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 ))بــضى اهلل انرمحٍ انرحٍــــــــى(( 

أٌَُّهَا اننَّبًُِّ إِرَا طَهَّمْتُىُ اننِّضَاءَ فَطَهِّمُىهٍَُّ نِعِذَّتِهٍَِّ وَأَحْصُىا انْعِذَّةَ وَاتَّمُىا ٌا  }

انهَّهَ رَبَّكُىْ نَا تُخْرِجُىهٍَُّ يٍِْ بٍُُىتِهٍَِّ وَنَا ٌَخْرُجٍَْ إِنَّا أٌَْ ٌَأْتِنيَ بِفَاحِشَتٍ 

وَيٍَْ ٌَتَعَذَّ حُذُودَ انهَّهِ فَمَذْ ظَهَىَ ََفْضَهُ نَا تَذْرِي يُبٍَِّنَتٍ وَتِهْكَ حُذُودُ انهَّهِ 

 { نَعَمَّ انهَّهَ ٌُحْذِثُ بَعْذَ رََٰنِكَ أَيْرًا

 ))صذق اهلل انعظٍى ((

 [1]صىرة انطالق  اٌت  
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 االهذاء

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

 َسهكه

 واألفعال احلسنح. فهى ٌثخم عهًَّ طٍهح حٍاتهصاحة انىجه انطٍة، 

 )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.

اعذوًَ تكم إىل اخىتً واخىاتً وأصذقائً، ومجٍع يٍ وقفىا جبىاري وس

 يا ميهكىٌ، ويف أصعذج كثريج

 إىل مجٍع يٍ تهقٍَّتُ ينهى اننصح وانذعى

 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 يظس حمًٌد حيٍى (  جو إىل أستاذي اندكتٌز ) أ.و.أتٌفإَين 

بانشكس ًانتقدٌس انري نٍ تفٍو أي كهًات  –ًاملشسف عهى حبثً  

 حقو ، فهٌال يثابستو ًدعًو املستًس يا مت ىرا انعًم .

ًبعدىا فانشكس يٌصٌل نكم أساترتً انرٌٍ تتهًرت عهى أٌدٌيى يف 

 و حضساتكى انٌٍو .كم يساحم دزاسيت حتى أتشسف بٌقٌيف أيا
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 الممدمة

الرحًالرحمنهللابسم

كافة،الحٌاةجوانبفتناولتوأحكامه،الشرعشعائرأظهرالذيهللالحمد

للشرٌعةوكاشفٌنمبٌنٌنوأنبٌاءرسالفأرسلوتبٌانا،شًءلكلمفصلةفجاءت

متبعٌن،النهجفًبعلماءوأخلفهمأجمعٌن،علٌهموسالمههللافصلواتالربانٌة،

بالتوفٌك،المستنبطٌنأولئنفخصاالجتهاد،مسلنعنهمٌؤثرلمفٌماٌسلكون

امامتشعبةفأصبحتوالتدلٌكالبحثموضعمعهموالنوازلالحوادثفكانت

بعد....

أحكإإامتبٌإإانفإإًمعرفإإةطالإإبلكإإلوملجإإأالإإدفٌن،الكنإإزهإإوالتفسإإٌرعلإإمفإإ ن

ومظهإإإرحكإإإم،ومبإإإٌنحإإإك،وكاشإإإ فٌإإإه،المتنإإإازعفإإإًفصإإإلولإإإولالشإإإرٌعة،

.معناهوللحكمرونمهللفظ

التتولإإإ آٌإإإاتاألحكإإإام،عنإإإدحإإإدودالمفإإإاهٌمالتشإإإرٌعٌةالمتعلمإإإـة،بإإإـالحالل

والحإإإإإرام،أوالعمإإإإإابوالثإإإإإوابالمتحممإإإإإةلاٌتهإإإإإافإإإإإًالوجإإإإإـوبوالحرمإإإإإـة

واالسإإإإتحبابوالكراهإإإإةواالباحإإإإةدبإإإإلتتعإإإإد حإإإإدودذلإإإإنالإإإإىالامإإإإةأمإإإإةاو

 ستمدمموماتهممـاٌرٌدههللاتعالى.عالمٌ

إنآٌإإإإةالحكإإإإمالتشإإإإرٌعًلهإإإإااسإإإإلوبهاوطرٌمإإإإةعرضإإإإها،وهإإإإًتعبإإإإرعإإإإن

مغزاهإإإـاالتشإإإرٌع،بإإإلٌتعإإإد الإإإـًوظإإإـائ ذاتابعإإإـاد،فمإإإنخإإإاللالإإإنص

التشإإإرٌعً،ٌكتشإإإ التإإإداخلالمعرفإإإًبإإإٌنالعلإإإوموالمعإإإار المختلفإإإة،وهإإإذا

،فإإإـالنصالتإإإـشرعًتتإإإـوافرفٌإإإـهعلإإإـومواختصاصإإإاتأمإإإرالسإإإبٌلالإإإـىنفٌإإإـه

،تكإإإادتكإإإوناألوضإإإآمإإإنبإإإٌنآٌإإإاتالمإإإـرآنالكإإإـرٌم،إالأنعملٌإإإـةالتركٌإإإز

علإإىجانإإبدونآخإإر،هإإوالإإذيٌفإإرزهإإذاالنإإوعمإإنالمعرفإإةاواالتجإإاهعإإـن

لٌإإإإره،فٌتنإإإإاولالإإإإنصاالبعإإإإاداالجتماعٌإإإإةوالنفسإإإإٌةوالسٌاسإإإإٌةوااللتصإإإإادٌة

واالخاللٌإإإإإة،وربمإإإإإاأكثإإإإإرمإإإإإنذلإإإإإن،فضإإإإإالعإإإإإنخاصإإإإإٌتهالرئٌسإإإإإةفإإإإإً

التشرٌعاتواألحكام.
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فإإًهإإذاالبحإإثتنإإاولوالهمٌإإةموضإإوعاحكإإامالطإإالقفإإًحٌاتنإإارلبإإتفإإً

تالمإإإإإنهجاالسإإإإإتمرائًواتبعإإإإإ(دراسإإإإإةآٌإإإإإاتاالحكإإإإإامفإإإإإًسإإإإإورةالطإإإإإالق)

.واالدلةوالتفاسٌرللنصوص

وابإإإإرزالصإإإإعوباتالتإإإإًواجهتنإإإإًهإإإإًللإإإإةالدراسإإإإاتالتإإإإًتناولإإإإتالسإإإإورة

المباركة.واعتمدتفًدراسةبحثًمصادر:

الكشإإإإا عإإإإنحمإإإإائكالتنزٌإإإإلوللرزلإإإإانًمناهإإإإلالعرفإإإإانفإإإإًعلإإإإومالمإإإإرآن

الإإإإدرالمنثإإإإورفإإإإًالتفسإإإإٌرزمخشإإإإريللوعٌإإإإوناأللاوٌإإإإلفإإإإًوجإإإإوهالتأوٌإإإإل

دالإإرحمنبإإإنأبإإًبكإإرالسإإإٌوطًوفضإإائلالمإإإرآنالمإإأثور،جإإاللالإإإدٌنعبإإ

روائإإإعالتفسإإإٌر.تفسإإإٌرالمرطبإإإًأسإإإبابنإإإزولالمإإإرآنللواحإإإديووللنََّسإإإف ً

وروحالمعإإإانًفإإإًتفسإإإٌرالمإإإرآنالعظإإإٌموالسإإإبعالمثإإإانًل لوسإإإًللصإإإابونً

وكذلنكتباالحادٌثوالرواة.تفسٌرآٌاتاألحكامللساٌس

فًتمنثالثمباحثتناولوالبحثٌتكون

الإإإإإىسإإإإإورةتمفهإإإإإومالسإإإإإورةلغإإإإإةواصإإإإإطالحاثإإإإإمتطرلإإإإإالمبحثثثثثث االول -

زولهاوعدداٌاتهاومكاننزولها.الطالقمنحٌثسببن

اٌإإاتالتإإًتتنإإاولاحكإإامالطإإالقوسإإببنزولهإإاالمبحثثث الثثثاني فإإًتثإإمتناولإإ-

واالحكامالشرعٌةالخاصةبالسورة

العإإدةفإإًالإإىاحكإإامالعإإدةوسإإببنإإزولاٌإإاتحثثث الثالثثثالمبفإإًتثإإمتطرلإإ-

مننزولها.السورةالمباركةوالحكمة

فإإإًدراسإإإةتثبٌإإإتاهإإإمالنتإإإائجالتإإإًتوصإإإلتالٌهإإإاثإإإمكانإإإتفإإإًنهاٌإإإةهإإإذهال-

هذهالدراسة

 لدم من كل إلى الجزيل بالشكر أتوجه كما هذا، بعملي موفما أكون أن هللا أرجو إني

 المتواضع العمل هذا في عونا لي

 ومأمول مسؤول خير فإنه واآلخر األول في هلل والحمد
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 االول المبحـــث

 ومكان الطالق سورة ايات عدد ومعرفه  الطالق وسورة االحكام ياتآ مفهوم

 نزولها

السإإورةمعنإإىمعرفإإهمإإنالبإإدالقالطإإسإإورةبهإإاجإإاءتالتإإًاالٌإإاتولمعرفإإه

:هومهااللغويواالصطالحً،البدمنمعرفةمفنزولهاوسبب



منزلإإإةبعإإإدمنزلإإإةألنهإإإا،معروفإإإةالمإإإرآنومإإإن،المنزلإإإة:لغثثثة السثثثورة:  اوال

،والعالمإإإةوحسإإإنالبنإإإاءمإإإنطإإإالومإإإا،والشإإإر ،األخإإإر مإإإنممطوعإإإة:

)،الحائطعروقمنوعرق
1

.)

 

:وٌمكإإإنتعرٌفهإإإااصإإإطالحا :بأنهإإإاطالعإإإةمسإإإتملةلإإإالالرولإإإانًواصثثثطالحا :

منآٌاتالمرآنذاتمطلعوممطع)
2

.)

 ثانيا : الطالق 

اإلرسإإإإالوهإإإإو،اإلطإإإإالقمإإإإنمشإإإإتك،الوثإإإإاقحإإإإل: اللغثثثثة فثثثثي والطثثثثالق

)البذلكثٌرأيبالخٌرالٌدطلكوفالن،والترن
3

.)

حلللل يد ولللال ،يوملللناق ،طاللل  ي مللل مللل ددق وأ طر لللقل  لللن مولللالق ،و لللور ط قلللدق  هعنىىى القىىىال  

وأ حللل موللالل ،عقلل  كالل ق د لل  يدالللرح عللق يد للنا  ،للل يد وللال يد،الالل أق ، لل   لل  يد،للرو ق 

،يومنا    حل يد وال يد،س     غور يد،رو  )
4
.) 

                                                           
1
المإإإإاموسالمحإإإإٌط،لإإإإلبإإإإنٌعمإإإإوبالفٌإإإإروزآبإإإإادي،تحمٌإإإإك:عبإإإإدالخإإإإالكالسإإإإٌدعبإإإإدالخإإإإالك،مكتبإإإإةاإلٌمإإإإان،:ٌنظإإإإر

مادة"سورة"355م(ص2119)1مصر،ط
2
الزرلإإإان،تحمٌإإإك:لإإإرارأحمإإإدومرلإإإً،دارالكتإإإابالعربإإإً،ٌنظإإإر:مناهإإإلالعرفإإإانفإإإًعلإإإومالمإإإرآن،لعبإإإاءالعملإإإٌم

285/1م(2112،)4بٌروت،ل
3
،)روت:دار1العوائشإإإإة،حسإإإإٌنبإإإإنعإإإإودة،ط،الموسإإإإوعةالفمهٌإإإإةالمٌسإإإإرةفإإإإًفمإإإإهالكتإإإإابوالسإإإإنةالمطهإإإإرةٌنظإإإإر:

.241/5ابنحزم(،

 
شللللرش يددمحمللللوب ن يددمحملللر وا  يدن ولللل  كقللللن طللللإ   -ودفلللل م يد،ا للل ر طغالللل  يد،،إلللل ر ةدلللن طالر للللل طاللللل ي  (ٌنظإإإر:4

 ق972/3 ور،ت ق  -يد،ا  ر أل   زكري  ي،ون    شرح يدا ،أ ق دير ةحوـ ء يدإـريت يدالر   



4 
 

حل موال يدا  شق و، حل كْ ال يدا  ش  قفظ يد نا ،ي، ل. و، ر ع موال يدا  ش  وشرعاً 

   يد، ل و، يد،آل  قفظ طنص ص )
1

. )  

ابإإنونمإإل،اللغإإويمدلولإإهأفإإرادلإإبع موافإإكوهإإو،فمإإطالتإإزوٌجعمإإدةحإإل

)بتمرٌرهالشرعوردجاهلًلفظهو:لالأنهالحرمٌنإمامعنحجر
2
).

صإإإإحٌآفإإإإًكمإإإإاالمصإإإإر بالنسإإإإاءعنإإإإههللارضإإإإًمسإإإإعودابإإإإنسإإإإماهاولإإإإد

(...الطولىبعدالمصريالنساءسورةلنزلت)البخاري

ٌمإإإالوالمحفوظإإإا المصإإإريأر ال:فمإإإال،الإإإداوديوأنكإإإره):اآللوسإإإًلإإإال

ردبأنإإإهحجإإإرابإإإنوتعمبإإإه،صإإإغر واللصإإإر :المإإإرآنسإإإورمإإإنلشإإإًء

أخإإإإإرجولإإإإإد،نسإإإإإبًأمإإإإإروالطإإإإإولوالمصإإإإإر،مسإإإإإتندبإإإإإالالثابتإإإإإةل خبإإإإإار

)(الطولٌٌنطولى:لالأنهثابتبنزٌدعنالبخاري
3

.)

السإإإإورةعإإإإناحتإإإإرازا بالمصإإإإريوصإإإإفهامسإإإإعودوابإإإإن):عاشإإإإورابإإإإنلإإإإال

التإإإًالمصإإإح فإإإًالرابعإإإةالسإإإورةهإإإًالتإإإًالنسإإإاءسإإإورةباسإإإمالمشإإإهورة

)(واجدةنفسمنخلمكمالذيربكماتمواالناسٌأٌهاوأولها
4
).

ٌترتإإإبومإإإـا،بإإإالطالقالمتعلمإإإةاألحكإإإامتضإإإمنتألنهإإإاالطإإإالقبسإإإورةسإإإمٌت

..والسكنًوالنفمةالعـدةمنالطالقعلى

آٌإإإاتمصإإإلآنطلإإإكمإإإالالبإإإاالفمهإإإًالمصإإإطلآفإإإً: األحكثثثام آيثثثات مفهثثثوم و

.العملٌةالشرعٌةاألحكـامتتناولالتًالمرآنٌةاآلٌاتعلىاألحكام

نتتشإإإرٌعاتوآل ٌإإإاتاألحكإإإامعإإإد،ةتعرٌفإإإات،ومنهإإإا:إن،هإإإااآلٌإإإاتالتإإإًتضإإإم،

إإإإة،) كلٌ،
5

(وإن،هإإإإااآلٌإإإإاتالتإإإإًتتعل،إإإإكبغإإإإر الفمٌإإإإهالسإإإإتنباطهمنهإإإإاحكمإإإإا 

ناألحكإإإامالفمهٌإإإةالتإإإًتتعل،إإإكبمصإإإالآالعبإإإاد شإإإرعٌا ،أواآلٌإإإاتالتإإإًتتضإإإم،

                                                           
رد يد،،إلللل ر كقللللن يدللللالر يد،نإلللل ر يد، دللللن  ي لللل  ك  للللالي ق ن وطللللو   لللل  ك،للللر  لللل  ك للللال يدالسيللللس ك  للللالي  ياظللللر  (1

 . 575/9مق 1229 - ـ 1119 ور،ت يد  الل  يدث يولق - ـ( يدا شر  دير يدف ر1929ن  يدالطدمحم   يد،اف  )يد،إ  
2
)بٌإإإروت:دارالمعرفإإإة،1ابإإإنحجإإإر،أحمإإإدبإإإنعلإإإًأبإإإوالفضإإإلالعسإإإمالنً،فإإإتآالبإإإاريشإإإرحصإإإحٌآالبخإإإاري،ط

346/9هـ(1397
3
(،وأرادبإإإإإذلنسإإإإإإورة764،رلإإإإإمالحإإإإإدٌث124صإإإإإحٌآالبخإإإإإاري،كتإإإإإاباألذان،بإإإإإابالمإإإإإراءةفإإإإإإًالمغإإإإإرب،ص

،)2األعإإإإرا "اآللوسإإإإً،شإإإإهابالإإإإدٌنالسإإإإٌدمحمإإإإود،روحالمعإإإإانًفإإإإًتفسإإإإٌرالمإإإإرآنالعظإإإإٌموالسإإإإبعالمثإإإإانً،ط
324/14م،2115-هـ1426بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،

4
1النساء،اآلٌة:
 ش.1384إٌران،مرکزمدٌرٌةالحوزةالعلمٌةفًلم،د.ط،-مدخلعلمالفمه،رضااالسالمً،لم5
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المإإإرادمإإإن األحكإإإامالشإإإرعٌةهإإإًاألحكإإإامالعملٌإإإة،فإإإًدنٌإإإاهموأ.خإإإراهم.وأن،

کإإإإـالطهارةوالصإإإإإالةوالصإإإإإوموالزكإإإإإاةوالخمإإإإسوالحإإإإإج،ولٌرهإإإإإا،ولٌسإإإإإت

األحكاماالعتمادٌةأواألخاللٌة)
1

.) 

منهذهالتعارٌ ،وإن،ماالممصوداإلشارة وأن،هالٌمصدمعنىاصطالحًخاص،

ٌمكنأنٌستفادمنهاحكمإلىالمعنىاللغويآلٌاتاألحكاموهً:اآلٌاتالتً

شرعً.)
2

)

  آياتها عدد:  اـــثالث

:األلوسإإإًولإإإال،آٌإإإةعشإإإرةاثنتإإإاآٌاتهإإإاعإإإددأنعلإإإىالمفسإإإرٌنأكثإإإرذهإإإب

)عداهوفٌما،آٌةعشرةإحد البصريففًآٌاتهاعددفًاختل 
3

)،

عشإإإرةثإإإالثأو،عشإإإرةاثنتإإإاأو،عشإإإرةإحإإإد وهإإإً):الزمخشإإإريولإإإال

)(آٌة
4

.)

-:مواضعثالثةفًاختالفهم)):المخلالتًالعالمةلال

لعإإإدمالبإإإالونٌعإإإدهولإإإمالكإإإالمالنمطإإإاع"الشإإإامًعإإإده(اآلخإإإروالٌإإإوم): األول

المشاكلة

للمشإإإاكلةوالكإإإوفًوالمكإإإًاألخٌإإإرالمإإإدنًعإإإده(مخرجإإإالإإإهٌجعإإإل): والثثثثاني

،الكالمانمطاعلعدمالبالونٌعدهلمو

()األلبإإإإابوٌإإإإأولى): الثالثثثث
5
والنعمإإإإادالمشإإإإاكلةلوجإإإإوداألولالمإإإدنًعإإإإده(

)((الكالمانمطاعلعدمالبالونٌعدهولم،نظائرهعدعلىاإلجماع
6

.)

إحإإإد البصإإإريوعنإإإد،آٌإإإةعشإإإرةاثنتإإإاأنهإإإاعلإإإىالجمهإإإورأن:والخالصإإإة

هللاجعإإإللإإإد):تعإإإالىلولإإإهعنإإإدتنتهإإإًعنإإإدهالثانٌإإإةاآلٌإإإةإنحٌإإإثآٌإإإةعشإإإرة
                                                           

 هـ.1،1412إٌران،مؤسسهآلالبٌت،ط-وسائلالشٌعة،لبنحسنالحرالعاملً،لمٌنظر:1
،7،جعفرالصادلًالفدکً،مجلةالبحوثالفمهٌة،السنة«خمسآراءفًعددآٌاتأحكامالمرآنالكرٌم»ٌنظر:2

 ش.4،1391الرلم
3
2112هـ1423،)4مناهلالعرفانفًعلومالمرآن،للشٌخلعبدالعظٌمالرزلانً،تحمٌك:فوازأحمدزمرلً،طٌنظر:

.324/14لوسً،مرجعسابك،،دارالكتابالعربً،بٌروت(اثنتاعشرةآٌة")األ1/277م(ص
4
إحٌاءدار:بٌروت،1ط،الزمخشريعمربنمحمودالماسمأبو،الكشا عنحمائكالتنزٌلوعٌوناأللاوٌلفًوجوهالتأوٌل

1257/2،العربًالتراث
5
11الطالقابه
6
رضوانبنلبنسلٌمانالمخلالنً،تحمٌك:عبد،الشاطبًالمولالوجٌزفًفواصلالكتابالعزٌزعلىفاطمةالزهرلإلمام

318م(،ص1992هــ1412،)المدٌنةالمنورة:مطابعالرشٌد،1الرزاقبنعلًبنإبراهٌمموسى،ط
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()لإإدراشإإًءلكإإل
1

اآلٌإإةعنإإدهتنتهإإًحٌإإث،آٌإإةعشإإرثإإالثالشإإامًوعنإإد(

()اآلخإإإإروالٌإإإإوم:")تعإإإإالىهللالإإإإولعنإإإإدالثانٌإإإإة
2
األخإإإإر اآلٌإإإإةوٌبإإإإدأ،(

)مخرجإإإالإإإهٌجعإإإلهللاٌتإإإكومإإإن:)تعإإإالىبمولإإإه
3

عشإإإرةثإإإالثالعإإإددفٌكإإإون(

)آٌة
4

.)

  نزولها مكان:  رابعـــا

)بالمدٌنإإإةنزلإإإتالطإإإالقسإإإورةأنبالتفسإإإٌرالعلإإإمأهإإإلأجمإإإع
5
السإإإورةوأن،(

الجمٌإإإعلإإإولفإإإًمدنٌإإإةالطإإإالقسإإإورة:المرطبإإإًاإلمإإإاملإإإالمدنٌإإإةبكاملهإإإا

(
6
).

عبإإإاسابإإإنعإإإنوالبٌهمإإإًمردوٌإإإهوابإإإنالنحإإإاسوابإإإنالضإإإرٌسابإإإنوأخإإإرج

)بالمدٌنةالطالقسورةنزلت:لال
7

.)

أعلموهللا،نزولهامكانفًالعلماءبٌنخال البأنهتبٌنوهذا

 

)الطالق سورة فضلخامسا : 
8
)

عإإإنالإإإرزاقعبإإإدعإإإنالإإإدبري،حإإإدثناٌعلإإإى،أبإإإوأخبرنإإإاعلإإإً،بإإإنلأخبرنإإإا

فإإًفمإإرأبالنإإاسٌصإإلًأنالحسإإنأرطإإأةبإإنعإإديأمإإر:لإإاللتإإادةعإإنمعمإإر

){طلمتمإذاالنبًأٌهاٌا}الفجر
9
)

 

 

                                                           
1
3الطالق،اآلٌة:
2
2الطالق،اآلٌة:
3
2الطالق،اآلٌة:
4
،)3لبنعبدالغنًالدمٌاطً،إتحا فضالءالبشرفًالمراءاتاألربعةعشر،طٌنظر:البناء،شهابالدٌنأحمدبن

.546م(،ص211116هــ1427بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،
5
(32م(،ص2118اإلنمانفًعلومالمرآن،للحافظجاللالدٌنعبدالرحمنالسٌوطً،تحمٌك:العصرٌة،بٌروت،ط،)
6
،)الماهرة:دار2المرطبً،شمسالدٌنلبنأحمدبنأبًبكربنفرحاألنصاريالخزرجً،الجامعألحكامالمرآن،ط

 118147م(،1964-هـ1384الكتبالمصرٌة،
7
م2111دارالكتبالعلمٌة،،)بروت:3لسٌوطً،طاجاللالدٌنعبدالرحمنبنأبًبكر،الدرالمنثورفًالتفسٌرالمأثور

)5الشوكانً،لبنعلًبنل،،ط،،ٌنظرأٌضا :فتآالمدٌرالجامعبٌنفنًالرواٌةوالدراٌةمنعلمالتفسٌر349/6(،
1499ء،ص2118هـــ1429روت:دارالمعرفة،

8
لاوالعببفضائلالمرآنالمؤل :أٌَنظر: جعفربن. تالمعبن س  بن  الممحَز،  بن  تس مد  ٌ َسالمس  ر  إ د  الفَت آ بن  بن  يغ تَغ ف ر  النََّسف ً،ف ر 

641ص2م،ج2118هـ(المحمك:أحمدبنفارسالسلومالناشر:دارابنحزمالطبعة:األولى،432)المتوفى:
9
أَب.و:المؤل المرآنفضائل فَر.العَبَّاس  د بن.َجع  َحمَّ ع تَز، بن.م. د بن الم. َحمَّ تَغ ف ر بن م. س  ٌ سَبن الفَت آ بن الم. ر  ،إ د  يُّ تَغ ف ر  س  ًُّالم. النََّسف 

641،ص2،جم2118األولى،:الطبعةحزمابندار:الناشرالسلومفارسبنأحمد:المحمك(هـ432:المتوفى)
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 المبحث الثاني

 في سورة الطالق ايات احكام الطالق 

 )في سبب نزولها ومعناها االجمالي واحكامها والحكمة من تشريع الطالق (

 

 اآلية االولى  

ثثوا ِلِعثثدَّتِِهنَّ  فََطل ِم ثثوه نَّ  الن َِسثثا َ  َطلَّْمثثت م   إَِذا النَّبِثثيُّ  أَيَُّهثثا يَثثا)): وجثثل عثثز لولثثه  َوأَْحص 

َ  َواتَّم ثثثثوا اْلِعثثثثدَّةَ  ثثثثوه نَّ  الَ  َربَّك ثثثثمْ  ّللاَّ ْجنَ  َوالَ  ب ي ثثثثوتِِهنَّ  ِمثثثثنْ  ت ْخِرج   يَثثثثأْتِينَ  أَنْ  إِالَّ  يَْخثثثثر 

بَي ِنَثثثة   بِفَاِحَشثثثة   ثثثد ود   َوتِْلثثثنَ  م  ثثثد ودَ  يَتَعَثثثدَّ  َوَمثثثنْ  ّللاَِّ  ح   تَثثثْدِر  الَ  نَْفَسثثثه   َظلَثثثمَ  فَمَثثثدْ  ّللاَِّ  ح 

َ  لَعَلَّ  ِلنَ  بَْعدَ  ي ْحِدث   ّللاَّ
َٰ
 ((أَْمًرا َذ

 

 اوال : سبب نزول االية 

)أنإإإإإسعإإإإإنلتإإإإإادة،رو -
1
وسإإإإإلمعلٌإإإإإههللاصإإإإإلىهللارسإإإإإولطلإإإإإك:لإإإإإال،(

صإإإإوامةف نهإإإإاراجعهإإإإا:لإإإإهولٌإإإإلاآلٌإإإإة،هإإإإذهتعإإإإالىهللافإإإإأنزل،(حفصإإإإة)

.الجنةفًونسائنأزواجنإحد منوهًلوامة،

)الشإإإالنجًأخبرنإإإامنصإإإوربإإإنعبإإإدالوهإإإاببإإإنأحمإإإد-
2
،أخبرنإإإاأبإإإوعمإإإر(

ٌحٌإإإى،بإإإنالعزٌإإإزعبإإإدحإإإدثنازنجوٌإإإه،بإإإنلحإإإدثناالحٌإإإري،أحمإإإدبإإإنل

وهإإإً،(امرأتإإإه)طلإإإكأنإإإه:(عمإإرابإإإن)عإإإننإإإافع،عإإنسإإإعد،بإإإناللٌإإإثحإإدثنا

أنوسإإإإإلموآلإإإإإهعلٌإإإإإههللاصإإإإإلىهللارسإإإإإولفإإإإإأمرهواحإإإإإدةتطلٌمإإإإإةحإإإإإائ 

ٌمهلهإإإاثإإإمأخإإإر ،حٌضإإإةعنإإإدهوتحإإإٌ تطهإإإر،حتإإإىٌمسإإإكهاثإإإمٌراجعهإإإا،

لبإإإلمإإإنتطهإإإر،حإإإٌنفلٌطلمهإإإاٌطلمهإإإاأنأرادفإإإ نحٌضإإإتها،مإإإنتطهإإإرحتإإإى

)ٌجامعهاأن
3

النساء)لهاتطلكأنتعالىهللاأمرالتًالعدةفتلن(،
4

) 

                                                           
1
(البنأبًحاتم6/229عزاهفًالدر)
(ص1471م/1وأخرجهمسلمفًالطالق)(.5264(موصوالوتعلٌما)5332أخرجهالبخاريفًالطالق)2

(منطرٌكاللٌثبه.2181وأبوداودفًالطالق)،1193
3
هـ(468أسبابنزولالمرآنالمؤل :أبوالحسنعلًبنأحمدبنلبنعلًالواحدي،النٌسابوري،الشافعً)المتوفى:ٌنظر:

475ص1هـج1411بٌروتالطبعة:األولى،-المحمك:كمالبسٌونًزللولالناشر:دارالكتبالعلمٌة
4
 رواهالبخاريومسلمعنلتٌبة،عناللٌث
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وسإإإلمعلٌإإإههللاصإإإلىهللارسإإإوللضإإإباآلٌإإإةهإإإذهنإإإزولسإإإبب:الكلبثثثي ولثثثال

فنزلإإإتتطلٌمإإإةفطلمهإإإالعائشإإإة،فأظهرتإإإهحإإإدٌثا،إلٌهإإإاأسإإإرلمإإإاحفصإإإةعلإإإى

)اآلٌة
1
).

واحإإدة،تطلٌمإإةحائضإإاامرأتإإهطلإإكعمإإربإإنهللاعبإإدفإإًنزلإإت:السثثد  ولثثال

تطهإإإر،حتإإإىٌمسإإإكهاثإإإمٌراجعهإإإابإإإأنوسإإإلمعلٌإإإههللاصإإإلىهللارسإإإولفإإإأمره

أنلبإإإإلمإإإإنتطهإإإإرحإإإإٌنفلٌطلمهإإإإاٌطلمهإإإإا،أنأرادفإإإإ ذاتطهإإإإر،ثإإإإموتحإإإإٌ ،

)النساءلهاٌطلكأنتعالىهللاأمرالتًالعدةفتلنٌجامعها،
2

.)



   اإلجمالي المعنىثانيا : 

الخٌإإإر،إلإإإىاألمإإإةلائإإإدوسإإإلمعلٌإإإههللاصإإإلىالمختإإإارنبٌإإإهسإإإبحانههللاٌخاطإإإب

وتعظٌمالهتشرٌفاالحك،إلىوهادٌها

علٌإإإإههللاصإإإإلىبإإإإالنبًخاصإإإإاالنإإإإداءكإإإإانإنمإإإإاالنسإإإإاءطلمإإإإتمإذاالنبإإإإًأٌهإإإإا

والسإإإالم،الصإإإالةعلٌإإإهلإإإهتكرٌمإإإاوألمتإإإهلإإإهعامإإإابإإإالحكموالخطإإإابوسإإإلم،

للتعظٌم)طلمتمإذا:لولهفًالجمعولٌلمنصبه،لجاللةوإظهارا
3
)

النسإإإاءطلمإإإتمإذا:تعإإإالىلولإإإهفإإإًالتجإإإوزاعتبإإإارعلإإإىالمفسإإإروناتفإإإكولإإإد

الحاصإإإل،تحصإإإٌلمإإإنفٌإإإهلمإإإادونإإإه،ٌسإإإتمٌمالالكإإإالمألنلعإإإدتهنفطلمإإإوهن

لطعإإإا،مإإإرادلٌإإإروهإإإوثانٌإإإة،مإإإرةفطلمإإإوهنطلمتمإإإوهنإذاالمعنإإإىكإإإونأو

بتنزٌإإإإإلوإمإإإإإاالسإإإإإبب،وإرادةالمسإإإإإبببإإإإإ طالقإمإإإإإاالتجإإإإإوز،مإإإإإنبإإإإإدفإإإإإال

تطلمإإإإوهنتطلإإإإٌمهنأردتإإإإمإذا:والمعنإإإإىفٌإإإإه،الشإإإإارعمنزلإإإإةللفعإإإإلالمشإإإإار 

.ذلإإإنفلإإإهزوجإإإهٌطلإإإكأنأرادإذاالمسإإإلمبإإإأنوتعلٌإإإا،ألمتإإإهوتنبٌهإإإا،لعإإإدتهن

فإإإًإالٌطلمهإإإافإإإالفٌإإإه،ٌطلمهإإإاالإإإذيالولإإإتذلإإإنفإإإًٌراعإإإًأنعلٌإإإهولكإإإن

                                                           
1
558ٌنظر:تفسٌرالمرطبً،ص
2
نعباسالشربتلًالناشر:مكتبةالغزالًروائعالبٌانتفسٌرآٌاتاألحكامالمؤل :لعلًالصابونًطبععلىنفمة:حسٌنظر:

 592ص2مج1981-هـ1411بٌروتالطبعة:الثالثة،-دمشك،مؤسسةمناهلالعرفان-
3
تفسٌرآٌاتاألحكامالمؤل :لعلًالساٌساألستاذباألزهرالشرٌ المحمك:ناجًسوٌدانالناشر:المكتبةالعصرٌةٌنظر:

 772ص11/11/2112النشر:للطباعةوالنشرتارٌخ
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أٌإإإاموٌضإإإبطالولإإإت،ٌحصإإإًأنفعلٌإإإهذلإإإنفعإإإلفإإإ نفٌإإإه،ٌجامعهإإإالإإإمطهإإإر

)عدتهاانتهاءوتعر لٌعر العدة
1
).

هللالتمإإإو مصإإإاحباٌكإإإونأنالمإإإؤمنوعلإإإىبٌنهمإإإا،الزوجٌإإإةعإإإر وانفصإإإام

.سلٌماصحٌحاعملهلٌكونبهٌموموأمرٌؤدٌه،عملكلفًوخشٌته

أنلهإإإإاٌجإإإإوزوالٌخرجهإإإإا،أنلإإإإهٌجإإإإوزالزوجهإإإإامنإإإإزلفإإإإًتمعإإإإدالمعتإإإإدة

معهإإإاتعإإإذرمحممإإإةفاحشإإإةارتكبإإإتإذاإالبإإإذلنزوجهإإإالهإإإاأذنولإإإوتخإإإرج،

الفاصإإإلوحإإإدهوحكمإإإه،هللاأمإإإرهإإإذالإإإذلن،فتخإإإرجزوجهإإإامنإإإزلفإإإًالبمإإإاء

الشإإإروجلإإإبعنإإإه،هللانهإإإاهمإإإاارتكإإإبفمإإإدتعإإإداه،فمإإإنلطاعتإإإهألامإإإهالإإإذي

وٌجعلإإإهحالإإإه،ٌغٌإإإرمإإإاللبإإإهفإإإًٌحإإإدثهللالعإإإلٌإإإدريالف نإإإهلنفسإإإه،والنإإإدم

واتبإإإعالطإإإالق،أمإإإرفإإإًتمهإإإلفإإإ ذابٌتإإإه،فإإإًإبماءهإإإامرٌإإإدازوجإإإه،فإإإًرالبإإا

سإإإاعةوالتنإإإدم،وإالٌرٌإإإد،فٌمإإإاسإإإعةلإإإهكإإإانالكإإإرٌمالكتإإإابإلٌإإإهأرشإإإدهمإإإا

)مندم
2
).

أرادإذاإلٌإإإه،واألمإإإرللإإإزوج،فالخٌإإإارعإإإدتهانهاٌإإإةعلإإإىالمعتإإإدةشإإإارفتوإذا

فلإإإهٌفارلهإإإاأنأرادوإنولإإإٌن،برفإإإكٌعاملهإإإاأنفعلٌإإإهمنزلإإإهإلإإإىٌعٌإإإدهاأن

أنفعلٌإإإإهاإلمسإإإانأوالمفارلإإإةاختإإإاروسإإإواءحمولهإإإا،جمٌإإإعتوفٌإإإةمإإإعذلإإإن

،وعلإإإإىواسإإإإتمامتهماوخلمهمإإإإا،دٌنهمإإإإا،فإإإإًعإإإإدلٌنرجلإإإإٌنذلإإإإنعلإإإإىٌشإإإإهد

الشإإإإهودأنٌإإإإؤدواالشإإإإهادةلوجإإإإههللاتعإإإإالى،والٌكتموهإإإإا،أمإإإإرمإإإإنعنإإإإدهللا

)ٌتبعهالمؤمنوٌخبتله،وٌعلمأنأمامهٌوماٌسألفٌهعمالدموأخر
3
).

أوكانإإإإتمادٌإإإإةالمضإإإإاٌكمإإإإنمخرجإإإإاللعبإإإإدتجعإإإإل-سإإإإبحانه-هللاوتمإإإإو 

ٌتإإإإوهم،والٌؤمإإإإل،الحٌإإإإثمإإإإنالتمإإإإًعبإإإإده-المإإإإدٌر-هللاوٌإإإإرزقمعنوٌإإإإة،

همإإإه،كافٌإإإهفإإإاهللالتوكإإإل،حإإإكعلٌإإإهوٌتوكإإإلأمإإإوره،فإإإًهللاإلإإإىٌرجإإإعومإإإن

مإإإاٌفعإإإلمحالإإإة،النافإإإذالخالئإإإكفإإإًوحكمإإإههللاوأمإإإرأمإإإره،علٌإإإهومٌسإإإر

.)محددولتأمرولكلكتاب،أجللكلولكنوٌختار،ٌشاء
4
)

                                                           
1
 558ٌنظر:تفسٌرالمرطبًص
2
591ص2دجالتفسٌر.للصابونًروائعٌنظر:
3

591،ص2،ٌنظر:المصدرسابك،ج
4
ٌنظر:المصدرنفسهوالصفحةنفسها.
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  الشرعية األحكام:  ثالثا

  محظور؟ أو مباح الطالق هل: األول الحكم

ولإإإد{لعإإإدتهنفطلمإإإوهنالنسإإإ ءطلمإإإتمإذا:}بمولإإإهالطإإإالقتعإإإالىهللاأبإإإاحلمإإإد

المباحإإإاتأبغإإإ مإإإنإن):لإإإالأنإإإهوسإإإلمعلٌإإإههللاصإإإلىهللارسإإإولعإإإنروي

)(الطإإإالقهللاإلإإإىالحإإإاللابغإإإ )لفإإإظوفإإإً،(الطإإإالقوجإإإلعإإإزهللاعنإإإد
1
)

.

لمولإإهالنكإإاحنعمإإةكفإإرانمإإنفٌإإهلمإإامحظإإورالطإإالق:والحنابلثثة الحنفيثثة لثثال

للحاجإإإإة،أبإإإإٌآوإنمإإإإا(مطإإإإالقمإإإإذواقكإإإإلهللالعإإإإن):وسإإإإلمعلٌإإإإههللاصإإإإلى

الحاجإإإةفٌإإإهتتحمإإإكالتإإإًاألولإإإاتبعإإإ فإإإًأبإإإٌآمإإإاعلإإإىالمبإإإاحلفإإإظوٌحمإإإل

)المبٌحة
2
).



): الطالق أن حجر ابن عن نمل ولد
3
) 

الحكمإإٌنوطإإالقأشإإهرأربعإإةمإإدةالتإإربصبعإإدالمإإولًكطإإالقواجإإبإمإإا-أ

.اإلصالحٌمكنلمإذاالزوجٌنبٌنالشماقفً

تكإإإونأوإلٌهإإإا،المٌإإإللعإإإدمولإإإوبحمولهإإإاالمٌإإإامعإإإنٌعجإإإزكإإإأنمنإإإدوبأو-ب

.عفٌفةلٌر

.البدعًالطالقوهوحرامأو-ج

.للحدٌثكلهذلنعنالحالسلمبأنمكروهأو-د









                                                           
1
ٌنظر:المصدرالسابكنفسه
2
المصدرالسابكنفسه.ٌنظر:
3
:المتوفى)األلوسًالحسٌنًهللاعبدبنمحمودالدٌنشهاب:المؤل المثانًوالسبعالعظٌمالمرآنتفسٌرفًالمعانًروحٌنظر:

129،ص28،جه1415األولى،:الطبعةبٌروت-العلمٌةالكتبدار:الناشرعطٌةالباريعبدعلً:المحمك(هـ1271
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   شروطه؟ هي وما السني الطالق هو ما: الثاني الحكم

فإإإذكرحإإإائ ،وهإإإًامرأتإإإهطلإإإكأنإإإهعنهمإإإاهللارضإإإًعمإإإرابإإإنعإإإنروي

ٌمسإإإإكهاثإإإإملٌراجعهإإإا،:فمإإإإالفتغإإإٌظ،وسإإإإلمعلٌإإإههللاصإإإإلىللنبإإإًعمإإإإرذلإإإن

ٌمسإإإها،أنلبإإإلفلٌطلمهإإإاٌطلمهإإإاأنلإإإهبإإإداوإنفتطهإإإر،تحإإإٌ ثإإإمتطهإإإرحتإإإى

)وجلعزهللاأمرالتًالعدةفتلن
1
).

وفإإإإًممنإإإإوع،الحإإإإٌ فإإإإًالطإإإإالقأنعلإإإإىاإلجمإإإإاعحصإإإإلالحإإإإدٌثولهإإإإذا

لولإإإهعإإإزوجإإإل:لعإإإدتهنأي:لزمإإإان،فٌإإإهٌجامعهإإإالإإإمإذافٌإإإهمإإإأذونالطهإإإر

لٌإإإإرالمإإإإدخولبهإإإإاالعإإإإدةعإإإإدتهن،وهإإإإوالطهإإإإر.وهإإإإذاللمإإإإدخولبهإإإإا،ألن

)علٌها
2
).

فالسإإإنً:أنٌطلمهإإإافإإإًطهإإإرلإإإمٌجامعهإإإافٌإإإه،فإإإذلنهإإإوالطإإإالقللعإإإدة،ألنهإإإا

تعتإإدبإإذلنالطهإإرمإإنعإإدتها،وتمإإعفإإًالعإإدةعمٌإإبالطإإالق،فإإالٌطإإولعلٌهإإا

)زمانالعدة
3
). 



وذلإإنوأثإإم،طاللإإهولإإعهللاأمإإرالتإإًالعإإدةلغٌإإرطلإإكلإإوأنإإهعلإإى:والجمهثثور

النكإإإإإاح،:جإإإإإدوهإإإإإزلهنجإإإإإدجإإإإإدهنثالثإإإإإة):وسإإإإإلمعلٌإإإإإههللاصإإإإإلىلمولإإإإإه

)(والرجعةوالطالق،
4
).



السنةطالقفًٌدخلفٌماالفمهاءواختل 

):وجهٌنمنالسنةطالقإن:الحنفية فمال  -
5

)

لإإإإدحإإإإامالأوجمإإإإاع،لٌإإإإرمإإإإنطإإإإاهراٌطلمهإإإإاأنوهإإإإوالولإإإإتفإإإإً:أحثثثثدهما

.جملهااستبان

                                                           
1
المصدرالسابكنفسه.
2
المصدرالسابكنفسه.
3
269ص،يدج زأ،زادالمٌسر:ٌنظر
4
ٌنظرالمصدرالسابك.
5
597ص2جروائعالتفسٌر،للصابونًٌنظر:
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تطلٌمإإإإةعلإإإإىالواحإإإإدالطهإإإإرفإإإإًٌزٌإإإإدالأنوهإإإإوالعإإإإددجهإإإإةمإإإإن:واآلخثثثثر

.واحدة

ٌطلمهإإإاأنوهإإإو:سإإإبعةشإإإروطاجمإإإعمإإإاالسإإإنةطإإإالق:المالكيثثثة ولثثثال -

والالطهإإإإر،ذلإإإإنفإإإإًٌمسإإإإهالإإإمطإإإإاهرا،تحإإإإٌ ،ممإإإإنوهإإإإًواحإإإدة،

عإإإنوخإإإالٌتلإإإوه،طهإإإرفإإإًطإإإالقتبعإإإهوالحإإإٌ ،فإإإًطإإإالقتمدمإإإه

)العو 
1
).

طلمهإإإاولإإإوخاصإإإة،طهإإإركإإإلٌطلمهإإإاأنالسإإإنةطإإإالق:الشثثثافعية ولثثثال -

.بدعةٌكنلمطهرفًثالثا

.فٌهٌجامعهالمطهرفًٌطلمهاأنالسنةطالق:الحنابلة ولال -

مإإإإنوأمإإإإافٌإإإإه،ٌجامعهإإإإالإإإإمطهإإإإرفإإإإًالسإإإإنةطإإإإالقأنعلإإإإىوالإإإإعفاالتفإإإإاق

هللاصإإإلىالنبإإًأنعمإإإربإإنهللاعبإإدحإإإدٌثفإإًوردفلمإإاحإإإامالكونهإإاأضإإا 

وهإإإإًأوطهإإإإرت،إذالٌطلمهإإإإاثإإإإمفلٌراجعهإإإإامإإإإره):لعمإإإإرلإإإإالوسإإإإلمعلٌإإإإه

)(حامل
2
).

ف مسإإإانمرتإإإانالطإإإالق:}تعإإإالىلولإإإهعنإإإدفبحثإإإهفٌإإإهوالخإإإال العإإإددوأمإإإا

){ب حسانتسرٌآأوبمعرو 
3
).

.علٌهمتفكشرطفهذا(تحٌ ممنوهً):المالكٌةلولوأما

بهإإا،المإإدخولالبالغإإةفإإًٌتصإإورإنمإإاالسإإنةفإإًوالطإإالق:الثثراز  الفخثثر لثثال

واآلٌسإإإة،بهإإإا،المإإإدخولولٌإإإرالصإإإغٌرةفإإإًسإإإنةالإذوالحامإإإل،اآلٌسإإإة،لٌإإإر

.باأللراءالعدةلعدمأٌضابدعةوال

المإإإنألنالعإإإدةفإإإًٌطلإإإكلمإإإنمشإإإروطوالولإإإت:الجصثثثا  بكثثثر أبثثثو ولثثثال

)الحٌ فًمباحفطاللهاالدخوللبلطلمهاكانبأنعلٌهاعدة
4

.)



                                                           
1
271صق  يدج زأٌنظر:زادالمٌسر،
2
ٌَّاتوأهم،المذهبٌَّةواآلراءالشَّرعٌَّةل دل،ةالشَّاملٌنظرالفمهاالسالمًوادلته، (وتخرٌجهاالنَّبوٌَّةاألحادٌثوتحمٌكالفمهٌَّةالنَّظر

بَة.د.أ:المؤل  ،مصطفىبنَوه  ،ً ل   ٌ َح ً،الفمهلسمورئٌسأستاذالزُّ َّة-دمشكبجامعةوأصولهاإلسالم الفكردار:الناشرالشَّرٌعةكلٌ،
ابعة:الطبعةدمشك-سورٌَّة- 6951،ص9جالمنمَّآالرَّ
3
229البمرة:
4
599ص2ج،مصدرسابكذكرهللصابونًتفسٌر،روائعالٌنظر:
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   بيتها؟ من تخرج أن للمعتدة هل: الثالث الحكم

بفاحشإإإإةٌإإإإأتٌنأنإالٌخإإإإرجنوالبٌإإإإوتهنمإإإإنتخرجإإإإوهنال:}تعإإإإالىلولإإإإهدل

فإإإالالعإإإدة،فإإإًدامإإإتمإإإاالنكإإإاحمسإإإكنمإإإنتخإإإرجالالمطلمإإإةأنعلإإإى{مبٌنإإإة

لضإإإإإرورةإالأٌضإإإإإاالخإإإإإروجلهإإإإإاٌجإإإإإوزوالٌخرجهإإإإإا،أنلزوجهإإإإإاٌجإإإإإوز

هإإإإذافإإإإًوالمبتوتإإإإةوالرجعٌإإإإةالعإإإإدة،تنمطإإإإعوالأثمإإإإتخرجإإإإتفإإإإ نظإإإإاهرة،

)سواء
1
).

 علثثثثثى حوائجهثثثثثا لمضثثثثثا  بيتهثثثثثا مثثثثثن المعتثثثثثدة خثثثثثروج فثثثثثي الفمهثثثثثا  واختلثثثثث 

 :  مذاهب

تلإإإإزموإنمإإإإاحوائجهإإإإا،فإإإإًالنهإإإإارفإإإإًتخإإإإرجالمعتإإإإدة:وأحمثثثثد مالثثثثن لثثثثال - أ

)باللٌلمنزلها
2
).

المبتوتإإإةتخإإإرجوإنمإإإانهإإإاراواللإإإٌالالرجعٌإإإةتخإإإرجال:الشثثثافعي ولثثثال - ب

)النهارفً
3

.)

عنهإإإإاوالمتإإإإوفىنهإإإإارا،واللإإإإٌالتخإإإإرجالالمطلمإإإإة:حنيفثثثثة أبثثثثو ولثثثثال - ج

)النهارفًتخرجأنلهازوجها
4
).

 :  والحنابلة المالكية دليل

فإإإأرادتخإإإالتًطلمإإإت):لإإإال(هللاعبإإإدمإإإنجإإإابر)بحإإإدٌثوأحمإإإدمالإإإناسإإإتدل

وسإإإلمعلٌإإإههللاصإإإلىالنبإإإًفأتإإإتتخإإإرج،أنرجإإإلفزجرهإإإانخلهإإإا،تجإإإدأن

(معروفاتفعلًأوتصدلًأنعسىف نننخلن،فجديبلى:فمال

 :  الشافعية دليل

للمطلمإإإةبالنسإإإبة{بٌإإإوتهنمإإإنتخرجإإإوهنال:}الكرٌمإإإةباآلٌإإإةالشإإإافعًواسإإإتدل

)نهاراواللٌالتخرجفالرجعٌا
5
).

                                                           
1
271صيدج زأٌنظرزادالمٌسر،
2
ٌنظر:المصدرالسابكنفسه
3
599ص2،جيدج زأ روائعالتفسٌر،ٌنظر:
4
ٌنظر:المصدرالسابكنفسه
5
271صيدج زأٌنظر:زادالمٌسر،
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مسإإإلمصإإإحٌآفإإإًوردفمإإإد(لإإإٌسبنإإإتفاطمإإإة)بحإإإدٌثفاسإإإتدلالمبتوتإإإةوامإإإا

أنوأخإإإا ثالثإإإاطلمنإإإًزوجإإإً:هللارسإإإولٌإإإالالإإإت(لإإإٌسبنإإإتفاطمإإإة)أن

)فتحولتفأمرها:لالعلًٌمتحم
1
).

وحإإإإشمكإإإإانفإإإإًكانإإإإت(لإإإإٌسبنإإإإتفاطمإإإإة)أنعائشإإإإةعإإإإن:البخإإإإاريوفإإإإً

.لهاوسلمعلٌههللاصلىالنبًأرخصفلذلنناحٌتها،علىفخٌ 



:الحنفية دليل

ٌخإإإرجنوالبٌإإإوتهنمإإإنتخرجإإإوهنال:}تعإإإالىلولإإإهبعمإإإومحنٌفإإإةأبإإإوواسإإإتدل

نهإإإارا،أولإإإٌالتخإإإرجأنالمطلمإإإةعلإإإىحرمإإإتفمإإإد{مبٌنإإإةبفاحشإإإةٌإإإأتٌنأنإال

للخإإإروجفتحتإإإاجزوجهإإإاعنهإإإاالمتإإإوفىوأمإإإامبتوتإإإة،أمرجعٌإإإةكانإإإتسإإإواء

)الضرورةلعدملٌالتخرجوالحوائجهالمضاءنهارا
2
).

ٌسإإإإمطالمؤكإإإإدللشإإإإرعحإإإإكالسإإإإكنىألنتخإإإإرجأنلهإإإإالإإإإٌس:الحنفيثثثثة لثثثثال

عإإإإنالسإإإإكنىمؤنإإإإةتبطإإإإللهإإإإاسإإإإكنىالأنعلإإإإىاختلعإإإإتلإإإإوحتإإإإىبإإإإاإلذن

)فالالخروجلهاٌحلأنوأمابٌته،تكتريأنوٌلزمهاالزوج،
3
).

فإإإالمعنىٌعإإإدوهما،الالحإإكإذجإإإازاالنتمإإإالعلإإىاتفمإإإالإإإوإنهمإإا:الشثثثافعية لثثال

.باستبدادهنٌخرجنوالتخرجوهنال

والالإإإإزوج،رضإإإإًوإنالخإإإإروج،لهإإإإاٌكإإإإنفلإإإإم):الثثثثراز  الفخثثثثر لثثثثال ولثثثثد

)(ضرورةعنإالرضٌتوإنإخراجها
4

)

   المنزل؟ من المعتدة بها تخرج التي الفاحشة هي ما: الرابع الحكم

بفاحشإإإةٌإإإأتٌنأنإال:}تعإإإالىلولإإإهفإإإًبالفاحشإإإةالمإإإرادفإإإًالسإإإل اختلإإإ لمإإإد

.الفمهاءاختل لذلنوتبعا{مبٌنة

                                                           
1
ٌنظر:المصدرالسابكنفسه
2
:المصدرالسابكنفسه.ٌنظر
3
الدٌنبفخرالملمبالرازيالتٌمًالحسٌنبنالحسنبنعمربنلهللاعبدأبو:المؤل الكبٌرالتفسٌر=الغٌبمفاتٌآٌنظر:

558،صهـ1421-الثالثة:الطبعةبٌروت-العربًالتراثإحٌاءدار:الناشر(هـ616:المتوفى)الريخطٌبالرازي
4
611ص2جروائعالتفسٌر،للصابونً،
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فٌكإإإون.فاحشإإإةالعإإإدةانمضإإإاءلبإإإلخروجهإإا:عمإإإرابإإإنبمإإإول:حنيفثثثة أبثثثو فمثثال

)حكبغٌربٌوتهنمنبخروجهنمبٌنةبفاحشةٌأتٌنأنإالاآلٌةمعنى
1
).

فإإإإإًلهإإإإإنٌسإإإإإمعال:»والمعنإإإإإى{ٌخإإإإإرجنال}إلإإإإإىراجإإإإإععلٌإإإإإهواالسإإإإإتثناء

فٌإإهلهإإنٌسإإمعالأنإإهالمعلإإومومإإنفاحشإإة،هإإوالإإذيالخإإروجفإإًإالالخإإروج

.وجهأبلغعلىالخروجعنمنعاذلنفٌكون

أنإالأمإإإنتشإإإتموالفاسإإإما،تكإإإونأنإالتإإإزنال):ٌمإإإالكمإإإا:الهمثثثام ابثثثن لثثثال

)(جداوبلٌغبدٌعوهوذلنونحورحم،لاطعتكون
2
).

أي)للحإإإدفتخإإرجتزنإإًأنهإإو:أسإإإلمبإإنوزٌإإدالحسإإنبمإإإولٌوسإإ أبإإوولإإال

(.زنٌنإنإالتخرجوهنال

أنلهإإإمحإإإلذلإإإنفعلإإإتفإإإ ذاأهلإإإه،علإإإىتبإإإذوأنإال:لإإإالعبإإإاسابإإإنوعإإإن

(3)لذلنأخرجتأنهالٌسبنتفاطمةعنوردكماٌخرجوها،

ذلإإإإنلٌإإإإرأوزنإإإاأولإإإإذ أوسإإإرلةمإإإإنالمعاصإإإًجمٌإإإإع:لإإإالأٌضإإإإاوعنإإإه

.الطبريواختاره

إال:المعنإإإىٌكإإإونهإإإذافعلإإإى.الإإإزوجعصإإإٌان:المبٌنإإإةالفاحشإإإة:الضإإإحانولإإإال

)علإإإٌهنالحإإإدإللامإإإةفٌخإإإرجنٌإإإزنٌنأن
4

هإإإذه:الجصإإإاصبكإإإرأبإإإولإإإال،(

خروجهإإإافٌكإإإونمإإإرادا،جمٌعهإإإاٌكإإإونأنوجإإإائزاللفإإإظ،ٌحتملهإإإاكلهإإإاالمعإإإانً

)أخرجإإإإتزنإإإإتوإذافاحشإإإإة،
5
،أٌضإإإإاأخرجإإإإتأهلإإإإهعلإإإإىبإإإإذتوإذاللحإإإإد،(

ٌتعإإذراللإإذٌنالخلإإكوسإإوءالبإإذاءةفإإًكإإانفإإ نوالنشإإوز،الإإزوجعصإإٌانفأمإإا

فإإإإًزوجهإإإإاعصإإإإتإنمإإإإاكإإإإانوإنمإإإإرادا،ٌكإإإإونأنفجإإإإائزفٌإإإإهمعهإإإإاالمٌإإإإام

)«إخراجهافًبعذرلٌسذلنف نذلنلٌرشًء
6
).

                                                           
1
558،صيتفسٌرالرازٌنظر:
،وتفسٌرااللوس172ً،ص2ٌنظر:مجموعةالرسائل،الشٌخلط هللاالصافً،بدونالطبعهوالسنةنشرج2

133،ص27ج
.297ص4ج،يدج زأ،زادالمٌسرٌنظر:3
المصدرالسابكنفسهوالصفحة.4
611ص2ج،يدج زأ ق ٌنظر:روائعالتفسٌر5
 للـ( يد،، لللد  375وح لل م يد لللرمؤ يد، دللن  وح،لللال  لل  كقللل  و لل    لللر يدللريزأ يدجصللل ص يد،افلل  )يد،إللل  ن  ٌنظإإر:66

 -كضللل  دجاللللل طريصاللللل يد،صللل حن  للل ألز ر يددمحمللللرين يدا شلللر  دير ةحوللل ء يدإلللري  يدالر لللل   -ن صللل دا يد ،،للل ،أ 

 618،ص3جق  145 ور،ت ت ريب يد  ع  
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ذلإإنألنلإإهوجإإهفإإالللزنإإى،الخإإروجإنإإهلإإالمإإنأمإإا:فمثثال العربثثي ابثثن وأمثثا

والحإإإإاللفإإإإًبمسإإإإتثنىذلإإإإنولإإإإٌسواإلعإإإإدام،المتإإإإلخإإإإروجهإإإإوالخإإإإروج

وأمإإاعإإٌس،بنإإتفاطمإإةحإإدٌثفإإًمفسإإرفهإإوالبإإذاءإنإإهلإإالمإإنوأمإإاحإإرام،

تخرجإإإوهنال):الكإإإالموتمإإإدٌرصإإإحٌآفهإإإوحإإإكبغٌإإإرالخإإإروجإنإإإهلإإإالمإإإن

()تعدٌاٌخرجنأنإلىشرعاٌخرجنوالبٌوتهنمن
1
).

حإإإدودٌتعإإإدومإإإناألحكإإإاممإإإنذكإإإرمإإإا:ٌعنإإإًهللاحإإإدودوتلإإإن:وجإإإلعإإإزلولإإإه

التعإإإالىهللاوبإإإٌنبٌنإإإهفٌمإإإاأثإإإم:أينفسإإإهظلإإإمفمإإإدبهإإإاوأمإإإربٌنهإإإا،التإإإًهللا

المحبإإإإةالإإإإزوجللإإإإبفإإإإًٌولإإإإع:أيأمإإإإراذلإإإإنبعإإإإدٌحإإإإدثهللالعإإإإلتإإإإدري

الطإإإإالقفإإإإًالمسإإإإتحبأنعلإإإإىٌإإإإدلوهإإإإذا.والطلمتإإإإٌنالطلمإإإإةبعإإإإدلرجعتهإإإإا

)الثالثٌجمعالوأنتفرٌمه،
2

.)



  والرجعة؟ الفرلة في اإلشهاد حكم ما: الخامس الحكم

فأمسإإإإإكوهنالعإإإإإدةانمضإإإإاءلإإإإإاربن:أيأجلهإإإإنبلغإإإإإنفإإإإإ ذا:وجإإإإلعإإإإإزلولإإإإه

)البمإإإإإرةفإإإإإًمبإإإإإإٌنوهإإإإإذابمعإإإإإرو 
3

لإإإإإإال(مإإإإإنكمعإإإإإدلذويوأشإإإإإإهدوا)(

)المراجعةأوالطالق،علىأشهدوا:المفسرون
4
).

عإإإنوفٌإإإهمسإإإتحب أمواجإإإب،المراجعإإإةعلإإإىاإلشإإإهادهإإإل:العلمإإإاءواختلإإإ 

)لوالنالشافعًوعنرواٌتان،أحمد
5
)

:تعإإإإالىلمولإإإإهوالرجعإإإإةالفرلإإإإةفإإإإًإلٌإإإإهمنإإإإدوباإلشإإإإهاد:حنيفثثثثة أبثثثثو لثثثثال

){تبإإإاٌعتمإذاوأشإإإهدوا}
6

هنإإإافكإإإذاواجإإإبالمنإإإدوبالبٌإإإعفإإإًاإلشإإإهادفإإإ ن(

.لولٌهماأحدفًوأحمدوالشافعًمالنلولوهو

منإإإدوبالرجعإإة،فإإًواجإإإباإلشإإهاد:اآلخإإرالمإإولفإإإً:وأحمثثد الشثثافعي ولثثال

.الفرلةفًإلٌه

                                                           
1
المصدرالسابكنفسه
2
297ص4،جيدج زأٌنظر:زادالمٌسر،
3
232البمرة:
4
.611ص2ج،،الصابونًروائعالتفسٌر،
5
.297،ص4جيدج زأزادالمٌسر
6
282البمرة:
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)الجمهور أدلة
1
)  : 

اإلشإإإهاد،بإإإذكرعمبإإإهثإإإمالفإإإراق،أواإلمسإإإانللإإإزوجتعإإإالىهللاجعإإإللمإإإا-1

ٌجعإإإللإإإمإذذلإإإندبعإإإداإلشإإإهادوجإإإوازرجإإإع،إذاالرجعإإإةولإإإوعمعلومإإإاكإإإان

)الرجعةفًشرطااإلشهاد
2
).

)هإإإوإنمإإإااآلٌإإإةفإإإًالمإإإذكوربإإإالفراقالمإإإرادأنفإإإًالفمهإإإاءٌختلإإإ لإإإم-2
3
)

علٌهإإإإا،اإلشإإإإهادٌمإإإإعلإإإموإنتصإإإإآ،الفرلإإإإةوأنعإإإدتها،تنمضإإإإًحتإإإإىتركهإإإا

.الرجعةفكذلنصحتهافًشرطاٌكنلمثمالفرلة،عمٌباإلشهادذكرولد

ٌحتإإإاجالإذاإلشإإإهاد،بغٌإإإروجإإإازتللإإإزوج،حمإإإاالفرلإإإةكانإإإتلمإإإاوأٌضإإإا-3

بغٌإإإرتجإإإوزأنوجإإإبلإإإهحمإإإاأٌضإإإاالرجعإإإةوكانإإإتلٌإإإره،رضإإإاإلإإإىفٌهإإإا

.إشهاد

لهمإإإإا،احتٌاطإإإإاالفرلإإإإةأواإلمسإإإإان،علإإإإىباإلشإإإإهادهللاأمإإإإرلمإإإإاوأٌضإإإإا-4

الطإإإالقٌعلإإإملإإإمأوالرجعإإإة،ٌعلإإإمولإإإمالطإإإالقعلإإإمإذاعنهمإإإا،للتهمإإإةونفٌإإإا

علإإإىممصإإإورااالحتٌإإإاطمعنإإإىٌكإإإنولإإإمبٌنهمإإإا،التجاحإإإدٌإإإؤمنفإإإالوالفإإإراق،

أشإإإإهدوإنبالٌإإإإااالحتٌإإإإاطٌكإإإإونبإإإإلالفرلإإإإة،أوالرجعإإإإةحإإإإالفإإإإًاإلشإإإإهاد

.ساعتٌنأوبساعةالرجعةبعدأشهدإذاحكمهماٌختل الأنوجببعدهما



الطالق آيات تشريع منالحكمة رابعا: 

النفإإإوستلتمإإإًففٌهإإإالوامإإإه،وبهإإإااإلسإإإالمً،المجتمإإإعلبنإإإاتمإإإنلبنإإإةاألسإإإرة

وتإإإدرجالطفولإإإة،تنبإإإتكنفإإإهوفإإإًوالسإإإتر،والتعإإإاط والرحمإإإة،المإإإودةعلإإإى

.التكافلوأواصرالرحمة،وشائجتمتدومنهالحداثة،

هنإإإانأنواألخإإإر ،الفٌنإإإةبإإإٌنتثبإإإتالبشإإإرٌةوالطبٌعإإإةالوالعٌإإإةالحٌإإإاةولكإإإن

كإإإ خرالطإإإالقهللاشإإإرعلإإإذلنالزوجٌإإإة،الحٌإإإاةاسإإإتمرارمعهإإإاٌمكإإإنالحإإإاالت

                                                           
1
612،ص2ٌنظر:روائعالتفسٌر،للصابونً،ج
2
ٌنظر:المصدرالسابكنفسه
3
ٌنظر:المصدرالسابكنفسه
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إلإإىٌإإركنأنللرجإإلوأبإإاحالمحإإاوالت،كإإلتجإإدلإإمإنتتمدمإإه،حلإإولمإإنحإإل

)الطالقوهوالحاللأبغ 
1
).

ٌطلمهإإاأنلإإهفلإإٌسٌرٌإإد،ولإإتكإإلفإإًالرجإإلٌطلإإكأنالسإإنةمإإنلإإٌسولكإإن

لٌفصإإإلٌسإإإرعواللٌتمهإإإللإإإهدعإإإوةذلإإإنوفإإإًالحإإإٌ ،فإإإًعنهإإإارالإإإبوهإإإو

فتتغٌإإإإرسإإإإٌئاتها،تغلإإإإبلعلهإإإإازوجإإإإهمحاسإإإإنفإإإإًوٌتفكإإإإرالزوجٌإإإإة،عإإإإر 

لشإإإٌتوسإإإحابةاعترتهإإا،الغضإإإبمإإنموجإإإةبعإإدصإإإفائهاإلإإىوتعإإإودالملإإوب،

)لزوجهالزوجٌكنهاالتًالمودة
2
).

فإإإنألنلٌإإإره،فإإإًأوالشإإإرعبٌنإإإهالإإإذيالولإإإتفإإإًطلإإإكحٌثمإإإاٌمإإإعوالطإإإالق

ولإإإت،كإإإلفإإإًاأللسإإنةتلوكإإإهلعبإإإالإإإٌسللمجتمإإعاألولإإإىاللبنإإإةوهإإإدمالزوجٌإإة،

وعصإإىنتائجإإهلزمتإإهبإإهنطإإكفمإإنالجإإدكإإلالجإإدهإإوبإإلبإإادرة،أدنإإىوعنإإد

)تعالٌمهوٌتبعحدوده،عندٌم لمألنه-حكمتهجلت-هللا
3
).

بدلإإإةأمإإإدهاومعرفإإإةانتهائهإإإا،لضإإإبطالعإإإدةب حصإإإاء-الخبٌإإإرالعلإإإٌم-هللاوأمإإإر

ممإإإامإإدتهامإإنتإإنمصولكإإٌالبهإإا،واإلضإإرارالمطلمإإة،علإإىاألمإإدإطالإإةلعإإدم

.الحملمنالمطلمةرحمبراءةمنالتأكدوهومنهاالمرادإلىٌؤديال

   الكريمة اآليات إليه ترشد خالصة ما

.المرأةفٌهتجامعلمطهرفًٌكونالذيالطالقهوالسنًالطالق:أوال

فإإإًأوالمإإإرأة،فٌإإإهجومعإإإتالإإإذيالطهإإإرفإإإًكإإإانمإإإاالبإإإدعًالطإإإالق:ثانٌإإإا

)الحٌ ولت
4
).

هللاعصإإإتفمإإإدعإإإدتهاانتهإإإاءلبإإإلزوجهإإإاعلإإإىللمطلمإإإةواجبإإإةالسإإإكنى:ثالثثثثا

)وأثمت
5
).

هللاعصإإإتفمإإإدعإإإدتهاانتهإإإاءلبإإإلزوجهإإإابٌإإإتمإإإنالمإإإرأةخرجإإإتإذا:رابعثثثا

.وأثمت

                                                           
1
614ص2ٌنظر:المصدرالسابكنفسه،ج
2
134،ص28تفسٌرااللوسًجٌنظر:
3
615المصدرالسابكنفسهصٌنظر:
4
561ص2صابونًجروائعالتفسٌر،للٌنظر:
5
المصدرالسابكٌنظر:
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.هللاشرٌعةألنهاتعدٌلهاوعدمالتزامهاٌجبتعالىهللاحدود:خامسا

.الخالئكعنالظلملدفععبادهعلىتعالىهللحكالشهادةإلامة:سادسا

).النفسوراحةكله،األمرمالنإلٌه،وااللتجاءهللاعلىالتوكل:سابعا
1
)



  الثالـــث المبحـــث

 الطالق سورة يــــف العدة احكام ياتآ

 ( العدة تشريع وحكمه واحكامها االجمالي ومعناها نزولها سبب في)



  يـــــــــة :اآل

ئِثثثي))  أَْشثثثه ر   ثاََلثَثثثة   فَِعثثثدَّت ه نَّ  اْرتَْبثثثت مْ  إِنِ  ن َِسثثثائِك مْ  ِمثثثن اْلَمِحثثثيِ   ِمثثثنَ  يَئِْسثثثنَ  َوالالَّ

ئِثثثي ثثثنَّ  اأْلَْحَمثثثالِ  َوأ واَلت   يَِحْضثثثنَ  لَثثثمْ  َوالالَّ ثثثنَّ  يََضثثثْعنَ  أَن أََجل ه  َّثثثكِ  َوَمثثثن َحْملَه  َ  يَت  ّللاَّ

ِلثثثنَ ( 4) ي ْسثثثًرا أَْمثثثِرهِ  ِمثثثنْ  لَّثثثه   يَْجعَثثثل
َٰ
َّثثثكِ  َوَمثثثن إِلَثثثْيك مْ  أَنَزلَثثثه   ّللاَِّ  أَْمثثثر   َذ َ  يَت ثثثرْ  ّللاَّ  ي َكف ِ

) (5) أَْجًرا لَه   َوي ْعِظمْ  َسي ِئَاتِهِ  َعْنه  
2
  ) 



 : النـــــزول سبب:  اوال

:وجماعةسننهفًوالبٌهمًالطبريجرٌروابنوصححهالحاكمأخرج-

بإإإنأبإإإًلإإإالالبمإإإرةفإإإًزوجهإإإاعنهإإإاوالمتإإإوفىالمطلمإإإة،عإإإدةنزلإإإتلمإإإاأنهإإإا

لإإممإإاالنسإإاءمإإنبمإإًلإإد:ٌملإإنالمدٌنإإةأهإإلمإإننسإإاءإنهللارسإإولٌإإا:كعإإب

.الحملوذواتوالكبار،الصغار،:لالهو وما:لالشًءفٌهٌذكر

)اآلٌات...{ٌئسنوالالئً}اآلٌةهذهفنزلت
3
).

:والخازنوالبغويالواحديورو -

                                                           
1
 561ص2جروائعالتفسٌر،للصابونً،ٌنظر:
2
 5-4سورةالطالقاٌه
3
ضبطه(هـ911:المتوفى)السٌوطًالدٌنجاللبكر،أبًبنالرحمنعبد:المؤل النزولأسبابفًالنموللبابٌنظر:

269صلبنان-بٌروتالعلمٌةالكتبدار:الناشرالشافًعبدأحمداالستاذ:وصححه
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)...{بأنفسإإإهنٌتربصإإإنوالمطلمإإإات:}تعإإإالىلولإإإهنإإإزللمإإإاأنإإإه
1

لإإإالاآلٌإإإة،(،

وعإإإدةتحإإإٌ ،الالتإإإًعإإإدةفمإإإاهللا،رسإإإولٌإإإا:األنصإإإاريالنعمإإإانبإإإنخإإإالد

)...{ٌئسنوالالئً:}اآلٌةهذهفنزلتالحبلى وعدةتح ،لمالتً
2
).



   اإلجمالي المعنى:  ثانيا

:لولإإإإهفإإإإًالبمإإإإرةسإإإإورةفإإإإًالمطلمإإإإةالمإإإإرأةعإإإإدةوتعإإإإالىسإإإإبحانههللابإإإإٌن

){لإإإرواءثالثإإإةبأنفسإإإهنٌتربصإإإنوالمطلمإإإات}
3

وأمإإإابإإإالحٌ ،العإإإدةفإإإربط(،

هإإإإذهجإإإإاءتفمإإإإدلحملهإإإإا،أولصإإإإغرهاأوسإإإإنها،لكبإإإإرتحإإإإٌ الالتإإإإًالمإإإإرأة

وأشإإإإكلالمحإإإإٌ مإإإإنٌئسإإإإتالتإإإإًعإإإإدةجهلإإإإتمإذا:للمإإإإؤمنٌنلتمإإإإولاآلٌإإإإات

الحإإإٌ تإإإرولإإإمطلمإإإتالتإإإًعإإإدةوكإإإذلنأشإإإهر،ثالثإإإةفعإإإدتهاأمرهإإإاعلإإإٌكم

)عدتهابوالدتهافتنتهًالحاملوأماأشهر،ثالثة
4

.)

والتحإإإإٌ ،الالتإإإإً:وهإإإإًلهإإإإا،أفإإإإراءالالتإإإإًالمإإإإرأةعإإإإدةمإإإإاٌعلمإإإإوافلإإإإم

إننسإإإإائكممإإإنالمحإإإإٌ مإإإنٌئسإإإإنوالالئإإإً:)ذكإإإإرهعإإإزهللافإإإإأنزلالحامإإإل،

المؤشإإإمة،عإإإدةفجعإإإلاآلٌإإإة،(ٌحضإإإنلإإإموالالئإإإًأشإإإهرثالثإإإةفعإإإدتهنارتبإإإتم

)أشهرثالثةتح لموالتً
5

.)

تحإإإٌ ،الالتإإإًعإإإدةفمإإإاهللا،رسإإإولٌإإإا:األنصإإإاريالنعمإإإانبإإإنخإإإالدلإإإال

.مماتللالهاآلٌة،هذهفنزلتالحبلى وعدةتح ،لمالتًوعدة

أشإإهرثالثإإةفعإإدتهنعإإدتهنمإإاتإإدروافلإإمشإإككتم:أيارتبإإتم،إن:اآلٌإإةومعنإإى

)كذلنٌحضنلموالالئً
6

.)

فمإإإإذهبتجلإإإإس كإإإإملعإإإإار الحٌضإإإإهاتإإإإأخرإذاالمإإإإرأةفإإإإًاختلإإإإ ولإإإإد

:والعإإإدة.ثالثإإإةثإإإمأشإإإهر،تسإإإعةوهإإإوالحمإإإل،مإإإدةلالإإإبتجلإإإسأنهإإإاأصإإإحابنا

                                                           
1
228البمرة:
2
(هـ468:المتوفى)الشافعًالنٌسابوري،الواحدي،علًبنلبنأحمدبنعلًالحسنأبو:المؤل المرآننزولأسبابٌنظر:

465صهـ1411األولى،:الطبعةبٌروت-العلمٌةالكتبدار:الناشرزللولبسٌونًكمال:المحمك
3
228:البمرة
4
617ص2صابونًجروائعالتفسٌرللٌنظر:
5
الشإإإافعًأبإإإوعبإإإدهللالبإإإنإدرٌإإإسبإإإنالعبإإإاسبإإإنعثمإإإانبإإإنشإإإافعبإإإنعبإإإدالمطلإإإببإإإن،اإلمإإإامالشإإإافعًتفسإإإٌرٌنظإإإر:

ان)رسإإإإإإالة214عبإإإإإإدمنإإإإإإا المطلبإإإإإإًالمرشإإإإإإًالمكإإإإإإً)ت هإإإإإإـ(جمعوتحمٌإإإإإإكودراسإإإإإإة:د.أحمإإإإإإدبإإإإإإنمصإإإإإإطفىالفإإإإإإرَّ
1383ص3مج2116-1427:المملكةالعربٌةالسعودٌةالطبعةاألولى-دكتوراه(الناشر:دارالتدمرٌة

6
 299ص4جيدج زأ،زادالمٌسرٌنظر:
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ثإإإالثاسإإإتأنفتبٌإإإوم،السإإإنةلبإإإلحاضإإإتفإإإ ن.التسإإإعةبعإإإدالتإإإًالثالثإإإةهإإإً

.مالنلالوبهحلت،حٌ ،لٌرمنالسنةتمتوإنحٌ ،

لطعإإإا،رحمهإإإابإإإراءةٌعلإإإمحتإإإىأبإإإداتمكإإإث:الجدٌإإإدفإإإًوالشإإإافعًحنٌفإإإة،أبإإإو

)أشهرثالثةذلنبعدفتعتدمثلها،ٌحٌ الحدفًتصٌرأنوهو
1

.)

الخٌإإإر،إلإإإىوٌوفمإإإهأمإإإره،لإإإههللاٌٌسإإإرٌإإإذر،أوٌفعإإإل،مإإإافإإإًهللاٌخشإإإىومإإإن

فرضإإإإهوحكمإإإإه،هللا،فإإإإر والعإإإإدةالطإإإإالق،فإإإإًمإإإإرتالتإإإإًاألحكإإإإاموتلإإإإن

)الناسعلى
2
)،

ٌسإإإهلٌسإإإراأمإإإرهمإإإنلإإإهٌجعإإإلبإإإهأمإإإرفٌمإإإا:هللاٌتإإإكومإإإن:وجإإإلعإإإزلولإإإه

هللاٌتإإإكومإإإن:الضإإإحانولإإإال.األكثإإإرٌنلإإإولوهإإإذاواآلخإإإرة،الإإإدنٌاأمإإإرعلٌإإإه

أنزلإإإههللاأمإإإرذلإإإنالرجعإإإةفإإإًٌسإإإراأمإإإرهمإإإنلإإإهٌجعإإإلالسإإإنة،طإإإالقفإإإً

لإإإهوٌعظإإإمخطاٌإإإاهعنإإإهٌمإإإآ:أيسإإٌئاتهعنإإإهٌكفإإإربطاعتإإإههللاٌتإإإكومإإإنإلإإٌكم

)اآلخرةفًأجرا
3

.)

وأنإإإتموالنفمإإإة،المسإإإكن،فإإإًعلإإإٌهنبالتضإإإٌٌكتضإإإ روهنوال:وجإإإلعإإإزلولإإإه

.سعةتجدون

بإإإدلٌلالمبتوتإإإة،دونالرجعٌإإإةالمطلمإإإة:بهإإإذاوالمإإإراد:ٌعلإإإىأبإإإوالماضإإإًلإإإال

بلغإإإنفإإإ ذا:ولولإإإهأمإإإراذلإإإنبعإإإدٌحإإإدثهللالعإإإلتإإإدريال:وجإإإلعإإإزلولإإإه

)بمعإإإإرو فإإإإارلوهنأوبمعإإإإرو فأمسإإإإكوهنأجلهإإإإن
4
أنإإإإهعلإإإإىذلإإإإنفإإإإدل(

.الرجعٌةأراد

)المبتوتإإةفإإًالفمهإإاءاختلإإ ولإإد
5
أمالعإإدة،مإإدةفإإًونفمإإةسإإكنى،لهإإاهإإل:(

أبإإإًابإإإنلإإإولوهإإإونفمإإإة،واللهإإإاسإإإكنىالأنإإإه:أصإإإحابناعنإإإدفالمشإإإهورال 

)والنفمةالسكنى،لها:حنٌفةأبوولال.لٌلى
6
).

                                                           
1
311ص،يدج زأ،زادالمٌسرٌنظر:
2
 618الصابونًصٌنظر:روائعالتفسٌر
3
 311صيدج زأ،زادالمٌسر
4
(921/)24،الطبرانًتفسٌر
5
36ح1481أخرجهمسلم
6
ٌنظر:تفسٌرالطبرانً،المصدرالسابكنفسهوالصفحةنفسها
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اإلمإإإامعإإإنالكوسإإإجرواهولإإإد.النفمإإإةدونالسإإإكنى،لهإإإا:والشإإإافعًمالإإإنولإإإال

)األولعلىوٌدلعنههللارضًأحمد
1

)

طالتإإإإه،لإإإإدرعلإإإإىٌسإإإإكنهاالتإإإإًدارهفإإإإًمطلمتإإإإهٌسإإإإكنأنالرجإإإإلوعلإإإإى

لٌلجئهإإإإاوالسإإإإكنىالنفمإإإإةفإإإإًوٌضإإإإارهاعلٌهإإإإا،ٌضإإإإٌكأنلإإإإهولإإإإٌسووسإإإإعه،

ولإإإإوعلٌهإإإإاٌنفإإإإكأنفعلٌإإإإهحإإإإامالالمإإإإرأةكانإإإإتوإذا،دارهمإإإإنالخإإإإروجإلإإإإى

أنورضإإإٌتولإإإدت،فإإإ ذاحملهإإإا،تضإإإعحتإإإىالطإإإالقبعإإإدالحمإإإلمإإإدةطالإإإت

فعلإإى،أي(أجإإورهنفإإ توهنلكإإمأرضإإعنفإإ ن:)وجإإلعإإزلولإإهابنهإإاترضإإع

فإإإًبإإإالمعرو اآلخإإإرمنهمإإإاكإإإلولٌإإإأمرالرضإإإاعة،أجإإإرلهإإإاٌإإإدفعأنالرجإإإل

واألب،األمبإإإٌناالتفإإإاقعسإإإرفإإإ نوولتهإإإا،والحضإإإانةوأجإإإره،الرضإإإاع،أمإإإر

عمإإإإنالبنإإإإهٌفإإإإتشأنحٌنئإإإإذفلإإإإ بٌرضإإإإٌهما،وسإإإإطأمإإإإرإلإإإإىٌتوصإإإإالولإإإإم

)أمهلٌرٌرضعه
2

.)

آتاهإإامإإاإالنفسإإاهللاٌكلإإ الالمإإالمإإنأعطإإاهمإإالإإدرعلإإىهللاآتإإاهممإإافلٌنفإإك

بعإإإإد:أيٌسإإإإراعسإإإإربعإإإإدهللاسإإإإٌجعلالمإإإإالمإإإإنأعطاهإإإإامإإإإالإإإإدرعلإإإإى:أي

أنإإإإهفإإإإأعلمهمالفمإإإإر،حٌنئإإإإذعلإإإإٌهمالغالإإإإبوكإإإإانوسإإإإعة،لنإإإإىوشإإإإدة،ضإإإإٌك

)ذلنبعدعلٌهمسٌفتآ
3
).

مإإإافلٌعطهإإإالنٌإإإاكإإإانفإإإ نالرجإإإل،طالإإإةبحسإإإبالمعتإإإدةعلإإإىواإلنفإإإاقهإإإذا،

مإإإابمإإإدرإالٌإإإدفعأنعلٌإإإهفلإإإٌسالعإإإٌش،ضإإإٌكفمٌإإإرا،كإإإانوإنلنإإإاه،ٌالئإإإم

مإإإنأعطإإإاهمإإإابمإإإدرإالاإلنسإإإانٌكلإإإ لإإإم-حكمتإإإهجلإإإت-هللافإإإ نٌسإإإتطٌع

عسإإإربعإإإدسإإإٌجعلهللافإإإ نحإإإال،علإإإىٌبمإإإىالالإإإدنٌاحإإإالأنولإإإٌعلمالإإإرزق،

)ٌسرا
4
).







                                                           
1
311ص،يدج زأ،زادالمٌسرٌنظر:
2
 618ص،الصابونًروائعالتفسٌر،ٌنظر:
3
312صيدج زأ ،زادالمٌسرٌنظر:
4
618ص،صابونًروائعالتفسٌر،ٌنظر:
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 : ةـــالشرعي األحكام:  اــــثالث

   تحي ؟ ال التي المرأة عدة هي ما: األول الحكم

تإإإرلإإإمالتإإإًوالصإإإغٌرةالٌإإإأس،سإإإنبلغإإإتمإإإنتشإإإملالحإإإائ لٌإإإرالمإإإرأة

)خإإإال بإإإالأشإإإهرثالثإإإةفعإإإدتهاالحإإإٌ مإإإنٌئسإإإتمإإإنأمإإإابعإإإد،الحإإإٌ 
1
)،

ألإإإوالعلإإإىالٌإإإأسسإإإنتمإإإدٌرفإإإًواختلإإإ ،تحإإإ لإإإمالتإإإًالصإإإغٌرةوكإإإذا

:عدٌدة

)سنةبستٌنالفمهاءبع فمدره -
2
).

.سنةوخمسٌنبخمسبعضهمولدره -

.المرأةعشٌرةٌأسسنلالب:ولٌل -

.العالمفًامرأةعادةألصى:ولٌل -

إذاالمكإإانفإإ نفٌإإه،هإإًالتإإًمكانهإإافإإًالنسإإاءٌإإأسسإإنلالإإب:ولٌإإل -

.الٌأسسنفٌهٌبطئوالماء،الهواءطٌبكان

:سببهٌدرولمعدتهافًالحٌ ترلمثمتحٌ كانتإذاالمرأةوأما

الالتإإإإًالسإإإإنفإإإإًتإإإإدخلحتإإإإىالحإإإإٌ عإإإإدتهاإن:والشإإإإافعٌةالحنفٌإإإإةفمإإإإال

علإإإًعإإإنونمإإإل،أشإإإهرثالثإإإةاآلٌسإإإةعإإإدةفتسإإإتأن النسإإإاءمإإإنأهلهإإإاتحإإإٌ 

)مسعودوابنثابت،بنوزٌدوعثمان،
3
).

هإإًالمإإدةهإإذهألنرحمهإإابإإراءةلإإتعلمأشإإهرتسإإعةتنتظإإر:وأحمإإدمالإإنولإإال

ذلإإنبعإإدتعتإإدثإإمالإإرحم،بإإراءةعلإإمفٌهإإاالحمإإلٌإإبنلإإمفإإ ذاالحمإإلمإإدةلالإإب

)ذلنلضىأنهعمرعنونمل.أشهرثالثةاآلٌساتعدة
4
).







                                                           
1
،(األردن-عمان)اإلسالمٌةالمكتبة:الناشرالعواٌشةعودةبنحسٌن،المطهرةوالسنةالكتابفمهفًالمٌسرةالفمهٌةالموسوعة

(388،ص5ج)هـ1429-1423مناألولى،:الطبعة(لبنان-بٌروت)حزمابندار
2
 613صروائعالتفسٌرللصابونً،،ٌنظر:
3
ٌنظر:المصدرالسابك
4
ٌنظر:المصدرالسابكنفسه
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 ؟{ أشهر ثالثة فعدتهن ارتبتم إن: }تعالى لوله من المراد ما: الثاني الحكم

إذاألنإإإااإلٌإإإاسدفإإإًاالرتٌإإإاببإإإهالمإإإرادٌكإإإونأنجإإإائزلٌإإإر:الجصإإإاصلإإإال

)أشهرثالثةعدتهانمللمالٌأسسنبلغتهلشككنا
1
).

:ألوالعلىاآلٌةفًالمذكورة(الرٌبة)فًالعلمأهلواختل 

)المعنإإإىٌكإإإونأن:الطبإإإرياختإإإار
2
فإإإٌهن الحكإإإممإإإاتإإإدروافلإإإمشإإإككتمإن»(

وذكإإإإر:»لإإإإالفمإإإإدالجصإإإإاصلإإإإولوهإإإإو«أشإإإإهرثالثإإإإةعإإإإدتهنأنفإإإإالحكم

فكإإانالحكإإمعلٌإإهنإإزلالإإذيالسإإببذكإإروجإإهعلإإىهإإوإنمإإااآلٌإإةفإإًاالرتٌإإاب

أشإإإهرثالثإإإةفعإإإدتهنارتبإإإتمإننسإإإائكممإإإنالمحإإإٌ مإإإنٌئسإإإنوالالئإإإًبمعنإإإى

المستحاضإإإإةفإإإإًواردةاآلٌإإإإة:مجاهإإإإدولإإإإال،مجاهإإإإدعإإإإنهإإإإذاونمإإإإل...«

)علةدمأوحٌ دمأهوتدريالالدمبهاأطبك
3
).

لهإإإإاٌسإإإإتمٌملإإإإمالتإإإإًالمستحاضإإإإةالمإإإإرأةالرٌبإإإإةمإإإإن:ولتإإإإادةعكرمإإإإةولإإإإال

)مرةاألشهروفًمراراالشهرأولفًتحٌ الحٌ ،
4
).

إنبٌإإإإإوتهنمإإإإإنتخرجإإإإإوهنال»والمعنإإإإإىالسإإإإإورةبإإإإإأولمتصإإإإإلإنإإإإإه:ولٌإإإإإل

.فٌهلٌلماأصآوهو:المرطبًلال،«العدةانمضاءفًارتبتم

وكإإإنالإإإدمعإإإنهنانمطإإإعولإإإدحٌضإإإهن،فإإإًارتبإإإتمإنالمعنإإإى:الزجإإإاجولإإإال

)األضدادمنوهوتٌمنتمأيارتبتمإن:ولٌل،مثلهنٌحٌ ممن
5
).











                                                           
1
389الموسوعةالفمهٌة،صٌنظر:
2
554ٌنظر:تفسٌرالطبري،ص
3
128،ص28ٌنظر:تفسٌرااللوسً،ج
44
171،ص28ٌنظر:جامعالبٌانللطبريج
5
461ٌنظرروائعالتفسٌرص
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   الحامل؟ عدة هي ما: الثالث الحكم

فإإإإًتعإإإإالىلولإإإإهودلبوالدتهإإإإا،عإإإإدتهاتنتهإإإإًالحامإإإإلأنعلإإإإىاآلٌإإإإةنصإإإإت

أربعإإإةبأنفسإإإهنٌتربصإإإنأزواجإإإاوٌإإإذرونمإإإنكمٌتوفإإإونوالإإإذٌن:}البمإإإرةسإإإورة

){وعشإإإإإراأشإإإإإهر
1

أشإإإإإهرأربعإإإإإةزوجهإإإإإاعنهإإإإإاتإإإإإوفىملعإإإإإدةاأنعلإإإإإى(،

ولإإإإمتأخإإإذ األجلإإإإٌنفبإإإأيحإإإامالزوجهإإإإاعنهإإإاالمتإإإوفىكانإإإإتفإإإ ذاوعشإإإرا،

فإإإًواختلفإإإواحملهإإإا،تضإإإعأنالحامإإإلالمطلمإإإةعإإإدةأنوالخلإإإ السإإإل ٌختلإإإ 

)زوجهاعنهاالمتوفى
2
).

.حملهاتضعأنالحاملزوجهاعنهاالمتوفىعدة:الجمهورلال

المتإإإإوفىوأمإإإإاالمطلمإإإإات،فإإإإً{األحمإإإإالوأوالت:}عبإإإإاسوابإإإإنعلإإإإًولإإإإال

إلإإىصإإبرتوعشإإرأشإإهرأربعإإةلبإإلوضإإعتفلإإواألجلإإٌن،أبعإإدفعإإدتهاعنهإإا

.آخرها

 :  الجمهور حجة

()خولإإهبإإنسإإعد)تحإإتكانإإتأنهإإااألسإإلمٌةسإإبٌعةبحإإدٌثالجمهإإوراسإإتدل
3
)،

أنتنشإإبفلإإمحامإإل،وهإإًالإإوداعحجإإةفإإًعنهإإافتإإوفًبإإدراشإإهدممإإنوهإإو

فإإإإدخلللخطإإإإاب،تجملإإإإتنفاسإإإإهامإإإإنتعلإإإتفلمإإإإاوفاتإإإإه،بعإإإإدحملهإإإإاوضإإإعت

تإإإرتجٌنلعلإإإنمتجملإإإة،أرانمإإإالً:لهإإإافمإإإالالإإإدارعبإإإدبنإإإًمإإإنرجإإإلعلٌهإإإا

.وعشراأشهرأربعةعلٌنتمرحتىبناكآأنتماوهللاإننالنكاح 

رسإإولفأتٌإإتأمسإإٌت،حإإٌنثٌإإابًعلإإًجمعإإتذلإإنلإإًلإإالفلمإإا:سإإبٌعةلالإإت

حإإإإٌنحللإإإإتلإإإإدبإإإإأنًفأفتإإإإانًذلإإإإنعإإإإنفسإإإإألته:وسإإإإلمعلٌإإإإههللاصإإإإلىهللا

)لًبداإنبالتزوجوأمرنًحملًوضعت
4
).





                                                           
1
234البمرة:
2
391الموسوعةالفمهٌه،ص
3
615ص،صابونًروائعالتفسٌرٌنظر:
4
المصدرالسابكنفسه
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شإإإاءمإإإا:فمإإإالاألجلإإإٌنآخإإإرتعتإإإد:ٌمإإإولعلٌإإإاأنبلغإإإهأنإإإهمسإإإعودابإإإنوعإإإن

)زوجهاعنهاالمتوفىآٌةبعدإال{األحمالوأوالت:}نزلتماالعنته،
1
).

فإإإًبنفسإإإهامكتفٌإإإةاآلٌإإإةأنمسإإإعودابإإإنلإإإولأفإإإاد:الجصإإإاصبكإإإرأبإإإولإإإال

فوجإإإبالمطلمإإإةذكإإإرمإإإنلبلهإإإابمإإإامضإإإمنةلٌإإإرعمومهإإإا،علإإإىالحكإإإمإفإإإادة

.أزواجهنعنهنوالمتوفىالمطلمات،منالجمٌع،فًالحملاعتبار

   ونفمة؟ سكنى ثالثا للمطلمة هل: الرابع الحكم

)الرجعٌإإإاتالمطلمإإإاتإسإإإكانوجإإإوبفإإإًالعلمإإإاءبإإإٌنخإإإال ال
2
واختلفإإإوا،(

:ألوالعلىثالثاالمطلمةفً

.لهانفمةوالالسكنىلهاأنإلىأحمدعنورواٌة:والشافعًمالنذهب

.العدةفًدامتماوالنفمةالسكنىلهاأنوأصحابهحنٌفةأبووذهب

)سكنىواللهانفمةالأنهاإلىولٌرهأحمدوذهب
3

).



 : األول المذهب دليل

{.حملهإإإإنٌضإإإإعنحتإإإإىعلإإإإٌهنفإإإإأنفمواحمإإإإلأوالتكإإإإنوإن:}تعإإإإالىلولإإإإه

النفمإإإةذكإإإرفلمإإإامطلمإإإة،لكإإإنأطلمهإإإاالسإإإكنىذكإإإرلمإإإاسإإإبحانههللاأنوذلإإإن

)لهانفمةالالبائنالمطلمةأنعلىفدلبالحمل،لٌدها
4
).

 :  الثاني المذهب دليل

أكبإإإإرمإإإإنالنفمإإإإةوتإإإإرن{علإإإإٌهنلتضإإإإٌمواتضإإإإ روهنوال:}تعإإإإالىلولإإإإه-1

.هذاٌبٌنمالولهافاطمةعلىعمرإنكاروفًاإلضرار

.كالرجعٌةالنفمةلهافكانتطالقعنالسكنىتستحكمعتدةوألنها-2

)كالزوجةالنفمةفاستحكلحمهعلٌهمحبوسةوألنها-3
5
).

                                                           
1
913ٌنظر:الموسوعةالفمهٌةص
2
:المحمك(هـ745:المتوفى)األندلسًالدٌنأثٌرحٌانبنٌوس بنعلًبنٌوس بنلحٌانأبوالتفسٌرفًالمحٌطالبحر

735،هـ1421:الطبعةبٌروت-الفكردار:الناشرجمٌللصدلً
3
616ص،صابونًروائعالتفسٌر
4
ٌنظر:المصدرالسابك
5
ٌنظرالمصدرنفسه
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إذالكتإإإاببإإإنصلهإإإاهللاأوجبهإإإاولإإإدمإإإال،فإإإًحمإإإاكانإإإتالالسإإإكنىأن-4

إذاالنفمإإإةوجإإإوبذلإإإنالتضإإإىفمإإإدوالرجعٌإإإة،المبتوتإإإةتناولإإإتلإإإداآلٌإإإةكانإإإت

)النفمةبع وهًمالفًحماالسكنىكانت
1
).

 

 

 :  الثالث المذهب دليل

علٌإإههللاصإإلىالنبإإًعهإإدفإإًزوجهإإاطلمهإإاأنإإه:لإإٌسبنإإتفاطمإإةحإإدٌث-1

رسإإإولألعلمإإإنوهللا:لالإإإتذلإإإنرأتفلمإإإادون،نفمإإإةعلٌهإإإاأنفإإإكوكإإإانوسإإإلم

تكإإنلإإموإنٌصإإلحنً،الإإذيأخإإذتنفمإإةلإإًكإإانفإإ نوسإإلمعلٌإإههللاصإإلىهللا

)شٌئاآخذلمنفمةلً
2
).

واللإإإننفمإإإةال:»فمإإإالوسإإإلمعلٌإإإههللاصإإإلىهللالرسإإإولذلإإإنفإإإذكرت:لالإإإت

.«رجعةعلٌهالهمنعلىوالنفمةالسكنىإنما»رواٌةوفً،«سكنى

نفمإإإةالالناشإإإزأنبإإإدلٌلاالسإإإتمتاعمإإإنالتمكإإإٌنألجإإإلتجإإإبإنمإإإاالنفمإإإةإن-2

)لها
3
)

   الرضاع؟ يجب من على: الخامس الحكم 

لشإإإإر إالالزوجٌإإإإةدامإإإإتمإإإإاالزوجإإإإةعلإإإإىالولإإإإدرضإإإإاع:المالكٌإإإإةلإإإإال

ٌلزمهإإافإإالطلمهإإافإإ نمالإإه،فإإًٌومئإإذرضإإاعةاألبفعلإإىوموضإإعهاالزوجإإة

:الحنفٌإإإةولإإإال،رضإإإاعهفٌلزمهإإإالٌرهإإإاثإإإديلابإإإللٌإإإرٌكإإإونأنإالرضإإإاعة

كإإإلفإإإًاألمعلإإإىالرضإإإاعٌجإإإب:ولٌإإإل،بحإإإالاألمعلإإإىالرضإإإاعٌجإإإبال

)حال
4

.)







                                                           
1
المصدرالسابكنفسهٌنظر:
2
ٌنظر:المصدرنفسه
3
 617صيدج زأٌنظر:روائعالتفسٌر،
4
ٌنظر:المصدرالسابكنفسه.
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  لعدةا ايه التشريع حكمة:  رابعا

لمطإإإعالسإإإبٌلهإإإووالطإإإالقاإلسإإإالمً،المجتمإإإعبنإإإاءفإإإًاألسإإإاسهإإإوالإإإزواج

ٌتإإإإإأخرلإإإإإدآثإإإإإاراللزوجٌإإإإإةولكإإإإإنبعإإإإإ ،مإإإإإنبعضإإإإإهماالإإإإإزوجٌنعاللإإإإإات

الإإإزمنمإإإنمإإإدةفٌهإإإاالمإإإرأةتمكإإإثالعإإإدةثنإإإاؤهجإإإلهللافجعإإإلولتإإإا،ظهورهإإإا

العلإإإإمواطمئنإإإإان،أمإإإإانفإإإإًلٌكإإإإونبٌتإإإإه،فإإإإًوٌسإإإإكنهامطلمهإإإإا،علٌهإإإإاٌنفإإإإك

فتخإإإإتلطواحإإإإد،رحإإإإمفإإإإًفإإإإأكثرالإإإإواطئٌنمإإإإاءٌجتمإإإإعوأالالإإإإرحم،ببإإإإراءة

)والحكمإإإةالشإإإرٌعةتمنعإإإهمإإإاالفسإإإادمإإإنذلإإإنوفإإإًوتفسإإإد،األنسإإإاب
1
وهإإإً(

مإإإإدةفإإإإًالحمإإإإلٌظهإإإإرلإإإإموإنولإإإإده،فالولإإإإدحملهإإإإا،ظهإإإإرإننظإإإإره،تحإإإإت

إلٌهإإإابالنسإإإبةهإإإوتربطهمإإإا،عاللإإإةأٌإإإةوزوجإإإهالرجإإإلبإإإٌنٌعإإإدفلإإإمالعإإإدة،

تطالبإإإإإهأنتسإإإإإتطٌعالالنسإإإإإاء،كسإإإإإائرإلٌإإإإإهبالنسإإإإإبةوهإإإإإًالرجإإإإإال،كسإإإإإائر

)ذلنلٌروالنفمة،والبنسب،
2
).

)شإإإرفهوإظهإإإارلإإإدره،ورفإإإعالنكإإإاح،عمإإإدخطإإإرتعظإإإٌموكإإإذلن
3

االحتٌإإإاط(

الزوجإإإةدومصإإإلحةالولإإإد،وحإإإكأوجبإإإه،الإإإذيهللابحإإإكوالمٌإإإامالإإإزوج،لحإإإك

مالزمتهإإإإالوجإإإإوبهللاوحإإإإكالعإإإإدة،فإإإإًالرجعإإإإةمإإإإنلٌإإإإتمكنالإإإإزوجفحإإإإك

المإإإرأةوحإإإكالإإإواطئٌن،أليٌإإإدر والنسإإإبه،ٌضإإإٌعلإإإئالالولإإإدوحإإإكالمنإإإزل،

)وتورثترثزوجةلكونهاالعدةدزمنالنفمةمنلهالما
4
)

دامإإإتمإإإاوالسإإإكنىالنفمإإإة،لهإإإافإإإر حٌإإإثالمإإإرأةاإلسإإإالمٌظلإإإملإإإموبهإإإذا

ٌتبإإٌنمإإدةثإإتكمحٌإإثزوجإإهجهإإةمإإنالرجإإلوأمإإنالرجإإل،لصإإالآمحبوسإإة

.فرالهأورحمهاشغلمعها

                                                           
 لللـ ( ق  إالقولللد ،طريصاللللل مللل  ك لللال يدلللر ،ح  لللالال  751ةكلللنم يد،للل مالو  كللل  رن يدالللل د،و  ددمحمللل،ا يدلللالي   للل  ملللو  يدج زيلللل ) ت 1

يوطللل م ي للل  يد لللو  يدج زيلللل ق ت، ولللـد دجالللـل يدإ، ولللـد  –زيد يد،الللل د  للل   لللالأ عولللر يدال للل د (،2/51)ق ق م لللع دير يدج ولللل   ولللر،ت 

(.5/591ق ) م  1222 - ـ  1495ق  1يد   ر  ق م  -ق دير يدإ  ى  يألز ر – ،  سل يد الأ ق يد، إ  يدث     
2
زادالمعاد،المصدرالسابكنفسه
3
(2/51)،البنالمٌم،إعالمالمولعٌن
(.5/591)،البنالمٌم(،زادالمعاد2/51)،عالمالمولعٌنالبنالمٌمإ4
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الطإإالقبعإإدالحمإإلأمإإدطإإالالوضإإععإإدتهنتعإإالىهللاجعإإلفمإإدالحوامإإلوأمإإا

إلإإإإإىحاجإإإإإةفإإإإإالمؤكإإإإإدة،الوضإإإإإعبعإإإإإدالإإإإإرحمبإإإإإراءةألنوذلإإإإإنلصإإإإإر،أم

)االنتظار
1
).

ومإإإاسإإإكن،مإإإنهإإإمٌجإإإدونممإإإاالنسإإإاءٌسإإإكنواأنالرجإإإالوجإإإلعإإإزهللاوأمإإإر

ونهإإاهمسإإكناهم،فإإًعلٌإإههإإمممإإاألإإلالولنإإاهم،ممإإدرتهمحسإإبٌسإإتطٌعونه

فإإإإًأوالمسإإإإكن،فسإإإإحةفإإإإًعلإإإإٌهنبالتضإإإإٌٌكبهإإإإناإلضإإإإرارإلإإإإىٌعمإإإدواأن

وجإإإإوبمإإإإعالنفمإإإإةبإإإإذكراألحمإإإإالذواتوخصإإإإت،إلإإإإامتهنأثنإإإإاءالمعاملإإإإة

دونببعضإإإهاإلنفإإإاقزمإإإنٌحإإإددالحمإإإلمإإإدةطإإإولأنلتإإإوهممعتإإإدة،لكإإإلالنفمإإإة

الوضإإإع،حتإإإىالنفمإإإةفأوجإإإبالحمإإإل،مإإإدةلصإإإرتإذاالمإإإدةبزٌإإإادةأوبمٌتإإإه،

)التشرٌعًاإلٌضاحلزٌادةالعدةانتهاءموعدوهو
2
).

دامإإإتومإإإاممابإإإل،دوناألمعلإإإىواجبإإإاسإإإبحانههللاٌجعلإإإهفلإإإمالرضإإإاع،وأمإإإا

رضإإإإاعةعلإإإإىأجإإإإراتنإإإإالأنحمهإإإإافمإإإإنبٌنهمإإإإا،المشإإإإترنالطفإإإإلترضإإإإع

لإإ مالمراعإإاةمنتهإإىوهإإذاللطفإإل،اللإإبنإدراروعلإإىحٌاتهإإا،علإإىبإإهتسإإتعٌن

بٌنهمإإإإإاٌإإإإإأتمراأنواألماألبأمإإإإإرذاتإإإإإهالولإإإإإتوفإإإإإً،الشإإإإإرٌعةهإإإإإذهفإإإإإً

-مصإإإإلحتهورائإإإإدهماأمإإإإره،فإإإإًوٌتشإإإإاوراالولٌإإإإد،هإإإإذاشإإإإأنفإإإإًبإإإالمعرو 

الصإإإغٌرعلإإإىنكبإإإةحٌاتهمإإإافإإإًهمإإإافشإإإلهماٌكإإإونفإإإال-بٌنهمإإإاأمانإإإةوهإإإو

العسإإإإر،بعإإإإدوالٌسإإإإرالضإإإإٌك،بعإإإإدالفإإإإرجفإإإإًبإإإإاهللمنإإإإوطواألمإإإإر،البإإإإريء

أمرهمإإإا،كإإإلفإإإًوٌرالبإإإاهإلٌإإإه،وٌتجهإإإاكلإإإه،األمإإإربإإإهٌعمإإإداأنلهمإإإافإإإأولى

)الباسطالماب المانع،المانآوهو
3
).

منهمإإإاكإإإلللإإإبوفإإإً-المرآنٌإإإةالتوجٌهإإإاتهإإإذهظإإإلفإإإً-ٌتفارلإإإانوالزوجإإإان

أدبإلإإإىاألٌإإإام،مإإإنٌإإإومفإإإًٌنعشإإإهامإإإاجاءهإإإاوربمإإإاتمإإإت،لإإإمللإإإودبإإإذور

                                                           
1
618صيدج زأٌنظر:روائعالتفسٌر،
2
ٌنظر:المصدرالسابكنفسه
3
621ص،صابونًروائعالتفسٌر،ٌنظر:
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أرجإإإهفٌهإإإاوٌشإإإٌعالمسإإإلمةالجماعإإإةحٌإإإاةبإإإهٌصإإإبغأناإلسإإإالمٌرٌإإإدرفٌإإإع

)وشذاه
1
).



)  الكريمة اآليات إليه ترشد ما خالصه:  خامسا
2
) 

طلمتإإإإإاإذاتحإإإإإ ،لإإإإإمالتإإإإإًوالصإإإإإغٌرةالحإإإإإٌ ،مإإإإإنالٌائسإإإإإةالمإإإإإرأة:أوال

.أشهرثالثةفعدتهما

.الحملبوضععدتهاتنمضًالحاملالمرأة:ثانيا

وتعظإإإمالسإإإٌئات،وتكفإإإرالإإإدنٌا،فإإإًالمإإإؤمنأمإإإورتٌسإإإرتعإإإالىهللاتمإإإو :ثالثثثثا

.اآلخرةفًاألجر

.عدتهاتنمضًحتىزوجهامنزلفًتسكنالمعتدةالمرأة:رابعا

لٌجبرهإإإاالسإإإكنىأوالنفمإإإةفإإإًالمعتإإإدةعلإإإىٌضإإإٌكالأنالرجإإإلعلإإإى:خامسثثثا

.منزلهمنالخروجعلى

.المدةطالتوإنالحمل،تضعحتىتستمرالحاملنفمة:سادسا

مإإإإنولإإإإدهاإرضإإإإاععلإإإإىأجإإإإرةتأخإإإإذأنفإإإإًالكامإإإإلالحإإإإكللمإإإإرأة:سثثثثابعا

.الرجل

.وفمرالنىالرجلمالبحسبٌكوناإلنفاق:ثامنا

)عبدهبهاهللامكنالتًبالمدرةمنوطالتكلٌ :تاسعا
3
).













                                                           
1
195،صيدج زأٌنظرزادالمٌسر،
2
617صابونً،صروائعالتفسٌر،ٌنظر:
3
ٌنظر:المصدرالسابكنفسه
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 الخاتمةوالنتائج

توصإإإإلالباحإإإإثفإإإإًختإإإإامالبحإإإإثوالدراسإإإإةفإإإإًتفسإإإإٌرسإإإإورةالطإإإإالقالإإإإى

بع النتائجتتلخصفًماٌلً

معروفإإإة،ألنهإإإامنزلإإإةبعإإإدمنزلإإإةالسإإإورةلغإإإةالمنزلإإإة،ومإإإنالمإإإرآن .1

اصإإإطالحا :بأنهإإإاطالعإإإةمسإإإتملةمإإإنآٌإإإاتالمإإإرآنذاتمطلإإإعوممطإإإع،و

حإإإلالوثإإإاق،مشإإإتكمإإإناإلطإإإالق،وهإإإواإلرسإإإالوالتإإإرن،والطثثثالق 

حلللل يد ولللال ،يوملللناق ،طاللل  ي ملللل وفإإإالنطلإإإكالٌإإإدبإإإالخٌرأيكثٌإإإرالبإإإذل

 وأ حل موالل ،عق  كا قم ددق وأ طر قل  ن موالق ،و ور ط قدق 

عإإإدداٌإإإاتسإإإورةالطإإإالقاختلفإإإوفإإإًعإإإدداٌاتهإإإافإإإالجمهورعلإإإىأنهإإإا .2

اثنتإإإإاعشإإإإرةآٌإإإإة،وعنإإإإدالبصإإإإريإحإإإإد عشإإإإرةآٌإإإإةحٌإإإإثإناآلٌإإإإة

لإإإدجعإإإلهللالكإإإلشإإإًءلإإإدرا()ًعنإإإدلولإإإهتعإإإالى:الثانٌإإإةعنإإإدهتنتهإإإ

نزولهإإاوعنإإدالشإإامًثإإالثعشإإرآٌإإة،الخإإال بإإٌنالعلمإإاءفإإًمكإإان

أنسورةالطالقنزلتبالمدٌنة

ولكنابغ الحاللعندهللالمدأباحهللاتعالىالطالق .3

إمإإإاواجإإإبكطإإإالقالمإإإولًبعإإإدالتإإإربصمإإإدةأربعإإإةأشإإإهرانالطإإإالق .4

وطإإإالقالحكمإإإٌنفإإإًالشإإإماقبإإإٌنالإإإزوجٌنإذالإإإمٌمكإإإناإلصإإإالح،أو

لإلٌهإإإا،أوتكإإإونمنإإإدوبكإإإأنٌعجإإإزعإإإنالمٌإإإامبحمولهإإإاولإإإولعإإإدمالمٌإإإ

لٌإإإرعفٌفإإإة،أوحإإإراموهإإإوالطإإإالقالبإإإدعً.أومكإإإروهبإإإأنسإإإلمالحإإإال

عنذلنكلهللحدٌث

الطإإإالقالسإإإنًٌعنإإإًأنٌطلمهإإإافإإإًطهإإإرلإإإمٌجامعهإإإافٌإإإه،فإإإذلنهإإإو .5

الطإإالقللعإإدة،ألنهإإاتعتإإدبإإذلنالطهإإرمإإنعإإدتها،وتمإإعفإإًالعإإدةعمٌإإب

الطالق،فالٌطولعلٌهازمانالعدة.
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ٌمصإإإدالطإإإالقالسإإإنًهإإإوالطإإإالقالإإإذيٌكإإإونفإإإًطهإإإرلإإإمتجإإإامعفٌإإإه .6

وٌمصإإإدالطإإإالقالبإإإدعًمإإإاكإإإانفإإإًالطهإإإرالإإإذيجومعإإإتفٌإإإهالمإإإرأة.

 المرأة،أوفًولتالحٌ 

واختلإإإإ العلمإإإإاء:هإإإإلاإلشإإإإهادعلإإإإىالمراجعإإإإةواجإإإإب،أممسإإإإتحب، .7

ئإإإك.فمإإإدإلامإإإةالشإإإهادةحإإإكهللتعإإإالىعلإإإىعبإإإادهلإإإدفعالظلإإإمعإإإنالخال

جعإإإإلهللاتعإإإإالىللإإإإزوجاإلمسإإإإانأوالفإإإإراق،ثإإإإمعمبإإإإهبإإإإذكراإلشإإإإهاد،

كإإإانمعلومإإإاولإإإوعالرجعإإإةإذارجإإإع،وجإإإوازاإلشإإإهادبعإإإدذلإإإندإذلإإإم

ٌجعلاإلشهادشرطافًالرجعة

السإإإكنىواجبإإإةللمطلمإإإةعلإإإىزوجهإإإالبإإإلانتهإإإاءعإإإدتهافمإإإدعصإإإتهللا .8

إذاخرجإإإإتالمإإإإرأةمإإإإنبٌإإإإتزوجهإإإإالبإإإإلانتهإإإإاءعإإإإدتهافمإإإإدووأثمإإإإت.

عصتهللاوأثمت.

 

هإإوانهللاشإإرعالطإإالقكإإ خرحإإلمإإنوالحكمإإةمإإنتشإإرٌعاٌإإاتالعإإدة .9

حلإإإولتتمدمإإإه،إنلإإإمتجإإإدكإإإلالمحإإإاوالت،وأبإإإاحللرجإإإلأنٌإإإركنإلإإإى

،والطإإإإالقهإإإإوالسإإإإبٌللمطإإإإععاللإإإإاتأبغإإإإ الحإإإإاللوهإإإإوالطإإإإالق

بعضإإإهمامإإإنبعإإإ ،ولكإإإنللزوجٌإإإةآثإإإارالإإإدٌتإإإأخرظهورهإإإاالإإإزوجٌن

ولتإإا،فجعإإلهللاجإإلثنإإاؤهالعإإدةتمكإإثالمإإرأةفٌهإإامإإدةمإإنالإإزمنٌنفإإك

العلإإإإمعلٌهإإإإامطلمهإإإإا،وٌسإإإإكنهافإإإإًبٌتإإإإه،لٌكإإإإونفإإإإًأمإإإإانواطمئنإإإإان،

ببإإراءةالإإرحم،وأالٌجتمإإعمإإإاءالإإواطئٌنفإإأكثرفإإإًرحإإمواحإإد،فتخإإإتلط

،وفإإإإًذلإإإإنمإإإإنالفسإإإإادمإإإإاتمنعإإإإهالشإإإإرٌعةوالحكمإإإإةاألنسإإإإابوتفسإإإإد،

تعظٌمخطرعمدالنكاح،ورفعلدره،وإظهارشرفهوكذلن

المإإإرأةالٌائسإإإةمإإإنامإإإااالحكإإإامالتإإإًجإإإاءتبهإإإاالعإإإدةهإإإًان .11

الحإإإٌ ،والصإإإغٌرةالتإإإًلإإإمتحإإإ ،إذاطلمتإإإافعإإإدتهماثالثإإإةأشإإإهر.و

ةالمعتإإدةتسإإكنفإإًالمإإرأوالمإإرأةالحامإإلتنمضإإًعإإدتهابوضإإعالحمإإل.

علإإإىالرجإإإلأنالٌضإإإٌكعلإإإىومنإإإزلزوجهإإإاحتإإإىتنمضإإإًعإإإدتها.
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نفمإإإةوالمعتإإإدةفإإإًالنفمإإإةأوالسإإإكنىلٌجبرهإإإاعلإإإىالخإإإروجمإإإنمنزلإإإه.

للمإإإإرأةالحإإإإكوالحامإإإإلتسإإإإتمرحتإإإإىتضإإإإعالحمإإإإل،وإنطالإإإإتالمإإإإدة.

الكامإإإإلفإإإإًأنتأخإإإإذأجإإإإرةعلإإإإىإرضإإإإاعولإإإإدهامإإإإنالرجل.واإلنفإإإإاق

حسبمالالرجللنىوفمرا.ٌكونب
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 المصادر

المرانالكرٌم



ابإإإنحجإإإر،أحمإإإدبإإإنعلإإإًأبإإإوالفضإإإلالعسإإإمالنً،فإإإتآالبإإإاريشإإإرح (1

هـ(1397)بٌروت:دارالمعرفة،1صحٌآالبخاري،ط

أحكإإإإامالمإإإإرآنالمؤلإإإإ :أحمإإإإدبإإإإنعلإإإإًأبإإإإوبكإإإإرالإإإإرازيالجصإإإإاص (2

عضإإإإو-هإإإإـ(المحمإإإإك:لصإإإإادقالممحإإإإاوي371)المتإإإإوفى:الحنفإإإإً

لجنإإإةمراجعإإإةالمصإإإاح بإإإاألزهرالشإإإرٌ الناشإإإر:دارإحٌإإإاءالتإإإراث

.1415بٌروتتارٌخالطبع:-العربً

أسإإإإبابنإإإإزولالمإإإإرآن،أبإإإإوالحسإإإإنعلإإإإًبإإإإنأحمإإإإدبإإإإنلبإإإإنعلإإإإً (3

مإإإإالهإإإإـ(المحمإإإإك:ك468الواحإإإإدي،النٌسإإإإابوري،الشإإإإافعً)المتإإإإوفى:

بٌإإإروتالطبعإإإة:األولإإإى،-بسإإإٌونًزللإإإولالناشإإإر:دارالكتإإإبالعلمٌإإإة

 .هـ1411

أسإإإبابنإإإزولالمإإإرآنالمؤلإإإ :أبإإإوالحسإإإنعلإإإًبإإإنأحمإإإدبإإإنلبإإإن (4

هإإإإإـ(المحمإإإإإك:468علإإإإإًالواحإإإإإدي،النٌسإإإإإابوري،الشإإإإإافعً)المتإإإإإوفى:

بٌإإإإروتالطبعإإإإة:-كمإإإإالبسإإإإٌونًزللإإإإولالناشإإإإر:دارالكتإإإإبالعلمٌإإإإة

هـ1411ولى،األ

إعإإإالمالمإإإولعٌنعإإإنربالعإإإالمٌنلشإإإمسالإإإدٌنبإإإنلإإإٌمالجوزٌإإإة)ت (5

هإإإإإـ(،بتعلٌإإإإإكومراجعإإإإإةطإإإإإهعبإإإإإدالإإإإإرؤو سإإإإإعد،طبإإإإإعدار751

.الجبٌلببٌروت

اإلنمإإإانفإإإًعلإإإومالمإإإرآن،للحإإإافظجإإإاللالإإإدٌنعبإإإدالإإإرحمنالسإإإٌوطً (6

م(2118،تحمٌك:العصرٌة،بٌروت،ط،)
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المحإإإٌطفإإإًالتفسإإإٌرالمؤلإإإ :أبإإإوحٌإإإانلبإإإنٌوسإإإ بإإإنعلإإإًالبحإإإر (7

هإإإـ(المحمإإإك:745بإإإنٌوسإإإ بإإإنحٌإإإانأثٌإإإرالإإإدٌناألندلسإإإً)المتإإإوفى:

هـ1421بٌروتالطبعة:-صدلًلجمٌلالناشر:دارالفكر

البنإإإاء،شإإإهابالإإإدٌنأحمإإإدبإإإنلبإإإنعبإإإدالغنإإإًالإإإدمٌاطً،إتحإإإا  (8

،)بٌإإإإروت:دار3ءاتاألربعإإإإةعشإإإإر،طفضإإإإالءالبشإإإإرفإإإإًالمإإإإرا

 م(211116هــ1427الكتبالعلمٌة،

تفسإإإإإٌراإلمإإإإإامالشإإإإإافعً،الشإإإإإافعًأبإإإإإوعبإإإإإدهللالبإإإإإنإدرٌإإإإإسبإإإإإن (9

العبإإإاسبإإإنعثمإإإانبإإإنشإإإافعبإإإنعبإإإدالمطلإإإببإإإنعبإإإدمنإإإا المطلبإإإً

هإإإإإإـ(جمعوتحمٌإإإإإإكودراسإإإإإإة:د.أحمإإإإإإدبإإإإإإن214المرشإإإإإإًالمكإإإإإإً)ت

ان)رسإإإإإإالةدكتوراه(الناشإإإإإإر:دارالتدمرٌإإإإإإةمصإإإإإإطفىالفإإإإإإ المملكإإإإإإة-رَّ

 م2116-1427العربٌةالسعودٌةالطبعةاألولى:

تفسإإإٌرالمرطبإإإً،شإإإمسالإإإدٌنلبإإإنأحمإإإدبإإإنأبإإإًبكإإإربإإإن (11

،)2فإإإإإإإرحاألنصإإإإإإإاريالخزرجإإإإإإإً،الجإإإإإإإامعألحكإإإإإإإامالمإإإإإإإرآن،ط

م(1964-هـ1384الماهرة:دارالكتبالمصرٌة،

تفسإإإإإإٌرآٌإإإإإإاتاألحكإإإإإإامالمؤلإإإإإإ :لعلإإإإإإًالسإإإإإإاٌساألسإإإإإإتاذ (11

بإإإإاألزهرالشإإإإرٌ المحمإإإإك:نإإإإاجًسإإإإوٌدانالناشإإإإر:المكتبإإإإةالعصإإإإرٌة

11/11/2112للطباعةوالنشرتارٌخالنشر:

خمإإإإإسآراءفإإإإإًعإإإإإددآٌإإإإإاتأحكإإإإإامالمإإإإإرآنالكإإإإإرٌم،جعفإإإإإر (12

4،1391،الإإإإرلم7الصإإإإادلًالفإإإإدکً،مجلإإإإةالبحإإإإوثالفمهٌإإإإة،السإإإإنة

 ش.

الإإإدرالمنثإإإورفإإإًالتفسإإإٌرالمإإإأثور،السإإإٌوطً،جإإإاللالإإإدٌنعبإإإد (13

2111تإإإإبالعلمٌإإإإة،،)بإإإإروت:دارالك3الإإإإرحمنبإإإإنأبإإإإًبكإإإإر،ط

 349/6م(،
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ردالمحتإإإارعلإإإىالإإإدرالمختإإإارالمؤلإإإ :ابإإإنعابإإإدٌن،لأمإإإٌن (14

هإإـ(1222بإإنعمإإربإإنعبإإدالعزٌإإزعابإإدٌنالدمشإإمًالحنفإإً)المتإإوفى:

 .م1992-هـ1112بٌروتالطبعة:الثانٌة،-الناشر:دارالفكر

روائإإإعالبٌإإإانتفسإإإٌرآٌإإإاتاألحكإإإامالمؤلإإإ :لعلإإإًالصإإإابونً (15

-طبإإإإععلإإإإإىنفمإإإإإة:حسإإإإنعبإإإإإاسالشإإإإإربتلًالناشإإإإر:مكتبإإإإإةالغزالإإإإإً

-هإإإـ1411بٌإإإروتالطبعإإإة:الثالثإإإة،-دمشإإإك،مؤسسإإإةمناهإإإلالعرفإإإان

 .2مج1981

فإإإإإإًتفسإإإإإإٌرالمإإإإإإرآنالعظإإإإإإٌموالسإإإإإإبعالمثإإإإإإانًروحالمعإإإإإإانً (16

المؤلإإإ :شإإإهابالإإإدٌنمحمإإإودبإإإنعبإإإدهللاالحسإإإٌنًاأللوسإإإً)المتإإإوفى:

هإإإـ(المحمإإإك:علإإإًعبإإإدالبإإإاريعطٌإإإةالناشإإإر:دارالكتإإإبالعلمٌإإإة1271

 ه1415بٌروتالطبعة:األولى،-

اإلمإإإامابإإإنالمإإإٌمالجوزٌإإإة،–زادالمعإإإادفإإإًهإإإديخٌإإإرالعبإإإاد (17

األزهإإإر،–تحمٌإإإـكلجنإإإـةالتحمٌإإإـكبمؤسسإإإةالهإإإدي،المكتإإإبالثمإإإافً

.م1999-هـ1،1421الماهرة،ط-دارالتمو 

شإإإإهابالإإإإدٌنالسإإإإٌدمحمإإإإود،روحالمعإإإإانًفإإإإًتفسإإإإٌرالمإإإإرآن (18

بٌإإإإإإروت:دارالكتإإإإإإبالعلمٌإإإإإإة،،)2العظإإإإإإٌموالسإإإإإإبعالمثإإإإإإانً،ط

 .م2115-هـ1426

العوائشإإإإة،حسإإإإٌنبإإإإنعإإإإودة،الموسإإإإوعةالفمهٌإإإإةالمٌسإإإإرةفإإإإً (19

.،)روت:دارابنحزم(1،طفمهالكتابوالسنةالمطهرة

فإإإتآالمإإإدٌرالجإإإامعبإإإٌنفنإإإًالرواٌإإإةوالدراٌإإإةمإإإنعلإإإمالتفسإإإٌر، (21

روت:دارالمعرفإإإإإإإة،)5الشإإإإإإإوكانً،لبإإإإإإإنعلإإإإإإإًبإإإإإإإنل،ط

 2118هـــ1429

21)  ل بإإإنالمعتإإإز،  جعفإإإربإإإن. فضإإإائلالمإإإرآنالمؤلإإإ :أَبإإإوالعبإإإاس 

ي،النََّسإإإإف ً إإإإتغ ف ر  إإإإَسالمس   ٌ ر  إ د  الفَإإإإت آ بإإإإن  بإإإإن  إإإإتَغ ف ر  المس  بإإإإن  مَحمإإإإد  بإإإإن 
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هإإإـ(المحمإإإك:أحمإإإدبإإإنفإإإارسالسإإإلومالناشإإإر:دارابإإإن432)المتإإإوفى:

.م2118األولى،حزمالطبعة:

22)  ع تَإإإز،  الم. بإإإن. إإإد  َحمَّ م. بإإإن. َجع فَإإإر. فضإإإائلالمإإإرآنالمؤلإإإ :أَب.إإإوالعَبَّإإإاس 

 ًُّ ،النََّسإإإإف  يُّ إإإإتَغ ف ر  س  إإإإَسالم.  ٌ ر  إ د  الفَإإإإت آ بإإإإن  بإإإإن  إإإإتَغ ف ر  س  الم. بإإإإن  إإإإد  َحمَّ م. بإإإإن 

هإإإـ(المحمإإإك:أحمإإإدبإإإنفإإإارسالسإإإلومالناشإإإر:دارابإإإن432)المتإإإوفى:

م2118الطبعة:األولى،حزم

الفمإإإإإإهاالسإإإإإإالمًوادلتإإإإإإه،الشَّإإإإإإاملل دل،إإإإإإةالشَّإإإإإإرعٌَّةواآلراء (23

النَّظرٌَّإإإاتالفمهٌَّإإإةوتحمٌإإإكاألحادٌإإإثالنَّبوٌَّإإإةوتخرٌجهإإإا( المذهبٌَّإإإةوأهإإإم،

،أسإإإتاذورئإإإٌسلسإإإمالفمإإإه ،ً إإإ ل   ٌ َح بَإإإةبإإإنمصإإإطفىالزُّ المؤلإإإ :أ.د.َوه 

وأصإإإولهبجامعإإإةد ،ً َّإإإةالشَّإإإرٌعةالناشإإإر:دارالفكإإإر-مشإإإكاإلسإإإالم -كلٌ،

ابعةالمنمَّآ-سورٌَّة دمشكالطبعة:الرَّ

المإإإإاموسالمحإإإإٌط،لإإإإلبإإإإنٌعمإإإإوبالفٌإإإإروزآبإإإإادي،تحمٌإإإإك: (24

)1عبإإإإإدالخإإإإإالكالسإإإإإٌدعبإإإإإدالخإإإإإالك،مكتبإإإإإةاإلٌمإإإإإان،مصإإإإإر،ط

 م(مادة"سورة"2119

ٌإإإز،المإإإولالإإإوجٌزفإإإًالمإإإولالإإإوجٌزفإإإًفواصإإإلالكتإإإابالعز (25

فواصإإإإإإلالكتإإإإإإابالعزٌإإإإإإزعلإإإإإإىفاطمإإإإإإةالزهإإإإإإرلإلمإإإإإإامالشإإإإإإاطبً،

المخلالنإإإإً،رضإإإإوانبإإإإنلبإإإإنسإإإإلٌمان،تحمٌإإإإك:عبإإإإدالإإإإرزاقبإإإإن

،)المدٌنإإإةالمنإإإورة:مطإإإابعالرشإإإٌد،1علإإإًبإإإنإبإإإراهٌمموسإإإى،ط

.م(1992هــ1412

فإإإًوجإإإوهالتأوٌإإإلالكشإإإا عإإإنحمإإإائكالتنزٌإإإلوعٌإإإوناأللاوٌإإإل (26

،بٌإإإإروت:دار1،الزمخشإإإإري،أبإإإإوالماسإإإإممحمإإإإودبإإإإنعمإإإإر،،ط

.إحٌاءالتراثالعربً

لبإإإابالنمإإإولفإإإًأسإإإبابالنإإإزولالمؤلإإإ :عبإإإدالإإإرحمنبإإإنأبإإإً (27

هإإإإـ(ضإإإإبطهوصإإإإححه:911بكإإإإر،جإإإإاللالإإإإدٌنالسإإإإٌوطً)المتإإإإوفى:

 لبنان–بٌروتاالستاذأحمدعبدالشافًالناشر:دارالكتبالعلمٌة
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إٌإإإران،مرکإإإزمدٌرٌإإإة-مإإإدخلعلإإإمالفمإإإه،رضإإإااالسإإإالمً،لإإإم (28

 ش.1384الحوزةالعلمٌةفًلم،د.ط،

شإإإرحالشإإإٌخ-مغنإإإًالمحتإإإاجإلإإإىمعرفإإإةمعإإإانًألفإإإاظالمنهإإإاج (29

لالشإإإربٌنًالخطٌإإإبعلإإإىمإإإتنالمنهإإإاجألبإإإًزكرٌإإإاٌحٌإإإىبإإإنشإإإر 

.بٌروت-النووي،دارإحٌـاءالتـراتالعربً

مفإإإإاتٌآالغٌإإإإب=التفسإإإإٌرالكبٌإإإإرالمؤلإإإإ :أبإإإإوعبإإإإدهللالبإإإإن (31

عمإإإإربإإإإنالحسإإإإنبإإإإنالحسإإإإٌنالتٌمإإإإًالإإإإرازيالملمإإإإببفخإإإإرالإإإإدٌن

هإإإإـ(الناشإإإإر:دارإحٌإإإإاءالتإإإإراث616الإإإإرازيخطٌإإإإبالإإإإري)المتإإإإوفى:

هـ1421-بٌروتالطبعة:الثالثة-العربً

لشإإإإإٌخلعبإإإإإدالعظإإإإإٌممناهإإإإإلالعرفإإإإإانفإإإإإًعلإإإإإومالمإإإإإرآن،ل (31

2112هإإإإـ1423،)4الرزلإإإإانً،تحمٌإإإإك:فإإإإوازأحمإإإإدزمرلإإإإً،ط

 م(،دارالكتابالعربً،بٌروت(اثنتاعشرةآٌة

مناهإإإلالعرفإإإانفإإإًعلإإإومالمإإإرآن،لعبإإإاءالعملإإإٌمالزرلإإإان، (32

،)4تحمٌإإإك:لإإإرارأحمإإإدومرلإإإً،دارالكتإإإابالعربإإإً،بٌإإإروت،ل

(م2112

الموسإإإإوعةالفمهٌإإإإةالمٌسإإإإرةفإإإإًفمإإإإهالكتإإإإابوالسإإإإنةالمطهإإإإرة، (33

-حسإإإإإإٌنبإإإإإإنعإإإإإإودةالعواٌشإإإإإإةالناشإإإإإإر:المكتبإإإإإإةاإلسإإإإإإالمٌة)عمإإإإإإان

1423لبنإإإان(الطبعإإإإة:األولإإإى،مإإإإن-األردن(،دارابإإإنحإإإزم)بٌإإإإروت

هـ1429-

إٌإإإإإران،-وسإإإإإائلالشإإإإإٌعة،لبإإإإإنحسإإإإإنالحإإإإإرالعإإإإإاملً،لإإإإإم (34

هـ.1،1412،طمؤسسهآلالبٌت

 


