٍى دخَؾً ظوئشُي ظذ احلًـ ففـّلْتُف بوخلالفي ) يعـك ُقتَِؾ ظذُّ ب

ـُ : أُتْظِفريـ  قولً لف : هـقئًو لؽ اخلالفُي بعد مؼتؾ أبقؽ !(، فؼول احلً

                                                           

ــحوبي ) ( احلــوكؿ ذم 1 ــي الص ــٌالء 2515/9معرف ــالم الـ ــر أظ ــي ذم ش ــر الؼص ( ، واكظ

(2/812.) 
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الشامتَي بؿؼتؾ أمر ادممـني؟! ، فطؾَّؼفو ثالثًو ، ومتََّعفو بعْشة آٓف 

ـُ درهٍؿ ، فؼولً : متوٌع قؾقٌؾ مـ حٌقٍى مػوِرٍق ، فؾام شؿ ع احلً

 . (1)بؿؼولتفو أراد أن يراجَعفو ، لقٓ أكف ضؾََّؼفو ثالثًو مرًة واحدًة 

ـُ  ـُ ظٌوٍس : أْرَفُع ادتعِي خودٌم ثؿ كًقٌة ثؿ كػؼٌي . وقول اب قول اب

ـُ  ظؿَر : أدكك مو جُيزُئ ذم ادتعِي ثالثقن درمهًو أو صٌففو . وقول ظطوُء ب

ْرع ) قؿق ٌص ُيَغطِّك ادرأَة ( واخِلامُر وادِْؾَحَػُي ) مو أبك َربوح : أوشُطفو الدِّ

 .  (6)تؾتحُػ بف ادرأُة فقغطك مـ رأِشفو حتك قدمقفو (

 وأجوز لف الؼوكقُن شداَد ادتعي ظذ أقًوط .  

 

 

 

                                                           

 ( .6/1111( أورد الؼرضٌكُّ الؼصَي كومؾًي ذم تػًِره )  1

ؾ ذم أحؽوم ادرأة والٌقً ادًؾؿ لؾدكتقر ظٌد الؽريؿ زيدان ) 6  ( .9/129( ادػصَّ
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 املطلب الطادع
 قائنة امليكْالت

 ) متاع البٔت ـ العِفؼ (
ادفر لؾزوجي ختتؾػ ظوداُت الـوس تٌعًو لٌقئوَتؿ ذم كقػقي تًؾقؿ 

أو ولقِّفو ، فؿـفؿ َمـ ُيًؾِّؿ ادفَر كوماًل قٌؾ الدخقل ، لؾؿرأة أو ولقِّفو ، 

 
ٍ
ؿ ادفَر إىل أجزاء 7 جزء ًِّ وهذا ادفُر يؽقن كؼقدًا غولًٌو ، ومـفؿ َمـ ُيَؼ

 يؽقن ُظرووًو ) العْرُض مو ِشقى الـَّْؼد 
ٍ
مـف يؽقن كؼقدًا ، وجزء

ٌْؽي وإ   (1)ثوِث اخلَشٌِك وإجفزة الؽفربوئقي(كولشَّ

                                                           

ًٌ لؾزوجي ،  ( وإذا كوكً هذه العروُض جزءًا مـ ادفر ففك حؼٌّ خولٌص  1 وِمْؾٌؽ ثوب

ففؾ حيؼُّ لؾزوِج اشتخداُم هذه إجفزة ؟ مع أَنو لقًً ِمْؾؽًو لف ؟ وهؾ حيتوُج إىل 

اشتئذاِن الزوجي ظـد اشتخداِمف هلو؟ وهؾ هلذه إشئؾِي حظٌّ مـ القجوهِي والـظر؟ 

ر وادٌولغي؟  أم هك رْضٌب مـ التَؼعُّ

حقا أنَّ الزوَج ٓ يؾزمف واجلقاب: تؽؾَّؿ الػؼفوُء ذم هذه ادً ـٍ بعقٍد ، وِصَّ للي مـذ وم

اشتئذاُن زوجتف ظـد آشتخدام ، إذ الزوُج هق الذى أظطوهو ادوَل )ادفَر( لتشسَى 

بف جفوَزهو ، هذا مـ كوحقي ، ومـ كوحقٍي أخرى قد يؽقن الزوُج هق الذى اصساهو 

 مـ ادفر ، وُكتى ذلؽ 
ٍ
ف وأظطوهو لزوجتِف كجزء ًِ  ذم قوئؿي ادـؼقٓت .بـػ

ولؾًودة ادولؽقَِّي كالٌم مفؿٌّ ذم ذلؽ : قول العالمي خؾقؾ ذم خمترصه : ) ولف التؿتُُّع 

ْقَرُة بػتح الشني هك متوُع  بَِشْقَرَِتو ( قول الشقخ اخلََرِصك صورحًو ققل خؾقؾ : الشَّ

فو هك اجلاَمل ، وادعـك أّكف جيقز لؾرجؾ أن يتؿتَع  مع زوجتِف الٌقً ، وبضؿِّ

 ولٌِوٍس وكحقهو ، 
ٍ
 وِوضوء

ٍ
ًْ ظؾقف ِّبو ، مـ ِغطوء َزت ِّبو ، ودخَؾ بَشْقَرَِتو ، التك دمفَّ

وبعٌورِة ) ولف التؿتُع بشقرَتو ( معـوه أنَّ لف مـَعفو مـ بقِعفو وهٌتِفو ، ٕكف يػقُت 

ًْ ِّبو مـ مؼ ٌقِض ظؾقف التؿتُّع ِّبو ، وهق حؼٌّ لف ، وادراُد بشقرَِتو التك دخَؾ
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ر ُيؽتى  ر، ادمخَّ ٍم وممخَّ ويؼًؿقن الـؼقَد غولًٌو إىل قًؿني 7 ُمَؼدَّ

ذم وثقؼي الزواج ، وُيًتحؼُّ ُظْرفًو بلقرِب إجؾني 7 القفوِة أو الطالِق ، 

ُم ُيًؾَّؿ ذم ُمؾس العؼد أو قٌؾف ، حتك تًتعني بف الزوجُي ظذ  وادؼدَّ

م  دمفقز فو ، وإذا أَنقـو الؽالَم ظذ جزء الـؼقد مـ ادفر ) اُدؼدَّ ًِ كػ

ر ( ، يٌؼك جزُء الُعروض ) قوئؿي ادـؼقٓت أو متوع الٌقً، أو  وادمخَّ

 العْػش ( .

 : ما جيسى يف مصَس مً تكطٕٔه للنَس

جرت ظودُة الـوس ذم مرَص إىل تؼًقؿ ادفر إىل كؼقٍد وُظروض 7 

ٌْؽي ) الذهى ( والعْػش ) متوع الٌقً ( ، ويشسك والُعروض تشؿؾ الشَّ 

ٌْؽي ومتوع الٌقً ( ، فقتػؼون ظذ  الزوجون ظودًة ذم هذه العروض ) الشَّ

ف ممَّو  ٌؽي ، وحُيِيَ كؾٌّ مـفام مو خُيصُّ أن يًوهَؿ كؾٌّ مـفام بؿٌؾغ ذم الشَّ

 اتػؼو ظؾقف مـ أثوث الٌقً ومتوِظف .

                                                                                                                                          

فو  ًِ َزت مـ مول كػ َزْت بف ، وأّمو لق مل تؼٌِْض صقئًو ، وإكام دمفَّ صداِقفو التك دمفَّ

َظً بزائٍد ظـ الُثُؾٌ .ا.هـ  فؾقس لف ظؾقفو إّٓ احلَْجُر ، إذا تزَّ

وقول العالمُي خؾقؾ أيضًو : ) وٓ يؾزُمف َبَدهُلو ( . قول اخلََرصكُّ : أى وٓ يؾزُم الزوَج بدُل 

 ْقَرِة إوىل ، بؾ يؾزمف مو ٓ ِغـك ظـف هلو . ا.هـ كالم اخلرصك الشَّ 

 ومو يؼقفو وحيػظفو مـ 
ٍ
 ووضوء

ٍ
قًو ظذ اخلََرِصك : أى مـ غطوء وقول الشقُخ العدوى حُمَشِّ

احلَرِّ والزد .اهـ . اكظر حوصقي العدوى ظذ اخلرصك ظذ خمترص خؾقؾ 

(8/169 .) 
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رشظًو بودفر 7 كؼقدًا كون أو ُظرووًو ،  ومع أنَّ الزوَج هق ادطوَلُى 

إّٓ أنَّ الـوَس اظتودوا ادشوركَي مـ الطرفني ، لصعقبِي احلقوة ، وغالء 

ٌَعًو ، وبروو اجلؿقع ،  ادتطؾٌَّوت ، فصورت ادشوركُي مـ الطرفني ُظرفًو متَّ

 فقتػؼون ظذ أن حُيِيَ كؾٌّ مـفام جزءًا مـ متوع الٌقً .

ك قوئؿي  وتتؿُّ كتوبيُ   هذه ادـؼقٓت وإمتعي ذم قوئؿٍي ُتًؿَّ

ادـؼقٓت ، وُتعَرف بني الـوس بوشؿ ) الؼوئؿي ( ، وتعتُز الؼوئؿُي جزءًا 

مـ ادفر ، أو بوٕحرى ُيعتُز مو صورك بف الزوُج مـ التلثقٌ جزءًا مـ 

ٌْؽي ( ، وإثوَث الذى صورك ب ف ادفر ، فتشؿؾ الؼوئؿُي : الذهَى) الشَّ

الزوُج لؾتلثقٌ ، وإجفزة ) الثالجي والٌقتوجوز والغًولي وصوصي 

جود والـََّجػ  ًّ التؾقػزيقن والُػْرن واخلالط ...الخ ( ، كام تشؿؾ ال

والًتوئر والُػَقط واداليوت وادراتى وادالظؼ والًؽوكني ، إىل غر 

 ذلؽ مـ أدوات ادطٌخ ، التل تؼقم الزوجُي بنحضورهو ظودًة .

جرت ظودُة الـوس أن جيعؾقا حمتقيوت قوئؿي ادـؼقٓت ظذ  وقد

جفي إموكي لدى الزوج ، فقققِّع ظذ اشتالمفو ظذ جفي إموكي ، 

ُع ظؾقفو مـ الزوج بقد وىلِّ الزوجي ،  وتؽقن هذه القرقي ) الؼوئؿي ( ادققَّ

وظـد الـِّزاع ترفع الزوجُي دظقى تٌديد أموكي ودَّ الزوج ، بؿحتقى 

وئؿي ادـؼقٓت ، وحيؽؿ الؼويض فقفو بوحلٌس ، َٕنو ُجـَْحٌي ذم كظر ق

الؼوكقن ، فتصُر تؾؽ القرقُي ) قوئؿُي ادـؼقٓت ( وشقؾَي وغٍط وَتديٍد 

 ودَّ الزوج أموم ادحوكؿ .
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وبذلؽ صورت قوئؿُي ادـؼقٓت حّؼًو مدكّقًو لؾزوجي دموه الزوج  

، مع أنَّ تؽققَػفو الْشظكَّ أَنو جزٌء مـ أموم الؼضوء ، ٓ ُجزءًا مـ ادفر 

ادفر ، إذ الذى جيؿع بني الزوج وزوجتِف مـ الٌدايي هق ظؼد الـؽوح ٓ 

ٌََس  دهو الزوُج فُقح ٌَدِّ شقاه ، ومل يؽـ بقـفام أموكوٌت وٓ معومالٌت حتك ُي

 لذلؽ .

والذى يـٌغل اظتامُده أن ُتقَوَع إمقُر ذم كصوِِّبو احلؼقؼك ، وأن 

ًْ لف ذم الْشع ، ومو ُأكِشئً مـ تُ  ؽقََّػ إصقوُء ظذ حًى مو ُوِوع

أجؾف ، فؼوئؿي ادـؼقٓت جزٌء مـ ادفر ، ٕنَّ أشوَس كشلَِتو كذلؽ ، 

 مـ مفِرهو ، وهق الُعروض ، 
ٍ
وهك وشقؾٌي حلػظ حؼِّ الزوجِي ذم جزء

داق (،  م الصَّ ومو بؼك مـ َٕنو تًؾَّؿً ُجْزًءا مـ الـؼقد مـ ادفر ) مؼدَّ

داق ( ، فٌؼك جزُء الُعروض  ر الصَّ الـؼقد ُيؽتى ذم وثقؼي الزواج ) ممخَّ

ك بؼوئؿي ادـؼقٓت ، زيودًة ذم حػظ هذا  مل ُيَقثَّؼ ، فلكشلكو لف مو يًؿَّ

اجلزء مـ ادفر ، وهذا هق العرُف الًوئُد ، فال يـٌغل آلتػوُف ظؾقف ، 

 وٓ آلتػوُت ظـف .

وئؿَي ادـؼقٓت حؼٌّ مَدكِكٌّ لؾزوجِي دموه الزوج ) أي والؼقُل بلنَّ ق

ْيـ وإموكي ( ، وٓ َظالقَي هلو بودفر ، ققٌل ٓ يًتؼقُؿ مع العؼؾ  بؿثوبِي الدَّ

 ًْ وادـطؼ ، بؾ وٓ يًتؼقُؿ رشظًو ، وهق خروٌج ِّبذه الؼوئؿي ظاّم ُوِوَع

ح ، ومل يؽـ لف ، إذ الذى جيؿع بني الزوجني مـ إصؾ هق ظؼُد الـؽو

بقـفام يقمًو رشكٌي وٓ معومؾٌي حتك يؽقن بقـفام ديقٌن وأموكوٌت تًتحؼُّ 
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أن ُيمَخَذ ِّبو وامكوٌت وإيصوٌٓت ، وإكام اجتؿعو ظذ ظؼد الـؽوح ، ومـ 

ـَْتف قوئؿُي  لقازمف ادفُر ومشتؿالُتف ، ومـ مؽقكوت ادفر مو تضؿَّ

ؾى الٌالد ، فؽقػ كخرُج ِّبو ادـؼقٓت، ففك جزٌء أصقٌؾ مـ ادفر ذم أغ

ًْ لف ، لِـجَعَؾفو أداَة َتديٍد ، وشقػًو ُمْصَؾتًو ظذ رقٌي الزوج ،  ظاّم وِوَع

ُتْرَفع ِّبو دظووى التٌَّديد وخقوكي إموكوت ، فتصر ُجـَْحًي جزاؤهو 

 احلٌُس ؟! . 

 ّلهً ؛ متى ٓصحُّ أٌ تهٌْ قائنُة امليكْالِت على دَة األماىة عيد الصّز؟ 
 مبعيى أىُ متى ٓصحُّ للصّدة زفُع دعْى التبدٓد ضدَّ الصّز ؟ 

يؽقن هذا ذم حولي مو إذا دَفع الزوُج ادفَر لزوجتِف كؼقدًا ، ومل 

حُيِي هلو الزوُج أىَّ ُظروٍض ) متوع الٌقً مـ أثوٍث وغِره ( ، واصست 

ف ، الزوجُي مـ تؾؽ الـؼقد ـ أو مـ غِرهو ـ بعَض متوع الٌقً أو كؾَّ 

وأرادت وْوَعف ظـد الزوِج ظذ شٌقؾ إموكي ، فؾفو ذلؽ ، وٓ موكع 

ًو ) إيصول أو قوئؿي ( بوشتالِمف دحتقيوت هذا  مـف،وهلو أن تلخَذ ظؾقف َصؽَّ

ؽِّ ) الؼوئؿي ( ، حتك يؽقن ووِمـًو دو ُفِؼَد أو تؾَِػ ، ولؾزوج أن  الصَّ

ضوِره ودمفقِزه ، ٕنَّ يـتػع بؿتوع الٌقً معفو ، وإن اكػرَدت هل بنح

التجفقَز كوبٌع مـ الـؼقد التل أمفَرهو الزوُج إيوهو غولًٌو ، وقد كصَّ ظذ 

ودُة ادولؽقَّي ذم كتٌفؿ ًَّ ى  (1)ذلؽ ال َد الزوُج متوَظفو أو تعدَّ ، وإذا بدَّ

 ظؾقفجوز هلو ظـد ذلؽ َرْفُع دظقى التٌديد ودَّ الزوج .

                                                           
( ، حوصقي العدوى ظذ اخلََرِصك ظذ  6/811ؽٌر )( حوصقي الدشققك ظذ الْشح ال 1

ْقَرة ( ، وٓ 8/169خمترص خؾقؾ ) قن مو حُتِيه الزوجُي مـ أمتعٍي ) الشَّ ( . وُيًؿُّ

كالَم ادولؽقي ذم ذلؽ قٌؾ  حرج مـ اشتعامل الزوج لَِشْقَرِة زوجتف ، وقد كؼؾـو

 . قؾقؾ
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 أّ الْفاة  سهُه قائنة امليكْالت عيد الطالم
 أّاّل : سهه قائنة امليكْالت عيد الطالم 

ظـد الطالق حيؼُّ لؾزوجي ادطولٌُي بؿحتقيوت قوئؿي ادـؼقٓت 

كومؾًي ، مو صوَرَكً بف هل ، ومو صورك بف الزوُج ، ضودو كوكً الؼوئؿُي 

جزءًا مـ ادفر ) وهق الغولُى ( ، ومو ُفِؼد مـ حمتقيوت الؼوئؿِي أو تؾِػ 

الزوُج بٌدلف ، أو َدْفِع ققؿتف كام هق الشلن ذم كؾِّ مو أتؾػف صخٌص  ُيؾزم

 ظذ غِره . 

إذا َغِرم الزوُج ققؿَي مو تؾِػ مـ قوئؿي  ٍّيا ضؤال ٓطَسح ىفَطُ :

ن ذم الؼوئؿي ، وإن كون  ادـؼقٓت ، هؾ يغرُم ققؿَتف بًعر الْشاء اُددوَّ

ـٍ بعقد ، واختؾػً إشعوُر  بولزيودة اختالفًو كٌرًا ، أم الْشاُء مـذ زم

 يغرُم ققؿَتف بًعر يقِم الطالق ؟ 

 7  ّاإلدابُة ٓهتيُفَا تهٔٔفاٌ فكََّٔاٌ

ـُ كؼقدًا ، فننَّ شداَده يؽقن ظذ  ي ٕكَّف مـ ادعروف أكف إذا كون الدَّ

ر  قْدر تؾؽ الـؼقد ، بال زيودٍة وٓ ُكؼصون ، مفام ضول الزموُن ، كؿمخَّ

داِق مثالً  ي َظْروًو ) أي لقس كؼقدًا(  الصَّ مَّ ـُ الذى ذم الذِّ ْي و إن كون الدَّ ، أمَّ

فننَّ شداَده يؽقن بنحضوِر مثؾِف ، إن كون لف ِمْثٌؾ ذم إشقاق ، أو دْفِع 

 ققؿتِف يقَم شداِده ، وهق يقُم الطالق ،

َكٌي ذم   ـُ ذم أنَّ حمتقيوت قوئؿي ادـؼقٓت ُمَدوَّ وادشؽؾُي تؽُؿ

َكٌي الؼوئؿِي ب ـُ هـو كؼقدًا ، وُمَدوَّ ْي لمريـ 7 بًعِرهو يقم رشائفو ، فصور الدَّ

ـُ هـو َظْروًو ، ففؾ يقرمَّ هذا  ْي بلظقوَِنو وأوصوفِفو وبذاَِتو ، فصور الدَّ
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ـُ ؟ أم يغرُم اُدَطؾُِّؼ  ِن ذم الؼوئؿي ، وإن تتطوول الزم ـُ بولًعر اددوَّ ْي الدَّ

ن ققؿَي الُعروِض ادؽتقبي بًعر ي عر اُددوَّ ًِّ ًُ إىل ال قِم الطالق ، وٓ يؾتػ

ـٍ اظتٌورًا بتػووت إشعور ؟  ذم الؼوئؿي مـذ زم

ٌن ذم الؼوئؿي ، ظذ اظتٌور أنَّ   ْفُع كؼدًا بام هق ُمَدوَّ إن قؾـو يؾزمف الدَّ

ـَ هـو كؼٌد ولقس َظْروًو ، فؼد يؽقن ذم ذلؽ إجحوٌف بحؼِّ ادرأة ،  ْي الدَّ

لزوج ، لتػووت إشعور بولزيودِة غولًٌو مـ يقِم رشاء وإرفوٌق بحؼِّ ا

ْفُع بًعر يقم الطالق قد  ادـؼقٓت إىل يقم الطالق ، وإن قؾـو يؾزمف الدَّ

يؽقن فقف إجحوٌف بحؼ الزوج ، وإرفوٌق وزيودٌة بحؼِّ ادرأة ، فام احلؾُّ 

 ذم ذلؽ ؟

ًو الذى يظفُر ويـٌغك اظتامُده أن تلخَذ ادرأُة مو كون صوحل

لالشتخدام مـ حمتقيوت الؼوئؿي ، ومو مل يؽـ صوحلًو لتَؾٍػ أو ضقِل 

و أن  اشتخدام ، وَخَرج ظـ كقكِف صوحلًو ُظرفًو ، فؾفو أن ُتطولَِى بٌَدلِف 7 إمَّ

يشسَى الزوُج ِمْثَؾف ، أو يدَفع ققؿَتف بًعِر يقِم الطالق ، ولؾزوجِي أن 

رًا بدُلف ذم إشقاق ، فنن مل  متتـع ظـ أْخِذ الؼقؿي ضودو كون التولُػ  متقفِّ

 يقَجد ِمثُؾف ُأجِزَت ظذ أْخِذ ققؿتِف بًعر يقم الطالق .

ف .   وبذلؽ كخرُج مـ هذا الـزاع وقد أخذ كؾُّ ذي حؼٍّ حؼَّ

إذا أخذت الزوجُي حمتقيوِت الؼوئؿِي كومؾًي ، ولؽـفو  مطألة :

ولـؼؾ مثاًل إَنو يقَم الطالق  بحولٍي تِؼؾُّ ظـ حولتِفو يقَم رشاِئفو جديدًة ،

% مؼوَرَكًي بحولتِفو يقَم الْشاء ، وإكام تلثََّرت ادـؼقُٓت 21تؽقن بحولِي 
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بوٓشتخداِم اُدعتود ، ففؾ ُيؾَزُم الزوُج ظـد الطالق بُِغْرم مو بقـفام مـ 

% مـ ققؿي 91تػوُوٍت ذم احلولِي ، بؿعـك أن كؾِزَمف بَدفع مو يًووى 

 تٌورًا بولتػووِت احلوصِؾ ذم ادـؼقٓت ؟ادـؼقٓت اظ

الذى يظفُر ـ واهلل أظؾُؿ ـ أنَّ الزوَج ٓ ُيطوَلُى بدْفِع هذا  ادتْاب :

التػووت احلوصِؾ مـ آشتخدام الققمكِّ ادعتوِد لؾؿـؼقٓت ذم مـزل 

الزوجقَّي ، ٕنَّ هذا التػووَت حوصٌؾ مـ اشتخداِمفام معًو ، الزوجُي 

َؽفو ، والزوُج ملذوٌن لف ذم آشتخدام ، إّمو ِصاحًي وإَمو تًتخِدُم ِمؾْ 

امَن ، بؿعـك أنَّ َمـ ُأِذَن لف ذم (1)ِدٓلًي  ، ومـ ادعؾقم أنَّ اإلذَن ُيـورِم الضَّ

اشتخداِم صٍئ ، واشتخدَمف فقام ُأِذن لف فقف ، وحدَث خؾٌؾ ذم هذا الشِئ ، 

ُؾ ِظْىَء اخلَؾ ِؾ ، ٕكَّف ملذوٌن لف ، ومل يتعدَّ ذم فننَّ ادلذوَن لف ٓ يتحؿَّ

ى أو اشتخدَم بال إذٍن كون ووِمـًو غوِرمو دو أفًده.  آشتخدام ، فنن تعدَّ

وهق أكف إذا أراد الزوُج آحتػوَظ بام شوهؿ بف  ٍّيا ضؤاٌل آخُس : 

هق ذم قوئؿي ادـؼقٓت ) كوٕثوث اخلشٌك وغِره ( مؼوبَؾ أن يدفَع ققؿتَف 

 هؾ يعقد إمُر ذم هذا إلقف أم لؾزوجي ؟لؾزوجي ، 

يعقد ذلؽ لؾزوجِي ، َٕنو ادولؽُي لؾؼوئؿِي بؿحتقيوَتو ،  ّادتْاب :

فؾفو أن تًتقرَم إظقوَن ادقجقدَة بحولتفو ، وهلو ـ إذا َرِى الزوُج ـ أن 

 تًتعقَض ظـفو بؼقؿتفوأو بٌدهِلو . 

                                                           

( ، حوصقي العدوى ظذ 6/811( اكظر حوصقي الدشققك ظذ الْشح الؽٌر ) 1

 ( .8/169ظذ خمترص خؾقؾ )
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ٌَ يف ٍََب امُلَدَّّ   قائنة امليكْالتاألسهاو اليت خُتصُّ الرَّ
ٌي ختتؾػ ظـ بؼقَّي حمتقيوت قوئؿي  هُى لف أحؽوٌم فؼفقٌَّي خوصَّ الذَّ

َهُى بوققًو بحولتف ذم يد الزوجي ـ ظـد الطالق ـ  ادـؼقٓت ، فنذا كون الذَّ

ُ بؿرور  ـُ ،ٕكف ٓ يتغرَّ َم فنَنو تلخذه كام هق ، حتك وإن تتطوول ظؾقف الزَّ

ُي الزوج مـف .إيوم غولًٌو، وحقـئٍذ ت  زُأ ِذمَّ

حيدُث كثرًا أن يلخَذ الزوُج َذَهَى زوجتِف7 كؾَّف أو بعَضف  مطألة:

َف فقف بولٌقع لضوئؼٍي مرَّ ِّبو ، أو يًتثؿَره ذم ظؿٍؾ  )الشٌؽي( فقترصَّ

ـٌ ذم رقٌي الزوج ، فام أخذه مـف جيُى ظؾقف ردُّ  َهُى َدي خوصٍّ بف ، وهذا الذَّ

، فــظر ظدَد اجلراموت التل أخذهو الزوُج ، وكلمره  مثؾِف ، وإمُر بًقطٌ 

بنحضوِر مثؾِفو ، أو بَدفِع ققؿي اجلراموت بًعر يقم الطالق ، ٓ بًعِر 

هى بولقزن )ظدد اجلراموت( ٌْؽي ، ٕنَّ العزَة ذم وفوء الذَّ  يقم رشاء الشَّ

هى ذم ازديوٍد غولًٌو بؿرور الًـني ، وا لتػووُت ذم ٓ بولؼقؿي ، إذ شعُر الذَّ

ُل ظؾقف ذم الًداد هق القزن ) ظدد  أشعوِره يؽقن كٌرًا ، وظؾقف فودعقَّ

ف ، أو دْفِع ققؿتِف يقم الطالق . ًِ  اجلراموت ( ، إّمو بنحضوِره بـػ

َي التل  مطألْة أخسى : حيدث أحقوكًو أن يؽتَى الـوُس الؼقؿَي الـؼديَّ

ٌْؽُي ذم قوئؿي ادـؼقٓت ًْ ِّبو الشَّ َي كقا ظدَد اجلراموت اصُسِ ، دون أن ُيَدوِّ

ٌؽي ققؿَتفو ادولقََّي  ٌْؽي ، فقؽتٌقن أموَم حمتقيوت الشَّ التل تٌؾُغفو هذه الشَّ

يقم رشائفو ، وظـد الطالق حيدُث كزاٌع ، ٕنَّ إشعور غولًٌو قد ازدادت 

كُي ذم الؼوئؿي ٓ تؼدُر ظذ رش  كصِػ زيودًة كٌرًة ، والؼقؿُي ادولقُي اُدَدوَّ
ِ
اء

ٌْؽي بًعر يقم الطالق ، فام احلؾٌّ ؟  الشَّ
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ٌْؽي ،  ّادتْاب :  َهى يقم رشاء الشَّ ٓبدَّ مـ معرفِي شعِر جراِم الذَّ

ثؿ كؼًؿ الؼقؿَي ادولقَي ادؽتقبَي رم الؼوئؿي ظذ شعر اجلرام يقَم الْشاء ، 

فقظفر ظدُد اجلراموت التل بؾغتفو الشٌؽي ، وحقـئٍذ كطولى الزوَج 

 بنحضور هذا العدد مـ اجلراموت ، أو دْفع ققؿتِفو بًعِر يقِم الطالق . 

ٌْؽي حول ققوم مطألْة ثالجة :   ُف ذم الشَّ هؾ حيؼُّ لؾزوجي الترصُّ

 احلقوة الزوجقي دون إذٍن مـ الزوج ؟

ٌَْؽِي ِمْؾٌؽ ُمَراَظًك ، بؿعـك أَنو ّادتْاب :   ِمْؾُؽ الزوجِي هلذه الشَّ

ـٌ ٓ متؾُؽ الترَصُّ  فًو كوماًل إّٓ بولرجقِع إىل الزوِج ، ٕكف ووم َف فقفو ترصُّ

ـُ ِّبو  ٌْؽي ، وإكَّام ُأبقح لؾزوجِي التََّزيُّ دحتقيوت قوئؿِي ادـؼقٓت ومـفو الشَّ

فًو كوماًل  ٌَْؽتِفو ترَصُّ َف ذم َص وج ، وظؾقف 7 فنذا أرادت الزوجُي الترصُّ لؾزَّ

ـٍ أو اشتثام ِي الزوج بٌقٍع أو هٌٍي أو رْه و ُتققُِّع ظذ براءِة ِذمَّ ٍر أو غِرهػنَنَّ

ٌْؽي ، وهذا التقققُع قد يؽقن ذم َطْفِر قوئؿي ادـؼقِٓت  مـ هذه الشَّ

ٍي ، ُتِؼرُّ فقفو الزوجُي بلنَّ زوَجفو خوىَل  فو، أو ذم ورقٍي أخرى مًتؼؾَّ ًِ كػ

ٌْؽتِفو ، وأَنو قد اشتؾَؿْتفو مـف كومؾًي بحول ٍي جقدٍة ، وأكف غُر الطَرِف مـ َص

 ُمطوَلٍى ِّبو بعد توريخ هذا اإلقرار بوٓشتالم . 

، بؿعـك أنَّ الؼوئؿَي ذم  بتيصٓل الرٍَِّب مً الكائنةوهذا مو ُيعَرُف 

الٌدايِي حتتقى ظذ كؾِّ حؼقق الزوجِي الَعْقـِقَّي مـ مـؼقٍٓت ذهٌقٍَّي 

ٌْؽِي أو غِرهو وغِرهو ، فنذا أرادت الزوجُي آشتؼالَل بولترصُّ  ِف ذم الشَّ

َف فقف ،  ِي الزوِج ممَّو تريُد الترصُّ مـ حمتقيوت الؼوئؿي ، فنَنو ُتِؼرُّ بزاءِة ِذمَّ
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ظذ طفر الؼوئؿي أو ذم ورقٍي مًتؼؾَّي ، فنذا حدث ضالٌق أو وفوٌة تؽقُن 

ِف فقف . ُي الزوِج بريئًي ممّو اشتؼؾًَّ الزوجُي بولترصُّ  ِذمَّ

 قائنة امليكْالت عيد الْفاة ثاىّٔا : سهه 
حمتقيوُت قوئؿِي ادـؼقِٓت حؼٌّ خولٌص  أ ـ عيد ّفاة الصّز :

لؾزوجيوٓ تدخُؾ ذم تركي الزوج ، وإن تؾػً حمتقيوُت الؼوئؿي أو 

بعُضفو ُأْخِرَج مـ السكي مو يًووى ققؿَي مو تؾِػ ، وتلخذه ادرأُة بدًٓ 

فو .  ظامَّ كؼص مـ حؼِّ

  الصّدة :ب ـ عيد ّفاة  

تؽقن حمتقيوُت الؼوئؿي ُجزءًا مـ تركتِفو ، فنن كوكً صوحلًي 

َظً بني القرثي ظذ حًى مو يتػؼقن ظؾقف ويرتُضقَكف ،  وبحولتفو ، ُوزِّ

وإن مل تؽـ صوحلًي أكؿؾفو الزوج بُغْرم مو تؾػ مـفو ، َٕنو جزٌء مـ ادفر 

، وُوِوعً الؼقؿُي ـ  الذى ُيًَتحؼُّ بلقرِب إجؾني 7 القفوِة أو الطالق

أي ققؿي مو تؾِػ مـ حمتقيوت الؼوئؿي ـ مع بؼقِي السكي ، ويؼتًؿفو 

ًي  ني الْشظقني ، ولف أن يعؿَؾ مؼوصَّ القرثُي، ويؽقن الزوُج أحَد ادًتحؼِّ

 بام َلف ومو ظؾقف ، وذلؽ بولساى مع بؼقي القرثي .
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 املطلب الطابع
َِٔسَّٓة لألّالد  اليفكة الػَّ

إذا ضؾَّؼ الرجُؾ امرأَتف ولف مـفو ولٌد أو أكثر ) القلد يشؿؾ الذكَر 

وإكثك ( ، فننَّ إَب ُمطوَلٌى بوإلكػوِق ظذ أوٓده ، وحيدُث كثرًا أن 

فؿ ، فتؿرُّ إيوُم والشفقُر  يؿتـع الزوُج ظـ ذلؽ ، ُمؽوَيَدًة وكؽويًي ٕمِّ

ع الـػؼوُت حتك تصَر  واحلوُل ظذ ذلؽ مـ ادامضؾِي وادامَحَؽي ، فتتجؿَّ

د الـػؼي ( ك ) ُمَتَجؿَّ ـٌ ظذ  (1)مٌؾغًو كٌرًا ، وهذا ادٌؾُغ ُيًؿَّ ، وهق ّدْي

الزوِج ، ُمًَتَحؼٌّ لألوٓد ، ٓ يًؼُط بؿرور إيوم ، أّمو إذا دَفع الزوُج 

ـٍ ظؾقف ، وٓ َي بوكتظوٍم ، فال ُمول حقـئٍذ لساُكِؿ َدْي  وجقَد الـػؼَي الشفريَّ

ِد كػؼٍي حقـئٍذ .  ُدَتَجؿَّ

ه ،   ومفام بؾغ ثراُء إمِّ وِغـوهو ، ومفام بؾغ فؼُر إِب وُظْنُ

فولـػؼُي واجٌٌي ظذ إِب ٕوٓده وإن كون أفؼَر الػؼراء ، وٓ جيُى ظذ 

                                                           

( وقد كصَّ الًودُة ادولؽقَّي ظذ ذلؽ ذم كتٌفؿ ، قول العالمُي خؾقؾ ذم خمترصه : ) وإن  1

تِف وإن مل يػرْوف حوكٌؿ ( ا.هـ قول الشقخ اخلرصك  أظن بعد ُيْنٍ فودوى ذم ذمَّ

د  صورحًو ققل خؾقؾ : ) يعـك أنَّ الزوَج  إذا أظن بعد أن كون مقهًا فننَّ مو دمؿَّ

تِف كًوئر الديقن ، تلخذه مـف إذا أيَن ،  لزوجتف ذم زمـ القُِن مـ كػؼٍي بوٍق ذم ذمَّ

د  وشقاٌء كون َفَرَوف حوكٌؿ أم ٓ ، وٓ يـعطُػ الًؼقُط ذم زمـ الُعْن ظذ مو دمؿَّ

ِؼُط الُعْنُ إّٓ زمـَ  ًْ ًي .ا.هـ مـ رشح اخلرصك ظذ ذم زمـ القُن ، وٓ ُي ف خوصَّ

( ، حوصقي الدشققك ظذ الْشح الؽٌر لؾدردير ) 8/616خمترص خؾقؾ )

6/819.) 



 مً أسهأو امُلطٖلكات  َزِفُع اإلغهاالت عً املطائٔل امُلِطَتَذّدات
 

 

(444) 

، لؽـفو ظـد ُظْنِ إِب وظدِم (1)إمِّ صٌئ وإن كوكً أغـك إغـقوء

ظذ أوٓده ، فؾفو أن ُتـػَؼ ظؾقفؿ مـ موهِلو ، ظذ أن  قدرتف ظذ الـػؼيِ 

                                                           

ٌُ هـد بـً ظتٌي حقٌ قولً يو رشقل اهلل : إنَّ أبو شػقون  1 ( والدلقُؾ ظذ ذلؽ حدي

مـ  رجٌؾ صحقح ، ٓ ُيعطقـك مـ الـػؼي مو يؽػقـك ومو يؽػك َبـِكَّ إّٓ مو أخذُت 

مولف بغر ظؾؿف ، ففؾ َظَذَّ ذم ذلؽ مـ ُجـوح ؟ فؼول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : خذى 

 ( .8291مو يؽػقؽ وولَدك بودعروف .أخرجف الٌخورىُّ برقؿ )

ففـــو كجــد اإلذَن الـٌــقىَّ لؾزوجــي ذم إخــذ مـــ مــول الــزوج لىلكػــوِق بــودعروف ظــذ 

 إوٓد.

ٌُ أمِّ شَؾؿَي رى اهللُ  ًُ يو رشقل اهلل : هؾ ىل مـ أجٍر وكذلؽ حدي ظـفو أَنو قولً: قؾ

ًُ بتوركتِفؿ هؽذا وهؽذا ، إكَّام هؿ َبـِكَّ .  ذم بـك أبك شَؾؿَي أن ُأكػَؼ ظؾقفؿ ؟ ولً

ًِ ظؾقفؿ ( . أخرجف الٌخورى برقؿ )  ( ، 8226قول : ) كعؿ لِؽ أجُر مو أكػؼ

َب ظؾقف الٌخورىُّ : بوب وظذ القارِث مثُؾ ذلؽ   . وهؾ ظذ ادرأِة مـف صٌئ ؟ وبقَّ

ٌَ أمِّ شؾؿَي ذم شماهلو : هؾ هلو أجٌر ذم اإلكػوق ظذ  ـُ حَجر : ثؿ أورَد حدي قول احلوفُظ اب

أوٓدهو مـ أبك شؾؿي ، ومل يؽـ هلؿ موٌل ؟ فلخزهو أنَّ هلو أجرًا ، فدلَّ ظذ أنَّ كػؼَي 

ًْ لٌنيَّ هلو الـٌكُّ  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذلؽ ، وكذا  بـقفو ٓ دمُى ظؾقفو ، إذ لق وجٌ

ًِ ظتٌَي ، فنكف أذن هلو ذم أْخِذ كػؼِي بـقفو مـ مول إِب ، فدلَّ ظذ أَنو  قصُي هـَد بـ

دمُى ظؾقف دوَنو ، فلراد الٌخورىُّ أكف ّدو مل يؾزم إمفوِت كػؼُي إوٓد ذم حقوِة 

يف ق قُلف تعوىل) وظذ ادقلقد لف أبوء، فوحلؽُؿ بذلؽ مًتؿرٌّ بعد أبوء ، وُيَؼقِّ

ـّ مـ أجؾ الرووع لألبـوء ،  َـّ ( ، أى رزُق إمفوت وكًقَُت ـّ وكًقَت رزُقف

ـّ كػؼُي إوٓد ذم آخِرهو ؟ ا.هـ مـ فتح  َـّ ذم أول أيي وجيُى ظؾقف فؽقػ جيُى هل

 ( كتوب الـػؼوت ، بوب كػؼُي ادعن ظذ أهؾف .6/221الٌورى) 
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داد ًَّ ، قول تعوىل ) وظذ  (1)تًِسدَّ مـف مو أكػؼْتف ظؾقفؿ حقـام يتقّنُ لف ال

َـّ بودعروف ( َـّ وكًِقَُت ،وقول تعوىل ) فنن 622الٌؼرة: ادقلقد لف رزُقف

َـّ (  َـّ أجقَره َى إُب بُلجَرة ، فنذا ُضقلِ  2الطالق :أروعـ لؽؿ فآتقه

 ادرِوعي فألن ُيطوَلَى بوإلكػوق ظذ ولده مـ بوب أوىل .

 الفسُم بني ىفكة الصّدِة ّبني ىفكِة غرٔيٍا مً األقازب 
كػؼُي الزوجي تؽقن ظذ شٌقؾ ادعوَووي ، بؿعـك أَنو ٓ تًُؼُط 

و ُتْدَفع ذم مؼوبؾِي اإلمًوك لؾزوجي ، فنن مل يـػؼ الزوُج  لُعٍن  بحول ، َٕنَّ

ًْ بوشؿ الزوج ، وظذ  ٌٍَي 7 أكػؼً الزوجُي مـ موهلو أو اقسَو أو َغْق

 . (6)الزوِج شداُد مو أكػؼْتف أو اقَسَوْتف 

و كػؼُي غِرهو مـ إقورب ففك ظذ شٌقؾ ادقاشوة ، بؿعـك أَنو  أمَّ

تؽقن ظذ حًى القًور واإلظًور، فنن أين ضقلى بولـػؼي ، وإن 

تِف ، أظَن ٓ ُيطولَ  ُى ، وٓ تؽقن كػؼُي مو مه ظـد اإلظًور َدْيـًو ذم ِذمَّ

                                                           

 (.2/299يـ ) ( حوصقي ابـ ظوبد 1

ـِ اخلطوب أكف كتى  6 ( وهذا مذهُى َجفقِر الػؼفوء ، واشتدلقا بوٕثر القارد ظـ ظؿَر ب

إىل ُأَمراء إجـود ذم رجوٍل غوبقا ظـ كًوئفؿ ، فلمرهؿ أن يلخذوهؿ بلن ُيـػؼقا أو 

( ، 8/61ُيطؾِّؼقا،فنن ضؾَّؼقا بعثقا بـػؼِي مو مَه . أخرجف الشوفعك ذم مًده )

ـ 9/62( ، وظٌُد الرزاق ذم مصـَِّػف ) 9/926فؼك ذم الًــ ) والٌق ًَّ ( ، وح

( ، وخولػ ادولؽقُي فؼولقا: 1195احلوفُظ ابـ حجر إشـوَده ذم بؾقغ ادرام برقؿ ) 

ه ، َٕنو  ًْ كػؼُتفو ، ولقس هلو أن تعقَد ظؾقف بام أكػؼً حول ُظْنِ إذا أظن شؼَط

ظٌي بوإلكػوق . اكظر حوصقي ا ( ، وحوصقي العدوى 6/819لدشققك ) متزِّ

(8/611. ) 
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وإقورُب هـو تشؿؾ إبـوء وأبوء واحلقاصققاحلقاصك : ) هؿ 

إقورب مـ غر إصقل والػروع كوٕظامم وإخقال والعامت 

 واخلوٓت ( .

وّدو كوكً كػؼُي الزوجي ظذ شٌقؾ ادعوَووي ، وكػؼُي غِرهو ظذ 

ـٌ شٌق َمً كػؼُي الزوجِي ظذ كػؼِي غِرهو ، ٕنَّ ادعوَوَوَي َدْي ؾ ادقاشوة ، ُقدِّ

َم الػرُض ظذ الـَّْػِؾ   . (1)وادقاشوَة إحًوٌن ، فُؼدِّ

 متى تيتكُل ىفكُة الّصػأز إىل غرٔي األِب ؟ 
غور هق  اتػؼ الػؼفوُء ظذ أنَّ ادُطوَلَى إوَل بولـػؼي ظذ الصِّ

نذا ُوِجد إُب وكون مقِهًا ُضقلَِى بولـػؼي ، فنن ُظِدم إُب ، ف(6)إُب 

)بلن غوب أو موت ( أو كون ُمعِنًا ) فؼرًا ٓ مول لف ( اكتؼؾً الـػؼُي إىل 

 .(2)غِره

                                                           

( حوصقي الدشققك ظذ الْشح الؽٌر) 2/261( اكظر ذم ذلؽ :حوصقي ابـ ظوبديـ )  1

( ، 2/996( ،مغـك ادحتوج ) 9/58(حوصقي الٌجرمك ظذ اخلطقى ) 6/815

( ، ادغـك ٓبـ 12/126( ، كشوف الؼـوع لؾٌُفقتك ) 9/616َنويي ادحتوج) 

 (  11/252)  قدامي

( ، 6/869( ، حوصقي الدشققك ظذ الْشح الؽٌر ) 2/299( حوصقي ابـ ظوبديـ )  6

 ( .6/696( ، تػًر الؼرضٌك ) 9/58حوصقي الٌجرمك ظذ اخلطقى ) 

( اكتؼوُل الـػؼِي إىل غر إِب مـ وارٍث أو غره ظـد ُظْن إب أو فْؼِده اجتفوٌد  2

أن ُيْؾِزَم إَب وحَده بولـػؼِي ، مقهًا كون أو معِنًا ، إذا  لؾػؼفوء ، ولقىلِّ إمرِ 

رأى وىلُّ إمِر أن هذا أوٌَط دًوئؾ الـػؼوت حتك ٓ تضقَع احلؼقُق ، وهذا مو 

غوِر هق إُب .  أخذ بف الؼوكقن فودًئقُل القحقُد ظـ كػؼِي الصِّ
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وقد اختؾػ الػؼفوُء ذم هذه ادًللي 7 ظذ َمـ تؽقن الـػؼُي ظـد 

 فْؼِد إِب أو إظًوِره ؟ 

ى ، (1)فؼول مولٌؽ والشوفعكُّ  ًَ : تـحرُص الـػؼُي ذم ظؿقَدى الـَّ

فنذا موت إُب أو أظن قوم اجلدُّ أبق إِب مؼوَمف ، ٕكف العصٌُي ، وٓ 

 كػؼَي ظذ إم بحوٍل .

ِحؿ ادَْحَرم  7 والدلقؾ (6)وقول أبق حـقػي : تؽقن الـػؼُي ظذ ذي الرَّ

 . 98إكػولب اهلل (ققلف تعوىل ) وأولق إرحوم بعُضفؿ أوىل بٌعٍض ذم كتو

وقول أمحُد : يؼقم القارُث ـ أي وارُث الطػِؾ ـ مؼوَم إب ظـد 

، فنذا ُوِجد جدٌّ وأمٌّ 7 كون (2)فْؼِده أو إظًوره 7 ظذ حًى ترتقى اإلرث 

ٌُ الـػؼِي ، وظذ اجلدِّ ثؾثوهو ، وإذا كون ظؿٌّ وأمٌّ 7 كون ظذ  ظذ إم ثؾ

ٌُ الـػؼي ، وظذ ال عؿِّ ثؾثوهو ، َٕنؿ كذلؽ ذم اإلرث ، قول تعوىل إمِّ ثؾ

  .622الٌؼرة) وظذ القارث مثُؾ ذلؽ (

 
 
 
 
 

                                                           

ٌجرمك ظذ اخلطقى ) ( ، حوصقي ال6/869( حوصقي الدشققك ظذ الْشح الؽٌر)  1

9/58. ) 

 ( .2/289( حوصقي ابـ ظوبديـ )  6

 ( . 11/258ادغـك ٓبـ قدامي ) 2 )
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 املطلب الجامً
 سل اذتضاىة

لألمِّ ادطؾَّؼِي حؼُّ حضوكِي ضػؾِفو الصغر ، وذلؽ حؼٌّ كَػَؾف هلو  

الْشُع احلـقػ ، ٕنَّ إمَّ أصػُؼ وأرحُؿ ، وأبرُص وأصُز ظذ تربقي 

غِرهو ، ورم احلديٌ ) جوءت امرأٌة إىل الـكِّ صذ اهلل ظؾقف  الطػؾ مـ

وشؾؿ فؼولً : يورشقل اهلل : إنَّ ابـك هذا كون بطـك لف ِوظوء ، وَثْدِيك لف 

ِشؼوء ، وِحْجرى لف ِحقاء ، وإنَّ أبوه ضؾََّؼـك وأراد أن يـِزَظف مـك ؟! ، 

ًِ أحؼُّ بف مو مل َتـْ . واحِلقاء : اشٌؿ (1)ؽِِحك (فؼول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : أك

 لؾؿؽون الذى حيقى الشَئ .

ُة أمُّ إمِّ أوىل الـوس بوحلضوكي  جً إمُّ 7 فوجلدَّ وإذا تزوَّ

ج امرأًة مـ إكصور ، (6)بعدهو ـَ اخلطوب تزوَّ ، فػل إثر أنَّ ظؿَر ب

قٌوء فَقَلَدت لف ابـَف ظوصاًم ، ثؿ إنَّ ظؿَر فوَرَقفو ، فركى ظؿُر يقمًو إىل 

)مًجد قٌوء خورج ادديـي ( ، فقجد ابـَف يؾعُى بػـوء ادًجد ، فلخذ 

ُة الغالم ، فـوَزَظْتف إيوه  بَِعُضِده فقوعف بني يديف ظذ الدابي ، فلدرَكْتف جدَّ

يؼ ، فؼول ظؿُر : ابـك . وقولً ادرأُة :  ، فلقٌال حتك َأَتقو أبو بؽر الصدِّ

. ورم (2)فو وبقـف . فام راَجَعف ظؿُر الؽالَم ابـك . فؼول أبق بؽٍر : َخؾِّ بقـ

فو وُلْطُػفو خٌر لف مـؽ   . (9)روايي قول أبق بؽر : ِرحْيُفو َوَصؿُّ

                                                           
( ، وأمحـد ذم 6692( رواه أبق داود ذم كتوب الطالق ، بوب َمــ أحـؼُّ بولقلـد بـرقؿ ) 1

 ( .  2916ادًـد برقؿ )

 ( . 8/811( رشح الًـي لؾٌغقى ) 6

، بوب مو جوء ذم ادمكٌ مــ الرجـول ، وَمــ هـق أحـؼُّ ( مقضل مولؽ ، كتوب القصقي  2

 ( . 1965بولقلد برقؿ )

( رواه شعقد بـ مـصقر ذم شــف ، كتوب الطالق ، بوب الغالُم بني أبقيـ 7 أهّيام أحؼُّ  9

 ( . 6/116بف )
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وظؾقف فنذا تزوجً إمُّ 7 اكتؼؾً احلضوكُي إىل اجلدِة أمِّ إمِّ ، إّٓ 

َج إمُّ مـ ظؿِّ الطػؾ ، أو مِمَـّ لف حؼُّ احلضوكي ٓحؼًو ) أي يليت  أن تتزوَّ

ـ شٌؼف ( ، فال تـتؼؾ ظـفو احلضوكُي ،  ف ذم احلضوكي بعد شؼقضفو ظؿَّ حؼُّ

َجً َمـ هق ذم مؼوم والد الطػؾ ، إذ العؿُّ ظصٌٌي ، وخيوف ظذ  َٕنو تزوَّ

 
ِ
ابـ أخقف ، مثؾ والد الطػؾ ، فتشوَركو ذم الشػؼي ظذ الطػؾ وابتغوء

 . (1)مصؾحتف 

ـَ والدلقُؾ ظذ ذلؽ أنَّ ظؾِّقًو و جعػَر ابـَك أبك ضولٍى وزيَد ب

ـِ ظٌد ادطؾى ، فؼول ظذٌّ : ابـُي  حورثَي تـوزظقا ذم حضوكي ابـِي محزَة ب

ًُ أخك ) ٕنَّ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  ك وأكو أخذَُتو ، وقول زيٌد : بـ ظؿِّ

ك ، وظـدى خولُتفو  ًُ ظؿِّ وشؾؿ آَخك بني محزَة وزيٍد ( ، وقول جعػٌر : بـ

شقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : ) إكَّام اخلولُي بؿـزلي إمِّ ( ، . فؼول ر

 . (6)وشؾََّؿفو إىل جعػر 

 

                                                           

( ، حوصقي الٌجرمك 6/821( ، حوصقي الدشققك 2/869( حوصقي ابـ ظوبديـ )  1

( ، كشوف الؼـوع لؾٌُفقتك ) 9/169إلشالم زكريو ) ظذ ادـفٍ لشقخ ا

 . 912( ، إحقال الشخصقي لؾشقخ حمؿد أبك زهرة ص 12/169

( . واخلولُي هـو 1/821( رواه أبق داود ذم كتوب الطالق ، بوب َمـ أحؼُّ بولقلد ) 6

ـٌ بعد أن تـتؼَؾ احلضوكُي إلق َجً ِمـ ابـ ظؿِّ الطػِؾ ، وهق ظوصٌى ، وحوو ف تزوَّ

ـ قٌؾف .  ظؿَّ
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 ٍّيا ضؤاٌل ٍّْ : 
إذا ُضؾَِّؼً إمُّ مـ الزوج الثوكك هؾ يعقُد إلقفو حؼُّ حضوكِي 

 ضػؾِفو مـ الزوِج إول؟

 إذا ُضؾِّؼً إمُّ مـ الزوج الثوكك ظود إلقفو حؼُّ ّادتْاب :  

َـّ الػؼفوَء اختؾػقا ذم ذلؽ  حضوكِي ضػؾِفو مـ الزوِج إول ، ولؽ

ر الزوجُي مـ  الطالق ، هؾ يشسُط أن يؽقن ضالقًو بوئـًو ، حتك تتحرَّ

َغ لطػؾِفو ، ّٕكو ٓ كعؾُؿ إذا ضؾََّؼفو رجعّقًو هؾ  ِرْبَؼي الزوِج الثوكك وتتػرَّ

 ّقًو ؟ ُيْرِجُعفو أم ٓ ؟ أم جيقز أن يؽقن ضالقًو رجعِ 

قول الشوفعقُي واحلـوبؾُي : يعقد إلقفو حؼُّ احلضوكي ولق كون  

الطالُق رجعقًَّو ، وقول أبق حـقػي : ٓبدَّ أن يؽقن بوئـًو ، وقول مولٌؽ : ٓ 

 .(6)، ولؾاملؽّقي تػصقٌؾ ذم تؾؽ ادًللي  (1)يعقد أبدًا 

                                                           

( ، حوصقي الدشققك ) 2/985( ، الٌدائع ) 2/869( حوصقي ابـ ظوبديـ )  1

( 2/982( ، مغـك ادحتوج ) 8/682( ، حوصقي العدوى ظذ اخلرصك ) 6/826

( ، ادغـك ٓبـ قدامي ) 12/168( ، كشوف الؼـوع ) 9/621، َنويي ادحتوج ) 

 ( . 8/811( ،رشح الًـي لؾٌغقى ) 11/969

( قول العالمُي خؾقؾ ذم خمترصه :) وٓ تعقُد بعد الطالق ( . قول اخلََرِصك صورحًو ققل  6

ٍٍ كام مرَّ ،  فو مـ احلضوكي بًٌى تزوي خؾقؾ : ) يعـك أّن احلووـَي إذا شؼط حؼُّ

واكتؼؾ احلؼُّ َدـ بعدهو ، ثؿَّ ُضؾَِّؼً أو موت زوُجفو ، فننَّ احلضوكَي ٓ تعقد هلو ، 

ًو أو غَرهو ، بؾ احلؼُّ فقفو بوٍق َدـ اكتؼَؾً إلقف ، وإذا أراد ردَّ شقاٌء كو كً ُأمَّ

ادحضقن فنن كون لألمِّ فال مؼول لألِب ذم ذلؽ ، ٕكَّف كْؼٌؾ دو هق أفضُؾ ( ا.هـ مـ 



 آــــــــــةزالد   
 

 

(445) 

 ٍل الطفُس ٓطتلصُو اىتصاَع احملضٌْ مً املطافس ستى ٓعْد ؟
قول الػؼفوُء : وإذا أراد أحُد إبقيـ شػرًا ) والًػُر هـو معـوه 

ُّ مـ بؾد إبقيـ إىل بؾٍد آخَر (، كون  الذهوُب والعقدة ، ٓ آكتؼوُل الُؽذِّ

ًوفُر ، خلطقرة الًػر ادحضقُن ظـد ادؼقؿ مـفام ، حتك يعقد اد

 .(1)ووُظقَرتِف

ُظْرَوٌي لؾؿخوضر  ًػرُ أققل : وقد كون هذا قدياًم ، كون ال

، وقد تذهُى إكُػُس وَتؾُؽ ذم الًػر ، أّمو أن 7 فؼد اشتتىَّ وادشوقِّ 

ـُ ، وظؿَّ اخِلْصُى ، وأصٌح الًػُر ُكْزهًي ٓ َهَؾَؽًي ، وظؾقف 7 فالبدَّ  إم

مـ إظودة الـظر ذم هذا ادعـك الذى ٕجؾف مـع الػؼفوُء الًػَر 

لألمِّ أن تًوفَر بطػؾِفو ، ضودو كون  ، وكًتطقُع أن كؼقَل :ودحضقنب

 الغولُى الًالمَي ذم هذا الًػر ، وأَنو شتعقد ظاّم قريٍى .

قول الػؼفوُء : فنذا أراد ُكْؼَؾًي ) أي اإلقومي الدائؿي ذم بؾٍد آخَر ( ، 

كَظْركو 7 فنن كون إُب هق الذى ُيريُد الـُّْؼَؾَي أخذ ادحضقَن معف ، إّٓ إذا 

َؾُى حؼَّ احلضوكي اكتؼؾً إ ًْ ٌُ يريد إُب اإلقومَي ، فنَنو ٓ ُت مُّ إىل حق

 حقـئٍذ .

                                                                                                                                          

( ، واكظر حوصقي الدشققك ظذ 8/682حوصقي العدوى ظذ اخلرصك ظذ خؾقؾ ) 

 ( . 6/826الْشح الؽٌر لؾدردير ) 

( ، حوصقي العدوى 6/812( حوصقي الدشققك ) 2/865( حوصقي ابـ ظوبديـ )  1

( ، كشوف الؼـوع 9/62( ، حوصقي الٌجرمك ظذ اخلطقى ) 8/681)

 ( .11/916( ، ادغـك ٓبـ قدامي )12/162)



 مً أسهأو امُلطٖلكات  َزِفُع اإلغهاالت عً املطائٔل امُلِطَتَذّدات
 

 

(445) 

 . (1)( ستى ال ٓضَٔع َىَطُب الطفٔلوظؾَّؾ الػؼفوُء ذلؽ بؼقهِلؿ : ) 

ِى الطػؾ ، أَن قد  ًَ وأققل : تعؾقُؾفؿ بوخلقِف مـ وقوع ك

ُي ، وأصٌح لؽؾِّ مقلقٍد صفودُة مقالٍد ُتْثٌِ  ٌَف ظـد زالً هذه العؾَّ ًَ ًُ َك

ه ، وكذلؽ  وٓدتِف ، وُيَؼقَُّد ذم تؾؽ الشفودة اشُؿ الطػؾ واشُؿ أبقف وجدِّ

ف واشُؿ أبقفو ، فنذا كوكً العؾَُّي مـ شْؾى حضوكي إمِّ ظـد الـُّْؼؾِي  اشُؿ أمِّ

ِى الطػؾ،فؼد زالً هذه العؾُي أن ، وإذا  ًَ هل اخلقَف مـ وقوع ك

                                                           

( ، حوصقي العدوى 6/821( ، حوصقي الدشققك ) 2/866( حوصقي ابـ ظوبديـ )  1

( ، رشح الًـي 12/162( ، كشوف الؼـوع ) 9/629ي ادحتوج ) ( ، َنوي8/696)

 ( . 8/816لؾٌغقى ) 

قول الشقخ العدوى ذم حوصقتف ظذ اخلرصك : ققلف ) وأّٓ يًوفَر وىلُّ ُحرٍّ ( قول ادصـػ 

قف ظومٌّ ، وكظُر  ذم تقوقحف : وإكام شؼطً احلضوكُي ِّبذا الًػِر ٕنَّ كَظَر القىلِّ ُدَقلِّ

ٍي ، فؽون حتصقُؾ مو يـظُر فقف القىلُّ أوىل مـ حتصقؾ مو إمِّ إ كام هق ذم أمقٍر خوصَّ

مًو ظذ إولقوء إذا أراد شَػرًا بودحضقن .  تـظُر فقف إمُّ ، وهلذا كون القَصُّ مؼدَّ

 ( .8/696ا.هـ مـ حوصقي العدوى ظذ اخلرصك ) 

ْمِذ ذم ظؾَّي اشتحؼوق إِب لؾؿحضق ) احتقوضًو  :ن ظـد شَػِر الـُّْؼَؾي وقول الشقخ الرَّ

ى ، ودصؾحي كحق التعؾقؿ والصقوكي وشفقلي اإلكػوق ( ا.هـ مـ َنويي  ًَ حلػظ الـَّ

 ( .9/629ادحتوج لؾرمذ )

ووى :) ومتك أراد أحُد إبقيـ الـُّؼؾَي  ٌُفقتك ذم رشحف ظذ اإلقـوع لؾَحجَّ وقول الشقخ ال

ـٍ هق ( أي الٌؾد ) والطريؼ 7 لقًُؽـَف ، فوُٕب أحؼُّ إىل بؾٍد مًوفَي قرْصٍ فلكثَر ، آ ِم

بوحلضوكي ( شقاٌء كون ادؼقُؿ هق إَب أو ادـتِؼَؾ ، ٕنَّ إَب ذم العودِة هق الذى 

ٌِف ، فنذا مل يؽـ القلُد ذم بؾد إِب ووَع . ا.هـ مـ  ًَ يؼقُم بتلديى الصغر وحػِظ ك

ٌُفقتك )  ( . 12/162كشوف الؼـوع لؾ
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ىل إصؾ ، كام قول الػؼفوُء: ) احلؽُؿ يدور مع زالً العؾَُّي ظود احلؽُؿ إ

ظؾَّتِف وجقدًا وَظَدمًو ( ، وظؾقف 7 يٌؼك حؼُّ احلضوكي لألمِّ كام هق حتك وإن 

حقا بلنَّ العّؾي لقًً ذم  اكتؼؾً مـ بؾد إِب إىل غِره ، لؽـفؿ ِصَّ

حػظ الـًى فؼط ، بؾ هـوك مو يًووى ذم إمهّقي هذه العؾَّي ، وهك 

ٌُف ، وتؼقيُؿف وتربقُتف ، وإُب أققى وأظؾُؿ بذلؽ ، صقوك ُي الطػِؾ وتلدي

وّدو كوكً مصؾحُي الطػؾ فقق كؾِّ اظتٌور ، وجى تؼديُؿفو ظذ حظقظ 

القالديـ ، ومـ ثؿَّ فنكف إذا اشتؿّرت إمُّ ذم إقومتفو ذم بؾد إِب فنَنو 

آخَر فقَق مًوفي  حتتػظ بحؼ احلضوكي ، أّمو إذا اكتؼؾً لىلقومي ذم مؽونٍ 

الؼرص ) مو يؼرب مـ واحد وثامكني كقؾق مس تؼريًٌو ( ، فننَّ إَب أوىل 

 بوحلضوكي .

ولؽـ يٌؼك شماٌل : كقػ يتًـَّك لألِب رؤيُي ولده الصغر )  

 حؼ الرؤيي ( إذا اكتؼؾً بف إمُّ إىل بؾٍد آخَر دون مًوفي الؼرص ؟

ًْ إمُّ بنحضو ره إىل بؾِد إِب ذم مقاظقَد واجلقاب : إذا التزَم

دٍة لراه أبقه ، وكون هذا آلتزاُم ظـ ضريؼ الؼضوء ، فنن ختؾََّػً ظـ  حمدَّ

إحضوره اكُتِزع مـفو ، وإن التزَمً بؼك معفو ، جوز لـو أن كسك الطػَؾ 

 معفو ، ضودو اكتػً كؾُّ ادحوذير .

 ٌْ ؟متى ميتيُع االىتكاُل مً بلٍد إىل بلٍد بالطفل احملض
وُيؿـُع آكتؼوُل إذا كون الٌؾُد اُدـَتَؼُؾ إلقف خُيَْشك فقف ظذ ِدْيـ 

تِف ، كلن يؽقَن الٌؾُد بؾدًا تشقع فقف  الطػِؾ، أو أخالِقف ، أو صحَّ

الػقاحُش دون رققٍى أو حًقٍى ، أو يؽقَن مؾقئًو بوٕمراض اُدْعِدَيي ، أو 
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ْشَط ققٍم يعقٌقن اإلشالَم خُيَْشك فقف ظذ ديـ الطػؾ ، كلن َيـَْشل و

ؽقن فقف .  وُيَشؽِّ

وحتديُد هذه ادقاكع أمٌر ُُمَتَفٌد فقف ، فالبد أن يؽقن الؼضوُء هق  

الذى حُيدد صالحقَي الٌؾِد ادـَتَؼِؾ إلقف لىلقومي فقف مـ ظدمف ، وذلؽ ظـد 

 اختالف الزوجني ، فنذا اتػؼو فوحلؼُّ هلام ٓ يْعُدومهو .

ُّ ا  ؟ ليت ٓبكى إلَٔا سلُّ اذتضاىةما ٍى الطِّ

ِـّ التل يٌؼك إلقفو حؼُّ احلضوكي 7 فؼول  ًِّ اختؾػ الػؼفوُء ذم ال

 َ َـّ التؿققز ) وهق شٌُع شـني فام فقق ( ُخرِّ بعُضفؿ : إذا بؾغ ادحضقُن ِش

يٌح ، وهق  ام اختور ُشؾِّؿ إلقف ، قه بذلؽ ظؿُر وظذٌّ ورُشَ بني أَبَقْيف ، فلهيَّ

 . (1)فعقي واحلـوبؾيمذهى الشو

ُ ، بؾ متك مو أكؾ بـػًف ، ولٌَِس بـػًف ،   وقول احلـػقَُّي : ٓ خُيَرَّ

 .(6)واشتـجك بـػًف ، ُشؾِّؿ إىل أبقف 

، وأمو التخقُر فال يصؾح ،  (2)وقول مولٌؽ : إمُّ أحؼُّ بف حتك ُيْثِغرَ 

َمـ يؾعُى ظـده ،  ٕنَّ الغالَم ٓ ققَل لف ، وٓ يعرُف حظَّف ، وربام اختور

                                                           

ــوج )  1 ــي ادحت ــوع )9/626( َنوي ــوف الؼـ ــي ) 12/166( ، كش ـــ قدام ــك ٓب ( ، ادغـ

11/918.) 

 ( .2/862( حوصقي ابـ ظوبديـ ) 6

ًَ ثْغُره ، ففق مـ إوداد ، وادعـك إذا كٌتً أشـوُكف  2 ( أْثغر الغالُم : ألَؼك َثْغَره وَكٌَ

 ادًتديؿُي وألؼك أشـوَكف الؾٌَـِقََّي .
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ـُف مـ صفقاتف ، فقمدِّى إىل فًوده ، وٕكَّف دون  ٌَف ، وُيَؿؽِّ ويُسك تلدي

 .(1)الٌؾقغ فؾؿ خُيَرَّ 

واشتدلَّ َمـ قول بولتخقر ظـد التؿققز بحديٌ أبك هريرَة قول : 

جوءت امرأٌة إىل الـٌكِّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فؼولً : يو رشقل اهلل ، إنَّ 

ٌََي  زوجك يريد ،  (6)أن يذهَى بوبـك ، وقد كػعـك وشؼوكك مـ بئِر أبك ِظـَ

فؼول لف الـٌكُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ : يو غالم ، هذا أبقك ، وهذه أمُّؽ ، 

ًْ بف  ف ، فوكطَؾَؼ ًَ . فلخذ بقد أمِّ  . (2)فُخْذ َِيِد أهيام صئ

ؿ ومتك اختور الطػُؾ أحَدمهو ثؿ بدا لف أن يذهَى إىل أخِر ُشؾِّ 

ـُ  إلقف ، فنن ظود فوختور إوَل ُردَّ إلقف ، إٓ أن يؽقن ذلؽ لِعًٌو ، فال ُيَؿؽَّ

ُي ظؼٍؾ .  مـ ذلؽ ، ٕكَّف ِقؾَّ

 ىصُّ الكاىٌْ املصسى :
واوعقا الؼقاكني خيتؾػقن كؾَّ فسٍة ذم صقوغي مو يتعّؾؼ بلحؽوم  

ُـّ احلضوكي ، فؼد جوء ذم كص الؼو كقن إحقال الشخصّقي ، ومـفو ش

ِـّ احلضوكي شٌُع شـني ، وجعؾ هلو 1666لًـي  م ظذ أنَّ احلدَّ إدكك لً

حّدًا أظذ وهق تًُع شـني لؾغالم) الذَكر ( ، وإحدى ظْشَة شـًي 

لؾجوريي ) إكثك ( ، وترك أمر الًـني إىل تؼدير الؼويض ، إذ ظًك أن 

                                                           

 ( . 11/918( ، ادغـك ٓبـ قدامي ) 6/866شققك )( حوصقي الد 1

ٌُؾدان )  6  ( .1/929( بئُر أبك ظـٌي ظذ ُبعد مقٍؾ مـ ادديـي . اكظر معجؿ ال

( ، والدارمك ذم  1/821( رواه أبق داود ذم كتوب الطالق ، بوب َمـ أحؼُّ بولقلد )  2

 ( . 6/191كتوب الطالق ، بوب ذم ختقر الصٌك بني أبقيف )
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يي يؽقن الطػُؾ ذم حولي وعٍػ تًتدظك مدًة بعدهو لقؽقن حتً رظو

 . (1)الـًوء ، وضٌوئع إضػول وأحقاهلؿ وأجًومفؿ ختتؾػ 

دُّ مْشوُع قوكقٍن لألحقال الشخصّقي ، اصسك  ورم هذه إيوم ُيعَّ

اب دـوقشتف ، وٓ موكع مـ  إزهُر ذم صقوغتف لؾعرض ظذ ُمؾس الـُّقَّ

ش تؽرار الـظر ذم الؼقاكني كؾَّ فسٍة ، وصقًٓ دو أكًُى بولعرص الذى كعق

فقف ، ضودو كوكً تؾؽ الؼقاكني ٓ تعصُػ بوٕحؽوم الْشظقي وتيب 

 ِّبو ُظْرَض احلوئط .

ُِٓيَصُع سلُّ اذتضاىة مً األوِّ ؟   متى 
فو مـ  الصّاُز بأديبىٍّـ 1 جً إُم مـ أجـٌكٍّ شؼط حؼُّ : فنذا تزوَّ

ُة ادحضقن ٕمِّ (6)احلضوكي ، واكتؼؾ احلؼُّ إىل َمـ بعدهو  ف ، ، وهك جدَّ

وادراد بوٕجـٌكِّ هـو َمـ لقس ِمـ َظَصٌوِت الطػؾ ، وَمـ لقس لف حؼُّ 

ـ يًٌُِؼف ، َجً مـ ظؿِّ  احلضوكي ولق ٓحؼًو ظـد شؼقضِفو ظؿَّ أّمو إذا تزوَّ

فو ذم احلضوكي بوٍق كام هق ، ٕنَّ  ف مثاًل ، فننَّ حؼَّ الطػؾ أو ابـ ظؿِّ

ادحضقن ، أّمو العصٌُي فػقف إجـٌكَّ خُيوف مـف ذم التؼصر ذم حؼِّ 

الشػؼُي واخلقُف ظذ ادحضقن غولًٌو ، ومـ هـو كون الزواُج مـ 

هو .  العوصِى ذم مصؾحِي ادحضقن ٓ ذم ودِّ

                                                           

 . 912( إحقال الشخصقي لىلموم حمؿد أبك زهرة ص  1

( ، 6/821( ، حوصقي الدشققك 2/869( اكظر ذم ذلؽ حوصقي ابـ ظوبديـ )  6

( ، كشوف الؼـوع 9/169حوصقي الٌجرمك ظذ ادـفٍ لشقخ اإلشالم زكريو ) 

ٌُفقتك )   912( ، إحقال الشخصقي لؾشقخ حمؿد أبك زهرة ص 12/169لؾ
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والدلقُؾ ظذ اكتزاع احلضوكي بولزواج بلجـٌكٍّ ، ققُلف صذ اهلل  

ًِ أحؼُّ بف مو مل َتـْؽِحك (  .(1)ظؾقف وشؾؿ : ) أك

ـُ  ادتيٌْالَعَتُ أّ ـ 6  فو ، فؽقػ ُتمَم ًِ ـُ ظذ كػ : َٕنو ٓ ُتمَم

ظذ غِرهو، وحتديُد ذلؽ راجٌع إىل الؼويض، ّٕكف أمٌر ُُمَتَفٌد فقف ، ومو 

 كون كذلؽ فًٌقُؾف الؼضوء.

: ٕنَّ الػوشَؼ غُر مقثقٍق بف ذم أداء القاجِى مـ أمقر الفطُل ـ 2

ن حوُلف كذلؽ ، ٕكف يـشُل احلضوكي ، وٓ حظَّ لؾطػؾ ذم حضوكِي َمـ كو

ظذ ضريؼتف ، والؼوى هق الذى حيدد ذلؽ ، ّٕن احلؽَؿ بولػًؼ ُُمَتَفٌد 

 فقف ، ومو كون كذلؽ فًٌقُؾف الؼضوء.

ًٌُ احلضوكُي لؽوفٍر ظذ مًؾِؿ ، وِّبذا  اختالُف الدًٓـ 9 : فال تث

ًُ لؽوفرةٍ (6)قول الشوفعكُّ وأمحُد  ٌُ ظذ مًؾٍؿ  ، وقول أبق حـقػي ومولٌؽ : تث

 ، بؾ لق كوكً ُمقشقًَّي مل ُيـَْزع مـفو. (2)، َٕنو ُأمٌّ ُمْشِػَؼٌي 

                                                           

م 1  خترجُيف قريًٌو . ( تؼدَّ

( 9/666( ، َنويي ادحتوج ) 2/988( ، مغـك ادحتوج ) 9/68( حوصقي الٌجرمك ) 6

( ، وظؾَّؾقا ذلؽ بلنَّ احلضوكَي وٓيٌي ، وٓ وٓيَي لؽوفٍر 12/162، كشوف الؼـوع ) 

 ظذ مًؾٍؿ ، وبلَنو ربَّام َفَتـَْتف ظـ ديـِف وهق اإلشالم .

 ( . 6/866( ، حوصقي الدشققك ) 2/862( حوصقي ابـ ظوبديـ ) 2

قَُّي (  مِّ رِّ ادختور رشح تـقير إبصور لؾتُُّؿْرتوصك : )و( احلووـُي ) الذِّ قول احلَْصَؽِػكُّ ذم الدُّ

ولق ُمقشقًَّي ) كؿًؾؿٍي مو مل يعِؼْؾ ِدْيـًو ( يـٌغل تؼديُره بًٌِع شـني ، لصحي إشالِمف 
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ًُ : ويـٌغك أن يؽقن ادراُد بولؽوفرة هـو ادْشكَي القثـقََّي ٓ  قؾ

الؽتوبقَّي ، إذ الؽتوبقَُّي ملذوٌن ذم كؽوحفو ، فنذا أِذن الْشُع ذم كؽوِحفو 

ُي ذم َشْؾٌِفو احلضوكَي  ابتداًء ، فؾفو حؼُّ احلضوكي اكتفوءً  ، وإذا كوكً العؾَّ

َي معؾقلٌي مردودٌة ، إذ لق كوكً كذلؽ َدَـََع  اختالَف ديـِفو ، فننَّ هذه العؾَّ

الْشُع كؽوَح الؽتوبقَّوت مـ إصؾ ، لؽـف أبوحف ، َفُعؾَِؿ أنَّ أَثَر هذا 

، وتلثُر إمِّ ذم الـؽوِح مستٌِّى ظؾقف حتاًم ، ومـ آثوره حؼُّ احلضوكي لألمِّ 

ـِ الطػِؾ  ًٌ ، فولتعؾقُؾ بوخلقِف مـفو ظذ دي ولِدهو حوَل ققوِم الـؽوح ثوب

 .(1)ظـد حضوكتفو تعؾقٌؾ ظؾقٌؾ مردوٌد 

                                                                                                                                          

يللَػ الؽػَر ( فُقـَزع مـفو وإن مل يعِؼْؾ ِدْيـًو . ا.هـ  حقـئٍذ ، )أو ( إىل أن ) خيوَف أن

 ( .2/862مـ حوصقي ابـ ظوبديـ ظذ الدر ادختور رشح تـقير إبصور ) 

وُد الديـ بني احلووـي والطػؾ لقس بْشٍط ، فنذا كون  1 ( يؼقل الشقُخ أبق زهرة : ) واحتِّ

ًٌ مـفو ، واف جًو مًقحقًَّي ، ولف بـ سقو ، فننَّ اخلالَف الذى بقـفو وبني مًؾٌؿ متزوِّ

ٌَعًو ٕبقفو ، وذلؽ ٕنَّ شٌَى  فو ذم احلضوكي ، إذ تؽقن مًؾؿًي َت بـتِفو ٓ يؿـع حؼَّ

ُر فقف اختالُف الديـ ، ويًتؿرُّ  هذا احلؼِّ ـ أى احلضوكي ـ هق ُوُفقُر الشػؼِي ، وٓ يمثِّ

ن يُيَّ ذلؽ بديـ الطػؾ ، ولذلؽ حؼُّ احلووـي ثوبتًو هلو مع اختالف الديـ ، إّٓ أ

ُيـَزُع مـفو إذا خقػ ظذ الطػؾ إفًوُد ِديـِف ، وذلؽ ذم حولتني 7إحدامهو : إذا كون 

ِره بديـِفو إذا رآهو  ِـّ التؿققز ، فقعِؼُؾ إديوَن ويػفؿفو ، ، وخُيَشك مـ تلثُّ الطػُؾ ذم ش

 تؼقم بصؾقاَتو وضؼقِشفو الديـقّي .

َـّ التؿققز ، ولؽـ ثًٌ أَنو حتوول تؾؼقـَف ديـَفو ، وتعقيَده ثوكقفام : إذا مل ي ٌؾغ الطػُؾ ش

َئف ظؾقف ، فنكف ذم هذه احلولي ُيـَزع مـ يِدهو ، إذ تصٌح غَر أمقـٍي ظذ  ظوداتف ، وُتـَشِّ
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 ارتامتة ّالتْصٔات 
ْدُر إوُل مـ احساِم ادرأة  بعد أن تـووْلـو جوكًٌو ممّو كون ظؾقف الصَّ

ْدكو جوكًٌو ممّو كون ظؾقف ذلؽ  اُدطؾَّؼي ، ورظويِي مشوظِرهو ، وبعد أن َهَ

َـّ ، ووقع ذلؽ  ْدُر مـ زواِج اُدطؾَّؼوت وإرامؾ واإلحًوِن إلقف الصَّ

التـووُل حتً ظـقان احلؼقق ادعـقّيي لؾؿرأِة اُدطؾَّؼي ، أظؼٌـو ذلؽ بولؽالم 

ظـ بعض ادًوئؾ اُدشؽِؾي التل اشُتحِدَثً ذم ظرصكو ، والتل ختص 

ٌْؽي ) ادصقغوت الذهٌقَّي ( احلؼقق ادو لقي لؾؿرأة ادطؾَّؼي ، كؿًوئؾ الشَّ

داق إىل أقرِب  ِر الصَّ وحمتقيوت قوئؿي ادـؼقٓت ، وحؽُؿ تلخر ممخَّ

َرًة ، ٓ ُتؽقَّػ  إجَؾني 7 الطالق أو القفوة ، وكوقشـو حولًي صوئعًي متؽرِّ

تسّدُد بقـفام ، واكتفقـو ظذ أَنو ضالٌق ، وٓ ُتؽقَُّػ ظذ أَنو ُخْؾٌع ، ففك 

ِر العرص وٓ يتـوقُض مع ثقابً الْشع .  إىل كالٍم يؾقؼ بتطقُّ

بعد أن اكتفقـو مـ هذا كؾِّف كضع هذه الدراشي بني أيدى الٌوحثني  

ف إٔمُر مـ الؼوئؿني ظذ  َظِقى وَدـ هيؿُّ والدارشني والعومؾني بوحلؼؾ الدَّ

ِـّ الؼقاكني ، لع ّؾفو تضقُػ جديدًا ، أو ُتـُِر جوكًٌو أمر التْشيعوت وَش

ٍُ اكحرافًو ذم شؾقٍك خوضٍئ لٌعض ادًؾؿني .  مظؾِاًم ، أو تعول

ٌِ وبذل اجلفد ،   ًُ إلقف ، بعد الٌح ؾ وأققل : هذا أفضُؾ مو تقصَّ

فنن وافؼ صقابًو ، فوحلؿُد هلل ظذ التقفقؼ ، وإن جوءكك أحٌد مـ 

                                                                                                                                          

ًَ أنَّ إموكَي رشٌط . ا.هـ مـ إحقال الشخصقي لؾشقخ أبك َزهرة  ديـِف ، وقد ظؾؿ

 .  919ص 
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ـَ مـ كالمك هذا ذم ادُ  ْدَرِك وجقدِة الـظر ، وأقرَب إىل الػضالء بلحً

ْعـك إٓ آكؼقوُد لرأيف ،  ًَ ًُ ققىل لؼقلِف ، ومل َي مؼوصِد الْشع ، ترك

والًُر خؾَػف ، ٕنَّ احلؼَّ قديٌؿ ، وآكؼقود لؾحؼ خٌر مـ التامدى ذم 

الٌوضؾ ، والعؾُؿ َرِحٌؿ بني أهؾف ، واحلؿد هلل ربِّ العودني ، وصذ اهللُ 

 و ومقٓكو حمؿد ، وظذ آلف وصحٌف أَجعني .ظذ شقدك
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