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 ))بــضن اهلل الرمحي الرحيــــــــن(( 

 صَوِيعٌ اللَّهَ فَإِىَّ الطَّلَاقَ عَزَهُىا وَإِىْ }

 { عَلِينٌ

 ))صدق اهلل العظين ((

 (222صىرة البقرة  ايت ) 
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 االهذاء

َسري يف دروب احلٍاج، وٌثقى يٍ ٌُسٍطر عهى أرهاَنا يف كم يسهك 

 َسهكه

 صاحة انىجه انطٍة، واألفعال احلسنح. فهى ٌثخم عهًَّ طٍهح حٍاته

 )وانذي انعزٌز(.

 إىل يٍ أُفضِّهها عهى َفسً، ونِىَ ال؛ فهقذ ضحَّت يٍ أجهً

 ومل تذَّخر جُهذًا يف سثٍم إسعادي عهى انذَّواو

 )أُيًِّ احلثثٍح(.

 إىل أقرب انناس إىل َفسً.

إىل اخىتً واخىاتً وأصذقائً، ومجٍع يٍ وقفىا جبىاري وساعذوًَ تكم 

 يا ميهكىٌ، ويف أصعذج كثريج

تُ   ينهى اننصح وانذعىإىل مجٍع يٍ تهقٍَّ

 أهذٌكى خالصح جُهذي انعهًً



 



 د
 

 انشكس ًانعسفاٌ

يف انبداٌة ، انشكس ًاحلًد هلل ، جم يف عاله ، فإنٍو ٌنسب انفضم 

ىرا انعًم . ًبعد احلًد  -ًانكًال ٌبقى اهلل ًحده  -كهو يف إكًال 

 هلل

د. امحد عبٌد عهٌاٌ ( .  أ.و)فإَين أتٌجو إىل أستاذي اندكتٌز 

بانشكس ًانتقدٌس انري نٍ تفٍو أي كهًات  –عهى حبثً   ًاملشسف

 حقو ، فهٌال يثابستو ًدعًو املستًس يا مت ىرا انعًم .

ًبعدىا فانشكس يٌصٌل نكم أساترتً انرٌٍ تتهًرت عهى أٌدٌيى يف 

 كم يساحم دزاسيت حتى أتشسف بٌقٌيف أياو حضساتكى انٌٍو .

 

 

 انباحث

 سٍف سعدًٌ أمحد داًد
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 انًمذيح

 َطدددددؾجً آلدددددً َعلدددددّ دمحم طدددددٕ وب علدددددّ َالظددددد   َالظددددد ح العدددددبلمٕه  رة هلل الؾمددددد         

 :ثع  أمب أعمعٕه

ِمده  : ﴿عد ي فدٓ عد    قدب  فقد  العجدب،  علّ ثٍب امزه   الزٓ -َرعبلّ طجؾبوً- هللا وِعَمِ  مه الىكبػ   فبن ََ 

 ًِ اًعددب أَو ف ِظددك م   ِمدده   لَك ددم   َخلَدد َ  أَن   آَٔبرِدد ََ ا أَس  ددك ىُ  ددب ِلزَظ  ٍَ  ٕ ﴾ اِلَ
1
َاثؾ أقددُِ مدده ٔعدد  الىكددبػ   أن كمددب.  الددز 

بي َق  المغزمعبد  فٓ َالع قبد اِن  ﴿ :قُلدً فدٓ كمدب غلًٕظب ِمٕضبقًب -رعبلّ- هللا طم  دزِج  َا َ  أََر، ر دم   ََ  اط 

ط    َ ط   َمَكبنَ  َس  َ ز م   َس  ٕ آرَ ٌ ه   ََ ا فََ   قِى َطبًرا اِؽ  َا ذَ  ٕ ئًب ِمى ً   رَؤ خ  وَدً   َش ذَ  زَبوًدب أَرَؤ خ   ٍ اِص ًمدب ث  جِٕىًدب ََ ٕ د َ *  م  َك ََ 

وًَ   ذَ  قَ    رَؤ خ  ك م   أَف َؼّ ََ أََخذ نَ  ثَع غ   اِلَّ ثَع ؼ  ﴾  َغِلًٕظب ِمٕضَبقًب ِمى ك م   ََ
2
. 

 

 الزددددٓ الددددشَعٕه ثددددٕه المشددددبك  مدددده الع ٔدددد  َركددددزار الشَعٕددددخ العشددددزح اطددددزؾبلخ عىدددد  أوددددً اال

 َثددذل  الطدد    االطدد   شددز  علٕددً الؾددب  ٌددُ مددب علددّ الؾٕددبح امكبوٕددخ ثعدد  ٔشددعزان رغعلٍددب

 أؽكدددب  َلدددً المجبركدددخ  اإلطددد مٕخ الشدددزٔعخ شدددزعذ الزدددٓ المٍمدددخ األمدددُر مددده الطددد   فدددبن

 ؽددد ة علدددّ ٔىجغدددٓ األؽكدددب  ٌَدددذي ثظدددججً  الطددد   ؽظددد  الدددذْ الؾدددب  رزجددد  مزعددد ،ح فقٍٕدددخ

 ثٍب َاإللمب  معزفزٍب العلم

 األخٕددددزح اَٖوددددخ فددددٓ كجٕددددز ثشددددك  المغزمعددددبد فددددٓ الطدددد   ظددددبٌزح اوزشددددبر مدددده َاوط قًددددب

 ٌددذا الددّ أرطددز  أن مدده لددٓ ثدد  ال كددبن َالمغزمدد  األطددزح مظددزقج  علددّ ثعُاقجٍددب َاالطددزٍبوخ

 فدددٓ األطبطدددٓ العبمددد  ٌدددٓ الزدددٓ َالمظدددججبد رعززٔدددً الزدددٓ الزفبطدددٕ  أٌدددم َأطدددجز المُػدددُ 

 فدددٓ الدددشَاط راثطدددخ أٌمٕدددخ علدددّ الزىجٕدددً مددده الدددزغم علدددّ المؾبفظدددخ مغزمعبرىدددب فدددٓ ؽظدددُلً

 .المغزم 

 

 

 

 

                                                           
1
 12انشٔو:  
 12، 12انُغاء:  2
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 انثؽس يشكهح

 :اٖرٕخ الزظبإالد عه اإلعبثخ فٓ الجؾش مشكلخ رزمض 

 ؟االصبر المعىًُٔ الزٓ رززرت علّ الط   مبٌٓ  -

 ؟االصبر المبلٕخ الزٓ رززة علّ الط    مبٌٓ  -

 انثؽس أْذاف

االصدددبر المعىُٔدددخ َالمبلٕدددخ الزدددٓ رزدددزة علدددّ الطددد     َمىبقشدددخ رُػدددٕؼ الدددّ الجؾدددش ٍٔددد  

 . َذكز الىظُص َاال،لخ الزٓ رىض علّ ٌذي االصبر

 انًُٓط انًرثغ 

 ؽكمٍددب ثٕددبن أعدد  مدده المظددؤلخ رظددُٔز فددٓ الزؾلٕلددٓ الُطددفٓ المددىٍظ الجؾددش ٌددذا فددٓ ارجعددذ

 كزدددت فدددٓ َرطجٕقبرٍدددب األطدددُلٕخ القُاعددد  اطدددزقزا  عددده فؼدددً   أ،لزٍدددب  ذكدددز الدددّ َالزطدددز 

 الفقً االط مٓ .  فٓ المظب،ر أمٍبد علّ ثبالعزمب، َالفزَ  األطُ 

 انصؼٕتاخ انرٙ ٔاظٓرُٙ 

ودد رح ال راطددبد الزددٓ رىبَلددذ ٌددذي االصددبر ََعددُرح الكلمددبد فددٓ الىظددُص الزددٓ عددب د ثٍددذي 

 . ر االصب

  خطة البحث

تكونالبحثمنخطةتناولتفيها:

المبحثاالولمفهومالطالقوحكمهوالحكمةمنتشريعهوالسامه

المطلباالول/مفهومالطالقلغةواصطالحاوحكمه

المطلبالثاني/مشروعيتهوالحكمهمنتشريعه

المطلبالثالث/ألسامالطالق.

االثارالمعنويةللطالق-المبحثالثاني

\المطلباالول/حلزواجمنكانتتحرمعلىالمطلمة

المطلبالثاني/حلزواجالمطلمةبآخرغيرمطلمها

المطلبالثالث/العدة
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اآلثارالماليةفيالطالق:المبحثالثالث

المطلباالول:لزومالصداق

النفمةالمطلبالثاني

الميراث:المطلــــبالثالــــث

 تشص انُرائط انرٙ ذٕصهد انٛٓا . أٔذرٕض انثؽس تا
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 املبحث االول 

 مفهىم الطالق وحكمه  

 واحلكمة من تشريعه واقسامه
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 انًثؽس االٔل 

 ٔالغايّ ذششٚؼّ يٍ ٔانؽكًح ٔؼكًّ انطالق يفٕٓو 

  ٔؼكًّ ٔاصطالؼا نغح انطالق / يفٕٓو االٔل انًطهة

 ثددد  مزطدددلخ أْ ؽدددبل   وبقدددخ َمىدددً َاإلؽددد    القٕددد  ؽددد  لغدددخ  الطددد   :انطىىىالق يؼُىىىٗ:  أال

 القٕدددد  ثؾدددد  الطدددد   خددددض العددددز  لكدددده عىددددً  َخلددددٓ قٕدددد ي ؽدددد  أْ مطلدددد   َأطددددٕز قٕدددد  

 ا  فٓ ٌَُ المعىُْ 

) المزأح غٕز فٓ الؾظٓ القٕ  ؽ  فٓ َاإلؽ   مزأح 
1
). 

دد  ؽدد  أَ الىكددبػ  قٕدد  ؽدد  :ٔشىىشػا    فددٓ الىكددبػ قٕدد  رفدد  أَ. َوؾددُي الطدد   ثلفددع الىكددبػ عق 

) مخظُص ثلفع المآ  أَ الؾب 
2

. ) 

 ٔكدددُن العددد ح ثعددد  أْ المدددآ  َفدددٓ الجدددب ه  ثدددبلط   ٔكدددُن الؾدددب  فدددٓ الدددشَاط راثطدددخ فؾددد  

 الجدددب ه كلفدددع َالكىبٔدددخ الطددد    كلفدددع الظدددزٔؼ ٌدددُ: المخظدددُص َاللفدددع. الزععدددٓ ثدددبلط  

 . َوؾٌُب َاإلؽ   َالؾزا 

 َقدددُ  «الخلددد » لفدددع الطددد   ثلفدددع َٔلؾددد  المفٍمدددخ  َاإلشدددبرح الكزبثدددخ :انهفىىىع  يمىىىاو ٔٚمىىىٕو

 «فزقذ: »القبػٓ

 ثددددبللفع أخددددزط َقدددد . العشددددزح لظددددُ  أَ اإلوفددددب  لعدددد   أَ الؾددددجض  أَ للغٕجددددخ الزفزٔدددد  فددددٓ 

 َوؾدددُي  الطدد   لفددع ثغٕددز لكدده الؾددب   فددٓ الددشَاط راثطددخ ٔؾدد  فبوددً الفظدد  : المخظددُص

 .َالز،ح المٍز  َوقظبن الكفب ح  َع   الجلُغ  كخٕبر َالفظ 

 َطددلم علٕددً هللا طددلّ  لقُلددً األٔمددبن  كظددب ز عىددً العدد َ  أَ الطدد   فددٓ الزعددُ  ٔظددؼ َال

) «الط   فٓ قٕلُلخ ال: »
1
) 

                                                           
 
ششغ انشٛخ دمحم انششتُٛٙ انخطٛة ػهٗ يرٍ انًُٓاض ألتٙ صكشٚا  -يغُٙ انًؽراض إنٗ يؼشفح يؼاَٙ أنفاظ انًُٓاض ( 1

 ،172/3تٛشٔخ ،  -ٚؽٛٗ تٍ ششف انُٕٔ٘ ، داس إؼٛـاء انرـشاخ انؼشتٙ 
انًؤنىىىا: اتىىىٍ ػاتىىىذٍٚ، دمحم أيىىىٍٛ تىىىٍ ػًىىىش تىىىٍ ػثىىىذ انؼضٚىىىض ػاتىىىذٍٚ انذيشىىىمٙ سد انًؽرىىىاس ػهىىىٗ انىىىذس انًخرىىىاس (  2

 . 072/1، و2221 -ْـ 2121تٛشٔخ انطثؼح: انصاَٛح، -ْـ( انُاشش: داس انفكش2121انؽُفٙ )انًرٕفٗ: 
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 :  انطالق ؼكى:  اــشاَٛ

) المدددذٌت علدددّ الؾىفٕدددخ ذٌدددت
2

 قُلدددً مضددد  أٖدددبد  إلؽددد   مجدددبػ الطددد   أقدددب  أن الدددّ( : 

){ لعدددد رٍه فطلقددددٌُه: }رعددددبلّ
3
){ الىظددددب  ؽلقددددزم ان علددددٕكم عىددددبػ ال} (

4
 هللا طددددلّ  َألوددددً (

 الظددددؾبثخ  فعلددددً َكددددذا كجددددز  َال( الفبؽشددددخ ظدددده أْ) لزٔجددددخ ال ؽفظددددخ  ؽلدددد  َطددددلم علٕددددً

 .َالط   الىكبػ اطزكضز عىٍمب هللا رػٓ علٓ ثه َالؾظه

 ثددد س   فعلدددً لدددٕض مدددب: ثدددبلؾ   فدددبلمزا، «الطددد   هللا الدددّ الؾددد   أثغدددغ» ؽددد ٔش َأمدددب 

ً  كُوددددً ان: عبثدددد ٔه اثدددده َقددددب  َالمكددددزَي  َالُاعددددت َالمىدددد َة المجددددبػ َٔشددددم   ال مجغُػددددب

 .مجغُع ٌَُ المكزَي  ٔشم  المعىّ ثٍذا الؾ   فبن ؽ الً  كُوً ٔىبفٓ

 َرعدددؼ. َكجدددز كزٔجدددخ لؾبعدددخ اال مىعدددً  أْ الطددد   ؽظدددز األطدددؼ: الٍمدددب  ثددده الكمدددب  َقدددب 

 .أعم ٌٓ ث  َالزٔجخ  ثبلكجز مخزظخ الؾبعخ َلٕظذ الزأْ  ٌذا عبث ٔه اثه

( )َالؾىبثلددددخ َالشددددبفعٕخ المبلكٕددددخ) الغمٍددددُر َذكددددز
5

 عددددب ش  ٌددددُ ؽٕددددش مدددده الطدددد   أن( : 

) ارركبثددً عدد   َاألَلددّ
6
 األرثعددخ األؽكددب  َرعززٔددً لعددبرع  اال ل فددخ األ قطدد  مدده فٕددً لمددب  (

) األَلّ خ   أوً َاألط  َو ة  ََعُة  َكزاٌخ  ؽزمخ  مه
7
). 

ً  فٕكدددُن  ق رردددً لعددد   أَ ثٍدددب  لزعلقدددً الشودددب فدددٓ َقددد  سَعزدددً ؽلددد  ان أودددً علدددم لدددُ كمدددب: ؽزامدددب

 كبلىفددددبص َوؾددددُي الؾددددٕغ فددددٓ الُاقدددد  ٌَددددُ الجدددد عٓ الطدددد   َٔؾددددز  غٕزٌددددب  سَاط علددددّ

 .فًٕ َؽئ َؽٍز

                                                                                                                                                                      
َٛىىم األٔغىىاس شىىشغ يُرمىىٗ األخثىىاس يىىٍ أؼادٚىىس ، ُٚظىىش : أخشظىىّ انؼمٛهىىٙ يىىٍ ؼىىذٚس صىىفٕاٌ تىىٍ ػًىىشاٌ انطىىائٙ  (1

ْىىىىـ  2212،  2اإليىىىىاو دمحم تىىىىٍ ػهىىىىٗ تىىىىٍ دمحم انشىىىىٕكاَٙ ، ذؽمٛىىىىك أَىىىىٕس انثىىىىاص ، داس انٕفىىىىاء ، غ  -األخثىىىىاس عىىىىٛذ 

 132/6، و  1222
2
 . 071-072/1 يصذس عاتك ركشِ  انذس انًخراس ٔؼاشٛح اتٍ ػاتذٍٚ:(  
3
 2/60انطالق:( سورة  
4
 136/1انثمشج:سورة (  
5
: انًرىىىىىٕفٗ) انًىىىىانكٙ انذعىىىىٕلٙ ػشفىىىىح تىىىىٍ أؼًىىىىذ تىىىىٍ دمحم: انًؤنىىىىا انكثٛىىىىش انشىىىىشغ ػهىىىىٗ انذعىىىىٕلٙ ؼاشىىىىٛح (

ٔيىىىىا  033/1، انشىىىىشغ انصىىىىغٛش: 362/1: ذىىىىاسٚخ  ٔتىىىىذٌٔ غثؼىىىىح تىىىىذٌٔ: انطثؼىىىىح انفكىىىىش داس: انُاشىىىىش( ْىىىىـ2132

 تؼذْا،  
6
 -اتٍ لذايح انًمذعٙ ػهٗ يخرصش أتٙ لاعى ػًشٔ تٍ ؼغٍٛ انؽضلٙ ، يكرثح انشٚاض انؽذٚصح  -انًغُٙ (  

 ٔيا تؼذْا 27/7و ،  2222 –ْـ  2222انشٚاض ، غ ، 
كشاف المناع عن متن اإللناع المإلف: منصور بن ٌونس بن صالح الدٌن ابن حسن بن إدرٌس البهوتى الحنبلى  (7

،162/0،  -1452/  1الناشر: دار الكتب العلمٌة , ط   -هـ( تحمٌك : هالل مصٌلحً مصطفى1551)المتوفى: 
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ً  َٔكدددُن  ثقدددب  ٔقطعدددً َلدددم وظددد ً  ثدددً ٔزعدددُ أَ الدددشَاط  فدددٓ رغجدددخ لدددً كدددبن لدددُ كمدددب: مكزٌَدددب

ً  ٔخدد  َلددم َاعجددخ  عجددب،ح عدده الشَعددخ  الٕددً  ؽبعددخ غٕددز مدده الطدد   َٔكددزي. فبرقٍددب اذا سوددب

 . «الط   رعبلّ هللا الّ الؾ   أثغغ: »عمز اثه عه الظبث  للؾ ٔش

ً  َٔكدددُن  َٔغدددت. غٕزٌدددب أَ وفقدددخ مددده مؾدددز  فدددٓ ُٔقعدددً الشَعدددخ ثقدددب  أن علدددم لدددُ كمدددب: َاعجدددب

 أْ   ٔفدددئ لدددم اذا ؽلفدددً مددده أشدددٍز أرثعدددخ اوزظدددبر ثعددد ( اإلٔددد   ٔمدددٕه ؽدددبل ) المدددُلٓ ؽددد  

 .ٔطؤ

ً  َٔكددُن ً  أَ مىدد َثب  لددُ الؾددزا  فددٓ الُقددُ  مىٍددب ٔخددب  اللظددبن ثذٔ ِددخ المددزأح كبوددذ اذا: مظددزؾجب

 . عى ي اطزمزد

 الظددددد ح مضدددد  الُاعجدددددخ  هللا ؽقددددُ  فددددٓ الشَعدددددخ لزفددددزٔؾ الغملددددخ فدددددٓ الطدددد   َٔظددددزؾت

ً  الطددد   َٔظدددزؾت الؾقدددُ   رلددد  علدددّ اعجبرٌدددب ٔمكىدددً َال َوؾٌُدددب   مخبلفدددخ ؽدددب  فدددٓ أٔؼدددب

 امظدددبكٍب  لدددً ٔىجغدددٓ فددد  عفٕفدددخ  غٕدددز كبودددذ أَاذا الؼدددزر  لٕشٔددد  َغٕدددزي شدددقب  مددده المدددزأح

ً  فًٕ ألن  .غٕزي مه َل اً  ثً َالؾبقٍب فزاشً  افظب،ٌب ٔؤمه َال ل ٔىً  وقظب

ً  الطددد   َٔظدددزؾت  كدددُن َٔظدددزؾت غٕدددزي  أَ لدددجغغ الىكدددبػ ثجقدددب  الشَعدددخ لزؼدددزر أٔؼدددب

 كددد  فدددٓ الطلقدددبد ف دددز  الدددض س  الطددد   أرا، َان ر فٍٕدددب  ٔمكىدددً ألودددً َاؽددد ح  ؽلقدددخ الطددد  

 مددده ٔظدددلم َألودددً عمعٍدددب  ٔغدددُس ال ؽىٕفدددخ أثدددٓ عىددد  فدددبن الخددد    مددده لٕخدددزط ؽلقدددخ ؽٍدددز

 أَ َاعدددت امدددب الظدددىٓ َالطددد   مكدددزَي  أَ ؽدددزا  امدددب الجددد عٓ الطددد   أن: َالخ طدددخ. الىددد  

 . األَلّ خ   أَ مى َة

ددد  لدددش  َشدددزَؽً  ركىدددً ردددُافز مزدددّ كدددبلٕمٕه الطددد   :انطىىىالق نىىىضٔو  َال سَعزدددً  فدددٓ المطل ِ

 الضبلضدددخ المدددزح فدددٓ َكدددذل  صبوٕدددخ  رشَعٍدددب صدددم ؽلقٍدددب ان علٕدددً َٔؾظدددت ثُقُعدددً  عىدددً رعدددُ 

) رطلٕقبد ص س ركُن ؽزّ
1

. ) 

 

 

 

                                                           
 ، تٛشٔخ ، انؼهًٛح انكرة داس انغشَاغٙ انكهثٙ ظض٘ اتٍ هللا، ػثذ تٍ دمحم تٍ أؼًذ تٍ دمحم انماعى، أتٕ انفمٓٛح انمٕاٍَٛ 1

 122ص ، نثُاٌ
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 : ذششٚؼّ يٍ ٔانؽكًّ يششٔػٛرّ/  انصاَٙ انًطهة

 يششٔػٛرّ:  أال

 :ٔاإلظًاع  ٔانغُح تانكراب يششٔع انطالق

){ ثبؽظدددبن رظدددزٔؼ أَ ثمعدددزَ  فبمظدددب  مزردددبن  الطددد  : }رعدددبلّ هللا فقدددُ : الكزدددبة أمدددب
1
) 

){ لع رٍه فطلقٌُه الىظب   ؽل قزم اذا الىجٓ أٍٔب ٔب: }رعبلّ َقُلً
2
). 

 مبعددً اثدده رَاي «ثبلظددب  أخددذ لمدده الطدد   اومددب: » َطددلم علٕددً هللا طددلّ  فقُلددً: الظددىخ َأمددب

) عجدددبص اثددده عددده قطىدددٓ َالددد ار
3
:  هللا الدددّ الؾددد   أثغدددغ: »َالظددد   الظددد ح علٕدددً َقُلدددً( 

) «الط  
4

. ) 

 ،اَ، أثددددُ رَاي) «راععٍددددب صددددم ؽفظددددخ  َطددددلم علٕددددً هللا طددددلّ  الىجددددٓ ؽلدددد : »عمددددز َقددددب  

 عمدددز ثددده عبطدددم ؽددد ٔش مددده ألؽمددد  ٌَدددُ عىدددً  هللا رػدددٓ عمدددز عددده مبعدددً َاثددده َالىظدددب ٓ

(
5

. ) 

 ثددددٕه الؾددددب  فظدددد د رثمددددب فبوددددً ٔئٔدددد ي  َالمعقددددُ  الطدددد    عددددُاس علددددّ الىددددبص َأعمدددد 

 َالىفقدددخ الدددشَط ثدددبلشا  مغدددز،اً  َػدددزراً  مؾؼدددخ  مفظددد ح الدددشَاط ثقدددب  فٕظدددٕز الدددشَعٕه 

 فبقزؼدددّ فب ددد ح  غٕدددز مددده ال ا مدددخ َالخظدددُمخ العشدددزح  طدددُ  مددد  المدددزأح َؽدددجض َالظدددكىّ 

) مىً الؾبطلخ المفظ ح لزشَ  الشَاط  ٔشٔ  مب شز  ذل 
6

 .) 

 

 

 

                                                           
1

 112/1انثمشج:سورة  ( 

( 
2

 2/60انطَّالق:سورة  
3

 132/6: ، يصذس عاتك ركشِ َٛم األٔغاس ( 
 112: ص ( ػًش )انًشظغ انغاتكسٔاِ أتٕ دأد ٔاتٍ ياظّ تئعُاد صؽٛػ، ٔانؽاكى ٔصؽؽّ، ػٍ اتٍ (  4
 122انًشظغ انغاتك: ص  ( 5
،  2و ،ض 2227 -ْىىىىىـ  2222،  2د . ْٔثىىىىىح انضؼٛهىىىىىٙ ، داس انفكىىىىىش انًؼاصىىىىىش ، غ  -انفمىىىىىّ اإلعىىىىىاليٙ ٔأدنرىىىىىّ   ( 6

 6272ص 
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 :انطالق ذششٚغ ؼكًح:  اــــشاَٛ

 رجدددبٔه مددده الخددد ص الدددّ الؾبعدددخ ٌَدددُ الظدددبث   المعقدددُ  مددده الطددد   رشدددزٔ  ؽكمدددخ رظٍدددز

 مىددً رؽمددخ رشددزٔعً فكددبن رعددبلّ  هللا ؽدد َ، اقبمددخ عدد   المُعجددخ الجغؼددب  َؽددزَ  األخدد   

) َرعبلّ طجؾبوً
1

 . ) 

 َأٌددد  الدددشَعٕه علدددّ ؽلدددً اطزعظدددّ لمدددب أخٕدددزاً  وٍدددب ٓ َؽددد  ؽبطدددم  عددد ط الطددد   أن أْ

 المشدددززكخ الؾٕدددبح مظدددٕزح َرعقددد  الطجدددب   َرىدددبفز األخددد    رجدددبٔه ثظدددجت َالؾكمدددٕه  الخٕدددز

دددم أَ ٔؾزمددد   ال ثمدددزع اإلطدددبثخ ثظدددجت أَ الدددشَعٕه  ثدددٕه  الدددّ ٔدددئ،ْ ممدددب لدددً  عددد ط ال ع ق 

ً  مىفدددذاً  الطددد   فٕكدددُن َالجغؼدددب   الكزإٌدددخ َرُلٕددد  َالمدددُ،ح  المؾجدددخ ذٌدددبة  للخددد ص مزعٕىدددب

 .الؾب،صخ َالشزَر المفبط  مه

 الؾبعدددخ  عددد   عىددد  َٔكدددزي للؾبعدددخ َمشدددزَ  األطدددزح  مشدددك د لؾددد  ػدددزَرح اذن الطددد  

 أٔمدددب: »َؽددد ٔش «الطددد   مددده هللا الدددّ أثغدددغ الؾددد   مددده شدددٓ  لدددٕض: »الظدددبث  للؾددد ٔش

) «الغىخ را ؾخ علٍٕب فؾزا  ثؤص  مب غٕز فٓ الط   سَعٍب طؤلذ امزأح
2

 . ) 

 أؽجٍدددب  امدددزأح رؾزدددٓ كبودددذ: »عمدددز اثددده قدددب  فٕدددً  الُالددد ٔه ؽبعدددخ لدددً المجٕؾدددخ أطدددجبثً َمددده

   َطدددلم علٕدددً هللا طدددلّ  للىجدددٓ ذلددد  فدددذ كز فؤثٕدددذ   أؽل ِقٍدددب أن فدددؤمزوٓ ٔكزٌٍدددب  أثدددٓ َكدددبن

) «امزأردد  ؽل ِدد : عمددز ثدده هللا عجدد  ٔددب: فقددب 
3

 َلددُ أثُٔددً ؽبعددخ الزعدد  علددّ ٔغددت ال أوددً( : 

 .رشَٔظ مه مى  أَ ؽ   فٓ ع لٕه

 ػدددزر ،فددد  طدددجٕ  فدددٓ ٔؾزمددد  األَال،  َثخبطدددخ أػدددزار  مددده الطددد   علدددّ ٔززردددت قددد  َمدددب

 . «الشزٔه أٌُن ٔخزبر: »ثبلقبع ح عم ً  َأكجز  أش 

 َعبشدددزٌَه: }رعدددبلّ فقدددب  الشَعدددخ  خلددد  َرؾمددد  الظدددجز فدددٓ األسَاط الشدددز  رغدددت لكددده

){ كضٕدددزا خٕدددزاً  فٕدددً هللا َٔغعددد  شدددٕئبً  ركزٌدددُا أن فعظدددّ كزٌزمدددٌُه  فدددبن ثدددبلمعزَ  
4
) 

                                                           
دمحم تىىىٍ ػهىىىـٗ تىىىـٍ دمحم انشىىىٕكاَٙ ، داس  -فىىىرػ انمىىىذٚش انعىىىايغ تىىىٍٛ فىىىٙ انشٔاٚىىىح ٔانذساٚىىىح يىىىٍ ػهىىىى انرفغىىىٛش  (  1

 12/3، و  2221 -ْـ  2223،  2انخٛش ، غ 
 112: ص ( سٔاِ انخًغح إال انُغائٙ ػٍ شٕتاٌ )انًشظغ انغاتك(  2
(.( ٔصىىىىىشغ 112انرشيىىىىىز٘ )انًشظىىىىىغ انغىىىىىاتك: ص ٔأصىىىىىؽاب انغىىىىىٍُ( إال انُغىىىىىائٙ، ٔصىىىىىؽؽّ سٔاِ انخًغىىىىىح )أؼًىىىىىذ  ( 3

 ، ٚاعىىىش (ْىىىـ 2233 خ) انؽُثهىىىٙ انكشيىىىٙ ٕٚعىىىا تىىىٍ ٔانًُرٓىىىٗ ، يشػىىىٙ اإللُىىىاع ظًىىىغ فىىىٙ انًُرٓىىىٗ ُٚظىىىش : ةاٚىىىحانؽُاتهىىىح )

: انكٕٚىىىىىد ، انطثؼىىىىىح ٔاإلػىىىىىالٌ، ٔانذػاٚىىىىىح ٔانرٕصٚىىىىىغ نهُشىىىىىش ةىىىىىشاط انشٔيىىىىىٙ ، يؤعغىىىىىح ٕٚعىىىىىا سائىىىىىذ انًضسٔػىىىىىٙ، إتىىىىىشاْٛى

 221/3و 1227 - ْـ 2212 األٔنٗ،
4
22/2انُغاء:( سورة  
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 مىٍدددب رػدددٓ خل قدددبً  مىٍدددب كدددزي ان مئمىدددخ  مدددئمه ٔفدددَز    ال: » َطدددلم علٕدددً هللا طدددلّ  َقُلدددً

) «آخز
1

. ) 

ً  الشدددز  َشدددز   َارشدددب،  َعدددع مددده الدددشَعٕه  ثدددٕه ودددشا  مددده ٔضدددُر مدددب لؾددد  َ،ٔدددخ ؽزقدددب

 عغددددش اذا القبػددددٓ قجدددد  مدددده ؽكمددددٕه َارطددددب  َػددددزة  َاعددددزاع  المؼددددغ  فددددٓ ٌَغددددز

 ؽقددددُ  ثؾددددش فددددٓ ذلدددد  ثٕىددددذ َقدددد  ثٕىٍددددب  الددددذْ الشددددقب  َاسالددددخ اإلطدددد ػ عدددده الشَعددددبن

 أَ وشددُساً  ثعلٍددب مدده خبفددذ امددزأح َان: }ٌددٓ صدد س آٔددبد مدده مددؤخُذح كلٍددب ٌَددٓ الددشَعٕه 

 األوفدددض َأؽؼدددزد خٕدددز  َالظدددلؼ طدددلؾبً  ثٕىٍمدددب ٔظدددلؾب أن علٍٕمدددب عىدددبػ فددد  اعزاػدددبً 

){ خجٕدددددزاً  رعملددددُن ثمددددب كدددددبن هللا فددددبن َرزقدددددُا  رؾظددددىُا َان الشددددؼ 
2
 شدددددقب  خفددددزم َان} (

ً  فدددبثعضُا ثٕىٍمدددب  ً  أٌلدددً  مددده ؽكمدددب ً  ٔزٔددد ا ان أٌلٍدددب  مددده َؽكمدددب  ان ثٕىٍمدددب  هللا ُٔفددد  اطددد ؽب

ً  كدددددبن هللا ){ خجٕدددددزاً  علٕمدددددب
3
 فدددددٓ َاٌغدددددزٌَه فعظدددددٌُه  وشدددددُسٌه رخدددددبفُن َال ردددددٓ} (

ً  كدددبن هللا ان طدددجٕ ً  علدددٍٕه رجغدددُا فددد  أؽعدددىكم فدددبن َاػدددزثٌُه  المؼدددبع   { كجٕدددزاً  علٕدددب

(
4
). 

 ٔقدد مُن الددذٔه الغٍلددخ ثعددغ ٔفعدد  كمددب األطددجبة  َألٌددُن ٌَلددخ ألَ  الطدد   الددّ ٔلغددؤ َال

 فٍدددُ مظدددزج   ٌدددُِ أَ عبرفدددخ شدددٍُح أَ مُقدددُد  غؼدددت أَ ؽمبقدددخ  أَ ثدددٕ ِه  لطدددٕ  علٕدددً

 َالزعشٔددددز  َالزؤ،ٔددددت َالمعظددددٕخ لإلصددددم َمُعددددت َآ،اثددددً  اإلطدددد   رعددددبلٕم عدددده خددددزَط كلددددً

 :اٖرٕخ المزاؽ  الشَط ٔظل  أن ثع  للؼزَرح اطزضىب ٓ رشزٔ  الط   َاومب

 الٕظدددٕز  َالؼدددزة َالٍغدددز الدددُعع صدددم األذِ  َرؾمددد  َالظدددجز ثدددبلمعزَ  المعبشدددزح ٌَدددٓ

 .الؾكمٕه ارطب  صم

 

 

 

 

 

                                                           
 سٔاِ يغهى ػٍ أتٙ ْشٚشج(  1
 212/2انُغاء:عٕسج  (2
 30/2انُغاء:سورة  (3
32/2انُغاء:(سورة  4
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 انطالق ألغاو / انصانس انًطهة

  ػذيٓا يٍ نهششع يٕافمرّ تاػرثاس: أال

 : َث عٓ طىٓ الّ ع مٍب مه للشز  مُافقزً ثبعزجبر الط   الفقٍب  ٔقظم

 : الظىٓ الط  -1

 الزعدد  ؽدد   ٌَددُ  - َطددلم علٕددً هللا طددلّ - رطددُلً َأمددز رعددبلّ هللا أمددز َافدد  الددذْ ٌَددُ

) عدد رٍب رىقؼددٓ ؽزددّ ٔززكٍددب صددم فٕددً ٔظددجٍب لددم ؽٍددز فددٓ َاؽدد ح ؽلقددخ امزأرددً
1
 أعمدد  َقدد . (

)الفقٍددب 
2
 ثٍدددب هللا أمددز الزدددٓ للعدد ح َمطلدد  للظدددىخ مظددٕت الظدددُرح ثٍددذي ؽلدد  مددده أن علددّ  (

(
3
.) 

{ العددد ح َأؽظدددُا لعددد رٍه فطلقدددٌُه الىظدددب  ؽلقدددزم اذا الىجدددٓ أٍٔدددب ٔدددب: }رعدددبلّ قُلدددً َ،لٕلدددً 

(
4

 امزأردددً ؽلددد  أودددً عمدددز اثددده ؽددد ٔش فدددٓ - َطدددلم علٕدددً هللا طدددلّ - الىجدددٓ ذلددد  ثدددٕه فقددد (. 

 هللا رطددُ  لددً فقددب  ذلدد  عدده - َطددلم علٕددً هللا طددلّ - هللا رطددُ  عمددز فظددؤ  ؽددب غ ٌَددٓ

 صددم رطٍددز صددم رؾددٕغ صددم رطٍددز ؽزددّ لٕززكٍددب صددم فلٕزاععٍددب مددزي: )- َطددلم علٕددً هللا طددلّ -

 لٍدددب ٔطلددد  أن هللا أمدددز الزدددٓ العددد ح فزلددد  ٔمدددض أن قجددد  ؽلددد  شدددب  َان ثعددد  أمظددد  شدددب  ان

 ( الىظب 

 : الج عٓ الط  -2

 ؽٕددش مدده الشددز  خددبل  مددب  - َطددلم علٕددً هللا طددلّ - وجٕددً َطددىخ هللا شددز  خددبل  مددب ٌَددُ

 َال. فٕددً أطددبثٍب ؽٍددز فددٓ أَ وفظددب  أَ ؽددب غ ٌَددٓ المددزأح الزعدد  ٔطلدد  ثددؤن َذلدد  رُقٕزددً

 ثدددبلىٍٓ عبلمدددب كدددبن ان -َعددد  عدددش- هلل عدددبص َفبعلدددً مكدددزَي الطددد   ٌدددذا مضددد  أن خددد  

) عىً
5

 .) 

                                                           
انًغُٙ ٔٚهّٛ انششغ انكثٛش ،ػثذ هللا تٍ أؼًذ تٍ دمحم تٍ لذايح انًمذعٙ أتىٕ دمحم  ػثىذ انىشؼًٍ تىٍ دمحم تىٍ أؼًىذ تىٍ  (  1

 2327انذٍٚ أتٕ انفشض،  انًؽمك: دمحم سشٛذ سظا، انُاشش: يطثؼح انًُاس ٔيكرثرٓىا، عىُح انُشىش: لذايح انًمذعٙ شًظ 

 (136/ 2) 1انطثؼح: 
غٍ ، يىَذاس انًٕعىٗ إتىشاْٛى تىٍ دمحم. د انًطهك، دمحم تٍ هللا ػثذ. د. أ انطٛاس، دمحم تٍ هللا َػثذ. د. ، أ انًٛغش انِفمّ  ( 2 َٕ  انى

 221، ص 0ضو ،  1221 - ْـ 2233 انصاَٛح، غ ،  انغؼٕدٚح انؼشتٛح انًًهكح - انشٚاض نهَُّشش،
 ا، داس أؼًذ انًُؼى ػثذ فؤاد:  انًؽمك( ْـ322:  انًرٕفٗ) انُٛغاتٕس٘ انًُزس تٍ إتشاْٛى تٍ دمحم تكش ، أتٕ اإلظًاع (  3

(، تذاٚىح 72(، يشاذىة اإلظًىاع التىٍ ؼىضو )72)ص  و1222/ ْىـ2210 األٔنٗ انطثؼح:  انطثؼح ٔانرٕصٚغ نهُشش انًغهى

أتٕ انٕنٛذ دمحم تٍ أؼًذ تٍ دمحم تٍ أؼًذ تٍ سشذ انمشغثٙ انشٓٛش تاتٍ سشىذ انؽفٛىذ )انًرىٕفٗ: ،انًعرٓذ َٔٓاٚح انًمرصذ 

 .(1/72و ) 1222 -ْـ 2210انماْشج انطثؼح: تذٌٔ غثؼح ذاسٚخ انُشش:  -داس انؽذٚس ، ْـ( 020
   2: عٕسج انطالق ( 4
انرًٓٛذ نًا فٙ انًٕغأ يٍ انًؼىاَٙ ٔاألعىاَٛذ انًؤنىا: أتىٕ ػًىش ٕٚعىا تىٍ ػثىذ هللا تىٍ دمحم تىٍ ػثىذ انثىش تىٍ ػاصىى   5

ْـ( ذؽمٛك: يصىطفٗ تىٍ أؼًىذ انؼهىٕ٘ ، دمحم ػثىذ انكثٛىش انثكىش٘ انُاشىش: ٔصاسج ػًىٕو 263انًُش٘ انمشغثٙ )انًرٕفٗ: 

 (07/ 20)، ْـ 2327انُشش: انًغشب ػاو  -األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح 
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) العلدددم أٌددد  عبمدددخ قدددُ  ٌدددُ الؾبلدددخ ٌدددذي فدددٓ الطددد   ََقدددُ 
1
 مدددزي: "عمدددز اثددده لؾددد ٔش  (

 فددددٓ مكلدددد  مدددده ؽددد   َألوددددً الطدددد    َقددددُ  ثعددد  اال ركددددُن ال الزععددددخ أن اذ" فلٕزاععٍدددب

 ثددد  الظدددىخ مُافقدددخ لُقُعدددً فٕعزجدددز ثقزثدددخ لدددٕض َألودددً الؾبمددد   كطددد   فُقددد  الطددد   مؾددد 

) لً َعقُثخ علًٕ رغلٕظب أَلّ الج عخ سمه فٓ فبٔقبعً مل  َقط  عظمخ اسالخ ٌٓ
2
.) 

 : ػذيٓا يٍ انشظؼح تاػرثاس:  شاَٛا

 ٌدددُ الزععدددٓ َأن َثدددب ه  رععدددٓ الدددّ ٔىقظدددم االعزجدددبر ثٍدددذا الطددد   أن علدددّ الفقٍدددب  ٔزفددد 

 فدددٓ ،امدددذ مدددب ع ٔددد  عقددد  ثددد َن اخزٕبرٌدددب غٕدددز مددده سَعزدددً رععدددخ الدددشَط ثدددً ٔملددد  الدددذْ

 الجدددب ه َأن الطلقدددبد  عددد ، فٍٕدددب ٔكزمددد  لدددم الزدددٓ ثٍدددب المددد خُ  ؽددد  فدددٓ اال ٔكدددُن َال العددد ح 

) َالجٕىُوخ. ع ٔ  ثعق  اال الزععخ فًٕ الشَط ٔمل  ال الذْ ٌُ
3

 :) 

 َمضلٍدددب عددد رٍب  اوزٍدددذ َقددد  الدددض س ،َن ؽ قٍدددب عددد ، كدددبن مددده ٌَدددٓ: طدددغزِ ثٕىُودددخ - 1

 . ال خُ  قج  المطلقخ ٌَٓ لٍب ع ح ال مه

 الددض س آخددز ذلدد  كددبن ثددؤن أْ ؽقٍددب فددٓ الطلقددبد عدد ، اكزمدد  مدده ٌَددٓ: كجددزِ َثٕىُوددخ - 2

 .ٔطلقٍب صم َٔظٕجٍب طؾٕؾب شزعٕب وكبؽب غٕزي سَعب رىكؼ ؽزّ للشَط رؾ  ف 

 َال ثبؽظدددبن رظدددزٔؼ أَ ثمعدددزَ  فبمظدددب  مزردددبن الطددد  : }رعدددبلّ قُلدددً الزقظدددٕم ٌدددذا َ،لٕددد 

 ٔقٕمدددب أال خفدددزم فدددبن هللا ؽددد َ، ٔقٕمدددب أال ٔخبفدددب أن اال شدددٕئب آرٕزمدددٌُه ممدددب رؤخدددذَا أن لكدددم ٔؾددد 

 هللا ؽدد َ، ٔزعدد  َمدده رعزدد ٌَب فدد  هللا ؽدد َ، رلدد  ثددً افزدد د فٕمددب علٍٕمددب عىددبػ فدد  هللا ؽدد َ،

{ )الظددبلمُن ٌددم فؤَلئدد 
4
 فددبن غٕددزي سَعددب رددىكؼ ؽزددّ ثعدد  مدده لددً رؾدد  فدد  ؽلقٍددب فددبن}  (

 لقدددُ  ٔجٕىٍدددب هللا ؽددد َ، َرلددد  هللا ؽددد َ، ٔقٕمدددب أن ظىدددب ان ٔززاععدددب أن علٍٕمدددب عىدددبػ فددد  ؽلقٍدددب

{ )ٔعلمُن
5

 .) 

 فزشَعدددذ ؽ قٍدددب فجدددذ امزأردددً ؽلددد  القزظدددٓ رفبعدددخ أن: -عىٍدددب هللا رػدددٓ- عب شدددخ َؽددد ٔش

 اوٍدددب: فقبلدددذ - َطدددلم علٕدددً هللا طدددلّ - هللا رطدددُ  فغدددب د الشثٕدددز ثددده الدددزؽمه عجددد  ثعددد ي

 َاوددً الشثٕددز ثدده الددزؽمه ثعجدد  ثعدد ي فزشَعددذ رطلٕقددبد صدد س آخددز فطلقٍددب رفبعددخ عىدد  كبوددذ

 - هللا رطدددُ  فزجظدددم: قبلدددذ علجبثٍدددب مددده ثٍ ثدددخ َأخدددذد الٍ ثدددخ  ٌدددذي مضددد  اال معدددً مدددب َهللا

 ؽزددددّ ال رفبعددددخ؟ الددددّ رزععددددٓ أن رزٔدددد ٔه لعلدددد : "َقددددب  ػددددبؽكب - َطددددلم علٕددددً هللا طددددلّ

علًٕ ) مزف " عظٕلزً َرذَقٓ عظٕلز  ٔذَ 
6
.) 

                                                           
1
انًغُىٙ ،  (،76، 72/ 1) ، ، يصىذس عىاتك ركىشِ  (، تذاٚىح انًعرٓىذ02 - 02/ 20) ، يصىذس عىاتك ركىشِ ،  انرًٓٛذ التٍ ػثىذ انثىش 

 (137/ 2) ، يصذس عاتك ركشِ
2
 (132/ 2) ،  ، يصذس عاتك ركشِ  انًغُٙ 
3
 220، ص 0انفمّ انًٛغش ، يصذس عاتك ركشِ ، ض  
4
 112انثمشج:  عٕسج 
5
 132عٕسج انثمشج:  
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 المبحث الثانً

 االثار المعنوٌة للطالق

 المطلب االول / حل زواج من كانت تحرم على المطلك

اذاطلقققكالرزقققلزوزتقققهفهنقققانامقققورسقققوفتكقققونحقققالللقققه كؤخقققتطليمتقققه

وعمتهققققاأوخالتهققققاأوأنيتققققزوجبالخامسققققةتحققققلمحققققلالرابعققققةالتققققيطلمققققت

وبانقققت وكقققانهقققإالءمحرمقققاتعليقققهلبقققلالطقققالق وكمقققاهقققومعقققروفيحقققرم

علققىاسنسقققانالتقققزوجبققبعهالنسقققاءوهقققذهالحرمقققةلققدتكقققونمإبقققدةأ اليحقققل

لقققققهالقققققزواجبهقققققامطلمقققققا النسقققققببتحريمهقققققاوصقققققفمقققققالزملهقققققااليقققققزول 

لتحريمبسققققببالمرابقققققةالنسققققبيةكؤصقققققولاسنسققققانأمقققققهوزدتققققهو نعلقققققونكققققا

وفققروااسنسققانمهمققانققزلنكبنتققهوبنققتبنتققه وفققروااالبققوينمهمققاامتققدحبققل

النسقققبكؤختقققهوبنقققتأخيقققهوبنقققتأختقققه والفقققرواالمباشقققرونل زقققدادوالزقققدات

خالتقققه...كعمتقققهوخالتقققهسقققواءكانقققتشقققميمتهأوالبأوعمتقققهأوأحقققدأصقققولهو

وهكققققذا أوالحرمققققةالمإبققققدةبسققققببالمصققققاهرةفيحققققرمعلققققىالرزققققلأصققققول

زوزتقققهمهمقققاعلقققتكؤمهقققاوزقققدتهامقققناالبأومقققناالموفقققروازوزتقققهومهمقققا

نققققزلنكبنققققتزوزتققققهوبنققققتابنهققققاوبنققققتبنتهققققا ويحققققرمعليققققهأي ققققا التققققزوج

ةفروعققهبزوزققةأصققولهمهمققاعلققوكزوزققةأبيققهأوزققدهمققنأبيققهأوأمققهوزوزقق

مهمقققانزلقققواكزوزقققةابنقققهأوابقققنابنقققهأوابقققنبنتقققهأوالحرمقققةالمإبقققدةبسقققبب

الر ققققاعة فيحققققرمعلققققىالشققققخابسققققببالر ققققاعةمققققايحققققرمعليققققهبسققققبب

النسقققبوالمصقققاهرة وهقققذهالحرمقققةالمإبقققدةهقققيوصقققفمقققالزملهقققااليقققزول

وجبهقققاحتقققىبعقققدالطقققالق ولقققدتكقققونالحرمقققةمإلتقققةأ أنقققهاليزقققوزلقققهالتقققز

مادامققتعلققىصققفةمعينققةلابلققةللققزوالعنهققا فققفذازالققتهققذهالصققفةأصققبحت

حالال يزوزالزواجبها ومنأمثلةذلن)
1

:)

                                                           
 المصدر السابك  1
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المقققرأةالمتزوزقققةومقققنفقققيحكمهقققاكالمتعقققدة فقققاليزقققوزالقققزواجبهقققا ال ذا-أ

الى:زالققتعنهققاهققذهالصققفة فؤصققبحتمطلمققةمنتهيققةالعققدةتمامققا  يمققول تعقق

)والتعزمقققواعمقققدةالنكقققاغحتقققىيبلققق الكتقققابأزلقققه( أ التبرمقققواعمقققدالنكقققاغ

 ال ذاانتهتالعدةالمفرو ةالمكتوبة.

منهمقققامحقققرمل خقققر فيحقققرمعلقققىمقققن-ب اليزقققوزالزمقققابقققينامقققرأتينكقققلخ

تقققزوجبقققامرأةأنيتققققزوجبؤختهقققاسقققواءكانققققتأختقققا شقققميمةأوالبأوالم كمققققا

عليقققهأنيزمقققابقققينالمقققرأةوعمتهقققاوخالتهقققاأوعمقققةأبيهقققاأوعمقققةأمهقققايحقققرم

أوخالققققةأبيهققققاأوخالققققةأمهققققا)
1

( لمققققايققققإد هققققذاالزمققققامققققنلطيعققققةالققققرحم

ووزقققودالبغ قققاءبقققينالمحقققارمبسقققببمقققالقققديكقققونبقققينالقققزوزتينمقققنغيقققرة 

يمقققول تعقققالى:)وأنتزمعقققوابقققيناالختقققين()
2

ذلقققنعلقققىتحقققر يمالزمقققا( فقققدلل

بققققيناالختققققينبعبققققارةالققققنا كمققققادلعلققققىتحققققريمالزمققققابققققينكققققلمحققققرمين

كققققالمرأةوعمتهققققاأوخالتهققققاالنالزمققققابينهمققققاأشققققدوألصققققىمققققنالزمققققابققققين

االختقققين فقققفنالعمقققةأوالخالقققةفقققيمكقققاناالموفقققيمنزلتهقققامقققنابنقققةأخيهقققاأو

نبققابأولققى ولققدتؤكققدمققنابنققةأختهققافتققدلاآليققةعلققىتحققريمالزمققابينهمققامقق

-ذلقققنبمقققازقققاءفقققيالسقققنةالنبويقققةمقققنالنهقققيعقققنالزمقققابقققينهقققإالءفقققيلولقققه

:"التققققنكمالمققققرأةعلققققىعمتهققققاوالعلققققىخالتهققققاوالعلققققىابنققققةأخيهققققاوال-ملسو هيلع هللا ىلص

هقققانهقققىأنيزمقققابقققينالمقققرأةوعمت-ملسو هيلع هللا ىلص-علقققىابنقققةأختهقققا" كمقققارو أنالنبقققي

وبققققينالمققققرأةوخالتهققققا)
3

( وهققققذاالتحققققريمالمققققذكور نمققققاهققققوتحققققريممإلققققت

يزوجبزوالالوصفويعتبرهذاالزوالأثرا منآثارالطالق.

ودخقققولحميمقققيمقققن-ت  ذاتزوزقققتالمقققرأةالمطلمقققةببينونقققةكبقققر بقققزواجثقققان 

وهققذاأثققرالققزوجالثققاني ثققمطلمققتوانتهققتعققدتهامنققهففنهققاتحققلللققزوجاالول

شقققرعيمقققنآثقققارالطقققالقعلقققىالزوزقققة حيقققثأنهقققاتحقققللزوزهقققااالولبعقققد

                                                           
يعًىىىىٕع انفرىىىىأٖ انًؤنىىىىا: ذمىىىىٙ انىىىىذٍٚ أتىىىىٕ انؼثىىىىاط أؼًىىىىذ تىىىىٍ ػثىىىىذ انؽهىىىىٛى تىىىىٍ ذًٛٛىىىىح انؽشاَىىىىٙ )انًرىىىىٕفٗ:   1

ْىىىىـ( انًؽىىىىك ق: ػثىىىىذ انىىىىشؼًٍ تىىىىٍ دمحم تىىىىٍ لاعىىىىى انُاشىىىىش: يعًىىىىغ انًهىىىى  فٓىىىىذ نطثاػىىىىح انًصىىىىؽا انشىىىىشٚا، 712

 .152, ص74, ص4جو2222ْـ/2123انؼشتٛح انغؼٕدٚح ػاو انُشش: انًذُٚح انُثٕٚح، انًًهكح 
2
 (23سورة النساء, آٌة: ) 
3
05-74بداٌة المجتهد,  مصدر سابك ذكره , ص 



16 
 

القققدخولالحميمقققيوالمفارلقققةبمقققوتأوطقققالقوانم قققتعقققدتها يمقققول تعقققالى:

)...ففنطلمهافالتحللهمنبعدحتىتنكمزوزا غيره()
1

)

مقققا ذاكانقققتفقققيالقققزواجبقققامرأةخامسقققة ذاطلقققكالرابعقققةوانتهقققتعقققدتها أ-ث

عقققدتهامقققنهقققذاالطقققالق فيحقققرمعليقققهالقققزواجبالخامسقققةالنالرابعقققةالتقققزال

زوزتقققققهحكمقققققا ويخقققققالفالشقققققافعيهقققققذهالحالقققققة)
2

( ويقققققر صقققققحةالتقققققزوج

بالخامسقققةفقققيعقققدةالمطلمقققةطاللقققا باونقققا النمطقققااالزوزيقققةبقققالطالقالبقققاون فقققال

كقققونهقققيالرابعقققةلخقققروجتكقققونمقققنيتزوزهقققافقققيهقققذهالحالقققةخامسقققةبقققلت

المطلمةباونةعنأنتكونزوزة.



 المطلب الثانً : حل زواج المطلمة بآخر غٌر مطلمها: 

وهققـذاأثققـرشققرعييعطققيالحققكللمققرأةالتققيطلمققتوانتهققتعققدتهامققنزوزهققا

أنتتققققزوجبمققققنتشققققاءمققققن-سققققواءكققققاننققققواالطققققالقرزعيققققا أوباونققققا -االول

حرمقققا عليهقققاالنهقققاكانقققتفقققيعصقققمةزوزهقققااالول الرزقققال فقققفنهقققذاكقققانم

يمقققول تعقققالى:)والمحصقققناتمقققنالنسقققاء()
3

( أ المتزوزقققاتاليزقققوزلهقققن

الققزواجوهققنفققيعصققمةأزوازهققن البعققدالطققالقوانتهققاءعققدتهامنققه ويمققول

 تعالى:)والمطلماتيتربصنبؤنفسهنثالثةلروء()
4
.)







 

 

 

 

                                                           
 (235سورة البمرة, آٌة ) 1
 03المرجع السابك, ص 2
 (24سورة النساء, آٌة: ) 3
(220سورة البمرة, آٌة: ) 4
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 المطلب الثالث 

 العدة 

 اوال : العدة لغة وشرعاً .

هققققيمققققنالعققققددوالحسققققابوسققققميتكققققذلنالشققققتمالهاعلققققىالعققققددالعدددددة لغددددة :

االلققققراءأواالشققققهروزمعهققققـاعققققـددوتطلققققكأي ققققا علققققىالمعققققدوديمققققال:عققققـدة

المرأةأ أيامالراوها.)
1
) 

عرفهققققاالحنفيققققةفمققققالوا:هققققيتققققربايلققققزمالعدددددة فددددً االصددددطالح الشددددرعً :

المقققرأةأوالرزقققلعنقققدوزقققودسقققببه.والممصقققودبتقققرباالرزقققلهنقققاالموا قققا

التييمتنا

)الرزقققلمقققنالقققوطءفيهقققا.
2
أوهقققي:أسقققمالزقققل قققربالنم قققاءمقققابمقققيمقققن(

آثارالنكاغ.)
3
)

حملفسقققق :بؤنهققققاالمققققدةالتققققيزعلققققتدلققققيال علققققىبققققراءةالققققروعرفهددددا المالكٌددددة

النكاغأوموتالزوجأوطالله.)
4
)

بؤنهقققامقققدةتتقققربافيقققهالمقققرأةلمعرفقققةبقققراءةرحمهقققاأووعرفهدددا الشدددافعٌة :

للتعبدأولتفزعهاعلىزوزها.)
5
)

وعرفهققاالحنابلققة:بؤنهققاالتققرباالمحققددشققرعا والمققرادبققهالمققدةالتققي ققربها

بسققققببطاللهققققاأومققققوتزوزهققققاالشققققاراللمققققرأةفققققاليحققققللهققققاالتققققزوجفيهققققا

بشروط.)
6
)


                                                           

صٍٚ انذٍٚ أتٕ ػثذ هللا دمحم تٍ أتٙ تكش تٍ ػثذ انمادس يخراس انصؽاغ ,   102/3لسان العرب , مصدر سابك ذكره  1

صٛذا ،  -انذاس انًُٕرظٛح نهُشش  تٛشٔخ  -ْـ( نًؽمك: ٕٚعا انشٛخ دمحم ،انًكرثح انؼصشٚح 666انؽُفٙ انشاص٘ )خ 

 13ص,  و 2222ْـ / 2212انطثؼح: انخايغح، 
: المتوفى) الحنفً الفضل أبو الدٌن مجد البلدحً, الموصلً مودود بن محمود بن هللا عبد المختار لتعلٌل االختٌار 2

 مطبعة: الناشر( سابما الدٌن أصول بكلٌة ومدرس الحنفٌة علماء من) دلٌمة أبو محمود الشٌخ: تعلٌمات علٌها( هـ603
  م 1337 - هـ 1356: النشر تارٌخ( وغٌرها بٌروت, - العلمٌة الكتب دار وصورتها) الماهرة - الحلبً
271/3  

 531/3بدائع الصنائع , مصدر سابك ذكره  3
هـ( الناشر: 1235حاشٌة الدسولً على الشرح الكبٌر المإلف: دمحم بن أحمد بن عرفة الدسولً المالكً )المتوفى:  4

 114دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تارٌخ  ص 
 1633/3المكتب اإلسالمً,   - -شرف , النووي ابو زكرٌا ٌحٌى بن روضة الطالبٌن  5
 -اتىىٍ لذايىىىح انًمذعىىٙ ػهىىٗ يخرصىىىش أتىىٙ لاعىىى ػًىىىشٔ تىىٍ ؼغىىٍٛ انؽضلىىىٙ ، يكرثىىح انشٚىىاض انؽذٚصىىىح  -انًغُىىٙ  . 6

 004/7 و ،  2222 –ْـ  2222انشٚاض ، غ ، 
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ثانٌا : مشروعٌة العدة والدلٌل علٌها

اتفقققكالفمهققققاءعلقققىمشققققروعيةالعققققدةوعلقققىوزوبهققققاعلققققىالمقققرأةعنققققدوزققققود

أسبابهاواستدلواعلىذلنبالكتابوالسنةواسزماا.

«ووالمطلمقققاتيتربصقققنبؤنفسقققهنثالثقققةلقققروء»أمقققاالكتقققاب:فمولقققهتعقققالى:

(
1

والقققذين»(هقققذافقققيعقققدةالطقققالق أمقققاالمتقققوفىعنهقققازوزهقققالولقققهتعقققالى:

»يتوفققققونمنكققققـمويققققـذرونأزوازققققا يتربصققققنبؤنفسققققهنأربعققققةأشققققهروعشققققرا 

(
2
)

أمقققاالسقققنةالنبويقققةالشقققريفة:مقققاروتقققهأمسقققلمةر قققي عنهقققاأنالنبقققيم 

اآلخققققرأنتحققققدعلققققىميققققتفققققوقاليحققققلسمققققرأةتققققإمنبققققا واليققققوم»لققققال:

«)ثققققالث العلققققىزوجأربعققققةأشققققهروعشققققرا 
3

(كمققققاأنالتققققيمققققن عليققققة

أمرفاطمةبنتليسأنتعتدعندابنأممكتوم)
4
.)

.ثالثا: سبب وجود العدة على المتوفى عنها زوجها  

العمقققداتفقققكالفمهقققاءعلقققىوزقققوبالعقققدةعلقققىالمقققرأةالمتقققوفىعنهقققازوزهقققافقققي

سققققواءكانققققتصققققغيرةأو-أ الققققوطء–الصققققحيملبققققلالققققدخولوبعققققدالققققدخول

زوزققققةوهققققوصققققبيولققققوكققققانر ققققيعا أوزوزققققةممسققققوغ وذلققققنالنالققققنا

والقققذينيتوفقققونمقققنكمويقققذرونأزوازقققا »المرآنقققيزقققاءمطلمقققا ولولقققهتعقققالى:

»)يتربصققققنبؤنفسققققهنأربعققققةأشققققهروعشققققرا
5
لققققالالسرخسققققي:فققققيسققققبب(

النالعقققدةمحقققهحقققكالنكقققاغ »وزقققوبالعقققدةعلقققىالمتقققوفىعنهقققازوزهقققا:

النالنكقققاغبقققالموتينتهقققيففنقققهيعمقققدللعمقققروم قققيمقققدةالعمقققرينهيقققه فتزقققب

«.)العدةحما منحموله
6
)

                                                           
1
 - 022اآلٌة :  -البمرة  
2
 432اآلٌة :  -البمرة  
3
ومسلم فً كتاب الطالق , باب وجوب االحداد فً «  42555كتاب الطالق , باب تحد المتوفى عنها زوجها رلم  رواه البخاري 

 1041» عدة الوفاة رلم 
4
 نشر وارة االولاف الكوٌتٌة 253-250اللإلإ والمرجان » رواه البخاري ومسلم  
5
 432البمرة : اآلٌة  
 222و .  2226 -ْىىىىىـ  2226،  2نثُىىىىىـاٌ ، غ  -ح شىىىىىًظ انىىىىىذٍٚ انغشخغىىىىىٙ ، داس انًؼشفىىىىى -انًثغىىىىىٕغ   6

،  2انمىىىىذط ، غ  -َائهىىىىح ْاشىىىىى صىىىىثش٘ ، يطثؼىىىىح انشعىىىىانح انًمذعىىىىٛح  -انًثصىىىىش انُىىىىٕس انمىىىىش ٌ  - 222

 6/ ص3جو ،  2227 -ْـ  2222
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رابعا : شروط وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها

حامقققلوبقققينالمتقققوفىفقققرقالفمهقققاءبقققينالمتقققوفىعنهقققازوزهقققاوهقققيحاوقققلغيقققر

عنهقققازوزهقققاالحامقققل.فشقققرطوزوبهقققاأ العقققدةعلقققىالمتقققوفىعنهقققازوزهقققا

هقققوالقققزواجالصقققحيمسقققواءكقققانمقققدخوال بهقققاأمال وسقققواءكانقققتتحقققيهأم

التحيه وهذاشرطالحاولغيرالحاملوعدتهاأربعةأشهروعشرا .

متققققوفىعنهققققازوزهققققاأنأمققققا ذاكانققققتحققققامال فالشققققرطفققققيوزوبهققققاعلققققىال

يكقققونالعمقققدصقققحيحا أوفاسقققدا  النالنكقققاغالفاسقققديوزقققبالعقققدة والفاسقققدمقققا

فمققدشققرطمققنشققروطصققحته.أمثلتققهأنومققن يتققزوجاالخققتفققيعققدةأختهققا

 أويتزوجالمعتدةفيعدتها أويتزوجالخامسةفيعدةالرابعة.)
1
)

 وجها خامسا : ممدار عدة المتوفى عنها ز

المتققققوفىعنهققققازوزهققققاأمققققاأنتكققققونحققققامال أوغيققققرحامققققل.أمققققا ذاكانققققت

حقققامال فمقققدذهقققبزمهقققورالفمهقققاء لقققىأنعقققدتهاتنتهقققيبو قققاحملهقققاسقققواء

كانقققتالمقققردةلليلقققةأمكثيقققرة.بمعنقققىأنهقققالقققوو قققعتحملهقققابعقققدوفقققاةزوزهقققا

بساعةففنعدتهاتكونلدانم توتحلللزواج.)
2
)

باسمقققامعلقققيوابقققنعبقققاسفقققي حقققد القققروايتينعنقققهوابقققنأبقققيليلقققىوذهققق

وسقققحنون لقققىأنالحامقققلالمتقققوفىعنهقققازوزهقققاتكقققونعقققدتهابؤبعقققداالزلقققين 

فؤيهمقققاتقققؤخرل قققتعقققدتهابقققه.ويكقققونذلقققن مقققابو قققاالحمقققل ذاتقققؤخرعقققن

أربعقققةأشقققهروعشقققرا  أوتكقققونبؤربعقققةأشقققهروعشقققرا  ذاكقققانو قققاالحمقققل

بلها.)ل
3
)

 

 

                                                           
شىىىشغ انضسلىىىاَٙ ػهىىىٗ يٕغىىىأ اإليىىىاو يانىىى  انًؤنىىىا: دمحم تىىىٍ ,  131/3بددددائع الصدددنائع , مصددددر سدددابك ذكدددره   1

ػثىىىذ انثىىىالٙ تىىىٍ ٕٚعىىىا انضسلىىىاَٙ انًصىىىش٘ األصْىىىش٘ ذؽمٛىىىك: غىىىّ ػثىىىذ انىىىشءٔف عىىىؼذ انُاشىىىش: يكرثىىىح 

 131/2و ، 1223 -ْـ 2212انماْشج انطثؼح: األٔنٗ،  -انصمافح انذُٚٛح 
شىىىشغ  -ؼشفىىىح يؼىىىاَٙ أنفىىىاظ انًُٓىىىاض يغُىىىٙ انًؽرىىىاض إنىىىٗ ي,  131/3بددددائع الصدددنائع, مصددددر سدددابك نفسددد    2

انشىىىٛخ دمحم انشىىىشتُٛٙ انخطٛىىىة ػهىىىٗ يىىىرٍ انًُٓىىىاض ألتىىىٙ صكشٚىىىا ٚؽٛىىىٗ تىىىٍ شىىىشف انُىىىٕٔ٘ ، داس إؼٛىىىـاء 

 22/7المغنً . مصدر سابك ذكره , و  003/3تٛشٔخ ،  -انرـشاخ انؼشتٙ 
نفكىىىش نهطثاػىىىح ٔانُشىىىش أتىىىٕ ػثىىىذ هللا دمحم تىىىٍ أؼًىىىذ األَصىىىاس٘ انمشغثىىىٙ ، داس ا –انعىىىايغ ألؼكىىىاو انمىىىش ٌ  3

انشىىىىٛخ دمحم  -عىىىىثم انغىىىىالو شىىىىشغ تهىىىىٕؽ انًىىىىشاو ,  471/3, و .  1223 -ْىىىىـ  2212،  2ٔانرٕصٚىىىىغ ، غ 

 -تىىىٍ إعىىىًاػٛم األيٛىىىش انُٛىىىـٙ انىىىـصُؼاَٙ ، ذؽمٛىىىك ػصىىىاو انىىىذٍٚ انصىىىثاتطٙ ٔػًىىىاد انغىىىٛذ ، داس انؽىىىذٚس 

 631/3ْـ  2212،  2انماْشج ، غ 
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فقققيالطقققالقيزقققبدفقققاالمهقققركقققامال  ذالقققمتكقققنلقققدأخقققذتمنقققهشقققيوا أودفقققا

معزققققال  أودفققققاتوابققققاالمهققققرالمعزققققلوالمإزققققل نأخققققذتمققققنالمهققققرزققققزءا 

نصقققفالمهقققرالمسقققمى نكقققانالطقققالقلبقققلالقققدخولوالخلقققوةالشقققرعية هقققذا ذا

لققميكققنالطققالقممابققلاسبققراءالعققامأوأنتتفققكمعققهعلققىالتنققازلعققنحمولهققا

الزوزيةأوبع ها.

والمهقققر)
1

( ويسقققمىبالصقققداقوبالنحلقققةهقققوالمقققالالقققذ أوزبقققهالشقققاراعلقققى

للزوزقققةفقققيعمقققدالقققزواجالصقققحيمأوفقققيالقققدخولبشقققبهة القققزوجوزعلقققهحمقققا 

يمققققول تعققققالى:))وآتققققواالنسققققاءصققققدلاتهننحلققققة(()
2

( وهققققوعطيققققةالزمققققة

وهديققةوازبققةيإديهققاالرزققلللمققرأةتؤليفققا لملبهققاوتكريمققا للققزواجبهققا ولهققذالققم

يكقققنالمهقققرركنقققا مقققنأركقققانعمقققدالقققزواج والشقققرطا مقققنشقققروطصقققحتهوال

فاذهواللزومهو نماكانحكما منأحكامهوأثرا منآثاره.ن

و نمقققاألقققزمبقققهالرزقققلعنقققدالقققزواجولقققيسالمقققرأةالنقققهالمقققادرعلقققى ح قققاره

واكتسقققابهوالنقققهسقققيكونرباالسقققرةورويسقققهاوالقققذ سقققيمومعلقققىنفماتهقققا كمقققا

المهققرأنالمققرأةعققادةهققيالتققيتزهققزنفسققهابققالمهرالققذ يدفعققهلهققاولققديكققون

سقققببا لمنقققاالقققزوجمقققنالتسقققرافقققيالطقققالقلمقققايترتقققبعليقققهمقققندفقققامقققإخر

الصققداقللمطلمققةودفققامهققرزديققدللمققرأةالتققيسققيتزوزهابعققدذلققنوهققوأي ققا 

 مانللمرأةعندالطالق
3
.





ويمكناننو ملزومالصداقا المهرالمسمىمنخاللمايؤتي

 التعجٌل والتؤجٌل فً المهر:

                                                           
1
 152-155,ص 1شارع ٌعموب بمصر ,  ج 0األسرة االسالمٌة , د. زكرٌا البري, مكتبة دار التؤلٌف بداٌة المجتهد فً أحكام   
2
 (.4سورة النساء, آٌة: ) 
و ،  2227 -ْىىىىـ  2222،  2د . ْٔثىىىىح انضؼٛهىىىىٙ ، داس انفكىىىىش انًؼاصىىىىش ، غ  -انفمىىىىّ اإلعىىىىاليٙ ٔأدنرىىىىّ   3

 6731, ص  3ج 
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عنققدمايققتماالتفققاقعلققىالققزواج فمققنالمعققروفأنققهيققتمتسققميةالمهققروكققلبلققد

مقققنالقققبالداسسقققالميةلهقققاع رفهقققافقققيذلقققنوالماعقققدةالشقققرعيةتمقققول:المعقققروف

عرفقققا كالمشقققروطشقققرطا  فقققفذاسقققميالمهقققر يصقققبمذلقققنحمقققا خالصقققا للمقققرأة 

تعزيلققهأوتؤزيلققهكلققهأوفمققنالممكققنأنيققتماالتفققاقعلققىدفعققهكققامال كلققه أ 

زعقققلالقققبعهمعزقققال والقققبعهمقققإزال  ولقققديكقققونالتؤزيقققل لقققىألقققرباالزلقققين

"الطققققالقأوالمققققوت" أولققققديكققققونلولققققتمعققققينأوأنيمسققققطعلققققىشققققهور 

والمعقققروففقققيفلسقققطينوخاصقققةفقققيلطقققااغقققزةأنالمهقققرينمسقققم لقققىثالثقققة

زءمنقققهتقققاباللمهقققرالمعزقققلألسقققام:زقققزءمنقققهمعزقققال  وزقققزءمنقققهمقققإزال  وزققق

ويسقققمىليمققققةعفققققذالبيققققت فهققققذاهققققوالققققدارجفققققيفلسققققطينتمريبققققا  والتؤزيققققل

يكقققوناللقققرباالزلقققين أمقققاالتقققابافتسقققتطياالمقققرأةطلبقققهفقققيأ ولقققتتشقققاء

حتققىفققيأثنققاءليققامالزوزيققةسققواءلبققلالققدخولأوبعققده.ولققدلققالالعلمققاء:"أن

المطلماتأربا)
1

:)

مققققدخولبهققققا وفققققرهلهققققامهققققرا معلومققققا فمققققدنهققققى االزواجأن.مطلمققققة1

يؤخقققذواممقققاأعطوهقققامقققنالمهقققرشقققيء يمقققول تعقققالى:))واليحقققللكقققمأن

تؤخذوامماآتيتموهنشيوا  الأنيخافاأاليميماحدود (()
2
.)

هقققا.مطلمقققةغيقققرمقققدخولبهقققاوالمختلقققىبهقققا ولقققدفقققرهلهقققامهقققرا معلومقققا ل2

نصقققققفالمهقققققرالمسقققققمى يمقققققول تعقققققالى:))و نطلمتمقققققوهنمقققققنلبقققققلأن

تمسوهنولدفر تملهنفري ةفنصفمافر تم(()
1
)

                                                           
1
, 6ج  2م ط 2556شارع الجمهورٌة , عابدٌن , الماهرة ,  14مكتبة وهبة , األسرة تحت رعاٌة اإلسالم, عطٌة  صمر ,  

 .302-301ص
2
 المصدر نفس    
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.مطلمقققةمقققدخولبهقققاولكقققنغيقققرمفقققروهلهقققامهقققرا فيزقققبلهقققامهقققرالمثقققل 3

يمققققول تعققققالى:))فمققققااسققققتمتعتمبققققهمققققنهنفققققآتوهنأزققققورهنفري ققققة وال

ترا يتمبهمنبعدالفري ة(()زناغعليكمفيما
2
)

.مطلمقققةغيقققرمقققدخولبهقققاوالمختلقققىبهقققاوغيقققرمفقققروهلهقققامهقققرا فلهقققا4

المتعقققةوالعقققدةعليهقققا يمقققول تعقققالى:))الزنقققاغعلقققيكم نطلمقققتمالنسقققاءمقققا

لقققمتمسقققوهنأوتفر قققوالهقققنفري قققة ومتعقققوهنعلقققىالموسقققالقققدرهوعلقققى

فحما علىالمحسنين(()الممترلدرهمتاعا بالمعرو
3
.)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثانً 

 النفمة 

 اوال :تعرٌــــف النفمـــة : 

                                                                                                                                                                      
1
 223سورة البمرة, آٌة: ) 
2
 (.24سورة النساء, آٌة: ) 
(.236سورة البمرة, آٌة: ) 3
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فقققالنونوالفقققاءوالمقققافأصقققـالن«نفقققك»النفمقققةمقققؤخوذةمقققنفدددً اللغدددة : -1

صققققحيحانيققققدلأحققققدهماعلققققىانمطققققااالشققققيءوذهابققققهواآلخققققرعلققققى خفققققاء

الشيءو غما ه)
1

 )

:نفقققكالبيقققانفالقققا :أ راج ونفقققكالقققزادينفقققكنفمقققا  ذافاالصقققلاالول:تمقققول

نفذ)
2

.)

ونفقققكالسقققعرنفالقققا :أ أنقققهيم قققيفقققاليكسقققدواليمقققف.والنفقققاقزمقققاالنفمقققة

منالدراهموأنفكالرزلأ افتمروذهبمالهونفكالشيء:فني.

المسققققكتمومنققققهالنفمققققةالنهققققاتم ققققيلوزههققققاومنققققهكققققذلنلولققققهتعققققالى:) ذا 

«)خشيةاسنفاق
3

(أ :خشيةالفناءوالنفاد وأنفكماله:صرفه

فالنفمققققةمققققاأنفمققققتأواسققققتنفمتعلققققىالعيققققالوعلققققىنفسققققن.واالصققققلاآلخققققر:

النفكوهوسربفياالرهلهمخلا لىمكان.

والنافمقققققاء:زحقققققرال قققققبواليربقققققواوليقققققلالنفمقققققةوالنافمقققققاءمو قققققايرلمقققققه

اليربقققوامقققنزحقققرهفقققفذاأتقققىمقققنلبقققلالماصقققعاء قققربالنافمقققاءبرأسقققهفقققانتفك

أ :خرج)
4

.)







 فً اصطالح الفمهاء :  -2

عرفهاالحنفيةبؤنها:اسدرارعلىالشيءبمابهبماإه)
5

.)

                                                           
1
ْـ( 722انشٔٚفؼٗ اإلفشٚمٗ )انًرٕفٗ: دمحم تٍ يكشو تٍ ػهٗ، أتٕ انفعم، ظًال انذٍٚ اتٍ يُظٕس األَصاس٘  نغاٌ انؼشب  ، 

 , فصـل النـون حـرف الماف 236,  23۲, ص  12جـ ،    ْـ 2222 -تٛشٔخ انطثؼح: انصانصح  -انُاشش: داس صادس 
2
هـ( المحمك: عبد السالم دمحم هارون 335مماٌٌس اللغة , أحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي, أبو الحسٌن )المتوفى:  

 5ج م. , 1373 -هـ 1333: دار الفكر عام النشر: الناشر

3
 155سورة اإلسراء , اآلٌة :  
ْىىىىـ( ذؽمٛىىىىك: يكرىىىىة 227)انًرىىىىٕفٗ:  انمىىىىايٕط انًؽىىىىٛػ يعىىىىذ انىىىىذٍٚ أتىىىىٕ غىىىىاْش دمحم تىىىىٍ ٚؼمىىىىٕب انفٛشٔص تىىىىادٖ 4

ذؽمٛىىىك انرىىىشاز فىىىٙ يؤعغىىىح انشعىىىانح تئشىىىشاف: دمحم َؼىىىٛى انؼشلغرٕعىىىٙ انُاشىىىش: يؤعغىىىح انشعىىىانح نهطثاػىىىح ٔانُشىىىش 

 . فصل النون باب الماف 236, ص  3ج  1220 -ْـ  2216نثُاٌ انطثؼح: انصايُح،  -ٔانرٕصٚغ، تٛشٔخ 
البناٌدددة شدددرح الهداٌدددة المإلدددف: أبدددو دمحم محمدددود بدددن أحمدددد بدددن موسدددى بدددن أحمدددد بدددن حسدددٌن الغٌتدددابى الحنفدددى    5

هدددـ  1425بٌدددروت, لبندددان الطبعدددة: األولدددى,  -هدددـ( الناشدددر: دار الكتدددب العلمٌدددة 055بددددر الددددٌن العٌندددى )المتدددوفى: 
  4470, ص  4م , ج 2555 -
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لمالكيققققةبؤنهققققا)كمققققاعرفهققققاابققققنعرفققققةمققققنا
1

مققققابققققهلققققواممعتققققادحققققال(:»

«)اآلدميدونسرف
2

.)

والمقققوام:بالكسقققرنشقققامالشقققيءوعمقققاده والمعنقققى:مقققابقققهنشقققامحقققالاآلدمقققي

المعتققاد وبقققذلنخقققرجمققابقققهلقققواممعتققادغيقققراآلدمقققيأومققابقققهحصقققوللقققوت

يلقققوتاآلدمقققيغيقققراآلدمقققيكقققالتبنللبهقققاوم وخقققرجأي قققا مقققالقققيسبمعتقققادفققق

كالحلو والفواكهففنهليسبنفمةشرعية.

دونسقققرف مقققاكقققانسقققرلا ففنقققهلقققيسبنفمقققةشقققرعية»وخقققرجأي قققا بمولقققه:

واليحكمبهاحاكم.

والمققرادبالسققرفالزاوققدعلققىالعققادةبققينالنققاسبققؤنيكققونزاوققدا علققىمققاينبغققي

ب) وعلىهذافالحـدشامـلللكسوةوالطعاموالشرا
3

.)

أمققققاالحنابلققققةفعرفوهققققابؤنهققققا)
4

كفايققققةمققققنيمونققققهخبققققزا وأدمققققا وكسققققوة(:»

«)ومسكنا وتوابعها
5

.)



ثانٌا: حكمة مشروعٌة النفمة

كققرم تبققارنوتعققالىالمققرأةأعشققمتكققريمسققواءكانققتأمققا أوأختققا أوزوزققة

لهقققاالنفمقققة وكفقققللهقققا قققمانحمولهقققا ومقققن قققمنتلقققنالحمقققوقالتقققيكفلهقققا

فمقققدأوزبهقققاللزوزقققةعلقققىزوزهقققابقققللقققميكتقققفبفيزابهقققاعلقققىالرزقققللزوزتقققه

بققققلأوزبهققققاحتققققىلمطلمتققققهفمققققدفققققرهالشققققاراالحكققققيمالعققققدةعلققققىالمطلمققققة

ـحتقققىتنم قققي ولكنقققهلقققم-ومنعهقققامقققنالقققزواجفقققيهقققذهالفتقققرة فتقققرةالعقققدة

بهاوسكنهاوملبسها.يتركهابدونأني منويكفللهامإنةطعامهاوشرا

                                                           
هدددـ( 061عبدددد الواحدددد السٌواسدددً المعدددروف بدددابن الهمدددام )المتدددوفى: فدددتل المددددٌر المإلدددف: كمدددال الددددٌن دمحم بدددن  1

 4470, ص  4ج  -بدون تارٌخ  ,  2الناشر: دار الفكر بٌروت ,ط 
2

ؼاشىىٛح انخششىىٙ ػهىىٗ يخرصىىىش عىىٛذ٘ خهٛىىم ، دمحم تىىىٍ ػثىىذ هللا تىىٍ ػهىىٙ ، انخششىىىٙ ، داس انكرىىة انؼهًٛىىح ، تٛىىىشٔخ 

 103, ص  4: ج و 2222ْـ /  22127، نثُاٌ ، غ 
 4470, ص  4شرح فتل المدٌر مصدر سابك ذكره : ج  3
كشدداف المندداع عددن مددتن اإللندداع المإلددف: منصددور بددن ٌددونس بددن صددالح الدددٌن ابددن حسددن بددن إدرٌددس البهددوتى  4

/  1الناشدددددر: دار الكتدددددب العلمٌدددددة , ط   -هدددددـ( تحمٌدددددك : هدددددالل مصدددددٌلحً مصدددددطفى1551الحنبلدددددى )المتدددددوفى: 
 453, ص  5 ج -1452

ؼاشىىٛح انىىشٔض انًشتىىغ شىىشغ صاد انًغىىرمُغ انًؤنىىا: ػثىىذ انىىشؼًٍ تىىٍ دمحم تىىٍ لاعىىى انؼاصىىًٙ انؽُثهىىٙ انُعىىذ٘  5

 . 323, ص  2ج ْـ،  2327 -ْـ( انُاشش: )تذٌٔ َاشش( انطثؼح: األٔنٗ 2321انُعذ٘ )انًرٕفٗ: 
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فؤوزقققبعلقققىالمطلقققكاسنفقققاقعليهقققاالنقققههقققوالقققذ بيقققدهعمقققدةالنكقققاغوهقققو

المتسققققببفققققيالطققققالق والنالعققققدةلحمققققهفهققققيممنوعققققةمققققنالققققزواجحتققققى

تنم قققيالعقققدةصقققيانةلماوقققه وأي قققا فمقققدتكقققونالمطلمقققةفميقققرةوالعاوقققللهقققا

يهقققالقققدفقققفذاألزمناهقققابالعقققدةومنعناهقققامقققنالقققزواجمقققاعقققدم نفقققاقالقققزوجعل

يقققإد ذلقققن لقققىهالكهقققاأوانحرافهقققالت قققمنلممقققةعيشقققها وهقققذامقققاالير قققاه

اسسقققالم لقققذلنألقققزمالمطلقققكبالنفمقققةعليهقققاحتقققىتنتهقققيفتقققرةالعقققدةالتقققيهقققي

حكمنحموله)
1

.)

نفمققةالمعتقققدةمققنطقققالقرزعقققيتزققب)-1
2

(لهقققااتفقققكالعلمققاءعلقققىأنالمعتقققدة

سققققواءكانققققتحققققامال أو-ابوالكسققققوةوالسققققكنىالطعققققاموالشققققر-مققققنالنفمققققة

حاوال)
3

( وذلنل دلةاآلتية:

وعلقققىالمولقققودلقققهرزلهقققنوكسقققوتهنبقققالمعروفالتكلقققف»لولقققهتعقققالى:-1

«)نفس الوسعها
4

.)











 وج  الداللة :

ـكمقققايقققر بعقققهالمفسقققرين وردتفقققيشقققؤنالمطلمقققاتوفيهقققا-أنهقققذهاآليقققة

بيقققانبؤنقققهيزقققبعلقققىوالقققدالطفقققلنفمقققةالوالقققداتوكسقققوتهنبقققالمعروفأ بمقققا

                                                           
عطار , دار الفكر للطباعة حكمة التشرٌع وفلسفت  للشٌخ علً احمد الجرجاوي , احد علماء االزهر , تنمٌل : خالد ال 1

 30, ص  2م  : ج 2553, 2والنشر , ط
الفواك  الدوانً على رسالة ابن أبً زٌد المٌروانً المإلف: أحمد بن غانم )أو غنٌم( بن سالم ابن مهنا, شهاب الدٌن  2

 -هـ 1415هـ( الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة تارٌخ النشر: 1126األزهري المالكً )المتوفى:  النفراوي
 25, ص  2م عج 1335

اإليىىىىاو ػىىىىالء انىىىىذٍٚ انكاعىىىىاَٙ انؽُفىىىىٙ ، داس انفكىىىىـش نهطثاػىىىىح ٔانُشىىىىش  -تىىىىذائغ انصىىىىُائغ فىىىىٙ ذشذٛىىىىة انشىىىىشائغ   3

,  2؛ الدددددرور المربدددددع مصددددددر سدددددابك ذكدددددره :: ج  253, ص  3ج و ،  2226 -ْىىىىىـ  2227،  2ٔانرٕصٚىىىىىغ ، غ 
 ؛  323ص 

233سورة البمرة , اآلٌة :   4
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زققرتبققهعققادةأمثققالهنفققيبلققدهنمققنغيققر سققرفوال لتققاربحسققبلدرتققهفققي

يسارهوتوسطهو لتاره)
1

.)

وجوممنـوعقققـةمقققنالتصقققرفواسكتسقققابكمقققا نهقققامحبوسقققةفقققيالعقققدةلحقققكالقققز

 ولمققاكقققاننفقققاحبسقققهاعاوققدا  ليقققهكانقققتكفايتهقققاعليققهوذلقققنالنكقققلمقققنكقققان

محبوسقققا بحقققكشقققخاكانقققتنفمتقققهعليقققهلعقققدمتفرغقققهلحازقققةنفسقققهكالما قققي

والم اربوالـعـامـلفيالصدلاتفلولمتكنكفايتهاعليهلهلكت)
2

.)

وبعققولتهنأحققكبققردهنفققيذلققن»لمولققهتعققالى:وكققذلن نهققافققيحكققمالزوزققة

(»
3
 فالممصقققققودبالبعقققققلهنقققققاالقققققزوج كمقققققاأنقققققهيلحمهقققققاطاللقققققهوشهقققققاره(

و يالإهفكانحكمهاكالزوزة)
4

()
5
.)

ولكقققناختلقققفالفمهقققاءفيمقققاتعتبقققربقققهالنفمقققةهقققلتكقققونبالكفايقققةأممنقققهبالتمقققدير

علىالنحوالتالي:

:لقققالوا:تعتبقققرالنفمقققةبكفايقققةالمقققرأة فيزقققبعلقققىالقققزوجمقققايكفيهقققااألحنددداف -

منالطعاموالشرابواسداموالدهن)
6

.)

وذهبقققوا لقققىأنالنفمقققةغيقققرممقققدرةبقققلتكقققونبحسقققبكفايقققةالمقققرأةالمالكٌدددة :-

ـأ كثيققرةاالكققلعققنمثلهققاوهققيمصققيبةنزلققتبققه تققزادمققا-فققفنكانققتأكولققة

الر اا)يكفيهافيذلن
7

.)

                                                           
،  2نثُىىىىـاٌ غ  -اإليىىىىاو أتىىىىٕ انفىىىىذاء انؽىىىىافع اتىىىىٍ كصٛىىىىش انذيشىىىىمٙ ، داس انفكىىىىش  -ذفغىىىىٛش انمىىىىش ٌ انؼظىىىىٛى  1

 203, ص  1ج و ،  1222 -ْـ  2212
 -اتٍ لذايح انًمذعٙ ػهٗ يخرصش أتٙ لاعى ػًشٔ تٍ ؼغٍٛ انؽضلٙ ، يكرثح انشٚاض انؽذٚصح  -انًغُٙ   2

, ص  4؛ بدائع الصنائع مصدر سابك ذكره : ج  235, ص  3:  ج و 2222 –ْـ  2222انشٚاض ، غ ، 
16 

 220سورة البمرة , اآلٌة :  3
فك الدٌن عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن لدامة الجماعٌلً الكافً فً فم  اإلمام أحمد المإلف: أبو دمحم مو  4

هـ( الناشر: دار الكتب العلمٌة 625الممدسً ثم الدمشمً الحنبلً, الشهٌر بابن لدامة الممدسً )المتوفى: 
, ص  2؛ الرور المربع مصدر سابك ذكره : ج  220, ص  3م , ج  1334 -هـ  1414الطبعة: األولى, 

323 
 1477, ص  0المغنً , مصدر سابك ذكره  : ج  5
,  4؛ بدائع الصنائع , مصدر سابك ذكره  ج  053, ص  4البناٌة شرح الهداٌة مصدر سابك ذكره : ج   6

23ص 
7
 104, ص  4شرح الخرشً مصدر سابك ذكره : جـ   
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كمقققاتقققزادالمر قققافقققيالنفمقققةعلقققىالمعتقققادحتقققىتمقققو علقققىكمقققاأنالنفمقققة

تكقققونبحسقققبالعقققادةالزاريقققةبقققينأهقققلبلقققدهمافيعتبقققرحقققالبلقققدهماوزمنهمقققا

وسعرهماونحوه)
1

.)

ويختلققققفالحكققققمعنققققدهمبققققينالمققققديموالزديققققد:المققققديملققققالوا: نالشددددافعٌة : -

-وهققوالمعتمققد-تكققونبحسققبف ققيالمققرأة.فققيالزديققدالنفمققةغيققرممققدرةبققل

ففنالنفمةممدرةبنفسهاوليسبحسبالكفاية

لالوا:يزبللمرأةمنالنفمةلدركفايتهابالمعروف)الحنابلة :-
2

.)

ذهبوا لىأنأكثرمنالنفمةرطالنبالبغداد )الظاهرٌة :
3

.)

ن ذانشرنقققا لقققىأحقققوالالمعتقققدةمقققننفمقققةوسقققكنىالمعتقققدةمقققنطقققالقبقققاو-2

طقققالقبقققاوننزقققدأنهقققا مقققاأنتكقققونحقققامالأوحقققاوال  فنفمقققةالبقققاونالحامقققل

وسكناهاوفيهاللفمهاءفيهذهالمسؤلةلوالن:





ـماذهب ليهابنحزممنأنهاليسلهانفمةوالسکنی) 1
4

.)

مةوالسكنى)ماذهب ليهزمهورالفمهاءمنأنلهاالنف- 2
5

.)

                                                           
1
 24, ص  2الفواك  الدوانً مصدر سابك ذكره : ج  
2
هـ( المحمك: 377شجاع المإلف: شمس الدٌن, دمحم بن أحمد الخطٌب الشربٌنً الشافعً )المتوفى: اإللناع فً حل ألفاظ أبً  

, انظر:  مغنً المحتاج مصدر سابك ذكره :   144, ص  2بٌروت , ج  –دار الفكر الناشر: دار الفكر  -مكتب البحوث والدراسات 
 426, ص  3ج 
3
هـ( الناشر: دار 456أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً المرطبً الظاهري )المتوفى: المحلى باآلثار المإلف: أبو دمحم علً بن     

 35, ص  15بٌروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تارٌخ ,  ج  -الفكر 
4
 202, ص  15المحلً,  مصدر سابك ذكره : ج  
5
 031, ص  4, البناٌة على الهداٌة مصدر سابك ذكره : ج  253بدائع الصنائع مصدر سابك ذكره : ص  
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واسققتدلابققنحققزملمققاذهققب ليققهمققنأنالبققاونالحامققلالنفمققةلهققاوالسققكنى:

يققققاأيهققققاالنبققققي ذاطلمققققتم»بققققؤناآليققققاتالققققواردةفققققيشققققؤنالمطلمققققاتوهققققي:

«)النسقققققـاءفطلمقققققوهنلعقققققدتهنوأخصقققققـواالعقققققدة...
1

( لقققققىآخقققققراآليقققققات

ونفمقققةالمطلمقققةطاللقققا رزعيقققا فمقققطالقققواردةفقققيالطقققالق نمقققاهقققيخاصقققةبسقققكنى

(
2

.)

أمازمهورالفمهاءفمداستدلواعلىلولهمبمايؤتي:

أسقققققكنوهنمقققققنحيقققققثسقققققكنتممقققققنوزقققققدكموالت قققققاروهن»لولقققققهتعقققققالى

لت ققققيمواعلققققيهنو نكققققنأوالتحمققققـلفققققـؤنفمواعلققققيهنحتققققىي ققققعنحملهققققن

(
3

.)



 

 

 

 

 

 

 

 المطلــــب الثالــــث

 المٌراث 

                                                           
1
 1سورة الطالق , اآلٌة  
2
 202, ص  15المحلى, مصدر سابك ذكره :  ج   
3
6سورة الطالق , اآلٌة  
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انالمققققرأةالمطلمققققة ذامققققاتزوزهققققاوهققققيفققققيالعققققدةففمققققاأنيكققققونالطققققالق

رزعيققققاأوغيققققررزعققققي فققققفذاكققققانالطققققالقرزعيققققافهققققيفققققيحكققققمالزوزققققة

وتنتمققلمققنعققدةالطققالق لققىعققدةالوفققاةوالطققالقالرزعققيهققوأنتكققونالمققرأة

طلمقققتبعقققدالقققدخولبهقققابغيقققرعقققوهوكقققانالطقققالقالولمقققرةأوثقققانيمقققرة

)والمطلمقققاتيتربصقققنبؤنفسقققهن–تعقققالى-فقققفذامقققاتزوزهقققاففنهقققاترثقققهلمولقققه

ثالثقققةلقققروءواليحقققللهقققنأنيكقققتمنمقققاخلقققك فقققيأرحقققامهن نكقققنيقققإمن

بقققا واليقققوماآلخقققروبعقققولتهنأحقققكبقققردهنفقققيذلقققن نأرادوا صقققالحاولهقققن

مثلالذ عليهنبالمعروف()
1
)

النبقققي ذاطلمقققتمالنسقققاءفطلمقققوهنلعقققدتهنوأحصقققوا)يقققاأيهقققا–تعقققالى-ولولقققه

العقققققدةواتمقققققوا ربكقققققمالتخرزقققققوهنمقققققنبيقققققوتهنواليخقققققرزن الأنيقققققؤتين

بفاحشققةمبنيققةوتلققنحققدود ومققنيتعققدحققدود فمققدشلققمنفسققهالتققدر لعققل

 يحققققدثبعققققدذلققققنأمققققرا()
2

الزوزققققة-سققققبحانهوتعققققالى-(.فمققققدأمققققر 

لمةأنتبمىفيبيتزوزهافيفترةالعدة.المط

أمققا ذاكانققتالمطلمققةالتققيمققاتزوزهققافزققؤةمطلمققةطاللققاباونققامثققلأنيكققون

الطلمققققةالثالثققققة أوأعطققققتالققققزوجعو ققققاليطلمهققققاأوكانققققتفققققيعققققدةفسقققق ال

عقققدةطقققالقففنهقققاالتقققرثوالتنتمقققلمقققنعقققدةالطقققالق لقققىعقققدةالوفقققاة.ولكقققن

ثفيهقققاالمطلمقققةطاللقققاباونقققامثقققل ذاطلمهقققاالقققزوجفقققيمقققرههنقققانحالقققةتقققر

موتققهمتهمققابمصققدحرمانهققاففنهققافققيهققذهالحالققةتققرثمنققهولققوانتهققتالعققدةمققا

لمتتزوج)
3

( ففنتزوزتفال رثلها)
4
.)



 الخاتمة 

                                                           
1
 220سورة البمرة  
2
 1سورة الطالق اٌة  
3
 433فرائر باب مٌراث المطلبة ص الحاشٌة العثٌمٌنٌة على زاد المستمنع المإلف: أبو البهاء, حازم خنفر , كتاب ال 
4
فتاوى إسالمٌة ألصحاب الفضٌلة العلماء إضافة إلى اللجنة الدائمة, ولرارات المجمع الفمهً المإلف )جمع وترتٌب( : دمحم بن  

بعة األولى, : الط2هـ جـ  1413: الطبعة الثانٌة, 1عبد العزٌز بن عبد هللا المسند الناشر: دار الوطن للنشر, الرٌار الطبعة: جـ 
53ص 3م , ج 1334 -هـ  1414: الطبعة األولى, 3هـ جـ  1413
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 لقققىوالقققدوافاأسقققبابهوتنقققاولالطقققالقمو قققوافقققيالخقققوه لقققىالتطقققرقبعقققد

بكققققلالطققققالقتعتققققر التققققياالحكققققامعققققنوالحققققديثبالتفصققققيل  ليققققهاللزققققوء

:يؤتيكماوهيوالتوصياتالنتاوجأهمبذكربحثيأختتمففننيأحواله 

القققزوزينبقققينالعشقققرةاسقققمرارمعهقققايسقققتحيلالتقققيللحقققاالتالشقققراتفهقققم:أوال 

مشققققروعيةبيققققانوبالتققققاليواال ققققرار المفاسققققدمققققنذلققققنعلققققىيترتققققبومققققا

.وأهميتهالطالق

والوزققةالققزوجمققنكققلعلققىالوالققاال ققرالزالققةالطققالقاالسققالمشققرا:ثاني ققا

اسققققتمراريصققققيرالققققزوزين بقققينالحققققالفسققققدتفقققفذا‘الطققققالقاسققققتمراربسقققبب

امح قققة  مفسقققدة النكقققاغ سقققوءمقققاالمقققرأةوحقققبسالنفمقققة القققزوجبقققفلزامو قققرر 

.العشرة

مزموعقققةمقققناآلثقققارالماليقققةالتقققيتقققؤتيبعقققدالفقققراقيترتقققبعلقققىالقققزوج:ثالث قققا

نتيزقققةللطقققالقتتمثقققلفقققيمقققإخرالصقققداقوهقققومبلققق ثابقققتفقققيوثيمقققةالقققزواج

بؤنقققهيسقققتحكعنقققدالمقققوتأوالطقققالق ونفمقققةالعقققدةوهقققيلقققدتمقققدربثالثقققةأشقققهر 

والنفمقققةعلقققىاالبنقققاء لقققىحقققينوصقققولهمسقققناالعتمقققادعلقققىأنفسقققهمففقققيتلقققن

فالسقققكنوالدراسقققةواسعاشقققةوالصقققحةوهقققذهتعتبقققرالفتقققرةيكقققونعليقققهمصقققاري

أعبققققاءماليققققةعليققققهالسققققيما نكققققانمققققنذو الققققدخلالمحققققدود وعليققققهحمققققوق

 الحا نةفيتمكينهامنالسكنبصفتهاحا نةوأزرةر اا.

عنقققدماتحقققدثالفرلقققههنقققانبعقققهاالثقققارالشقققرعيةالمترتبقققةعلقققىذلقققنرابعقققا:

كؤخققتطليمتققهوعمتهققاأوخالتهققالققىالمطلققكحققلزواجمققنكانققتتحققرمعمثققل

أوأنيتقققزوجبالخامسقققةتحقققلمحقققلالرابعقققةالتقققيطلمقققتوبانقققت وكقققانهقققإالء

محرماتعليهلبلالطالق وحلزواجالمطلمةبآخرغيرمطلمها

اتفقققكالفمهقققاءعلقققىمشقققروعيةالعقققدةوعلقققىوزوبهقققاعلقققىالمقققرأةعنقققدخامسقققا:

.وزودأسبابها



 انًصادس
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 انمشاٌ انكشٚى

:  انًرىىىىىٕفٗ) انُٛغىىىىىاتٕس٘ انًُىىىىىزس تىىىىىٍ إتىىىىىشاْٛى تىىىىىٍ دمحم تكىىىىىش أتىىىىىٕ،  اإلظًىىىىىاع .2

:  انطثؼىىىح ٔانرٕصٚىىىغ نهُشىىىش انًغىىىهى داس، ا أؼًىىىذ انًىىىُؼى ػثىىىذ فىىىؤاد:  انًؽمىىىك( ْىىىـ322

  و1222/ ْـ2210 األٔنٗ انطثؼح

 تىىٍ أؼًىىذ تىىٍ دمحم تىىٍ أؼًىىذ تىىٍ دمحم انٕنٛىىذ أتىىٕ، انًمرصىىذ َٔٓاٚىىح انًعرٓىىذتذاٚىىح  .1

 - انؽىىىىىذٚس داس( ، ْىىىىىـ020: انًرىىىىىٕفٗ) انؽفٛىىىىىذ سشىىىىىذ تىىىىىاتٍ انشىىىىىٓٛش انمشغثىىىىىٙ سشىىىىىذ

 (.1/72) و 1222 - ْـ2210: انُشش ذاسٚخ غثؼح تذٌٔ: انطثؼح انماْشج

 األٔغىىىاس َٛىىىم:  ُٚظىىىش،  انطىىىائٙ ػًىىىشاٌ تىىىٍ صىىىفٕاٌ ؼىىىذٚس يىىىٍ انؼمٛهىىىٙ أخشظىىىّ .3

 دمحم تىىىىٍ ػهىىىىٗ تىىىىٍ دمحم اإليىىىىاو - األخثىىىىاس عىىىىٛذ أؼادٚىىىىس يىىىىٍ األخثىىىىاس يُرمىىىىٗ شىىىىشغ

،  و 1222 ْىىىىىىىـ 2212 ، 2 غ ، انٕفىىىىىىىاء داس ، انثىىىىىىىاص أَىىىىىىىٕس ذؽمٛىىىىىىىك ، انشىىىىىىىٕكاَٙ

132/6 

 شىىىىىاسع 22،  ْٔثىىىىىح يكرثىىىىىح،  صىىىىىمش  ػطٛىىىىىح اإلعىىىىىالو، سػاٚىىىىىح ذؽىىىىىد األعىىىىىشج .2

 .321-322ص ،6ض  1غ و 1226،  انماْشج،  ػاتذٍٚ،  انعًٕٓسٚح

 أؼًىىىىذ تىىىىٍ دمحم انىىىىذٍٚ، شىىىىًظ: انًؤنىىىىا شىىىىعاع أتىىىىٙ أنفىىىىاظ ؼىىىىم فىىىىٙ اإللُىىىىاع .0

 انثؽىىىىىىٕز يكرىىىىىىة: انًؽمىىىىىىك( ْىىىىىىـ277: انًرىىىىىىٕفٗ) انشىىىىىىافؼٙ انشىىىىىىشتُٛٙ انخطٛىىىىىىة

    222 ص ، 1 ض،  تٛشٔخ – انفكش داس: انُاشش انفكش داس - ٔانذساعاخ

 

 داس يكرثىىىىح انثىىىىش٘، صكشٚىىىىا. د ، االعىىىىاليٛح األعىىىىشج أؼكىىىىاو فىىىىٙ انًعرٓىىىىذ تذاٚىىىىح .6

 201-202ص، 2ض،   تًصش ٚؼمٕب شاسع 2 انرأنٛا

 ، انؽُفىىىٙ انكاعىىىاَٙ انىىىذٍٚ ػىىىالء اإليىىىاو - انشىىىشائغ ذشذٛىىىة فىىىٙ انصىىىُائغ تىىىذائغ .7

 ، 3 ض،  و 2226 - ْىىىىىىىـ 2227 ، 2 غ ، ٔانرٕصٚىىىىىىىغ ٔانُشىىىىىىىش نهطثاػىىىىىىىح انفكىىىىىىىـش داس

     313 ص ، 1 ض::  ركشِ عاتك يصذس انًشتغ انشٔض   122 ص

 أؼًىىىذ تىىىٍ يٕعىىىٗ تىىىٍ أؼًىىىذ تىىىٍ يؽًىىىٕد دمحم أتىىىٕ: انًؤنىىىا انٓذاٚىىىح شىىىشغ انثُاٚىىىح .2

 داس: انُاشىىىىش( ْىىىىـ200: انًرىىىىٕفٗ) انؼُٛىىىىٗ انىىىىذٍٚ تىىىىذس انؽُفىىىىٗ انغٛرىىىىاتٗ ؼغىىىىٍٛ تىىىىٍ
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،   2ض،  و 1222 - ْىىىىىـ 2212 األٔنىىىىىٗ،: انطثؼىىىىىح نثُىىىىىاٌ تٛىىىىىشٔخ، - انؼهًٛىىىىىح انكرىىىىىة

 2272ص

 داس ، انذيشىىىىمٙ كصٛىىىىش اتىىىىٍ انؽىىىىافع انفىىىىذاء أتىىىىٕ اإليىىىىاو - انؼظىىىىٛى انمىىىىش ٌ ذفغىىىىٛش .2

 123 ص ، 2 ض،  و 1222 - ْـ 2212 ، 2 غ نثُـاٌ - انفكش

 تىىىٍ ٕٚعىىىا ػًىىىش أتىىىٕ: انًؤنىىىا ٔاألعىىىاَٛذ انًؼىىىاَٙ يىىىٍ انًٕغىىىأ فىىىٙ نًىىىا انرًٓٛىىىذ .22

( ْىىىىـ263: انًرىىىىٕفٗ) انمشغثىىىىٙ انًُىىىىش٘ ػاصىىىىى تىىىىٍ انثىىىىش ػثىىىىذ تىىىىٍ دمحم تىىىىٍ هللا ػثىىىىذ

 ػًىىىٕو ٔصاسج: انُاشىىىش انثكىىىش٘ انكثٛىىىش ػثىىىذ دمحم،  انؼهىىىٕ٘ أؼًىىىذ تىىىٍ يصىىىطفٗ: ذؽمٛىىىك

 (07/ 20، )ْـ 2327: انُشش ػاو انًغشب - اإلعاليٛح ٔانشؤٌٔ األٔلاف

 داس ، انمشغثىىىٙ األَصىىىاس٘ أؼًىىىذ تىىىٍ دمحم هللا ػثىىىذ أتىىىٕ – انمىىىش ٌ ألؼكىىىاو انعىىىايغ .22

،  272/3. ،  و 1223 - ْىىىىىىىـ 2212 ، 2 غ ، ٔانرٕصٚىىىىىىىغ ٔانُشىىىىىىىش نهطثاػىىىىىىىح انفكىىىىىىىش

 انىىىـصُؼاَٙ انُٛىىىـٙ األيٛىىىش إعىىىًاػٛم تىىىٍ دمحم انشىىىٛخ - انًىىىشاو تهىىىٕؽ شىىىشغ انغىىىالو عىىىثم

 ، 2 غ ، انمىىىىاْشج - انؽىىىىذٚس داس ، انغىىىىٛذ ٔػًىىىىاد انصىىىىثاتطٙ انىىىىذٍٚ ػصىىىىاو ذؽمٛىىىىك ،

 622/3 ْـ 2212

،  ػهىىىىٙ تىىىىٍ هللا ػثىىىىذ تىىىىٍ دمحم ، خهٛىىىىم عىىىىٛذ٘ يخرصىىىىش ػهىىىىٗ انخششىىىىٙ ؼاشىىىىٛح .21

 2 ض: و 2222/  ْىىىىـ 22227 غ ، نثُىىىىاٌ ، تٛىىىىشٔخ ، انؼهًٛىىىىح انكرىىىىة داس ، انخششىىىىٙ

 223 ص ،

 ػشفىىىىىح تىىىىٍ أؼًىىىىذ تىىىىٍ دمحم: انًؤنىىىىا انكثٛىىىىش انشىىىىشغ ػهىىىىٗ انذعىىىىٕلٙ ؼاشىىىىٛح .23

 غثؼىىىىح تىىىىذٌٔ: انطثؼىىىىح انفكىىىىش داس: انُاشىىىىش( ْىىىىـ2132: انًرىىىىٕفٗ) انًىىىىانكٙ انذعىىىىٕلٙ

    تؼذْا، ٔيا 033/1: انصغٛش انششغ ،362/1:  ذاسٚخ ٔتذٌٔ

 دمحم تىىىىٍ انىىىىشؼًٍ ػثىىىىذ: انًؤنىىىىا انًغىىىىرمُغ صاد شىىىىشغ انًشتىىىىغ انىىىىشٔض ؼاشىىىىٛح .22

( َاشىىىش تىىىذٌٔ: )انُاشىىىش( ْىىىـ2321: انًرىىىٕفٗ) انُعىىىذ٘ انؽُثهىىىٙ انؼاصىىىًٙ لاعىىىى تىىىٍ

 313 ص ، 1 ض، ْـ 2327 - األٔنٗ: انطثؼح

 ، خُفىىىىش ؼىىىىاصو انثٓىىىىاء، أتىىىىٕ: انًؤنىىىىا انًغىىىىرمُغ صاد ػهىىىىٗ انؼصًُٛٛٛىىىىح انؽاشىىىىٛح .20

 232 ص انًطهثح يٛشاز تاب انفشائط كراب
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 االصْىىىش ػهًىىىاء اؼىىىذ،  انعشظىىىأ٘ اؼًىىىذ ػهىىىٙ نهشىىىٛخ ٔفهغىىىفرّ انرشىىىشٚغ ؼكًىىىح .26

 ص ، 1 ض:   و1223، 1غ،  ٔانُشىىىىىش نهطثاػىىىىح انفكىىىىش داس،  انؼطىىىىىاس خانىىىىذ:  ذُمىىىىٛػ، 

22 

 تىىىٍ ػًىىىش تىىىٍ أيىىىٍٛ دمحم ػاتىىىذٍٚ، اتىىىٍ: انًؤنىىىا انًخرىىىاس انىىىذس ػهىىىٗ انًؽرىىىاس سد .27

-انفكىىىىش داس: انُاشىىىىش( ْىىىىـ2101: انًرىىىىٕفٗ) انؽُفىىىىٙ انذيشىىىىمٙ ػاتىىىىذٍٚ انؼضٚىىىىض ػثىىىىذ

 .  072/1، و2221 - ْـ2221 انصاَٛح،: انطثؼح تٛشٔخ

 انكشيىىىىٙ ٕٚعىىىىا تىىىىٍ يشػىىىىٙ،  ٔانًُرٓىىىىٗ اإللُىىىىاع ظًىىىىغ فىىىىٙ انًُرٓىىىىٗ ةاٚىىىىح .22

،  انشٔيىىىىىٙ ٕٚعىىىىىا سائىىىىىذ انًضسٔػىىىىىٙ، إتىىىىىشاْٛى ٚاعىىىىىش( ، ْىىىىىـ 2233 خ) انؽُثهىىىىىٙ

 األٔنىىىىٗ،: انطثؼىىىىح،  انكٕٚىىىىد ٔاإلػىىىىالٌ، ٔانذػاٚىىىىح ٔانرٕصٚىىىىغ نهُشىىىىش ةىىىىشاط يؤعغىىىىح

 221/3و 1227 - ْـ 2212

،  اإلعىىىاليٙ انًكرىىىة - - شىىىشف تىىىٍ ٚؽٛىىىٗ صكشٚىىىا اتىىىٕ انُىىىٕٔ٘،  انطىىىانثٍٛ سٔظىىىح .22

2623/3 

 انذائًىىىىىح، انهعُىىىىىح إنىىىىىٗ إظىىىىىافح انؼهًىىىىىاء انفعىىىىىٛهح ألصىىىىىؽاب إعىىىىىاليٛح فرىىىىىأٖ .12

 ػثىىىذ تىىىٍ انؼضٚىىىض ػثىىىذ تىىىٍ دمحم( : ٔذشذٛىىىة ظًىىىغ) انًؤنىىىا انفمٓىىىٙ انًعًىىىغ ٔلىىىشاساخ

 انصاَٛىىىىح، انطثؼىىىىح: 2 ظىىىىـ: انطثؼىىىىح انشٚىىىىاض نهُشىىىىش، انىىىىٕغٍ داس: انُاشىىىىش انًغىىىىُذ هللا

 - ْىىىىـ 2222 األٔنىىىىٗ، انطثؼىىىىح: 3 ظىىىىـ ْىىىىـ 2223 األٔنىىىىٗ، انطثؼىىىىح: 1 ظىىىىـ ْىىىىـ 2223

 03ص 3ض ، و 2222

 تىىىىٍ دمحم - انرفغىىىىٛش ػهىىىىى يىىىىٍ ٔانذساٚىىىىح انشٔاٚىىىىح فىىىىٙ تىىىىٍٛ انعىىىىايغ انمىىىىذٚش فىىىىرػ .12

 12/3،  و 2221 - ْـ 2223 ، 2 غ ، انخٛش داس ، انشٕكاَٙ دمحم تـٍ ػهـٗ

 انًؼىىىىشٔف انغٕٛاعىىىىٙ انٕاؼىىىىذ ػثىىىذ تىىىىٍ دمحم انىىىىذٍٚ كًىىىال: انًؤنىىىىا انمىىىىذٚش فىىىرػ .11

 -  ذىىىاسٚخ تىىىذٌٔ،  1 غ، تٛىىىشٔخ انفكىىىش داس: انُاشىىىش( ْىىىـ262: انًرىىىٕفٗ) انًٓىىىاو تىىىاتٍ

 2272 ص ، 2 ض

 ، 2 غ ، انًؼاصىىىىىش انفكىىىىىش داس ، انضؼٛهىىىىىٙ ْٔثىىىىىح.  د - ٔأدنرىىىىىّ اإلعىىىىىاليٙ انفمىىىىىّ .13

 6272 ص ، 2،ض و 2227 - ْـ 2222
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 انًطهىىىىك، دمحم تىىىىٍ هللا ػثىىىىذ. د. أ انطٛىىىىاس، دمحم تىىىىٍ هللا َػثىىىىذ. د. أ،  انًٛغىىىىش انِفمىىىىّ .12

غٍ يىىىىىَذاس،  انًٕعىىىىىٗ إتىىىىىشاْٛى تىىىىىٍ دمحم. د َٕ  انؼشتٛىىىىىح انًًهكىىىىىح - انشٚىىىىىاض نهَُّشىىىىىش، انىىىىى

 221ص ، 0ض،  و 1221 - ْـ 2233 انصاَٛح، غ ،  انغؼٕدٚح

 ةىىاَى تىىٍ أؼًىىذ: انًؤنىىا انمٛشٔاَىىٙ صٚىىذ أتىىٙ اتىىٍ سعىىانح ػهىىٗ انىىذٔاَٙ انفٕاكىىّ .10

: انًرىىىٕفٗ) انًىىىانكٙ األصْىىىش٘ انُفىىىشأ٘ انىىىذٍٚ شىىىٓاب يُٓىىىا، اتىىىٍ عىىىانى تىىىٍ( ةُىىىٛى أٔ)

 - ْىىىىىـ2220: انُشىىىىىش ذىىىىىاسٚخ غثؼىىىىىح تىىىىىذٌٔ: انطثؼىىىىىح انفكىىىىىش داس: انُاشىىىىىش( ْىىىىىـ2216

 10 ص ، 1 ػط و2220

 انفٛشٔص تىىىىىادٖ ٚؼمىىىىىٕب تىىىىىٍ دمحم غىىىىىاْش أتىىىىىٕ انىىىىىذٍٚ يعىىىىىذ انًؽىىىىىٛػ انمىىىىىايٕط .16

: تئشىىىشاف انشعىىىانح يؤعغىىىح فىىىٙ انرىىىشاز ذؽمٛىىىك يكرىىىة: ذؽمٛىىىك( ْىىىـ227: انًرىىىٕفٗ)

 ٔانرٕصٚىىىىىغ، ٔانُشىىىىىش نهطثاػىىىىىح انشعىىىىىانح يؤعغىىىىىح: انُاشىىىىىش انؼشلغرٕعىىىىىٙ َؼىىىىىٛى دمحم

 فصىىىىىىم 126 ص ، 3 ض 1220 - ْىىىىىىـ 2216 انصايُىىىىىىح،: انطثؼىىىىىىح نثُىىىىىىاٌ - تٛىىىىىىشٔخ

 .  انماف تاب انٌُٕ

 ظىىىض٘ اتىىىٍ هللا، ػثىىىذ تىىىٍ دمحم تىىىٍ أؼًىىىذ تىىىٍ دمحم انماعىىىى، أتىىىٕ انفمٓٛىىىح انمىىىٕاٍَٛ .17

 122 ،ص نثُاٌ ، تٛشٔخ ، انؼهًٛح انكرة داس انغشَاغٙ انكهثٙ

 أؼًىىىذ تىىىٍ هللا ػثىىىذ انىىىذٍٚ يٕفىىىك دمحم أتىىىٕ: انًؤنىىىا أؼًىىىذ اإليىىىاو فمىىىّ فىىىٙ انكىىىافٙ .12

 لذايىىىح تىىىاتٍ انشىىىٓٛش انؽُثهىىىٙ، انذيشىىىمٙ شىىىى انًمذعىىىٙ انعًىىىاػٛهٙ لذايىىىح تىىىٍ دمحم تىىىٍ

 2222 األٔنىىىىٗ،: انطثؼىىىىح انؼهًٛىىىىح انكرىىىىة داس: انُاشىىىىش( ْىىىىـ612: انًرىىىىٕفٗ) انًمذعىىىىٙ

 ، 1 ض:  ركىىىىىشِ عىىىىىاتك يصىىىىىذس انًشتىىىىىغ انىىىىىشٔض   112 ص ، 3 ض،  و 2222 - ْىىىىىـ

 313 ص

 انىىىذٍٚ صىىىالغ تىىىٍ ٚىىَٕظ تىىىٍ يُصىىىٕس: انًؤنىىىا اإللُىىاع يىىىرٍ ػىىىٍ انمُىىىاع كشىىاف .12

 ْىىىىالل:  ذؽمٛىىىىك( ْىىىىـ2202: انًرىىىىٕفٗ) انؽُثهىىىىٗ انثٓىىىىٕذٗ إدسٚىىىىظ تىىىىٍ ؼغىىىىٍ اتىىىىٍ

 ،162/0،  -2221/  2 غ،  انؼهًٛح انكرة داس: انُاشش  -يصطفٗ يصٛهؽٙ

 يُظىىىٕس اتىىىٍ انىىىذٍٚ ظًىىىال انفعىىىم، أتىىىٕ ػهىىىٗ، تىىىٍ يكىىىشو تىىىٍ دمحم،   انؼىىىشب نغىىىاٌ .32

 تٛىىىىشٔخ - صىىىىادس داس: انُاشىىىىش( ْىىىىـ722: انًرىىىىٕفٗ) اإلفشٚمىىىىٗ انشٔٚفؼىىىىٗ األَصىىىىاس٘
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 ؼىىىىـشف انُىىىىـٌٕ فصىىىىـم ، 136 ، 132 ص ، 21 ظىىىىـ،    ْىىىىـ 2222 - انصانصىىىىح: انطثؼىىىىح

 انماف

 2226 ، 2 غ ، نثُىىىىـاٌ - انًؼشفىىىىح داس ، انغشخغىىىىٙ انىىىىذٍٚ شىىىىًظ - انًثغىىىىٕغ .32

 يطثؼىىىىىح ، صىىىىىثش٘ ْاشىىىىىى َائهىىىىىح - انمىىىىىش ٌ انُىىىىىٕس انًثصىىىىىش - 222.  و 2226 - ْىىىىىـ

 6ص/ 3ض،  و 2227 - ْـ 2222 ، 2 غ ، انمذط - انًمذعٛح انشعانح

 تىىىٍ انؽهىىىٛى ػثىىىذ تىىىٍ أؼًىىىذ انؼثىىىاط أتىىىٕ انىىىذٍٚ ذمىىىٙ: انًؤنىىىا انفرىىىأٖ يعًىىىٕع .31

 لاعىىىىى تىىىىٍ دمحم تىىىىٍ انىىىىشؼًٍ ػثىىىىذ: ق انًؽىىىىك( ْىىىىـ712: انًرىىىىٕفٗ) انؽشاَىىىىٙ ذًٛٛىىىىح

 انًًهكىىىىح انُثٕٚىىىىح، انًذُٚىىىىح انشىىىىشٚا، انًصىىىىؽا نطثاػىىىىح فٓىىىىذ انًهىىىى  يعًىىىىغ: انُاشىىىىش

 .221ص ،72ص ،2يط2220/ْـ2226: انُشش ػاو انغؼٕدٚح انؼشتٛح

 األَذنغىىىٙ ؼىىىضو تىىىٍ عىىىؼٛذ تىىىٍ أؼًىىىذ تىىىٍ ػهىىىٙ دمحم أتىىىٕ: انًؤنىىىا تاٜشىىىاس انًؽهىىىٗ .33

 تىىىذٌٔ: انطثؼىىىح تٛىىىشٔخ - انفكىىىش داس: انُاشىىىش( ْىىىـ206: انًرىىىٕفٗ) انظىىىاْش٘ انمشغثىىىٙ

 22 ص ، 22 ض،   ذاسٚخ ٔتذٌٔ غثؼح

 ؼغىىىىٍٛ تىىىىٍ ػًىىىىشٔ لاعىىىىى أتىىىىٙ يخرصىىىىش ػهىىىىٗ انًمذعىىىىٙ لذايىىىىح اتىىىىٍ - انًغُىىىىٙ .32

،   و 2222 – ْىىىىىىىـ 2222 ، غ ، انشٚىىىىىىىاض - انؽذٚصىىىىىىىح انشٚىىىىىىىاض يكرثىىىىىىىح ، انؽضلىىىىىىىٙ

222/7 

 دمحم انشىىىىىىٛخ شىىىىىىشغ - انًُٓىىىىىىاض أنفىىىىىىاظ يؼىىىىىىاَٙ يؼشفىىىىىىح إنىىىىىىٗ انًؽرىىىىىىاض يغُىىىىىىٙ .30

 داس ، انُىىىٕٔ٘ شىىىشف تىىىٍ ٚؽٛىىىٗ صكشٚىىىا ألتىىىٙ انًُٓىىىاض يىىىرٍ ػهىىىٗ انخطٛىىىة انشىىىشتُٛٙ

 ،172/3،  تٛشٔخ - انؼشتٙ انرـشاخ إؼٛـاء

 انؽغىىىٍٛ أتىىىٕ انىىىشاص٘، انمضُٔٚىىىٙ صكشٚىىىاء تىىىٍ فىىىاسط تىىىٍ أؼًىىىذ،  انهغىىىح يمىىىاٚٛظ .36

 ػىىىىىاو انفكىىىىىش داس: انُاشىىىىىش ْىىىىىاسٌٔ دمحم انغىىىىىالو ػثىىىىىذ: انًؽمىىىىىك( ْىىىىىـ320: انًرىىىىىٕفٗ)

 0 ض. ، و2272 - ْـ2322: انُشش
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