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 املقديت

احلؿد هلل كحؿده وكستغػره وكعقذ باهلل مـ ذور أنػسـا ومـ شقئات أظامفـا ، مـ هيده 

اهلل ؾال مضؾ فف ، ومـ يضؾؾ ؾال هادي فف ، واصفد أن ال افف إال اهلل وحده ال ذيؽ فف ، فف 

 .ادؾؽ ، وفف احلؿد ، وهق ظذ ـؾ رء ؿدير ، واصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف

َٔن يَا  ) ٍُ ًْ ُمْصيِ جْتُ
َ
َذ إاِلذ َوأ ُٔت ٍُ َ َخقذ ُتَلاتِِّ َوال َت ٔا اَّللذ ٔا اتذُل ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلذ َٓ حُّ

َ
آل ) (أ

  (102:غٍران

ا  ) َٓ ا َزوَْج َٓ َْ َجْفٍس َواِخَدةٍ وََخيََق ٌِِْ ٌِ ًْ ِي َخيََلُك ًُ اَّلذ ٔا َربذُك ُل ا انلذاُس اتذ َٓ حُّ
َ
يَا أ

ا رِجَ  ٍَ ُٓ َ ََكَن َوَبثذ ٌِِْ رَْخاَم إِنذ اَّللذ
َ
ِي تََصاَءلَُٔن بِِّ َواْْل َ اَّلذ ٔا اَّللذ ً َونَِصاًء َواتذُل ااًل َنحرِيا

ًْ رَقِيباً  ْٔاًل َشِديداً  )0 (1:اىنصاء) (َغيَيُْك ٔا كَ ُ َ َوكُٔل ٔا اَّللذ ٔا اتذُل ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلذ َٓ حُّ
َ
يُْصيِْح  -يَا أ

ًْ َوَيْغفِ  اىَُك ٍَ ْخ
َ
ًْ أ ْٔزاً َغِظيٍاً ىَُك َ َورَُشََٔلُ َفَلْد فَاَز فَ َْ يُِطِع اَّللذ ٌَ ًْ َو ًْ ذُُُٔبَُك  (ْر ىَُك

  . (71:اْلخزاب)

  :  وبعد

ؾعؾؿ افػؼف مـ اذف افعؾقم ، ؾؿـ اراد اهلل بف خرا ؾؼفف ذم افديـ ، ورجاء افتػؼف ذم 

ـ ؾؼف االرسة ، وذفؽ افديـ ، ومعرؾة احؽام افؼع ادتغ ، اخست مقضقظا ؾؼفقا مفام م

 ألمهقتف وصدة احلاجة افقف وهق مقضقع اخلؾع واحؽامف افػؼفقة . 

 : اربعة مباحث وؿد ؿسؿت بحثل اػ 
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 وؾقف مطؾبان:،  اخلؾع تعريػف ، واالفػاظ ذات افصؾةادبحث االول :  

  ادطؾب االول : اخلؾع فغة واصطالحا

 األفػاظ ذات افصؾة باخلؾع: ادطؾب افثاين 

 : مؼوظقة اخلؾع بحث افثايناد

 ارـان اخلؾع  ادبحث افثافث:

 :االحؽام افػؼفقة ادتعؾؼة باخلؾع  ويؼسؿ اػ مطافب  ادبحث افرابع  :

 ادطؾب االول : هؾ يشسط اذن افؼايض  

 ادطؾب افثاين : خؾع افصغرة وادجـقكة 

 ادطؾب افثافث :  ما يصؾح ظقضًا ذم اخلؾع 

 افزيادة  ظذ ادفر   ادطؾب افرابع :

 وختؿت بحثل بذـر اخلامتة وادصادر .

 اشال اهلل تعاػ افتقؾقؼ وافسداد فؽؾ خر واحلؿد هلل رب افعادغ .
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وفيه ،  اخلهع تعريفه ، واالنفاظ ذاث انصهت:  املبحث االول 
 :يطهبان

 املطهب االول : اخلهع نغت واصطالحا

افقء خيؾعُف خؾعًا واختؾعُف ــزظُف اال ان ذم هق خؾع ادطؾب االول : تعريػ اخلؾع فغًة 

تفُ  مفؾة وشقى بعضفؿاخلؾع  ازاهلا  خؾعًا وخالظًا ؾاختؾعت بغ اخلؾع وافـزع ، وخؾع امرأ

وؿد ختافعا واختؾعت مـف شؿ اخلؾعة واال ؾفل خافعٌ ظـ كػسف وضؾؼفا ظذ بذل مـفا فف 

 .1اختالظًا ؾفل خمتؾعف 

زوجفا خمافعة اذا اؾتدت مـف وضؾؼفا ًا كزظتُف وخافعت ادرأة خؾعت افـعؾ وؽره خؾع

 .2ظذ افػدية ؾخؾعفا هق خؾعًا 

ـادخافعة وافتخافع ببدل مـفا او مـ ؽرها اخلؾع ـادـع وافـزع وبافضؿ هق ضالق ادرأة 

 .3وؿد اختؾعت هل واالشؿ اخلؾعة واخلافُع ـؾ مـ ادتخافعغ 

 

                                                           

شاتذة فسان افعرب ــ فؾعالمة ابـ مـظقر ــ ضبعة مراجعة ومصححف بؿعرؾة كخبة مـ افسادة واال 1

 م.2003ـه ــ  1423ـــ دار احلديث ــ افؼاهرة ط  184/  3ادتخصصغ 

ـه  اظتـك بف وراجعف ــ زيـفؿ ظبد افقاحد  770ادصباح ادـر فؾعالمة امحد بـ حمؿد بـ افػققمل ــ ت  2

 مؽتبة االيامن ادـصقرة  . 115ص

ــ مع تعؾقؼات افشقخ ــ ابق افقؾا كك   افؼامقس ادحقط ــ جمد افديـ حمؿد بـ يعؼقب افػروز ابادي 3

 1ـهـ راجعف واظتـك بف اكس حمؿد افشامل وزـريا جابر امحد ، ط 1291اهلقريـل ادكي افشاؾعل ت 

 .46م دار احلديث افؼاهرة ص 2008ـه ــ  1429
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 :  ـر افعؾامء فؾخؾع تعاريػ ظدة مـفا ذ، ؾؼد أما تعريػف اصطالحًا 

ؾػظ اخلؾع ادسؼط ب ، ؿبقل ادرأةهق ازافة مؾؽ افـؽاح ادتقؿػة ظذ  حـاف : األـــــ 

 .فؾحؼقق 

بؾػظ ضالق او خؾع ـؼقل افرجؾ فؾؿرأة  هق ؾرؿة بغ افزوجغ بعقض: افشاؾعقة ـــ

 .ضؾؼتؽ او خافعتؽ ظذ ـذا ؾتؼبؾ 

ء يلخذه مـفا او مـ ؽرها ش بعقض  زوجتفافزوج  :هق ؾراق احلـابؾةــــ  خػاظ بلقا

  .خمصقصة

 .احافؽقة : هق افطالق بعقض شقاء ـان مـ افزوجة او مـ ؽرها مـ ويل او ؽرهــــ 

 ظذ ان يطؾؼفا او تسؼط او هق بؾػظ اخلؾع ، او هق ان تبذل ادرأة او ؽرها فؾرجؾ ماالً 

 .4ائـة ؾاخلؾع ظـدهؿ يشؿؾ افػرؿة بعقض او بدون ظقض ظـف حؼًا هلا ظؾقف ؾتؼع بف ضؾؼة ب

ظقض مـ ادرأة  ػقد مـ االمامقة : هق برب مـ افطالق وال يؼع اال ظذ ادؿال افشقخ 

ؿُف وتعيص ة ؿد ـرهت أ وذفؽ ان تؽقن ادر أمرُه وختافػ ؿقفف ومتـعُف زوجفا وأثرت ؾرا

 . 5صاء مـ احال وادتاع وافعؼار ضالؿفا ماظذ ؾراؿفا ؾؾف حقـئذ ان يؾتؿس مـفا ظذ  وتراودهُ 

                                                           

 1ط 613ا ــ ص ؾؼف افتقسر ذم افؼيعة االشالمقة  د. اشامف حمؿقد ؿـاظة ــ اذاف  أ. د مصطػك ديب افبغ 4

ظبدافؾف جاشؿ د. م ــ دار ادصطػك دمشؼ ،  اجتفاد افصحايب ابـ ظباس ذم ؾؼف االرسة ــ  2009ـه ــ  1430ـــ 

ء افبقان  ــ دار ضقبف ــ دمشؼ ــ شقريا ــ  2009ـه  1430 1ط 340ــ  339ـردي اجلـايب ــ ص م ــ دار اضقا

م  2007ـه ــ  1428ــ االظادة افعاذة ــ  7007/  9ـ وهبة  افزحقع ــ حؾبقين ،  افػؼف االشالمل وادفتف ــ ا. د ـ

 دار افػؽر ادعاس ــ دمشؼ .
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مؼابؾ  فؽراهة مـ جاكب افزوجة ؾؼط ةؿة افزوجقع : هق ازافف افعالوؿال ادحؼؼ احل

 .6ؾديف مـفا فؾزوج 

 .7زيـ افديـ افعامع : هق ضالق بعقض مؼصقد الزم جلفة افزوج ـــ ؿال افشقخ 

 .8اخلؾع : هق ازافة مؾؽ افـؽاح بلخذ احال 

اػ حد حيؿؾفا ظذ هتديد زوجفا بعدم ق افطالق بػدية مـ افزوجة افؽارهة فزوجفا هأو 

رظاية حؼقق افزوجقة  وظدم اؿامة حدود اهلل ؾقف وفؽـ مـ دون ان يؽرهفا هق ويسؿك 

 . 9افطالق اخلؾعل

تـحؾ بف افرابطة افزوجقة ومـ خالل هذه افتعاريػ افسابؼة تبغ فـا ان اخلؾع ـافطالق 

تؾػ ظـف ، اذ ان اخلؾع يتقؿػ وؿقظف ظذ ارادة افزوجغ ورضامها وبذل افزوجة وفؽـفا خي

 .10بنرادة افزوج ادـػردة بدون ظقض مـ افزوجة ماالً فزوجفا ، اما افطالق ؾفق تكف 

                                                                                                                                                                      

، وظذ هذا افتعريػ مشك ابـ حزم افظاهري ذم  340اجتفاد افصحايب ابـ ظباس ذم ؾؼف االرسة  ص  5

 كػس ادصدر .

م ــ ابق ؿاشؿ كجؿ اف 6 ئع االشالم ذم مسائؾ احلالل واحلرا ديـ جعػر بـ احلسـ ــ مع تعؾقؼات اية اهلل ذا

 م ــ دار افعؾقم ــ افرويس . 2010ـه ــ 1431ـــ  2/ط 43/  2افعظؿك افسقد صادق احلسقـل افشرازي 

 ـه مطبعة خاتؿ االكبقاء ــ ؿؿ ــ 1429ــ  6ـــ ط388/  3افروضة افبفقة ذم ذح افؾؿعة افدمشؼقة  7

ـه ــ 1434،  2ــ ط  96ظع اجلرجاين ، حتؼقؼ ، ظادل اكقر خرض ، ص افتعريػات ، ظع بـ حمؿد بـ  8

 م ، دار ادعرؾة ــ بروت فبـان . 2013

افسقد ظع احلسقـل  افعظؿكافػتاوي ادقرسة ــ بعد اهلادي حمؿد تؼل احلؽقؿ ـــ وؾؼ ؾتاوي شامحة اية اهلل  9

 ـه . 1416ذو احلجة   25( ــ طؾفافسقستاين ) دام 
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 نفاظ ذاث انصهت باخلهعاأل: املطهب انثاين 

 :اػ ظدة اؿسام مـفا فػاظ تؼسؿ هذه األ

 ، وهق افتقؾقؼ وادسادة بعد ادـازظة ، ؿ مـ ادصاحلة : فغًة هق اشــــ افصؾح  1

معـك اخلؾع اما تعريػف ذم افؼع : ؾفق ظؼد يرؾع افـزاع وهق مـ األفػاظ افتل يمول افقفا 

افذي هق بذل ادرأة افعقض ظذ ضالؿفا ؾلن اخلؾع يطؾع ظذ حافة بذل ادرأة فؾرجؾ مجقع  مما 

  حافة بذل ادرأة فؾرجؾ بعض مما اظطاها ، ، اما افصؾح ؾلنف يعؾؼ ظذ اظطاها

الشتـؼاذ األشر ومجعفا ؾدى وؾديات وؾاديتُف ــــ افػدية : هل اشؿ فؾامل افذي يدؾع  2

اظطتُف  واؾتدتومػاداة وؾداء ضؾؼتُف وأخذت ؾديتُف وؾدت ادرأة كػسفا مـ زوجفا تػتدي 

وهق بذل ادرأة افعقض ظذ ، احد بافطالق وافػدية واخلؾع معـامها و مـف  ماالً وختؾصت 

 افؼرانوفػظ ادػاداة مـ األفػاظ افكحية ذم اخلؾع ظـد افشاؾعقة واحلـابؾة فقرودُه ذم ضالؿفا 

 . 11افؽريؿ 

وافتػريؼ وظـد افػؼفاء ؾذـر افسققضل وابـ وافرؾع وافـؼص  اإلزافةـــ افػسخ : هق 3

مـ رـق ان افػسخ ؿؾب ـؾ واحد كجؿ ان حؼقؼة افػسخ حال ارتباط افعؼد ، وذـر افز

وصؾة افػسخ ذم  افعقضغ اػ صاحبُف واالكػساخ اكؼالب ـؾ واحد مـ افعقضغ اػ داؾؼة

 .وافػسخ مـ األفػاظ افكحية ذم اخلؾع ظـد احلـابؾة  اخلؾع هل ان اخلؾع ؾسخ ظذ ؿقل، 

                                                                                                                                                                      

ــ  277اإلرادة ذم احؽام افزواج وافطالق وافقصقة ، دراشة ؾؼفقة مؼاركة ، د. حمؿد خرض ؿادر ص درر  10

 م دار افقازوري .  2010ـه  ــ  1833افطبعة افعربقة 

 .236ــ  235/  19ادقشقظة  افػؼفقة  افؽقيتقة /  11
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مـ اشامء اخلؾع  أة : هل صقغة مػاظؾة تؼتيض ادشارـة ذم افزاءة وهل اشؿــــ ادبار 4

وادعـك واحد وهق بذل ادرأة افعقض ظذ ضالؿفا وفؽـفا ختتص بلشؼاط ادرأة ظـ افزوج 

ـالمها يسؼطان ـؾ حؼ فؽؾ واحد مـ افزوجغ مما يتعؾؼ  حؼًا هلا ظؾقف وهل ظـد ايب حـقػة

رأة  ؾقعؿؾ ؾفق معؾؼ ـادبابافـؽاح ـادفر وافـػؼة احاضقة دون ادستؼبؾقة الن اخلؾع هق ؾصؾ 

 .12 بلضالؿفام ذم افـؽاح واحؽام حؼقؿفُ 

افطالق : هق مـ افػاظ اخلؾع ظـد افشاؾعقة واحلـابؾة ومعـاه اشؿ بؿعـك افتعؾقؼ ــــ 5 

مـ اهؾف يدل ظذ احلد واالكحالل فغٍة اما معـاه ذم افؼع ــــ ؾفق رؾع ؿقد افـؽاح وهذا افؾػظ 

او ؾسخ اء اختؾػقا ذم اخلؾع هؾ هق ضالق بائـ او رجعل ذم حمؾُف وإما صؾتُف باخلؾع ؾان افػؼف

 ظذ ظدة اؿقال مـفا :

بعقض ــــ ان افطالق ظذ مال ذم احؽامف ـاخلؾع ظـد احلـػقة الن ـؾ واحد مـفا  ضالق 

 .اوجف مـ هذه االوجف ؾقعتز ذم احدمها ما يعتز ذم االخر اال اهنام خيتؾػان مـ 

غ ظذ االخر بسبب الحد افزوج ؾ احلؼقق افقاجبةظـد ايب حـقػة ـيسؼط اخلؾع -

كػؼة افعدة ألهنا مل تؽـ واجبف ؿبؾ  احاضقة اثـاء افزواج فؽـ مل تسؼطوافـػؼة  افزواج ـادفر

مـ احلؼقق افزوجغ وجيب بف احال بف رء  اخلؾع بخالف افطالق ظذ مال ؾاكف ال يسؼط 

 .13ادتػؼ ظؾقف ؾؼط

                                                           

ئع ـــ ظالء ــ ادبارأة  ــ يـظر اػ ب 236/  19ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة  ـــ  12 دائع افصـائع ذم ترتقب افؼا

 ــ دار افؽتب افعؾؿقة ــ بروت ــ فبـان .  2010ــ  3ــ ط  331/ 4 افؽاشاين احلـػل افديـ ابـ بؽر ابـ مسعقد 

 .263ـــ  235/ 19ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة  13
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اذا بطؾ افعقض ذم اخلؾع مثؾ ان خيافع  اكف ايضًا افطالق ومـ االختالف بغ اخلؾع و

ؾان افعقض اذا ظذ مخرا او خـزيرا ومقتة ؾال رء فؾزوج وافػرؿة بائـة اما افطالق ادسؾؿ 

وافطالق ظذ مال سيح ، وافبقـقكة بطؾ ؾقف وؿع رجعقًا ذم ؽر افطؾؼة افثافثة الن اخلؾع ــاية 

صحت افتسؿقة ؾاذا مل تصح افتحؼت بافعدم ؾبؼل سيح افعقض اذا اكام تثبت بتسؿقة 

 افطالق ؾقؽقن رجعقًا .

بال خالف اما اخلؾع ؾافػؼفاء ــــ وان افطالق ظذ مال ضالق بائـ يـؼص بف ظدد افطؾؼات 

 .14او ؾسخ ال يـؼص ظددهاخمتؾػقن ذم ـقكف ضالؿًا يـؼص بف ظدد افطؾؼات 

 أنفاظ اخلهع

 :  تؼسؿ أخػاظ اخلؾع اػ ؿسؿغ

 مثؾ خافعتؽ ألنف ثبت فف افعرف .أوالً : افكيح ـــ 

ا اْفتََدْت )ـــ ادػاداة ـــ ألنف ورد بف افؼران افؽريؿ ذم ؿقفف تعاػ  ٍَ ا فِي ٍَ ِٓ فَََل ُجَِاَح َغيَيْ
  (بِِّ 

 وؿع اخلؾع مـ ؽر كقة . أتت بلحد هذه األفػاظ ألنف حؼقؼة ؾقف ؾنذا    ـــ ؾسخت كؽاحؽ ـــ

او أبرأتؽ او ابـتؽ الن اخلؾع احد كقظغ  : افؽتابة ـــ أذا وؿع اخلؾع بؾػظ باراتؽثاكقًا 

نذا ؿبؾت اخلؾع وبذفت افعقض افػرؿة ؾؽان فف سيح وــاية ـافطالق وهذا ؿقل افشاؾعل ، ؾ

ــاية صح مـ ؽر كقة الن دالفة احلال مـ شمال اخلؾع وبذل افعقض  ؾنجابتفا بكيح او

                                                           

 .236ـــ  235/  19ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة ــ  14
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ؾلتت بكيح  وؿع مـ ؽر كقة ، شقاء ـان ؾسخ  كقة ، ؾنن مل يؽـ ؾقف دالفة صارؾف افقف مـ ؽر

وهذا ، 15وال يؼع بافؽتابة اال بافـقة ممـ تؾػظ بف مـفام ـؽـايات افطالق مع سحية او ضالق 

 .16افتؼسقؿ ظذ رأي افشاؾعقة واحلـابؾة 

ؼ كف او بؾػظ يمدي وافػؼفاء يرون ان البد فؾخؾع مـ ان يؽقن بؾػظ اخلؾع او يؾػظ مشت

وال بؾػظ ؾقف معـك اخلؾع ـلن يؼقل هلا اكت مثؾ ادبارأة وافػدية ؾذا مل يؽـ بؾػظ اخلؾع  معـاهُ 

 . 17ضافؼ ذم مؼابؾ مبؾغ ـذا وؿبؾت ـان افطالق ظذ احال ومل يؽـ خؾعاً 

ؼل ضؾ ــ ؾارؿتؽ ــتؽ ا رقة وهل ــ خافعتؽ ــ بايـتؽ ــ بوأن افػاظ اخلؾع شبع ظـد احلـػ

ء ـلؽ كػَس  ـبعُت ظذ أخػ ـــ وافبقع  كػسؽ  .كػسؽصسي ــ وافؼا

معـك  وـؾفا تملأما ظـد احافؽقة اربع أخػاظ ــ هل ــ اخلؾع ــ افػدية ــ افصؾح ــ و ادبارأة 

 .18واحد وهق بذل ادرأة افعقض ظذ ضالؿفا 

 

 

 

 

                                                           

 .236ؿة ص ـؾؼف االرسة ادسؾ 15
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 : يشروعيت اخلهع املبحث انثاين

 .ب وافسـة واالمجاع وافعؼؾ ذم افؽتا ثابتة مؼوظقة اخلؾع

ٔا اىنَِّصاَء  يَا)ذم ؿقفف تعاػ : ذم افؼران افؽريؿ  ْن تَرِجُ
َ
ًْ أ ٔا اَل ََيِوُّ ىَُك ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلذ َٓ حُّ

َ
أ

ا ًْ و َنْر َبيٍَِِّة وَََعِِشُ ٌُ تنَِي بَِفاِخَشٍة 
ْ
ْن يَأ

َ
َذ إاِلذ أ ُْ ٔ ٍُ ا آتَيْتُ ٌَ ٔا بِبَْػِض  بُ َْ َذ ِِلَْذ ُْ َذ تْػُظئُ ُْ

ُ ِف  ٔا َشيًْئا َويَْجَػَو اَّللذ ُْ ْن تَْكَر
َ
َذ َفَػََس أ ُْ ٔ ٍُ تُ ْْ ْػُروِف فَإِْن َنرِ ٍَ ْ  .19(َخرْيًا َنحرًِيا  بِال

ــ اصارت هذه اآلية مؽاؾحة افؽثر مـ االظامل افظادة ذم ظفد اجلاهع ومـفا ــ ال تبخسقا 

ذوات جؾ ـان يتزوج افـساء افغـقات افـساء فسثقا امقاهلـ ـــ ؾؽان بعض افعادات ان افر

 ؾال يطؾؼقهـ وال يعامؾقهنـ ثؿ ـاكقا يذروهنـ افؼف وادؼام افالتغ افتغ مل حيظغ بجامل 

ـافزوجات وـاكقا يـتظرون مقهتـ فرثقا امقاهلؿ ؾفال جيقز ذم ؿقفف ال تضغطقا ظذ 

افضغط ظذ ادرأة فتتخذ  وخاصًا اذا ـان ادفؾ ثؼقؾ وال جيقزازواجؽؿ فقفبـ فؽؿ مفقرهـ 

 . 20اال ان تليت بػاحشة مبقـة ظـ ادفر وتؼبؾ افطالق 

واختالف افـاس ذم معـك افػاحشة وهل ان ترتؽب ادرأة افزكا وختقن افزوج ؾفذه اآلية 

ظـ ادفر وهل ظؼقبة  فتتـازلظؾقفا  يضغطاشتثـت اذا اثبت ادرأة بافػاحشة ؾقجقز فؾرجؾ ان 

                                                           

 .19شقرة افـساء ــ اآلية  19

 1428ــ 1ــ ط 74/ 3ادػرس كاس مؽارم افشرازي ــ  اال مثؾ ذم تػسر ـتاب اهلل ادـزل ــ فؾعالمة افػؼقف 20

 .م ممشسة االظذ ــ بروت ــ فبـان2007ـه ــ 



  

 
11 

 

بافعؼة االكساكقة افتل يؾؼ بادرأة وال جيقز االكػصال ظـفا فبعض االشباب اذ  هلا وؿد أمر اهلل

ً  ويؽقن  بقء مـ خطلجيقز ان وؿعتؿ   .21اهلل ؿد جعؾ ؾقف خراً ـثرا

َذ كَِِْطاًرا فَََل )وؿال تعاػ   ُْ ًْ إِْخَدا ََكَن َزْوٍج َوآتَيْتُ ٌَ ًُ اْشتِبَْداَل َزْوٍج  َردُْت
َ
ِإَوْن أ

ُخذُ 
ْ
بِيًِا تَأ ٌُ ا  ًٍ ْٓتَاًُا ِإَوثْ ُّ ُب ُخُذوَُ

ْ
تَأ

َ
ُّ َشيًْئا أ فَْض  (20)وا ٌِِْ

َ
ُّ َوكَْد أ ُخُذوَُ

ْ
 َوَكيَْف تَأ

ًْ ٌِيحَاكًا َغيِيًظا  َخْذَن ٌُِِْك
َ
ًْ إََِل َبْػٍض َوأ  .22 (َبْػُظُك

ــ هذه اآلية دافة ظذ ان افزوج أذا اراد افطالق مـ ؽر كشقز وشقء ظؼة ؾؾقس فف ان 

ادختؾعة صقئا وذفؽ بؽر بـ ظبد اهلل ادزين ال يلخذ افزوج مـ طؾب مـ افزوجة ماالً ــ وؿال ي

وؿال ابـ زيد وؽره هل ( 229فؼقفف تعاػ ) َؾاَل َتْلُخُذوا ( وجعؾفا كاشخة ألجة افبؼرة )

ُخُذوا مـسقخة بؼقفة تعاػ )
ْ
ْن تَأ

َ
ًْ أ َذ َواَل ََيِوُّ ىَُك ُْ ٔ ٍُ ا آتَيْتُ ٍذ افصحقح ان ذم هذه اآلية ( و مِ

يبـل بعضفا ظذ بعض وؿال افطزي حمؽؿة وفقس ؾقفا كاشخ وال مـسقخ وظذ هذه اآليات 

ؾؼد جقز افـبل حمؿد ان هذه اآلية حمؽؿة وال معـك فؼقل بؽر ان ارادت هل افعطاء 

 .23فثابت ان يلخذ مـ زوجتُف ما شاق افقفا♀ 

                                                           

( مـ شقرة افـساء هق  19وؿد ؾرس اخلر افؽثر ذم هذه )اآلية  75/  3األمثؾ ذم تػسر ـتاب اهلل ادـزل  21

  .د افصاحلقن و األبـاء افؽراموالالصداؿقة افقاضحة هق ااداصارة اػ افذيـ يدارون زوجاهتؿ ومـ 

 .( 21ــ 20شقرة افـساء اآلية )  22

ـه ــ اظتـك بف  671ظبدافؾف حمؿد بـ امحد االكصاري افؼرضبل ــ ت  يباجلامع ألحؽام  افؼرآن  ــ ال 23

حقاء افساث افعريب بروت ــ ادار  م 2000 ـه 1422ـ 1ــ ط ــ  75ــ 73/  5وصححُف هشام شؿر افبخاري  

 بـان .ف
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َتاًُا)وؿقفف تعاػ  ْٓ ُّ ُب ُخُذوَُ
ْ
تَأ

َ
بِيًِا  أ ٌُ ا  ًٍ فَْض  (20)ِإَوثْ

َ
ُّ َوكَْد أ ُخُذوَُ

ْ
َوَكيَْف تَأ

ًْ ٌِيحَاكًا َغيِيًظا  َخْذَن ٌُِِْك
َ
ًْ إََِل َبْػٍض َوأ  .24 (َبْػُظُك

اي هؾ تلخذون صداق افزوجقة ظـ ضريؼ هبتفـ واهتامفـ بافػاحشة وهق أثؿ واضح 

فدى  مـؽؿ أحذن صداق وؿد تبخسقن افزوجة حؼفا ذم افاي  تلخذوكفومعصقة بقـة . وـقػ 

ًا وظفدًا مقثقؿًا بلن تمدوا حؼقؿفـ ـامؾة ـــ ؾؽقػ تـؽرون هلذا ظؼد افزواج بقـؽام مقثاؿًا ؽؾقظ

 . 25ؾؽؿ حافة افعؼد ادقثاق ادؼدس وهذا افعفد احلخقذ 

ْو تَْْسِيٌح بِإِْخَصاٍن   )ؿقفف تعاػ 
َ
ْػُروٍف أ ٍَ ِ تَاِن فَإِْمَصاٌك ب ََلُق َمرذ ًْ اىطذ َواَل ََيِوُّ ىَُك

ا  ٍذ ُخُذوا ِم
ْ
ْن تَأ

َ
ا أ ٍَ الذ يُلِي

َ
ًْ أ ِ فَإِْن ِخْفتُ ا ُخُدوَد اَّللذ ٍَ الذ يُلِي

َ
ْن ََيَافَا أ

َ
َذ َشيْئًا إاِلذ أ ُْ ٔ ٍُ آتَيُْت

 َْ ِ فَََل َتْػَتُدو ا اْفتََدْت بِِّ تِيَْم ُخُدوُد اَّللذ ٍَ ا فِي ٍَ ِٓ َِاَح َغيَيْ ِ فَََل ُج َْ َحتََػدذ  اُخُدوَد اَّللذ ٌَ َو
َٔن  ٍُ ِ ال ًُ اىظذ ُْ وىَئَِم 

ُ
ِ فَأ  .26(ُخُدوَد اَّللذ

ً ان يلخذوا مـ ازواجفؿ صقئا ظذ وجف ادضارة ، هل هذه اآلية خطاب فألزواج  هنقا

باالكػراد افرجؾ بافرضر وخص بافذـر ما أتك االزواج  وهذا هق اخلؾع افذي ال يصح اال 

ان يطؾب افرجؾ ظـد افشؼاق وافػساد ما خرج مـ يديُف هلا كساءهؿ الن افعرف بغ افـاس 

وامجعقا ظذ حتظر اال ان صدؿًا وجفازًا ، وبغ اجلؿفقر ان اخذ افػدية ظذ افطالق جائز 

بؾفا ، وحؽل ابـ ادـذر ظـ افـعامن اكف ؿال اذا جاء افـشقز يؽقن كشقز او ؾساد افعؼة مـ ؿ

                                                           

 ( . 21شقرة افـساء ) اآلية  24

 . 77/  3االمثؾ ذم تػسر ـتاب اهلل ادـزل ــ افشرازي ــ  25

 .( 229شقرة افبؼرة اآلية ) 26
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ماٍض وهق اآلثؿ وال جيعؾ فف ما صـع وال جيز ظذ رد ما وخافعتُف ؾفق جائز  وافظؾؿ مـ ؿبؾف

 .27اخذُه 

. اال يلخذ اال بعد اخلقف اال يؼقام حدود اهلل وأـد   28ــــ وؿد حرم اهلل ذم هذه اآلية 

بافقظقد دـ تعدى احلد وادعـك ان يظـ ـؾ واحد مـفام بـػسة أال يؼقؿ حؼ افـؽاح افتحريؿ 

دها ؾال حرج ظذ ادرأة ان تػتدي ؾال حرج ظذ ف فؽراهة يعتؿفصاحبُف حسب ما جيب ظؾقف ؾق

ادرأة ان تػتدي وال حرج ظذ افزوج ان يلخذ مـفا وهذا اخلطاب فؾزوجغ ثؿ ؿقؾ ان هذا 

اخلقف هق بؿعـك افعؾؿ اي ان يعؾام اال يؼقام حدود اهلل وهق اخلقف احلؼقؼل وهق االصػاق 

فـ ؾال جـاح ظؾقؽؿ ذم ظـ اما اذا ـان افـشقز مـافمـ وؿقع ادؽروه وهق ؿريب مـ معـك 

 . 29اخذ افػدية

ػاظؾ افبضؿ افباء ظذ مامل يسؿ ؾاظؾف و 30 َأْن خَيَاَؾا (وؿد ؿرأ محزة ذم هذه اآلية ) إاَِل 

َؾِنْن ِخْػُتْؿ ( جعؾ ؿال فؼقفف ظز وجؾ )حمذوف وهق افقالة واحلؽام ، واختاره ابق ظبقدة 

 .اراد افزوجغ فؼال ) ؾنن خاؾا ( اخلقف فغر افزوجغ وفق 

شعقد بـ جبر واحلسـ وابـ شريـ ،  هذه حجة دـ جعؾ اخلؾع اػ افسؾطان وهق ؿقل

اخلؾع اػ افسؾطان ؿال ظـ زياد وـان وافقا فعؿر وؿال صعبة ؿؾت فؼتادة ظؿـ اخذ احلسـ 

تُف ، وؿال افـحاس هذا معروف ظـ زياد وال معـك هلذا افؼقل الن افرجؾ وظع  اذا خافع امرأ

                                                           

 .95ــ  94/ 3اجلامع ألحؽام ــ فؾؼرضبل ــ  27

 .229شقرة افبؼرة ــ اآلية  28

 .95/  3اجلامع ألحؽام  افؼرآن ـــ فؾؼرضبل ـــ  29

 .(229اآلية )شقرة افبؼرة  30
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 فؽ وال معـك فؼقل مـ ؿال هذا اػبف وال جيز افسؾطان ظذ ذ ما يساضقانؾفق ظذ ؾنكام 

اخلؾع دون افسؾطان ـام جاز افطالق وؿد صح ظـ ظؿر وظثامن وابـ ظؿر جقاز  . شؾطان 

 .31وافـؽاح دون افسؾطان ؾؽذفؽ اخلؾع وهق ؿقل اجلؿفقر

ً وال وؿال احلسـ بـ ايب احلسـ وؿقم  معف اذا ؿافت ادرأة فؾرجؾ ال اضقع فؽ امرا

حيؾ اخلؾع واالخذ وال ابرأ فؽ ؿسامً حؾ اخلؾع ، وؿال ظطاء بـ ايب رباح  ؾ فؽ مـ جـابةاؽتس

ؿُف ؾن كف حيؾ فف يلخذ مـفا ـؾ ما ان تؼقل ادرأة ومل يسئ افقفا ومل تمِت مـ ؿبؾف واحبت ؾرا

و ظضد هذا افة افشؼاق وافرضر واكف ذط ذم اخلؾع اؾتدت بف ، واختصت هذه اآلية باخلؾع ح

بـ ؿقس بـ صامس ؾرضهبا حبقبة بـت شفؾ ـاكت ظـد ثابت  بام رواه ابق داود ظـ ظائشة ان

 . 32 َضفاؾؽرس ُكغْ 

ؾؼال خذ بعض ماهلا وؾارؿفا ثابت  ؾدظك ؾشؽت فف  ♀  ؾلتت اػ افرشقل

 . 33قز اخلؾع مـ ؽر اصتؽاء بررِ اكف جيؾلخذ مـفا وؾارؿفا ، وؿال مجفقر مـ افػؼفاء 

ا اْفتََدْت بِِّ وؿال تعاػ ) ٍَ ا فِي ٍَ َِاَح َغيَيِْٓ دل ظذ جقاز اخلؾع بلـثر مما 34( فَََل ُج

 .اظطاها 

 ظذ االؿقال : وؿد اختؾػ افعؾامء ذم هذا 

                                                           

 . 96ــ  95/ 3اجلامع ألحؽام  افؼرآن  ــ  31

 ُكْغَضفا ــ بضؿ افـقن وؾتحفا وشؽقن افغغ ــ هق ظذ افؽتػ ـــقؿقؾ ــ هق افعضؿ افرؿقؼ افذي ظذ ضرؾُف . 32

 . 97ــ  96/  3اجلامع ألحؽام  افؼرآن  ــ فؾؼرضبل ــ  33

 .98ــ  97/  3افؼرآن  ــ  ـــ اجلامع ألحؽام 229شقرة افبؼرة اآلية ــ  34
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بام ترضقا واصحاهبؿ وابق كقر ـــ جيقزان تػتدي مـفؿ ــ ؾؼال مافؽ وافشاؾعل وابق حـقػة 

 .ف ، شقاء ـان اـثر مما اظطاها او أؿؾ ظؾق

ادختؾعة يلخذ مـ  ال ؿال  ♀ـــ وؿال ذم رواية ظـ ظطاء مرشاًل ان افـبل حمؿد 

 .اـثر مما اظطاها 

 ؾسخ: اوذم اخلؾع هق ضالق افعؾامء ختؾػ او 

هق ضالق . وبف ؿال ومجاظة مـ افتابعغ  ╚ ؾروي ظـ ظثامن وظع وابـ مسعقد 

احد ؿقفقف ــ ان كقى باخلؾع الوزاظل وابق حـقػة واصحابف وافشاؾعل ذم مافؽ وافثقري وا

 .وشامه ؾفق ضالق ـــ وان مل يـِق ضالؿًا ومل يسؿقِف مل تؼع ؾرؿة بقـفام ـ ضالؿاً 

تُف  ؾرؿة وفقست بطالق  ـــوؿال ابق ثقر ــ اذا مل يسِؿ افطالق ؾاخلؾع  ؾؿـ ضؾؼ امرأ

ؿال ابـ ظباس وان مل تـؽح زوجًا ؽره زوجفا ؾؾف ذفؽ ـام تطؾقؼتغ ثؿ خافعفا ثؿ اراد ان يت

حتك  واخلؾع فغق ومـ جعؾ اخلؾع ضالق ؿال مل جيز ان يسسجعفا الن فقس فف ؽر تطؾقؼتغ 

 . تـؽح زوجًا ؽره ألنف باخلؾع ـؿؾت افثالث

ختؾػ ؿقل مافؽ ؾقؿـ ؿصد ايؼاع اخلؾع ظذ ؽر ظقض ؾؼال افقهاب هق خؾع ظـد او

ئتًا ، وؿقؾ ظـف ال يؽقن بائتًا اال بقجقد افعقض وهبذا ؿال افشاؾعل ـان افطالق بامافؽ و

 فب ـوأص

، وان رجعقًا ـام فق ـان يؾػظ افطالق شتقػاء ظدد ؾؽان اري مـ ظقض وألنف ضالق ظ

 .وخـزيربخؿر اظدم حصقل افعقض ذم اخلؾع ال خيرجف ظـ مؼتضاه اصؾ ذفؽ اذا خافع 
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 .د مـ ماهلا مـ ـؾ افذي هلا وافتل تعطل ما اظطاها وتزي ادختؾعة هل افتل ختؾع

 .ومتسؽ ببعضما اظطاها ببعض فل افتل تػتدي اما ادػتدية ــ ؾ

صقئًا وال تعطل وافتل ال تلخذ ، ـ وادبارأة ـــ هل افتل بارأت زوجفا مـ ؿبؾ ان يدخؾ هبا 

 . 35وادصاحلة مثؾفا ، 

 يشروعيت اخلهع يف انسنت

 : ثرة تثبت مؼوظقة اخلؾع ذم افسـة مـفاوردت احاديث ـ

ؾؼافت يا رشقل اهلل  ☺ اتت افـبل ان امرأة ثابت بـ ؿقس ◙ ظـ ابـ ظباس 

وفؽـل اـره افؽػر ذم االشالم ؾؼال افرشقل ثابت بـ ؿقس ما اظتب ظؾقف ذم خؾؼ وال ديـ 

 .36 ا تطؾقؼةوضؾؼف؟ ؿافت كعؿ : ؾؼال افرشقل فثابت أؿبؾ احلديؼة اترديـ ظؾقف حديؼتُف 

افؽػر وهق اي اـره مـ االؿامة ظـده ان اؿع ؾقام يغتصب  وؿقهلا اـره افؽػر ذم االشالم

افـبل هق امر اصالح ورصاد  مرهاؾل وبغض افزوج وؽر ذفؽاالشالم مـ افـشقز  ما يضاد

 .37اول خؾع وؿع ذم االشالم وؾقف معـك ادعاوضة وهق ، يرد بستاكف افذي امفرها اياه 

                                                           

 100ـــ  98/  3اجلامع ألحؽام  افؼرآن  ــ فؾؼرضبل  35

 1429ــ  1ــ ط 654ـه ـــ ص  256صحقح افبخاري ــ فألمام ايب ظبدافؾف  حمؿد بـ اشامظقؾ افبخاري ــ ت  36

 .م ــ دار ابـ حزم ، افؼاهرة  2008ـه  ــ 

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة  616ؾؼف افتقسر ذم افؼيعة االشالمقة ــ ص 37 ، ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

م ــ ممشسة افرشافة ، حؼ ادرأة ذم  2000ـه ــ  1420ــ  3، ط 115/ 8االشالمقة د. ظبد افؽريؿ زيدان ــ 

م ــ دار  2007ـه ــ  1428ــ  1ط 241ــ  240افطالق ـقػ ومتك افشقخ مافؽ مصطػك وهبل افعامع ص ــ 

 278الرادة ذم احؽام افزواج وافطالق وافقصقة دراشة ؾؼفقف مؼاركة ــ  ص اهلادي ، دار ا
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، ؾس غبـت شفؾ ظـده بابُف ذم اف حبقبةخرج اػ افصبح ؾقجد ☺ رشقل اهلل  روي ان

ؿال ام جاء ثابت ؾؿافت ال اكا وال ثابت فزوجفا ، ؾما صلنؽ ؟ ♀ ؾؼال رشقل اهلل 

يا رشقل اهلل  حبقبةذـرت ما صاء اهلل ان تذـر وؿافت  ؿدبـت  شفؾ  حبقبةفف افرشقل هذه 

فثابت خذ مـفا ؾلخذ مـفا وجؾست ذم  ♀ـؾ ما اظطاين ظـدي ؾؼال افرشقل 

 . اهؾفا 

هـ ادـاؾؼات (  ؾعاتؿال )ادخت☺ ظـ افـبل ◙ ظـ ثقبان واخرج افسمذي 

38. 

بلس هـ ادـاؾؼات مـ ؽر ادختؾعات : اي افاليت يطؾبـ اخلؾع وافطالق مـ ازاوجفـ 

 .39ًا وادطقعات طاهراً ضـبا

 يشروعيت اخلهع يف االمجاع 

 : ع ظذ مؼوظقة اخلؾع مجاظة مـ اهؾ افعؾؿ مـفؿ ــــ كؼؾ االمجا

 ــــ اخلؾع جائز وبف  ؿال مجقع افػؼفاء باحلجاز وافشام ابـ ؿدامة احلـبع  -

                                                           

ـه حؼؼف ورؿؿُف ووضعف ؾفارشُف ، خؾقؾ بـ  303شــ افـسائل ــ امحد بـ صعقب اخلرشاين افـسائل ت ــ  38

سؾؿة ـــ م ــ دار ادعرؾة ، بروت ــ فبـان ، ؾؼف االرسة اد 2007ـه ــ  1428 1ط 684ــ  683ملمقن صقحا ــ 

م ــ دار افسالم ــ افؼاهرة ، ادفذب ذم ؾؼف األمام  2008ــ  1429 4ط 232ــ  231صقخ حسـ ايقب ص 

 3ـــ ص 3افشاؾعل فألمام ايب اشحاق ابراهقؿ بـ ظع بـ يقشػ افػروز ابادي افشرازي ج

وضار ذح مـتؼك كقؾ اال 117/  8ادػصؾ ذم احؽام االشالم وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة  39

م ـ دار 2001ـه ــ  1422ــ  1/ ط 27/ 6االخبار مـ احاديث شقد االخقار حمؿد بـ ظع بـ حمؿد افشقـاين 

 .احقاء افساث افعريب ، بروت ــ فبـان
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اال بؽر بـ ظبدافؾف ادزين ؾلنف مل  بؼقفف تعاػ  ابـ ظبد افز ال كعؾؿ احدًا خافػوؿال ــــ 

 .بؼقفف تعاػ اخلؾع وزظؿ ان اية اخلؾع مـسقخة جيقز 

( ُّ ٌِِْ ُخُذوا 
ْ
َذ كَِِْطاًرا فَََل تَأ ُْ ًْ إِْخَدا ََكَن َزْوٍج َوآتَيْتُ ٌَ ًُ اْشتِبَْداَل َزْوٍج  َردُْت

َ
ِإَوْن أ

 .40(َشيْئًا

وان اية افـاشخة متلخرة ومل يثبت ـــ ودظقى افـسخ ال تسؿح حتك يثبت تعذر اجلؿع 

 .رء مـ ذفؽ  

مل  ╚ وظع ــــ وظثامن وؽرهؿ مـ افصحابة وافؼبقل باخلؾع هق ؿقل ـــ ظؿر ــــــــ 

 . 41ؾقؽقن امجاظًا  اػكعرف هلؿ ذم ظكهؿ خماف

ََكَن )تعاػ  بؼقففوؿد رد اجلصاص ظذ دظقى افـسخ  ٌَ ًُ اْشتِبَْداَل َزْوٍج  َردُْت
َ
ِإَوْن أ

ِ فَََل )ما يقجب كسخ ؿقفف تعاػ 42(َزْوٍج  ا ُخُدوَد اَّللذ ٍَ الذ يُلِي
َ
ًْ أ ا فَإِْن ِخْفتُ ٍَ َِاَح َغيَيِْٓ  ُج

ا اْفتََدْت بِِّ  ٍَ  .43 (فِي

                                                           

 (20شقرة افـساء ــ اآلية ) 40

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة  41  232ادسؾؿة ـــ ص ، ؾؼف االرسة 116/  8ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

ـه  1409ــ  1احؽام اكحالل ظؼد افزواج ذم افػؼف االشالمل وافؼاكقن افعراؿل د. كظام افديـ ظبد احلؿقد ط

م ــ ضبع ظذ كػؼة جامعة بغداد ــ وزارة افتعؾقؿ افعايل وافبحث افعؾؿل ــ جامعة بغداد ــ بقت احلؽؿة ــ  1989ــ 

  137ص 

 (20شقرة افـساء اآلية ) 42

 (229شقرة افبؼرة اآلية ) 43
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ذـر ابـ حجر  الن ـاًل مـفام مؼصقرة احلؽؿ ظذ حال مذـقرة ؾقفا وـذفؽ ــــ 

اجلصاص  سخ اية اخلؾع ورَد ظؾقفا بـحق ردافعسؼالين خمافػة بؽر ابـ ظبدافؾف ادزين ودظاء ك

 .44(عؼد االمجاع بعد ظذ اظتبار اخلؾع ثؿ ؿال ) واك

 مشروعيت اخلهع يف انعقي

امرأة ؿد ترؽب ذم اخلالص مـ افزوج بسبب وؿقع صؼاق وافـزاع وظدم افقؾاق ان 

فؽز او ضعػ او جسدية او خؾؼقة او ديـقة او صحقة  شباببقـفام وؿد تؽره افعقش معف أل

ورداً تطقؼفا هل ال متؾؽ افطالق ؾتتػؼ معف ظذ مؼدار معغ مـ احال اؾتداء هلا مـ احلقاة ال 

 .45ا ؿدمُف افزوج مـ امقال فزوجتُف ح

 .46ـافؼصاصـــ ان مؾؽ افـؽاح حؼ افزوج ؾجاز فُف اخذ افعقض ظـُف 

 

 

 

 

                                                           

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة صادػ 44 ــ  232ــ ؾؼف االرسة ادسؾؿة ـــ ص 8/116ؾ ذم احؽام ادرأ

 . 137احؽام اكحالل ظؼد افزواج ذم افػؼف االشالمل وافؼاكقن افعراؿل ـــ ص 

ــ االحقال افشخصقة ؾؼف  278مؼاركة ص دور االرادة ذم احؽام افزواج وافطالق وافقصقة دراشة ؾؼفقف  45

 .82ــ  81افطالق وافػسخ وافتػريؼ واخلؾع ص 

 .241ــ 3ادقشعة افػؼفقة افؽقيتقة  46
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 اركان اخلهع  :املبحث انثانث

 ظدا احلـػقة مخسة ارـان اخلؾع ظـد اجلؿفقر 

 .ـــ افؼابؾ : وهق ادؾتزم بافعقض  1

 . فقُف او وـقؾفُ ــــ ادقجب : وهق افزوج او و2

 .ع بف ادخاف وهق افقء  :ـــ افعقض 3

 .ـــ ادعقض : وهق بضع افزوجة اي االشتؿتاع هبا  4

 .ـــ افصقغة : مثؾ خافعتؽ او خؾعتؽ ظذ ـذا  5

الن ظؼد ظذ ضالق بعقض اما احلـػقة ؾلهنؿ اظتزوا فؾخؾع رــغ مها االجياب وافؼبقل 

 .47 ؾال تؼع افػرؿة وال يستحؼ افعقض بدون افؼبقل

 ومـ ارـاكُف ايضًا :

ؾقجب ان ادخافع )افزوج( : ؾفق ضرف ذم ظؼد اخلؾع مع زوجتُف افتل هل افطرف افثاين 

وهل )مـ جاز ضالؿُف جاز خؾعُف ( الن افطالق تتقؾر ؾقف ذوط متؽـُف مـ اجراء ظؼد اخلؾع 

 .بدون ظقض اوػ باجلقاز يقؿعُف افزوج ؾؿـ جاز ضالؿُف 

 

                                                           

، ادقشقظة افػؼفقة  7013/  9افػؼف االشالمل وادفتُف  618افػؼف افتقسر ذم افؼيعة االشالمقة ص 47

احؽام اكحالل ظؼد افزواج ذم  306 احؽام االرسة  صويـظر ارـاكُف ظـده احلـػقة ذم 244/  19افؽقيتقة ــ 

 .138افػؼف االشالمل وافؼاكقن افعراؿل ص
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 ذم افزوج ذوط مـفا :وؿد اصسط افػؼفاء 

 .احلـابؾة : يصح اخلؾع ويصح ممـ يؼع ضالؿُف 

  .ذط اخلؾع ـافطالق وهق أهؾقة افزوج وـقن ادرأة حماًل فؾطالقـــ احلـػقة : 

 .: اخلؾع زوج يصح ضالؿف ــــ افشاؾعقة 

 .48ضالق اخلؾع اي مقؿعف ومثبتُف زوج مؽؾػ او وـقؾُف الصبل وال جمـقن ـــ احافؽقة : 

فتل ختافع كػسفا شقاء ـاكت مقجبة فؾخؾع او ؿابؾة ؾتؽقن ـــ ادختؾعة )افزوجة( وهل ا 2

ويشسط ذم افزوجة ان تؽقن زوجة ذظًا اي متؾؽ حؼ ادخافعة اذا ضرؾًا ذم ظؼد اخلؾع ، 

 .بؿقجب ظؼد كؽاح صحقح ـاكت زوجة 

ضرذم افعؼد او افؼبقل  ظؼد اخلؾع وهق االجياب مـ احدـــ افصقغة : وهل ما يـعؼد بف  3

 .49يتحؼؼ بف االجياب وافؼبقل  مـ افطرف االخر وهل ما

حتك ذم صقغة اخلؾع ال يؼع اخلؾع بصقغة خافعتؽ ظذ ـذا او ؾالكف خمتؾعة ظذ ـذا و

 50بـتؽ أجمردًا ظـ فػظ افطالق وال كاشختؽ وال يتبع بافطالق وال يؼع بؿػاديتؽ 

                                                           

ة وبقت ادسؾؿ  48 ؿقة ادعروؾة جقاهر افػتاوي او  135ــ  134ــ  8ادػصؾ ذم احؽام ادرأ ، افػتاوي افعرا

م دار احقاء افساث  2013ـه ــ  1434 1ــ ط 114/ 3حقز افزاد ذم االرصاد ــ ظبد افؽريؿ حمؿد اددرس 

 .138ــ احؽام اكحالل ظؼد افزواج ذم افػؼف االشالمل وافؼاكقن افعراؿل ص .افعريب بروت فبـان 

ة وبقت ادسؾؿ  49  .137ـــ  8/134ادػصؾ ذم احؽام ادرأ
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وال يصح ببذفف اػ افزوج ويـعؼد ظؾقف ظؼد اخلؾع  : هق ما تؾتزم افزوجة ــــ افعقض 4

 .بدوكف 

 خيتؾػ افػؼفاء ذم افعقض ظذ ظدة مذاهب مـفا :

وهذا هق ؿقل امحد ــــ احلـابؾة يصح اخلؾع بغر ظقض ألنف ؿطع فؾـؽاح ؾقصح ـافطالق 

 بـ حـبؾ .

 .ظقضــــ افشاؾعقة : ال يصح اخلؾع بدون 

 .ذـر افعقض  ــــ احلـػقة : يصح اخلؾع بدون

 .ــــ احافؽقة : ال يشسضقن ذـر افعقض فصحة اخلؾع 

 .ــــ اجلعػرية : يشسضقن ذـر افعقض فصحة اخلؾع 

 51ؿافق ان يؽقن اخلؾع مؼصقد ظذ ظقض مال او ما ذم حؽؿف ــــ افزيدية : 

افعقض ألنف يمدي اػ ؾساد ومـ ذوط افعقض ـــ ان يؽقن مشؿقالً معؾقمًا ؽر جمفقل 

52. 

                                                                                                                                                                      

ئع  1429ــ  6ــط 389/  3افروضة افبفقة ذم ذح افؾؿعة افدمشؼقة فؾشقخ زيـ افديـ افعامع  50 ، ذا

، احؽام اكحالل ظؼد افزواج ذم افػؼف االشالمل وافؼاكقن 47/  3االشالم ذم مسائؾ احلالل واحلرام 

 .افعراؿل

ة وبقت ادسؾؿ / 51 ، احؽام اكحالل ظؼد افزواج ذم افػؼف االشالمل  139ــ  8/138ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

 .138وافؼاكقن افعراؿل 

 .326/ 5افقشقط ذم ادذهب ــ فؾغزايل ــ  52
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وان ارـان اخلؾع مخسة هل : افصقغة وافعاؿدان وافعقضان واذا تطرق اخلؾؾ اػ واحدة 

وتـػذ افبقـقكة ؾسد اخلؾع ومعـك ؾساده ان يؿتـع وؿقع افطالق او يـؼؾب افطالق رجعقًا  مـفا

ؾخؾع ويػسد افعقض ومـ هذه االرـان ايضًا ادقجب وذضف ان يؽقن مستؼاًل بافطالق 

 .وافعقض يدخؾ ذم مؾؽ شقده عبد صحقح افصبل وخؾع اف

ظؾقف واشباب احلجر هل افرق ــــ وادؽاتبة افعاؿد : ان يؽقن اهاًل افتزام احال ؽر حمجقر 

 .ــــ وافسػف ـــــ وادرض 

 .ادعقض : وهق افبضع ــــ وذضف ان يؽقن ممؾقـًا فؾزوج 

ئط ادب  .  53قع وافثؿـ افعقض : ان يؽقن مشؿقالً معؾقمًا ويشسط ؾقف ذا

وبضع وظقض وصقغف وزوج افصقغة : ومـ ارـاكف اخلؿسة ايضًا هل مؾتزم افعقض 

 .54يصح ضالؿف 

 

 

 

                                                           

ـه ــ  505افقشقط ذم ادذهب ـــ تصـقػ افشقخ األمام حجة االشالم حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد افغزايل ــ ت ــ  53

ــ دار افسالم  1997ـه ــ  1417ــ  1حؼؼف وظؾؼ ظؾقف امحد حمؿد ابراهقؿ ــ حمؿد حمؿد ثامر ط 330ــ  221/  5

 .بؽار فؾطباظة وافـؼ وافتقزيع فصاحبفا ظبد افؼادر حمؿقد اف

وي ظذ متـ ادـفاج وهق مـفاج افطافبغ ذم خمتك غؿرا افافرساج افقهاج ــ ذح افشقخ حمؿد افزهري  54

 4ـه  ط 677ادحرر ذم  ؾروع افشاؾعقة   األمام ايب زـريا حمل افديـ حيقك بـ ذف افـقوي افشاؾعل     ــ ت 

 .ــ فبـان ــ دار افؽتب افعؾؿقة بروت  391ـه ص 1426م ـــ  2005ــ 
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االحكاو انفقهيت املتعهقت باخلهع  ويقسى اىل  املبحث انرابع  :
 :يطانب 

 املطهب االول : هم يشرتط اذن انقاضي  

 املطهب انثاين : خهع انصغرية واجملنىنت 

 ث :  يا يصهح عىضًا يف اخلهع املطهب انثان

  املطهب انرابع : انزيادة  عهى املهر 
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 م يشرتط اذن انقاضي ه: املطهب االول 

ــــ ان افطالق افقاؿع باخلؾع يؼع وان مل يلذن افؼايض باخلؾع وهق ادعقل ظؾقف ظـد افػؼفاء 

 . 55البد مـ اذن افؼايض ظؾقفوؿال اخرون 

ـــ ألنف معاوضة ؾؾؿ يػتؼر اػ واحؽام  اػ ؿاضٍ خلؾع اكف ال حيتاج ــــ ومـ افتقسر ذم ا

 .56ظؼد بافسايض ؾلصبف باإلؿافة افؼايض ـافبقع وافـؽاح وألنف ؿطع 

باخلؾع ؾنذا مل يتؿ افسايض مـفام ؾؾؾؼايض أخزام افزوج واخلؾع يؽقن بسايض افزوجغ 

 57بلن )يؼبؾ احلديؼة ويطؾؼ(مف افرشقل وافز☺ رؾعًا امرمها فؾـبل حمؿد الن ثابتًا وزوجتُف 

بغ افزجغ ادخافعة : ظؼد بغ افزوجغ ألهنا افعالؿة افزوجقة وؿطع رابطتفا بافسايض 

ـام ال بنجياب مـ احدمها وؿبقل مـ االخر وظذ هذا ؾال حاجة ألذن افؼايض جلقازه وضؿـُف 

 شسضقن ل اجلؿفقر ؾال يع وكحقمها وهذا ؿقحاجف بجقاز افعؼقد االخرى ـافـؽاح وافبق

 جلقازه .اػ اصساط اذن افؼايض  وصحتُف اذن افؼايض ـــ وذهب بعض افػؼفاءجلقاز اخلؾع 

 ومـ االختالؾات بغ افػؼفاء ذم جقاز افؼايض وظدمُف ما يع : 

                                                           

 .287دور االرادة ذم احؽام افزواج وافطالق وافقصقة  دراشة ؾؼفقة مؼاركف  55

 .7ــ  12/  9ــ ، افػؼف االشالمل وادفتُف  618ؾؼف افتقسر ذم افؼيعة االشالمقة ــ  56

ــ  1ـ طـ 338/  5ادقشقظة  افػؼفقة ادقرسة ذم ؾؼف افؽتاب وافسـة ادطفرة ــ حسغ بـ ظقدة افعقايشة  57

 .م دار ابـ حزم ــ بروت فبـان 2004ـه ــ  1425
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دون افسؾطان ، وروي ــــ ال يػتؼر افؼايض اػ حاـؿ كصب ظؾقف امحد ، ؾؼال جيقز اخلؾع 

ظـ ظؿر وظثامن وبف ؿال ذيح وافزهري ومافؽ وافشاؾعل واشحاق واهؾ  افبخاري ذفؽ

 . 58افرأي 

هق ظـد افسؾطان وؽرة ، وجائز اخلؾع ــــ ان اخلؾع جائز ــــ جاء ذم ؾؼف احلـػقة فؾرسخز 

 .افطالق بعقض بال حاـؿ اي جاز اخلؾع حافة ـقكف بحاـؿ او بال حاـؿ 

 .جيقز اخلؾع ال ظـد افسؾطان  ـــــ وروي ظـ احلسـ وابـ شريـ ال

 وحجة هذا افؼقل هل :

) اشتدل ابق ظبقد ذم اصساضف اذن افؼايض جلقاز اخلؾع ــــ ظـ ابـ حجر افعسؼالين  1

ِ )بؼقفف تعاػ  ا ُخُدوَد اَّللذ ٍَ الذ يُلِي
َ
ًْ أ  .59(فَإِْن ِخْفتُ

ٔا َخهَ وؿقفف تعاػ ) ا فَابَْػحُ ٍَ ًْ ِشَلاَق بَيِِِْٓ َْ ِإَوْن ِخْفتُ ا ٌِ ًٍ ْْيِِّ وََخَه َ
َْ أ ا ٌِ ًٍ

ا َٓ يِ ْْ َ
 .ومل يؼؾ ـــ ؾان خاؾا ـــ وادراد بف افقالة ؾجعؾ اخلقف فغر افزوجغ 60(أ

ؾان اهلل  61تعاػواما مـ ؿال البد  االمام اي افسؾطان او افؼايض ؾؾقظفر مـ ؿقفف ــــ 

 .62 بؼقفف تعاػذظُف مؼوضًا خلقف االئؿف واحلؽام اذهؿ ادخاضبقن 

                                                           

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة  58  . 212/  8ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

 243ــــ  242/  5ــــ  1051ـــ ـشاف افؼـاع ظـ متـ االؿـاع  ـــ فؾشقخ مـصقر بـ يقكس افبفقيت احلـبع  ت ــــ 

 .229شقرة افبؼرة اآلية  59

 . 35شقرة افـساء اآلية ــ 60

 .229شقرة افبؼرة اآلية  61
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ــــ اختؾػ افسؾػ ذم اخلؾع دون افسؾطان ــ ؾروي ظـ احلسـ وابـ شريـ ان اخلؾع ال 

اتعظت واال اال ظـد افسؾطان ـــ وؿال شعقد بـ جبر ال يؽقن اخلؾع  حتك يعضفا ؾنن جيقز 

مـ اهؾِف  واال برهبا ؾنن اتعظت واال ارتػعا اػ افسؾطان ؾقبعث حؽامً  هجرها ؾنن اتعظت

وان يرى ما يسؿعان اػ افسؾطان ؾنن رأى بعد ذفؽ ان يػرق ؾرق ـ اهؾفا ؾرويان وحؽامً م

ؿقفف ـــ ـاكقا يؼقفقن ال جيقز ان جيؿع مجع  ـــ ومثؾ هذا ذـر ابـ حزم وظـ حمؿد بـ شريـ 

 .63اخلؾع اال ظـد افسؾطان

 64ــــ اخلؾع جيقز بدون حاـؿ ظـد اـثر افػؼفاء

 .65افؼايض ـام هق حؽؿ ـؾ ضالق يؽقن مـ افزوج يتقؿػ اخلؾع ظذ ؿضاء ــــ ال

 احتج اجلؿفقر ادجقزون فؾخؾع دون اذن افسؾطان او كائبف افؼايض بجؿؾة ادفة مـفا : 

 .ــــ ان افطالق جائز بدون حاـؿ اي دون حاجة اػ اذكف ؾؽذفؽ اخلؾع 

ِ ـــ ان اآلية افؽريؿة ) ا ُخُدوَد اَّللذ ٍَ الذ يُلِي
َ
ًْ أ ا اْفَتَدْت  فَإِْن ِخْفتُ ٍَ ا فِي ٍَ ِٓ فَََل ُجَِاَح َغيَيْ

ؾقام مـ اخلؾع اذ خاؾقا ظؾقفام ظدم افؼقام بافقاجب ( ادراد مـفا اذن األئؿة مـ متؽقـفؿ بِِّ 

افقفؿ ألخذ األذن مـفؿ إلجازة اخلؾع ؾقام بقـفؿ ، ارتػعقا افقفؿ وفقس ادراد وجقب افسايض 

                                                                                                                                                                      

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة  62  .213/  8ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة  63  .213/ 8ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

 .ــ 239ؾؼف االرسة ادسؾؿة ــ  64

 افػؼف االشالمل وادفتف  65



  

 
28 

 

ا قاز اخلؾع وهق ؿقفف تعاػ )جب ج)ـتاب اهلل يقوؿال االمام اجلصاص  ٍَ فَََل ُجَِاَح َغيَيِْٓ

ا اْفتََدْت بِِّ  ٍَ  .66(فِي

بـ بساضقفام مـ ؽر شؾطان ـــ وروي ظـ ظؿر ؾلباح االخذ مـفا اي مـ افزوجة 

 .67اخلطاب وظثامن اهنام اجازا اخلؾع دون شؾطان 

 : ان ادبارأة ال يشسط ـقهنا ظـد افسؾطان 

ـ ظـ جده ظع بـ جعػر ظـ اخقف مقشك بـ ـ ظبدافؾف بـ احلسظـ ظبدافؾف بـ جعػر ظ

ثؿ بؾغفا زوجفا ظذ ان فف افذي هلا ظؾقف  ت: شلختُف ظـ امرأة بارأجعػر )ظؾقفام افسالم( ؿال 

؟ ؿال ان شؾطاكًا اذا رؾع ذفؽ افقف وـان بغر ظؾؿ مـف اػ ورَد ظؾقفا ما اخذ مـفا ـقػ تصـع 

 .68ارأتُف اياها اكف ؿد وضع افقفا افذي هلا وال رء هلا ؿبؾف ؾؾقشفد ظؾقفا صفقدًا ظذ مب

 

 

 

 

 

                                                           

 .229شقرة افبؼرة اآلية  66

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة  67  .214/  8ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

/ ادجؾد  505/  12ـه  1104مسائؾ افشقعة اػ حتصقؾ افؼيعة ــ حمؿد بـ احلسـ احلر افعامع  ــ ت ــ  68

 .افسابع ـ ظـل بتصحقحف وحتؼقؼف افػاضؾ ادحؼؼ ــ افشقخ ظبد افرمحـ افرباين افشرازي
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 املطهب انثاين : خهع انصغرية واجملنىنت:

ذم احال بلن ان تؽقن أهاًل فؾتزع وافتكف جة ظـد افتزامفا ببدل اخلؾع ــــ جيب ظذ افزو

الن اخلؾع ا اخلؾع رصقدة ؾنذا ـاكت افزوجة صغره او جمـقكة ؾال يصح مـفتؽقن بافغة ظاؿؾة 

 .69فقست مـ اهؾ افتزع ـافتزع وافصغرة وادجـقكة 

 .70ــــ وجيب ان تؽقن افزوجة ـامؾة افقظل واالدراك ؽر حمجقر ظؾقفا فصغر او جـقن

ـــ ويشسط ذم اخلؾع ان تؽقن افزوجة بافغة ظاؿؾة ؾال يؼع اخلؾع مع افصغر وال مع اجلـقن 

71. 

 رة وادجـقكة ظذ ظدة مذاهب مـفا :ػ افػؼفاء ذم خؾع افصغاختؾ

ــــ مذهب احلـػقة : ان افزوجة اذا ـاكت صغرة ؽر ممقزة او جمـقكة ؾخؾعفا باضؾ الن 

تعؼؾ اؿقاهلا ؽر معتزة ذم اكشاء افعؼقد ال اجيابًا وال ؿبقالً ـــ اما اذا ـاكت افزوجة صغرة ممقزة 

افطالق وال يؾزمفا احال  وؿبؾت اخلؾع وؿع ان افـؽاح جافب فالشتؿتاع واخلؾع ؿاضع فذفؽ 

اي بدل اخلؾع ـــ ؾؼافق  )اذا اختؾعت افصبقة مـ زوجفا افؽبر ؾافطالق واؿع ظؾقفا الن افزوج 

واجياب اخلؾع تعؾقؼ افطالق بؼط ؿبقهلا وؿد حتؼؼ افؼبقل  مـ اهؾ االيؼاع اي ايؼاع افطالق 

 مـ افصبقة ال يصح ( .حال مـفا ؾقؼع وفؽـ ال يؾزمفا مال الن افتزام ا

                                                           

 ــ 281دة ذم احؽام افزواج وافطالق وافقصقة دراشة ؾؼفقة مؼاركة د. حمؿد خرض ؿادر ــ درر االرا 69

ــ االحقال افشخصقة ؾؼف افطالق وافػسخ وافتػريؼ  370احؽام االرسة ذم افػؼف االشالمل ادؼارن ــ  70

 .ــ  621ــ ، ؾؼف افتقسر ذم افؼيعة االشالمقة ــ  82واخلؾع ـ ـد. امحد حمؿد ادقمـل ــ 

م ــ فؾؿحؼؼ احلع  71 ئع االشالم ذم مسائؾ احلالل واحلرا  .3ذا
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وهل ظاؿؾة تعؼؾ ان افـؽاح جافب وؿافق ايضًا )ؾلن ؿبؾت اخلؾع اي افزوجة افصغرة 

وال يؾزمفا احال وان افصغرة افعاؿؾة اذا ؿبؾت اخلؾع مـ واخلؾع شافب وؿع افطالق باالتػاق 

 . 72زوجفا صح اخلؾع ووؿع افطالق وال يسؼط ادفر وال يؾزمفا احال 

: ان خؾع افزوجة افصغرة ال يصح  شقاء ـاكت ممقزة او ؽر ممقزة  ـــ وذهب افشاؾعقة

فقصح خؾعُف مـ زوجُف  وـذفؽ ال يصح ظـدهؿ خؾع ادجـقكة ، وؿافقا )ان اخلؾع او مؾتؿسفُ 

بؽقكف  بافـسبة فثبقت احالمؽؾػ ؽر حمجقر ظؾقة تعرضُف ذم احال بؽقكُف او اجـبل افطالق 

ذـر ادصـػ مخسة مـفا جقر ظؾقة بافـسبة  فثبقت احال ومـ اشباب احلجر مؽؾػ ؽر حم

اخلؾع معفام فغق فق ـاكت ادختؾعة ممقزة افرق ـــ وافسػف ـــ وادرض ـــ واشؼط افصبا واجلـقن الن 

 . 73الكتػاء اهؾقة افؼبقل ؾال ظزة بعبارة افصغرة وادجـقكة 

 .74ػقفة اخلؾع مـ افصغرة وافســــ اما مذهب احافؽقة : ؾرون صحة 

 ويصح اخلؾع مـ افزوجة افبافغة افراصدة 

: ؿال ابـ ؿدامة احلـبع ) ان ادحجقر ظؾقفا فسػف او صغر او جـقن ؾال  مذهب احلـابؾةـــ 

مـفا ألنف تكف ذم احال وفقس هل مـ اهؾف وظـده اخلؾع ال يصح مـ يصح بذل افعقض 

الن افصغرة وادجـقكة فقسا مـ ت افصغرة ممقزة او ؽر ممقزة افصغرة او ادجـقكة شقاء ـاك

 اهؾ افتزع .

                                                           

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة  72 ؾؼف افسـة ــ افسقد افسابؼ ـــ  153/  8ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

 .م ــ دار افػؽر بروت ــ بغداد  1883ـه ــ  1403 4ــ ط 3/257

ة وبقت ادسؾ 73  . 154/  8ؿ ذم افؼيعة االشالمقة ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

 .ــ 370احؽام االرسة ذم افػؼف االشالمل ادؼارن ــ  74
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وؿافق )ان اخلؾع ن اخلؾع ظـدهؿ ال يصح مـ افصغرة او ادجـقكة اــــ مذهب اجلعػرية : ؾ

ؾال يصح اخلؾع وان ؿبؾت وال مال اذا جرى بغ افزوج وزوجتَف افؼاسة واصسط ظؾقفا بدالً 

بال ظقض ان اتبعُف فػظ افطالق  ــــ وظـدهؿ ان رها ويؼع افطالق افبائـ ظؾقفا وال يسؼط مف

 .75فػظ افؼاسة يشؿؾ افصغرة وادجـقكة ؾال يصح خؾعفا وال ؿبقهلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة  75  .155ــ  154/  8ادػصؾ ذم احؽام  ادرأ



  

 
32 

 

 انثانث : يا يصهح عىضًا يف اخلهع  طهبامل

ان اخلؾع وهذا يعـل افعقض : هق ما تؾتزم افزوجة ببذفف اػ افزوج ويـعؼد ظؾقف ظؼد 

 ظؼد اخلؾع ال يصح بدون ظقض .

 :اختؾػ افػؼفاء ذم اصساط افعقض ظذ ظدة مذاهب 

اػ ان اخلؾع يصح بدون افعقض وظـدهؿ ان ورواية ظـ امحد  ــــ ذهب احلـػقة واحافؽقة

ؾصح مـ ؽر ظقض افعقض فقس ذط فصحة االتػاق ظذ اخلؾع الن اخلؾع ؿطع  فؾـؽاح 

ؿف أة رؽبة مـ زوجفا وظقة اخلؾع ان تقجد ادرـافطالق  والن االصؾ ذم مؼ وحاجة اػ ؾرا

  ـام فق ـان بعقض اجاهبا حصؾ ادؼصقد مـ اخلؾع ؾصح  ؾنذاؾتسافة ؾراؿفا 

اػ ان اخلؾع ال يصح ـــ وذهب افشاؾعقة ورواية ظـ امحد وافظاهرية وافزيدية واجلعػرية 

 .76ؼ اخلؾع ظذ مسؿك افػدية بدون افعقض واحتجقا  ظذ رأهيؿ بلذن اهلل تعاػ ظؾ

ا اْفَتَدْت بِِّ ) ٍَ ا فِي ٍَ َِاَح َغيَيِْٓ  .77(فَََل ُج

وفؽل يصؾح افعقض ذم اخلؾع جيب ان يؽقن ماالً متؼقمًا ؾال يصح بافقسر افذي ال 

ً يصح االكتػاع بِف ، ؾال  يصح باخلؿر وال اخلـزير وافدم وادقتة  ؿقؿة فف ، وجيب ان يؽقن طاهرا

وؿت افعقض معؾقماً صقاء ال ؿقؿة هلا ذم كظر افؼيعة ، وجيب ان يؽقن مقجقدًا الن هذه اال

ً اما ظـد  او جمفقالً ــــ وان احلـابؾة ال يؼضقن افعؾؿ بافعقض ؾعـدهؿ اخلؾع بادجفقل جائزا

 .ؾال جيقز اخلؾع بادجفقل ، وجيب ان ال يؽقن ماالً مغصقبًا افظاهرية 

                                                           

 .283ــ  282درر االرادة ذم احؽام افزواج وافطالق وافقصقة دراشة ؾؼفقة مؼاركة ص  76

 .283ــ ويـظر ؾؼف االرسة ادسؾؿة ــ 229ية شقرة افبؼرة اآل 77
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ء ـان  تؼابؾ باحال ــ مثؾ شؽـك دار وزراظة ارض كؼدًا او مـػعة ويصح اخلؾع باحال شقا

خافعـل مؼابؾ هذا افبقت او ذم مخسة اضـان مـ او ظقض دمارة ، ؾنذا ؿافت ادرأة فزوجفا 

 .ووؿع افطالق وفزمفا ان تسؾؿ  فؾزوج ما ظـل ذم افعؼداالرز ؾؼقؾ صح اخلؾع 

ظـده صح مفرها افذي تستحؼُف  بدل اخلؾع ديـًا ؾنذا خافعفا ذم كظرويصح ان يؽقن 

ان تعطقف ارضفا افػالكقة اخلؾع وشؼط ادفر ــــ اما اذا ـان افديـ ؽر ادفر واذا خافعفا ذم كظر 

 . 78فقـتػع هبا ؾؼبؾت صح اخلؾع وفزمفا  تسؾقؿ االرض فقـتػع هبا

ً وهق ظـد احلـػقة ان يؽقن ماالً ــــ متؼقمًا  قان يؽقن بدل اخلؾع مما يصؾح ان يؽقن مفرا

مقجقدًا وؿت اخلؾع معؾقمًا او جمفقالً او مـػعة تؼقم باحال ؾال يصح خؾع ادسؾؿة ظذ مخر           

بائـًا ألنف حا  ويبطؾ افعقض وال رء فؾزوج وتؽقن افػرؿة ضالؿًا خـزير او مقتة او دم او 

ـ اما فق ـان افطالق ظذ بقـقكة ـبطؾ افعقض بؼل فػظ اخلؾع وهق ــاية وتؼع افػرؿة بافؽـايات 

رجعقًا ألنف بؼل فػظ افطالق وهق سيح ضالق رجعل ـــ وان مال وبطؾ افعقض ـان ضالؿًا 

هق ـؾ ما يصح متؾؽُف شقاء ـان ماالً ظقـًا او ديـًا او مـػعة حترزًا مـ اخلؿر افبدل ظـد اجلؿفقر 

 ـــ واخلـزير وما اصبف ذفؽ 

مغصقب او  مرسوق ؾال رء فف ظؾقفا وباكت ير او ؾان خافعفا بؿحرم ـاخلؿر او اخلـز

باإلشؼاط مـف ظـ احافؽقة واحلـابؾة ـام ؿرر احلـػقة ويؽقن ـاخلؾع بال ظقض ألنف ؿد ريض 

 .بغر ظقض ؾال يستحؼ ظؾقفا صقئاً 

                                                           

ــ ؾؼف افتقسر ذم  286ــ  284درر االرادة ذم احؽام افزواج وافطالق وافقصقة دراشة ؾؼفقة مؼاركة ص  78

 .626افؼيعة االشالمقة  
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او حرام باكت مـف بؿفر  ادثؾ ألنف ادراد ظـد ؾساد وذـر افشاؾعقة اكف فق خافع بؿجفقل 

 .79فع بام فقس  بامل ـافدم وؿع افطالق رجعقًا ألنف مل يطؿح ذم رءافعقض وفق خا

يصح اخلؾع ظـد اجلؿفقر ؽر افشاؾعقة اذا ـان ظقض اخلؾع مشتؿؾ ظذ ؽرر او ـــــ 

ؽر مقصقف متؾؽُف افزوجة وـان جمفقالً ـلحد معدوم يـتظر وجقده ـجـغ ذم بطـ حققان 

 ظبد ابؼ وبعر صارد او مضاؾًا ألجؾ جمفقل مـ ظرض او حققان وثؿرة مل يبد صالحفا  و

يصؾح ظقضًا ذم افـؽاح الن اخلؾع خالؾًا دفر افـؽاح ؾؾقس ـؾ ما يصؾح ظقضًا ذم اخلؾع 

مبـل ظذ افتقشع وافتسامح ؾقتحؿؾ  جفافة وكحقها ال يتحؿؾفا افـؽاح ويصح اخلؾع ما ال 

ً بجفافة   .او ؽرر يصح مفرا

ــ ان ز جفافة ظقض اخلؾع وفق جفافة ؾاحشة ظذ ما يليت وؾرع احلـػقة ظذ ؿقهلؿ بجقا 

ؿافت افزوجة فزوجفا )خافعـل ظذ ما ذم يدي (ومل يؽـ ذم يدها رء ؾخافعفا ؾال رء فف 

 .ره بتسؿقة احال غألهنا مل تظؾقفا 

معؾقماً ـــ اما افشاؾعقة : ؾؼافق يشسط ذم ظقض اخلؾع ذوط افثؿـ مـ ـقكف مشؿقالً 

ؽر معؾقمة او كحقها مما ال يؿتؾؽ باكت بؿفر ذ تسؾقؿُف ؾؾق خافَع بؿجفقل او مؼدورًا ظ

 .80ادثؾ ألنف ادراد ظـد ؾساد افعؼد

 ــــ ومـ اكقاع افعقض  :

 .ذم اخلؾع ألنف ديـ ذم ذمة افزوج ـــ ادفر ادمجؾ : يصؾح ان يؽقن ظقضًا 

                                                           

 .7022/  9افػؼف االشالمل ألنف مل يطؿح ذم رء  79

 .7024ــ  7023/  9افػؼف االشالمل وادفتف  80
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تف ماضقة وجبت فؾزوجة ذم ذم اخلؾع كؼكػؼة ادختؾعة وكػؼة وفدها : يصح ان افعقض 

كؼتف افزوجة ادختؾعة ذم افعدة بافؼضاء او بافسايض ـام يصح ان يؽقن افعقض ذمة زوجفا 

 سح افػؼفاء .وهبذا ـؾف 

وال جيقز ان يؽقن حؼ ــــ حؼ افسؽـ فؾؿختؾعة : افسؽـ فؾزوجة مـ حؼ افـػؼة هلا 

وؿال االمام افؽسائل ــــ حؼ اهلل  ألنفادختؾعة ذم ظدهتا ظقضًا ذم خمافعتفا مع زوجفا افسؽـ 

افعدة صح ، وال يصح اخلؾع ظذ افسؽـ الن افسؽـ دمب حؼًا هلل ؾال وفق خافعفا ظذ كػؼتف 

 . 81ال افسؽـ ألهنا حؼ افؼع ؾتسؼط افـػؼة يؿؾؽ افعبد اشؼاضف 

ََ إاِلذ )وذفؽ ؿقفف تعاػ  َذ َواَل ََيْرُْج َْ ُبئُتِِٓ َذ ٌِ ُْ بَيَِِّةٍ اَل ُُتْرُِجٔ ٌُ تنَِي بَِفاِخَشٍة 
ْ
ْن يَأ

َ
  ( أ

 :ظقضًا ذم اخلؾع ايضًا  يصؾح ومـ اكقاع افعقض افذي 

، الن افرضاظة مما  : يصح افعقض ذم ظؼد اخلؾع ارضاع ادختؾعة وفق ادخافع ـــ افرضاع 

ِ )وذفؽ فؼقفف تعاػ  . 82ظقضًا ذم اخلؾع االرضاع ئجار ظؾقفا ؾقصح ان جيعؾ يصح االشت ْن فَإ

َذ  ُْ ُجَٔر
ُ
َذ أ ُْ ًْ فَآتُٔ ََ ىَُك رَْطْػ

َ
 .83 (أ

ـــ كػؼة افصغر وحضاكتف وإمساـُف ــــ جيقز ان يؽقن افعقض ذم ادخافعة حتؿؾ افزوجة 

 . 84وحضاكتُف  وإمساـُف ظـدها مدة معؾقمة ادختؾعة كػؼة افصغر

                                                           

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة اد 81  .199ــ  194/  8ػصؾ ذم احؽام ادرأ

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة  82  . 204ــ  200/  8ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

 .(6شقرة افطالق اآلية ) 83

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة   84  . 204ــ  200/  8ادػصؾ ذم احؽام ادرأ
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ً ذم ظؼد افزواج صؾح ان يؽقن ظقضًا اخل ؾع شقاء ـان ــــ وـؾ ما صؾح ان يؽقن مفرا

  .او اظقاكًا ـافعؼارات وادـؼقالت او مـاؾع متؼقمف باحال وشقاء ـان هق ادفر او ؽرهكؼقدًا 

االردين ظذ ان ـؾ ما يصؾح ( مـ ؿاكقن االحقال افشخصقة 104ــــ وؿد كصت احادة )

 .85ذم اخلؾع افتزامف ذظًا صؾح ان يؽقن بدالً 

ؾح ان يؽقن بدالً ظـ ادفر ذم افـؽاح يصح ان يؽقن يصال خالف بغ افػؼفاء ان ـؾ ما 

معغ مـ افـؼد او ـؿقة معقـة مـ ظروض افتجارة  او رء معغ مـ ظقضًا ظـ اخلؾع ـؿؼدار 

ً جاز ان يؽقن ظقضًا وـؾ ما جاز   . 86افعؼار او مـػعة او حؼ مايل بغ ادؼدار  ان يؽقن  مفرا

 . 87ذم اخلؾع 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، افروضة افبفقة ذم ذح افؾؿعة  82فشخصقة  ذم ؾؼف افطالق وافػسخ وافتػريؼ واخلؾع ص االحقال ا 85

 .391/  3افدمشؼقة 

 .141احؽام اكحالل ظؼد افزواج ذم افػؼف االشالمل وافؼاكقن افعراؿل ص  86

 .254 /2ؾؼف افسـة / افسقد شابؼ ــ  87



  

 
37 

 

 يادة عهى املهر املطهب انرابع : انز

اخذه مـ حقل مؼدار افعقض افذي حيؾ فؾزوج ـــ اختؾػ افػؼفاء ذم افؼيعة االشالمقة 

 ــــ ظذ مذهبغ :افزوجة مؼابؾ تطؾقؼفا 

 ان يؽقن اـثر ادذهب االول : احلـػقة واحلـابؾة وافزيدية ، ان مؼدار افعقض ال جيقز 

شعقد بـ ادسقب وظطاء وضاووس دياكة وبف ؿال ء ال مما اظطاها ؾنن اخذ افزيادة جاز فف ؿضا

 .وافزهري

ـــ الن احلـػقة ؿافق اذا ـان افرجؾ هق ادتسبب ذم اجراء ادخافػة فعد ايػاء افزوجقة 

 حيؾ ه ان يلخذ مـ زوجتُف صقئًا . الحؼقؿفا 

 هق ما ذهب افقف اجلؿفقر اػ ان مؼدار افعقض يتحدد بام يتػؼ ظؾقفاما ادذهب افثاين : 

ذم ادخافعة دون اظتبار حا ظطاها افزوج مـ مفر او ؽره اي ان هلا حرية االرادة ذم افزوجان 

 . 88حتديد مؼدار افعقض 

 ــــ واختؾػقا ايضًا ذم ادؼدار ظذ ثالث اؿقال :

افؼقل االول : ان ادؼدار ال حد فف ، واشتدفقا بام خرجُف ابق بؽر بـ ايب صقبف ظـ ابـ 

 .89تؾع حتك )بعؼاصفا (ؿال : خي◙ ظباس 

                                                           

ــ  285فقة مؼاركة ، د. جمؿد كظر ؿادر ــ ص درر االرادة ذم احؽام افزواج وافطالق وافقصقة دراشة ؾؼ 88

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة ص  د. ظبد افؽريؿ زيدان  286  .190/  8، ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

 افؼصاص : مـ افؼصص وهق ضػر افشعر ظذ افرأس وادراد اكف يسك هلا ما تشتد بف صعرها 89
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افصـعاين ظـُف ــــ يلخذ مـفا حتك ؿرضفا وهذا معـاها جقاز اخلؾع بام ــــ واخرج ظبد افرزاق 

ظـ ظؿر وابـف ظبدافؾف وظثامن وؽرهؿ وبف ؿال مجفقر  مـ احال وهق ادروي ؿؾ او ـثر 

 . 90افعؾامء مـفؿ افشاؾعل ومافؽ واالمامقة ورواية ظـ امحد 

ً او ؿؾقؾ ــــ بدل اخلؾع حد ادكك بخالف ادفر ــــ وفقس ف ؾقتحؼؼ اخلؾع بلي بدل ـثرا

 .  91فؾؿرأة مـ افصداق ظـد اـثر افعؾامء ويستحب اال يلخذ افرجؾ اـثر مما اظطك 

اػ اكف ال دمقز افزيادة ظذ افصداق وبف ؿال ظطاء وضاووس ـــ ذهب بعض افػؼفاء 

، وؿال ابق حـػقة اذا ـان افـشقز مـ محد ذم رواية ظـُف وافزهري  وؽرهؿ وهق ؿقل اهلادوية وا

ؿبؾ ادرأة جاز فف ان يلخذ مـفا اظطاها وال يزداد اما اذا ـان افـشقز مـ ؿبؾف مل حيؾ فف ان يلخذ 

ذم خؾع ما رواه ابـ ظباس  هذا افؼقل ، ا ، واشتدل اصحاب صقئًا ؾلن ؾعؾ جاز ذم افػتقمـفا 

؟ ؾؼافت ؾؼال هلا اترديـ ظؾقف حديؼتف ☺ اػ افرشقل حمؿد مجقؾة بـت شؾقل ظـدما اتت 

 .كعؿ ؾلمر افرشقل ثابتًا ان يلخذ احلديؼة  وال يزداد 

ال يلخذ مـ ادختؾعة اـثر مما ☺ ) ؿال افرشقل وظـ ظطاء بـ ايب رباح ؿال :   ــــ

 . 92اظطاها 

                                                           

 345ة د. ظبدافؾف جاشؿ ـردي اجلـايب ــ ص ــ اجتفاد افصحايب ابـ ظباس ذم ؾؼف االرس 90

، ؾؼف االرسة ادسؾؿة ـــ فؾشقخ حسـ  626ؾؼف افتقسر ذم افؼيعة االشالمقة د. اشامة حمؿقد ؿـاظة ص  91

 .239ــ  35ايقب 

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة  345اجتفاد افصحايب ابـ ظباس ذم ؾؼف االرسة  92 ، ادػصؾ ذم احؽام  ادرأ

 .190/  8مقة االشال
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ء صح وهذا ؿقل اـثر ـــ ويصح اخلؾع بلـثر مـ افصداق واهنام اذا تراضقا ظذ اخلؾع بق

وظـ ظثامن وابـ ظؿر وابـ ظباس وظؽرمة وؽرهؿ وظـ مافؽ وافشاؾعل افعؾؿ اهؾ 

 . واإلحـاف

ة   مـ زوجفا بؿراثفا ـــ  وروي ظـ ابـ ظباس وابـ اهنام ؿاال فق اختؾعت امرأ

ً 93)وظؼاص(  .رأشفا ـان ذفؽ جائزا

اـثر مما ذ مـ ادختؾعة ــــ وؿال ظطاء وضاووس وافزهري وظؿر وابـ صعقب ال يلخ

افزيادة ، وظـ واختاره ابق بؽر ، وؿال : ؾنن ؾعؾ َرَد ♠ اظطاها وروي ذفؽ ظـ ظع 

 .94ان يلخذ ـؾ ماهلا وفؽـ فقدع هلا صقئاً شعقد بـ ادسقب ؿال : ما ارى 

حؼُف جاز فؼبح ادـظر وشقء ظؼة وخاؾت اال تمدي اذا ـاكت افزوجة ـارهة فزوجفا ــــ 

اـثر مما اظطاها ظـد احلـػقة  يلخذضالؿفا فؽـ يؽره ان افعتفا واخذ افعقض ذم كظر فؾزوج خم

تف ؾؼال افـبل فؼصة ثابت  ؾؼال افرشقل اترديـ ظؾقف حديؼتف ؟ ؾؼافت كعؿ وزيادة ☺ وامرأ

 وهذا ؿقل ظطاء وضاووس وافزهري وظؿرو بـ صعقب ، اما افزيادة ؾال ( ☺ 

مـ جفتفا فؽـ ال يستحب فف مما اظطاها ما دام افـشقز  ــــ واجاز اجلؿفقر ان يلخذ اـثر

ا )ذفؽ فؼقفف تعاػ  ٍَ الذ يُلِي
َ
ْن ََيَافَا أ

َ
َذ َشيْئًا إاِلذ أ ُْ ٔ ٍُ ا آتَيْتُ ٍذ ُخُذوا ِم

ْ
ْن تَأ

َ
ًْ أ َواَل ََيِوُّ ىَُك

َِاَح َغيَيْ  ِ فَََل ُج ا ُخُدوَد اَّللذ ٍَ الذ يُلِي
َ
ًْ أ ِ فَإِْن ِخْفتُ ا اْفتََدْت بِِّ ُخُدوَد اَّللذ ٍَ ا فِي ٍَ ِٓ)95 

                                                           

 ص وهق ضػر افشعر ظذ افرأس وادراد مـُف اكف يسك هلا ما تشد بف صعرها عؼاص : مـ افعؼاف 93

 .233ــــ  232، ص  345اجتفاد افصحايب ابـ ظباس ذم ؾؼف االرسة ادسؾؿة ص ـــــ  94

 .229شقرة افبؼرة ــ اآلية ــ  95
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مـ افزوجة مؼابؾ ضالؿفا ؿؾقؾ ـان او ـثر ؾان ؿقفف تعاػ كػل االثؿ ذم اخذ افرجؾ 

 اػ ان افرجؾ 96

ؿال ابـ ظؿرو وابـ جيقز ان يػادهيا بلـثر مما اظطاها وبف ــــ ذهب اجلؿفقر اػ ان افرجؾ 

 ظباس وؽرهؿ .

ة ـــ اما مافؽ وافشاؾعل ومجاظة ؿافق ذم بلـثر مما يصر هلا مـ افزواج ا : جائزان ختتؾع ادرأ

بجؿقع ماهلا ، ويصح ظقض اخلؾع مـ ؿبؾفا وجيقز فؾؿرأة ان تػتدي صداؿفا اذا ـان افـشقز 

 .ديـًا او ظقـًا او مـػعة ويصح بافؽثر وافؼؾقؾ ظـد افشاؾعقة ؿؾقاًل او ـثراً 

بلـثر مـف ـــ وؿال ايضاً ض فؾخؾع دمقز بافصداق وؿال مافؽ مل ازل اشؿع ان افػدية ظق ـــــ 

ــــ ودمقز ان تؽقن  افػدية ارى احدًا ممـ يػتدي بف يؿـع ذفؽ وفؽـف فقس مـ مؽارم االخالق 

اخلرؿل احلـبع ال يستحب فف ان يلخذ اـثر اـثر مـ ادفر واؿؾ مـف ومساوية فف ، وؿال االمام 

 ؿقفف هذا ؿقل يدل ظذ صحة اخلؾع بلـثر مـ افصداق وؿال ابـ ؿدامة تعؼقبًا ظذمما اظطاها 

 . 97اذا تراضقا ظذ اخلؾع بقء صح وهذا ؿقل اـثر اهؾ افعؾؿ واهنام 

امرأة مـ زوجفا اهنام ؿاال فق اختؾعت ╚ ــــ وروي ظـ ابـ ظباس وابـ ظؿر 

ً بؿراثفا )وظؼاص(   .رأشفا ـان ذفؽ جائزا

                                                           

ــــ اجتفاد افصحايب ابـ  233ـــ  232ف االرسة ادسؾؿة ص ـــ ــــ ، ؾؼ 7027/  9افػؼف االشالمل وادفتف ــــ  96

 .345ظباس ذم ؾؼف االرسة ـــ ص 

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة االشالمقة د. ظبد افؽريؿ زيدان  97 ، اجلامع  188/ 8ادػصؾ ذم احؽام ادرأ

 .164/ 4ألحؽام افـساء 
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ؾعت مـ زوجل بام دون ظؼاص رأد ؾجاز ؿافت اخت▲ ـعت معقذ ـــ ظـ افربقع ب

مـ افصحابة واصتفر هذا ومل يـؽر ؾقؽقن امجاالً ـــ ومل ذفؽ ظثامن بـ ظػان ومل خيافػف احد 

 .خالؾف ♠ يصح ظـ االمام ظع 

ًُ )وان ـان افـشقز واالظراض مـ جاكب افزوج يؽره باالتػاق فؼقفف تعاػ ــــ  َردُْت
َ
ِإَوْن أ

َتاًُا  اْشتِبَْداَل َزْوٍج  ْٓ ُّ ُب ُخُذوَُ
ْ
تَأ

َ
ُّ َشيْئًا أ ُخُذوا ٌِِْ

ْ
َذ كَِِْطاًرا فَََل تَأ ُْ ًْ إِْخَدا ََكَن َزْوٍج َوآتَيْتُ ٌَ

ًِا بِي ٌُ ا  ًٍ  .98(ِإَوثْ

اما اذا ـان افؽره مـ اجلاكبغ وخشقا افتؼصر  وافتػريط ذم احلؼقق افزوجقة جاز اخلؾع 

 . 99وجاز اخذ افبدل اتػاؿا

 100ظذ ما تراضقا بف افزوجغ شقاء شاوى ادفر ام زاد ظؾقف ام كؼص مـف ـــ واخلؾع يؽقن 

. 

اـثر مما  صداؿًا ؾان ؾعؾ اي اخذ مـفا ــــ وال يستحب فؾزوج ان يلخذ اـثر مما اظطاها

حديث مجقؾف )وال تزداد( وؿافت افربقع بـت معقذ اختؾعت مـ  ذم☺ اظطاها ـره فؼقفف 

 101ظع ومل يـؽر احدًا ؾؽان ـاألمجاع ؽ ؾجاز ذف زوجل بام دون ظؼاص رأد

ا )ـــ وذهب بعض افعؾامء اػ جقاز اخذ افزيادة فعؿقم ؿقفف تعاػ  ٍَ ا فِي ٍَ ِٓ َِاَح َغيَيْ فَََل ُج

 .102(اْفتََدْت بِِّ 

                                                           

 .20شقرة افـساء اآلية ـــ  98

 .7029ــ  7027/  9 افػؼف االشالمل وادفتف 99

 .132/  3ؾف( طمـفاج افصاحلغ وؾؼ ؾتاوي  شامحة افسقد ظع احلسقـل افشرازي )دام  100

 .250ــ  249/  5ـشاف افؼـاع ظذ متـ االؿـاع   101



  

 
42 

 

َذ )فؼقفف تعاػ وافذي جاء ذم افؽتاب وافسـة  ُْ ٔ ٍُ ا آتَيْتُ ٍذ ُخُذوا مِ
ْ
ْن تَأ

َ
ًْ أ َواَل ََيِوُّ ىَُك

ذم اخذ افزوج  رء مما اتاها ؾاذا اخذ مـفا زيادة ظذ ما اتاها ؾؼد ؾان اآلية واردة  (َشيْئًا

 .خافػ ما ذم افؽتاب افعزيز 

شتؽل مـ ثابت  جلؿقؾة ظـدما  اتت افرشقل فت☺  اما دفقؾ افسـة : ؿقل افرشقل 

 . مـفا وال يزداد   خذؾنمره افرشقل ان يل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 .340ــ  339/  5ادقشقظة افػؼفقة ادقرسة ؾؼف افؽتاب وافسـة ادطفرة  102
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 اخلامتة

 ذه خالصة دؿقؼة حا تضؿـف : وؿد اهنقت بحثل ؾف

 .اخلؾع : هق ازافة مؾؽ افـؽاح بلخذ احال *

 : افصؾح ، وافػدية ، وافػسخ ، وادبارأة. األفػاظ ذات افصؾة باخلؾع* 

 افػاظ سحية وافػاظ ــائقة . تؼسؿ أخػاظ اخلؾع اػ ؿسؿغ :  *

 .ذم افؽتاب وافسـة واالمجاع وافعؼؾ  ثابتة مؼوظقة اخلؾع *

 ؾسخ ظذ ؿقفغ افراجح مـفام ـقكف ؾسخا.  ختؾػ افعؾامء ذم اخلؾع هق ضالق اوا *

 : ارـان اخلؾع ظـد اجلؿفقر ظدا احلـػقة مخسة  *

 .ـــ افؼابؾ : وهق ادؾتزم بافعقض  1

 .ــــ ادقجب : وهق افزوج او وفقُف او وـقؾُف 2

 .ـــ افعقض: وهق افقء  ادخافع بف  3

 .بضع افزوجة اي االشتؿتاع هبا  ـــ ادعقض : وهق 4

 .ـــ افصقغة : مثؾ خافعتؽ او خؾعتؽ ظذ ـذا  5

مجفقر ان افطالق افقاؿع باخلؾع يؼع وان مل يلذن افؼايض باخلؾع وهق ادعقل ظؾقف ظـد  *

 .افػؼفاء
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جيب ظذ افزوجة ظـد افتزامفا ببدل اخلؾع ان تؽقن أهاًل فؾتزع وافتكف ذم احال  *

افغة ظاؿؾة رصقدة ؾنذا ـاكت افزوجة صغره او جمـقكة ؾال يصح مـفا اخلؾع الن بلن تؽقن ب

 . اخلؾع ـافتزع وافصغرة وادجـقكة فقست مـ اهؾ افتزع

افعقض : هق ما تؾتزم افزوجة ببذفف اػ افزوج ويـعؼد ظؾقف ظؼد اخلؾع وهذا يعـل ان  *

 ػؼفاء ـثرا. ، وهذا مما اختؾػ ؾقف اف ظؼد اخلؾع ال يصح بدون ظقض

* اختؾػ افػؼفاء ذم افؼيعة االشالمقة حقل مؼدار افعقض افذي حيؾ فؾزوج اخذه 

  مـ افزوجة مؼابؾ تطؾقؼفا وافراجح جقاز افزيادة .
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 اىٍصادر
ـه ــ  1428ــ 1ــ ط اال مثؾ ذم تػسر ـتاب اهلل ادـزل ــ فؾعالمة افػؼقف ادػرس كاس مؽارم افشرازي ــ .1

 .ممشسة االظذ ــ بروت ــ فبـانم 2007

 2009ـه  1430 1طظبدافؾف جاشؿ ـردي اجلـايب د. يب ابـ ظباس ذم ؾؼف االرسة ــ اجتفاد افصحا .2

ء افبقان  ــ دار ضقبف ــ دمشؼ ــ شقريا ــ حؾبقين   .م ــ دار اضقا

ــ  1االشالمل وافؼاكقن افعراؿل د. كظام افديـ ظبد احلؿقد طاحؽام اكحالل ظؼد افزواج ذم افػؼف  .3

م ــ ضبع ظذ كػؼة جامعة بغداد ــ وزارة افتعؾقؿ افعايل وافبحث افعؾؿل ــ جامعة بغداد ــ  1989ـه ــ  1409

 بقت احلؽؿة 

ئع ـــ ظالء افديـ ابـ بؽر ابـ مسعقد  .4 ــ  3ــ ط  احلـػل  افؽاشاينبدائع افصـائع ذم ترتقب افؼا

 ــ دار افؽتب افعؾؿقة ــ بروت ــ فبـان .  2010

 2013ـه ــ 1434،  2ــ ط افتعريػات ، ظع بـ حمؿد بـ ظع اجلرجاين ، حتؼقؼ ، ظادل اكقر خرض ،  .5

 دار ادعرؾة ــ بروت فبـان . م ،

ـه ــ اظتـك بف  671ظبدافؾف حمؿد بـ امحد االكصاري افؼرضبل ــ ت  يباجلامع ألحؽام  افؼرآن  ــ ال .6

 حقاء افساث افعريب بروت ــ فبـان .ادار  م 2000 ـه 1422ـ 1ــ ط ــ  وصححُف هشام شؿر افبخاري

م  2007ـه ــ  1428ــ  1ط ، حؼ ادرأة ذم افطالق ـقػ ومتك افشقخ مافؽ مصطػك وهبل افعامع .7

 .ــ دار اهلادي 

خرض ؿادر درر اإلرادة ذم احؽام افزواج وافطالق وافقصقة ، دراشة ؾؼفقة مؼاركة ، د. حمؿد  .8

 م دار افقازوري .  2010ـه  ــ  1833افطبعة افعربقة 

 ـه مطبعة خاتؿ االكبقاء ــ ؿؿ ــ 1429ــ  6طافروضة افبفقة ذم ذح افؾؿعة افدمشؼقة  .9

وي ظذ متـ ادـفاج وهق مـفاج غؿرا افحمؿد افزهري افرساج افقهاج ــ ذح افشقخ  .10

افطافبغ ذم خمتك ادحرر ذم  ؾروع افشاؾعقة   األمام ايب زـريا حمل افديـ حيقك بـ ذف افـقوي افشاؾعل     

 .ــ دار افؽتب افعؾؿقة بروت ــ فبـان ـه  1426م ـــ  2005ــ  4ـه  ط 677ــ ت 

ـه حؼؼف ورؿؿُف ووضعف  303شــ افـسائل ــ امحد بـ صعقب اخلرشاين افـسائل ت ــ  .11

 .ـ دار ادعرؾة ، بروت ــ فبـان م ـ 2007ـه ــ  1428 1طؾفارشُف ، خؾقؾ بـ ملمقن صقحا ــ 
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م ــ ابق ؿاشؿ كجؿ افديـ جعػر بـ احلسـ ــ مع  .12 ئع االشالم ذم مسائؾ احلالل واحلرا ذا

م ــ دار افعؾقم ــ  2010ـه ــ 1431ـــ  2ط ،  ازيتعؾقؼات اية اهلل افعظؿك افسقد صادق احلسقـل افشر

 افرويس 

ــ  1ــ طـه ـــ  256صحقح افبخاري ــ فألمام ايب ظبدافؾف  حمؿد بـ اشامظقؾ افبخاري ــ ت  .13

 .م ــ دار ابـ حزم ، افؼاهرة  2008ـه  ــ  1429

ؿقة ادعروؾة جقاهر افػتاوي او حقز افزاد ذم االرصاد ــ ظبد افؽريؿ حمؿد  .14 افػتاوي افعرا

 .فبـان م دار احقاء افساث افعريب بروت  2013ـه ــ  1434 1ــ طاددرس 

 افعظؿكافػتاوي ادقرسة ــ بعد اهلادي حمؿد تؼل احلؽقؿ ـــ وؾؼ ؾتاوي شامحة اية اهلل  .15

 ـه . 1416ذو احلجة   25( ــ طؾفافسقد ظع احلسقـل افسقستاين ) دام 

 .م ــ دار افسالم ــ افؼاهرة 2008ــ  1429 ، ؾؼف االرسة ادسؾؿة ـــ صقخ حسـ ايقب  .16

 م دار 2007ـه ــ  1428االظادة افعاذة ــ افػؼف االشالمل وادفتف ــ ا. د ــ وهبة  افزحقع ــ  .17

 افػؽر ادعاس ــ دمشؼ .

ؾؼف افتقسر ذم افؼيعة االشالمقة  د. اشامف حمؿقد ؿـاظة ــ اذاف  أ. د مصطػك ديب  .18

 .م ــ دار ادصطػك دمشؼ  2009ـه ــ  1430ـــ  1ط 613افبغا ــ ص 

 .م دار افػؽر بروت ــ بغداد 1983ـه ــ 1403ــ 4ط افسقد افسابؼ ــ  ،ؾؼف افسـة .19

افؼامقس ادحقط ــ جمد افديـ حمؿد بـ يعؼقب افػروز ابادي  ــ مع تعؾقؼات افشقخ ــ ابق  .20

ـ راجعف واظتـك بف اكس حمؿد افشامل وزـريا جابر امحد ـه 1291افقؾا كك اهلقريـل ادكي افشاؾعل ت 

 .م دار احلديث افؼاهرة 2008ـه ــ  1429 1، ط

فسان افعرب ــ فؾعالمة ابـ مـظقر ــ ضبعة مراجعة ومصححف بؿعرؾة كخبة مـ افسادة  .21

 م.2003ـه ــ  1423دار احلديث ــ افؼاهرة ط واالشاتذة ادتخصصغ 

ـ ظـل  ـه 1104مسائؾ افشقعة اػ حتصقؾ افؼيعة ــ حمؿد بـ احلسـ احلر افعامع  ــ ت ــ  .22

 .بتصحقحف وحتؼقؼف افػاضؾ ادحؼؼ ــ افشقخ ظبد افرمحـ افرباين افشرازي

بف وراجعف ــ زيـفؿ  ـه  اظتـك 770ادصباح ادـر فؾعالمة امحد بـ حمؿد بـ افػققمل ــ ت  .23

 مؽتبة االيامن ادـصقرة  .  ظبد افقاحد

ة وبقت ادسؾؿ ذم افؼيعة  .24  3، ط االشالمقة د. ظبد افؽريؿ زيدان ــادػصؾ ذم احؽام ادرأ

 .م ــ ممشسة افرشافة  2000ـه ــ  1420ــ 
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ــ  ادقشقظة  افػؼفقة ادقرسة ذم ؾؼف افؽتاب وافسـة ادطفرة ــ حسغ بـ ظقدة افعقايشة  .25

 .زم ــ بروت فبـان م دار ابـ ح2004ـه ــ  1425ــ  1ط

بـ ظع بـ حمؿد قؾ االوضار ذح مـتؼك االخبار مـ احاديث شقد االخقار حمؿد ك .26

 .م ـ دار احقاء افساث افعريب ، بروت ــ فبـان2001ـه ــ  1422ــ  1/ ط افشقـاين

مام حجة االشالم حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد افغزايل اال افقشقط ذم ادذهب ـــ تصـقػ افشقخ .27

ــ دار افسالم  1997ـه ــ  1417ــ  1حؼؼف وظؾؼ ظؾقف امحد حمؿد ابراهقؿ ــ حمؿد حمؿد ثامر طـه ــ  505ــ ت ــ 

 .فؾطباظة وافـؼ وافتقزيع فصاحبفا ظبد افؼادر حمؿقد افبؽار 
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 الفهرست

 افصػحة  ادقضقع 

 ------- افشؽر وافعرؾان –االهداء –اآلية  -افعـقان

 1 ادؼدمة 

 3 اخلؾع تعريػف ، واالفػاظ ذات افصؾة ادبحث االول : 

 6 األفػاظ ذات افصؾة باخلؾع: ادطؾب افثاين 

 10 : مؼوظقة اخلؾع ادبحث افثاين

 20 ارـان اخلؾع  ادبحث افثافث:

 24 :االحؽام افػؼفقة ادتعؾؼة باخلؾع  ويؼسؿ اػ مطافب  ادبحث افرابع  :

 25 ادطؾب االول : هؾ يشسط اذن افؼايض  

 29 ادطؾب افثاين : خؾع افصغرة وادجـقكة 

 32 ادطؾب افثافث :  ما يصؾح ظقضًا ذم اخلؾع 

 37 ادطؾب افرابع : افزيادة  ظذ ادفر  

 43 اخلامتة

 45 ادصادر 

 48 افػفرشت 

 

 

 


