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 ممخص البحث
 

الحمػد   رب الاػملم،فو كالةػبلة كال ػػبلـ عمػن ماممدػم كومد،دػم كلػػدكادم الد ػح المةػط ن محمػػد 
 ه كمف ا اه  إح مف إلن ،ـك الد،فو أمم  اد: ف ع د هللا كعمن آله كةح 

إف مف ،اد ر فح أحكػمـ ال هػه اإل ػبلمح الاػح حػرص رب الاػملم،ف عمػن أف اكػكف ىػممم  عمػن 
مػػػم ،ح ػػػظ ك،حػػػمفظ عمػػػن المهمةػػػد الىػػػرع،  فػػػح كػػػؿ مدػػػمحح الح،ػػػمة الدد،ك،ػػػ  الما ،ػػػرة ح ػػػب الما ،ػػػرات 

ع،  ال ػػػامرار الح،ػػػمة  ػػػمف الحػػػدكد الاػػػح لحمجػػػمت ال ىػػػر الماهم ػػػ  مػػػ  الح ػػػمظ عمػػػن ال ػػػركرات الىػػػر 
 فر ىم هللا   حمده كااملن.

كلػػذلؾ ادػػمكؿ وػػذا ال حػػث أحػػد المكا ػػ،  الىممػػ  كوػػح حكػػـ طمػػب أحػػد الػػزكج،ف لما ر،ػػؽ  ،دىمػػم 
   ب الح سو فكػمف وػذا ال حػث الػذم ك ػو م ىػكـ الا ر،ػؽ كال ػرر ل، ػ  الدهػمط عمػن الحػركؼ فػح 

كا ط الاػػح ااا ػػر الاةػػرؼ الػػذم فامػػه الػػزكج المح ػػكس أك الزكجػػ   ،ػػمف م ىػػـك الا ر،ػػؽ لم ػػررو كال ػػ
المح ك ػػ  اةػػرفم ،اػػد   امػػه ، ػػ ب  ػػررا ،مدػػ  مدػػه أك ،احمػػؿ عدػػه الم ػػؤكل،  كال ػػممف أف لػػـز ذلػػؾ. 

 ف ،ف ال حث أدكاع الا ر،ؽ لم ررو كاألدكاع الاح ،جكز  ىم الااك،ض عف ال رر.

المىػػركع  ح ػػب أحكػػمـ ال هػػه اإل ػػبلمحو  ػػـ كااػػرض ال حػػث ألدػػكاع الحػػ س المىػػركع  ك ،ػػر 
ذكر ال حث حه،ه  الجر،م  ال ،م ػ  كالمدد،ػ  كمػم ،اراػب عمػن فامىػم مػف أحكػمـ ااامػؽ  مىػركع،  طمػب 

 الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف ل  ب ح س أحد الزكج،ف.    



 

 ج 

Abstract 


Praise be to Allah, the Lord of the worlds and peace and blessings be upon His 

Messengers, Prophet Muhammad. One who contemplates in the regulations and rules of 

Islamic Shariah certainly find that Allah established these rules to be comprehensive to 

achieve the purposes of Shariah in all the aspects of our changing life that changes in 

accordance with the needs of the humans. However, Shariah necessities are to be observed 

to live within the legitimate disciplines that have been established by Allah.  

 

Thus, this research deals with one of the most important subject matters, which is 

divorce due to imprisonment. The research explains the conception of separation and harm 

to dot the I's and cross the T's in explaining the conception of separation due to harm and 

the legitimate disciplines that consider the act of the imprisoned husband or wife an act 

that cause harm. The research shows the types of separation due to harm and the types in 

which compensation is legitimate for harm.   

 

The research deals with the types of legitimate and illegitimate imprisonment 

according to the Jurisprudence of Islam. The, the research clarified the nature of the 

political and civil crimes and the consequences of committing them in terms of the 

legitimacy of separating the partner due to the imprisonment of the other.  
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هو كاىدك األركاح  دكرهو كاػزرؼ الا،ػكف مف ا مك األخبلؽ  كة إلن 

 محرل و ك همر كجىػهىمس ظمممت  كرهو فىك لد حجب  دىكلمن لمح اه

 آد ت أمادم  ػ،م  الاػزة كالكرامػ  و ك  حػر ل،مػه رلػت مػدارج الح ػمرة

عكائػػػؽ الظمػػػـ كالجىملػػػ  فدهػػػكؿ لىػػػـ " إال  أز،مػػػت لػػػهالك أحجاػػػه ك ك  ػػػ،ؼ 

       " .ر كؿ هللا

  كرعمدح ىػم   كلىػل ل ػمده  ملػدعكة لػح  ملحمم،ػ  مف ااىددح ط مإلن 

دكمم ..... إلن مف كمدكا الدكر فح ح،ماح إلن ىم ح كلمرم مةػدالم 

َس ِٖذياابي  يصياا ي ٖنْٖٛن ااَٙ        لهكلػػه ااػػملن:  َيِْٖٜاا ََ إْٜٔااٞ  ـس يَِٖٝااَ٘ ٜيااَ ِِٖياا ٜإْذ ٖقااٍَي ٜسٛفساا

ِْ َيٞ فيََجَبٜٔي َيِْٖٜتسٗس ... إلػح مىجػ  لم ػح أ ػح (4ؼو)،ك ػ ٚيايِصُْسي ٚيا٘يكُٖي ي 

أطػػػمؿ هللا فػػػح عمػػػره ..... كأمػػػح رحمىػػػم هللا رحمػػػ  كا ػػػا  كجمادػػػم هللا 

،موـ فح الجدمف.  كا 

 



 

 ه 

 
 

كالػذم  داماػه  الىكر   عز كجؿ ةمحب الداـ له الحمد كالمدػ  الػذم لػ،ض لدػم وػذا
عمداػه  ػ حمده كااػملن ع مػن إامػمـ ااـ الةملحمتو كعمػن دامػ  الامػـ كا، ػ،ر  ػ مه لدػمو كا 

 وذه الر مل .
لمرىػػػدم كدل،مػػػح ف ػػػ،م  الػػػدكاكر/ مػػػمور أحمػػػد  أاهػػػدـ  ملىػػػكر الجز،ػػػؿ كالارفػػػمفكمػػػم 

رىمد إلخراج  ال ك ح لا  مه  مإلىراؼ عمن ر ملاح كلمم  ذله مف جىد ككلت كدةو كا 
 وذه الر مل   أ ىن ةكرة فجزاه هللا عدح خ،ر الجزا .

األ ػػػامذ الػػػدكاكر/ مػػػمزف إ ػػػممع،ؿ ود،ػػػ و كمػػػم أاكجػػػه  ملىػػػكر كالارفػػػمف إلػػػح ف ػػػ،م  
 كف ،م  الدكاكر/ رف،ؽ أ اد ر كاف عمن ا  مىمم  ه كؿ مدملى  وذه الر مل .

 كالىكر مكةكؿ إلن كؿ أ ػماذاح فػح كم،ػ  الىػر،ا  كالهػمدكف فػح الجمماػ  اإل ػبلم، 
 لاظ،مػ  والذ،ف ااىدكا  ذرة الامـ كحرةكا عمن  همئىم ،مدا  م مرة إ،ممدم مدىـ  ر ػملاىـ ا

كأخػػػص  ملػػػذكر مػػػدىـ الابلمػػػ  الراحػػػؿ ف ػػػ،م  األ ػػػامذ الػػػدكاكر/ أحمػػػد ذ،ػػػمب ىػػػك،دحو 
كالػػدكاكر الىػػػى،د/ ح ػػ،ف أ ػػػك عجػػػكةو كف ػػ،م  الػػػدكاكر/ مػػػمور حممػػد الحػػػكلحو كف ػػػ،م  
الػدكاكر / ةػػمدؽ عط،ػ  لدػػد،ؿ الػذ،ف لػػـ ، خمػكا عمػػن  ملدةػو كاإلرىػػمدو كح ػف الاكج،ػػه 

 مح فجزاوـ هللا عدح كؿ خ،ر.لةهؿ ىخة،اح عمن ال حث الام
كمم ال ، ادح إال أف أاهدـ  ملارفمف لكؿ مف أكالدح الرعم،  ك ػموـ أك لػدـ لػح خدمػ  

اه ؿ هللا مدم كمدىـ ةملو الامؿ كآجروـ عدم ح ف ال كاب حان أةؿ إلن وذه المرحم  ك 
و كأخػػػػص مػػػػدىـ رف،ػػػػؽ در ػػػػح زكجػػػػح المىدػػػػدس/ وىػػػػمـ ح ػػػػف األح،ػػػػم  مػػػػدىـ كاألمػػػػكات

 كرمه هللا عز كجؿ كرزله الخ،ر فح الدد،م كاآلخرة.ةرةكر أ
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عم،ػه أف ػؿ  محمػد الحمد   الػذم أر ػؿ ر ػكلهالحمد   الهمدر الممؾ الهدكس الادؿ ال بلـ و 
ىمجػػم ماكػػممبل جاػػؿ ماػػه مدكالاهػػنو ك الامػػـ  ر ػػمل  الةػػبلح  كز،ػػفو  ملىػػدل كد،ػػف الحػػؽ الةػػبلة كال ػػبلـ

الا مد ك،حهؽ لىـ  مما ملىـ له الراح  كال ك،د و كىرع لىـ مػم ف،ػه ىأف فح أحكممه كجزئ،ماه ل،ةمو مف 
كمػم ف،ػه ا ػامرار لةػ،مد  الم دػ  األكلػن  اأ ،س الا مد عمن األخبلؽ الهك،مػ  أكالو  امدة الدار،فو كاواـ 

كلػػـ  الا كػػؾلاػػح احػػمفظ عم،ىػػم مػػف فػػح المجامػػ  ) األ ػػرة (و كأحمطىػػم   ػػكار مػػف األحكػػمـ كالاىػػر،امت ا
 فمػـأف ،   مف الاىر،امت مم ،كةمىم  ه إلن  ر األممف أف عةػ ت  ىػم األدػكا  فاةػدعت   ؿ عف ،

  .ا اهـ ماىم مةملو األفراد ااد احهؽ مهمةد الاىر،  مف الزكاج أك

إف الماػػد ر فػػح األحكػػمـ ال هى،ػػ  عمكمػػمن كفػػح لػػكاد،ف األحػػكؿ الىخةػػ،  خةكةػػمن ،ػػرل المػػدىل 
،   فح اعا مره احه،ؽ مةملو الا مد م  الح مظ عمػن المهمةػد الىػرع،   الر مدح الامدؿ كالىممؿ الذم

كالاح لػد اا ،ػر ا اػمن لحمجػمت الاةػر كظركفػه و فػملزكاج ذلػؾ الاىػر،  الػذم لةػد ف،ػه أف ،كػكف  ػ ،بلن 
لماكػػػم ر مػػػ   إد ػػػمد، كطر،هػػػمن مىػػػركعمن إلىػػػ مع  ػػػركرات  ىػػػر،  مػػػ  الح ػػػمظ عمػػػن الا ػػػ  و ك ػػػركرات 

خػػػابلط األد ػػػمب و ك ػػػركرات فػػػح ر  ػػػمت اجاممع،ػػػ  فػػػح الااػػػمرؼ  ػػػمف لكاعػػػد الحػػػرص عمػػػن عػػػدـ ا
 كأحكمـ اراعح احه،ؽ الادال  كاكز،  الم ؤكل،مت ك مم ، مف عدـ الم مس أك اإلخبلؿ  امؾ المهمةد .

لكف ك،ؼ دكفؽ  ،ف امؾ المدىج،  ك ،ف الكال  الذم ، رز اخابلفمن ك ،ران ،ةؿ إلن حد الادػملض 
الم دأ عمن الكلمئ  الجزئ،  و فملزكاج الذم ،جب أف ،ككف مةدران لمراح  كال ك،د  كمم  فح اط ،همت وذا
:  َٚٔ آَٜت٘ ِٕ خًل يهِ َٔ ِْؿسهِ ِزٚاجاَٙ ..  فح لكله ااػملن :  [ و افاهػد المهةػد   ػ ب 21]الػرـك

س أحػػد حػػ س أحػػد الػػزكج،ف و فمل م،ػػمت كالمهمةػػد الام،ػػم الاػػح ىػػرع مػػف أجمىػػم الػػزكاج اخامػػت   ػػ ب حػػ 
لضرر اولقو رر ا إلزالػػ   ،دىمػػمكطمػػب الا ر،ػػؽ  مهم ػػحل لمما ػػرر مدىمػػم رفػػ  األمػػر،جػػكز الػػزكج،ف و فىػػؿ 

 م  مم ،  ب ذلؾ مف  رر لآلخر ؟ ليهع
 طبيعة البحث: 

مىركع،  طمب الزكج  ك أحكمـ الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف   ،مف المك كع ع مرة عف درا   فهى،  فح
ألدػكاع  كمم ،ا رع عف ذلؾ مػف ةػكر  دعكل رف  ال ررومم ح س أحدومم أك الزكج لما ر،ؽ  ،دىمم إذا 

أك ،احمػػؿ  ػػه  كالػػذم ،اػػد  ػػررا ،مدػػ  مدػػهوالمخػػؿ  ملمةػػمح   الاةػػرؼو ك ،ػػمف  ػػكا ط اعا ػػمر الحػػ س
 فح امؾ اله م،م.كالمامةر،ف  م ارىدة  آرا  الاممم  الهدامن وال ممف
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 أىمية البحث: 
لىػػاب ال م ػػط،دح دا،جػػ  لبلحػػابلؿ الةػػى،كدح كالاجػػمكزات دظػػران لؤلك ػػمع الاػػح ،ااػػرض لىػػم ا

الخط،رة كالاح أدت إلن أ ر مم ،ز،د عف عىرة آالؼ ىػخص  ػ،ف رجػؿ كامػرأة كط ػؿ كوػح د ػ   اازا،ػد 
ىخص و كاىػ،ر آخػر االحةػمئ،مت إلػن أف مػم  500كؿ  د  ح،ث ،ااهؿ أك ،كلؼ إدار،من مم ،ز،د عف 

 ػػػد  و كوػػػك عػػػدد ،ز،ػػػد كال ،ػػػدهص دا،جػػػ  لماػػػدكاف  18عمػػػن  أ ػػػ،ران أم ػػػكا فاػػػرة از،ػػػد 160،ز،ػػػد عػػػف 
الةػػى،كدح مػػف جىػػ  كلماادػػت ك ػػ،ؽ األفػػؽ فػػح الااممػػؿ مػػ  اله ػػ،  ال م ػػط،د،  دكل،ػػمنو ك ،ػػمب الرؤ،ػػ  
ال ،م ،  الكاع،  كالدم ج  عر ،من كالاح ا اط،  أف ا   دىم،  لمامد  األ رل  مإل مف  إلن مم ا اجد 

ب ال م ط،دح فألهن  ظبلله عمن أ ر أوملح المأ ػكر،ف كاار ػىـ لمحػف مف أزممت كحةمر عمن الىا
اداظر  مى ػ   مرلػ  أمػؿ حاػن ااػكد الح،ػمة  كوح كااارض زكج  األ ،ر ألل ن وذه المحف كفاف جم  .

 ،م ػ،م أك  إلن  ،اىم الذم  مدراه ال  م   رح،ؿ الزكج ل د،ف لد اهةر أك اطكؿ إذا كػمف الػزكج  ػج،دم
داىم حاػن عػكدة الػزكج ،ػؤدس كحػكازداد المىه  عم،ىم لك أف ح ػدىم كػمف خمل،ػم مػف ط ػؿ  إدار،م مكلكفم

ملمجام  ال ،اه ؿ فكرة أف اطمب الا ر،ؽ ةكاىم  مم ،جكؿ فح خمطرومو ف اامحالحدكفو كال ا اط،  أف 
 ،خرج ف،جد زكجاه كلد أة حت ل ،ره!!أف  هو أكئكأف ،ككف وذا جزامف زكجىم المجمود 

 أف اكمػػؿ ح،ماىػػم لىػػم الحػػؽ فػػحلاأةػػؿ لحػػؽ كاجػػب لمزكجػػ  الاػػح  دػػت وػػذه الر ػػمل مػػف ودػػم كم 
وػػػك  ػػػرب مػػػف  ىػػػرع، و أك أف اداظػػػر زكجىػػػم را ػػػ،  الػػػد س مطمئدػػػ  إلػػػن أف ةػػػ روم كفػػػؽ  ػػػكا ط 

  ركب الجىمد لىم  اجزل عده خ،ر الجزا  فح الدد،م كاآلخرة.

 الجيود السابقة: 
 : مف ر مئؿ الدكاكراه كالممج ا،ر كوح عددفح مك كع الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف  كاب

 .أىرؼ ،ح،ح رى،د الامرم و دظر،  الا ر،ؽ اله مئح  ،ف الزكج،ف د. .1
 عددمف عمح الدجمرو الا ر،ؽ اله مئح  ،ف الزكج،ف.أ. ػ 2
 .محمكد داكد محمكد الخط،بو الا ر،ؽ لما،كب  ،ف الزكج،فأ. ػ 3
لزكج،ف    ب ح س الزكج فح ال هه اإل بلمح محمكد ع مس ةملو أ ك ع، نو الا ر،ؽ  ،ف اأ. ػ 4

 .كالمامكؿ  ه فح المحمكـ الىرع،  فح ال    ال ر ، 
عمكمػمو كمػف  ف الاك    ػملح سك إال أدىم ادمكلت المك كع دكر ـ أف وذه الجىكد ك ،رة كج،دة 
ل مح ػ    ػت اكوك مم ر  ال ،م ح ملح س  األحكمـ الخمة   ،مف ذكر األحكمـ الماامه   ملح س   ؿ عف

 زكجػ   را مطىػمكا فح  بلددم فم ط،ف كلاأ ،روم لخةكة،  وذه اله ،  كخطكراىم فح إلهم  ال ك  عم،ه
 الاح وح عممد األ رة ال م ط،د،  كأحد أك ر الما رر،ف دا،ج  امؾ اله ،  . األ ،ر
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 ح 

 خطة البحث:
 ،اككف ال حث مف مهدم  كفةؿ امى،دم كفةم،ف كملاملح: 

 المقدمة 
 : ) التفريق بين الزوجين لمضرر (فصل تمييدي 

 .  الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف لم ررالم حث األكؿ : م ىـك 
 . كاآل مر المارا   عم،ه م ررلحكـ الا ر،ؽ الم حث ال مدح : 

 . ك كا طه الم حث ال ملث : أدكاع ال رر الذم ، رؽ  ه  ،ف الزكج،ف
 الفصل األول : ) التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج ( 

 الم حث األكؿ : م ىـك الح س كمىركع،اه كأدكاعه . 
 ح س الزكج  ماامؽالم حث ال مدح : الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف ل  ب 

 الم حث ال ملث : الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف    ب الح س المددح لمزكج أك الزكج .
 الم حث الرا   : الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف    ب الح س ال ،م ح لمزكج أك الزكج .

 (  المحبوسة الثاني : ) التفريق بين الزوجين لسبب من جية الزوجةالفصل 
 الم حث األكؿ : الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف    ب ح س الزكج  لادـ كفمئىم  د،دىم

 الم حث ال مدح : الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف    ب الا،كب .
 الم حث ال ملث : الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف    ب ردة الزكج  .

 ،ؽ  ،ف الزكج،ف    ب المامف.الم حث الرا  : الا ر 
 : الخاتمة والتوصيات
 الخمام  كالدامئل.                  
 الاكة،مت.                  

 الفيارس:
 فىرس آ،مت الهرآف الكر،ـ.                  
 فىرس األحمد،ث الىر،                    
 فىرس اآل مر.                  
 س المكا ، .فىر                   

 منيج البحث: 
 : عمن الدحك الاملحكالمدىل الذم اا ااه فح وذا ال حث 

 ك ،ػػمف الػػرأم الػػراجو فػػح كػػؿ م ػػأل  ذكػػر األدلػػ  ػػـ ا ػػاارض الم ػػمئؿ ال هى،ػػ  ك ػػ ب الخػػبلؼ  أف 
 .لمك كع مم ا اطات إلن ذلؾ   ،بلن المةمدر األةم،  الاح كا ت فح ا راجا  إلن
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 المهػػب و  ػػذكر ىػػممش  ػػكا  كػػمف دهػػبلن أك اخاةػػمران أدػػكه لػػذلؾ فػػح الم،  عدػػد الرجػػكع لممةػػمدر األةػػ
األخ،ػػػر لمكماػػػب كجػػػز  مػػػف ا ػػػـ الكاػػػمب كالجػػػز  إف كجػػػد كالةػػػ ح  كملاػػػملح : ا ػػػف رىػػػد :  دا،ػػػ  

 ( .2/98المجاىد و )
  :ارا، ىػػمإذا كػػمف ودػػمؾ أك ػػر مػػف مرجػػ  اكػػكف ال مةػػم   ػػ،ف  ،مدػػمت كػػؿ كاػػمب مػػ  مراعػػمة الاػػملح 

( أمػػم إذا كمدػػت مػػف د ػػس  م مػػ الحد –  الىػػمفا، –  المملك،ػػ –  ،ػػب المػػذو ح ) الحد ،ػػح ػػب الارا
 المذوب فاراب أ جد،من ح ب ا ـ الكماب . 

  الحد ،ػػػح ػػػب الارا،ػػػب المػػػذو ح ) ح الم ػػػأل فػػػآرا  المػػػذاوب  عر ػػػتعدػػػد عػػػرض الم ػػػمئؿ  – 
 .م م  (الحد –  الىمفا، –  المملك،

  ( .7كملاملح :  كرة ؽ و آ،  )كأرلممىم عزكت اآل،مت الكر،م  إلن  كرومو 
 ،ىم إف كمدت مف  ،ر الةح،ح،ف )ال خمرم كم مـ(.خرجت األحمد،ث مف مظمدىمو كحكمت عم 
  وفمل مب إف كجد وفملكامب و ،مدمت الحد،ث فهد ذكراىم فح الىممش م ادئ   م ـ الكمابعدد اك ،ؽ 

و  ػمب أخرجػه ال خػمرم فػح ةػح،حه  : الةػ ح  كملاػملحك  الذم ف،ػه الحػد،ث فملجز  وفرلـ الحد،ث
 (.16/297) (4853حد،ث ) مف طمؽ كوؿ ،كاجه الرجؿ امرأاه  ملطبلؽو

 كرلـ الط ا    ـ ا ـ الكامب كجدت ك د  الكفمة اف ا ـ الكماب فح ال ىمرس كملاملح: لكابا ك هت
ق(و   476)كفن اػ و)أ ػح إ ػحمؽ الىػ،رازم : مد الاح ط    ىػم الكاػمب كملاػملحكال د   ـ الدمىر فمل

 .ـ( و دار الكاب الامم، و ل دمف( 1995) 1المىذب فح فهه اإلممـ الىمفاح و ط 
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 الفصل التمهيدي

 التفريق بني الزوجني للضرر

 
 مباحث : ثالثةوفيو 

 لمضــــرر بين الزوجين التفــــريــق : مفيومالمبحث األول

 واآلثار المترتبة عميو مضـــررلحكـــــــم التفــريـــق : المبحث الثاني

 بين الزوجين المبحث الثالث: أنواع الضرر التي يفرق بو
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 المبحث األول

 التفريق لمضرر بين الزوجين

 
 :وفيو ثالثة مطالب

 ق.ـــــريـــــــــالتف مفيوم: المطمب األول

 ررـــــــــــــالض مفيوم: المطمب الثاني
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 المطمب األول
 التفريق مفيوم

 أواًل : التفريق في المغة:
 التفريق في المغة مصدر الفعل فرق وجاء في المغة بعدة معاٍن منيا:

كمده  أكجه الخبلؼ ،مففةؿ كام،،ز أحدومم مف اآلخر ك  ال رؽ  ،ف الى،ئ،ف أك الماىم ى،ف: أمػ 1
ِس ا٘ي يْر ي ااملن:  لكله ِْ تيٓٗع سٕٚيٚيٜإْذ ٖؾ يق٘ٓيَ َِٗه ِْ ٚيِٖ٘غ يق٘ٓيَ آٍي َؾْ  يْٕٛي ٚيِْٖتس   .1ٖؾٖأجٖنْٝٓيَٗن

َئب إْٜٔٞ ال ًََِْٖٗو ٜإاٞل ْي٘ؿَسٞ ٚيَِٖخٞ ٖؾَ٘ؾ سْم ِيْٝٓيٓيَ ٚيِيْٝٔي ااملن: ) كلهل كمده الحكـ كال ةؿ: أم  ،ف الخةكـػ 2 ٖقٍَي 

ّْٜٛ ا٘يٖؿََفَكنيي  .2 ا٘يٖك
َٙس َيتي٘ك يِٖٙس ؿ  ،ف أجزا  الىح  ك د،مده كمم جم  فح الادز،ؿ الاز،ز ال ةؿ كال ،مف: أم ال ةػ 3 ٚيٗقْ آَْٙ ٖؾ يق٘ٓي

َٙس تيٜٓزٜاٙل  ي٢ًٖ ايَِٜٓس  ي٢ًٖ َس٘هُث ٚيْيِزي٘ٓي
3. 

ِْ ٚيٖياهَِٓ: كااملن الجزع كىدة الخكؼ: لمؿ   حمدهػ 4 ِْ ٚيَيَ ٖسِ َٔٓٗه ِْ يَُٖٓٗه ًَٛ٘ إِْٜٗس ٌّْٛ ٚيٜيرًَْٗؿٕٛي ََِي ِْ ٖق ٗس

ٜي٘ؿ يٗقٕٛي
4. 

 .5ال رل : أم الطمئ   مف الدمسػ 5
 مف خبلؿ مم   ؽ ،ا و أف الا ر،ؽ   مادن ام،،ز األى،م   ا ىم عف  اض كفةمىم. 

 ثانيًا: التفريق اصطالحا: 
ااممالت مااددة كفح مكاطف عدةو فح  مب الماممبلت كفح  مب ا ااممت كمم  الا ر،ؽ ا 

 مادن ادحبلؿ  تإلن الزكج،ف كمد ت ح ب ال ،مؽ فإذا أ ،  مادموم ،احددك  واألحكاؿ الىخة، 
را ط  الزكاج  مخا،مر الزكجو أك  حكـ الهم حو أك ال ةؿ كالم م،د   ،ف الٌزكج،فو  كا  أكمدت  طبلؽ 

 . 6أـ   ،ره

                                                 

 (.50 كرة ال هرةو آ،  ) 1
 (.25آ،  ) كرة الممئدةو  2
 (.106 كرة اإل را و آ،  ) 3
 (.56 كرة الاك  و آ،  ) 4

(و ال ،كمح: المة مح المد،ر 1/1183(و ال ،ركز آ مدم: الهممكس المح،ط  )10/299ا ف مدظكر: ل مف الارب )5 
(2/471.) 
 (.114ػ 23/107مجمكع  عممم : المك كع  ال هى،  الكك،ا،  ) 6
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 1كلد عرفه  اض المامةر،ف  أده: " مد  الرجؿ مف جممع زكجاه  إ،همع الطبلؽ عم،ىم.
أده حةر الا ر،ؽ    ب كاحد مف أ  م ه كوك الطبلؽ م  أف  عمن اار،ؼ المامةر،ف ك،ؤخذ

األةؿ أف ،ككف الاار،ؼ جممام كحةر الابلل   ،دىمم  دكع كاحد مف أدكاع المامىرة كاألةؿ أف ،ككف 
،ف الاار،ؼ جممام لكؿ أدكاع المامىرة ككذا الطرؽ المىركع  لما ر،ؽ  ،دىمم. كوذا ،ادح أف الابلل   

 الاار،ؼ الم كم كاالةطبلحح عبلل  الامـ  ملخمص. 

كارل ال مح    أده ،مكف اار،ؼ الا ر،ؽ  أده: " ادحبلؿ را ط  الزكاج  طر،ه  مىركع  امد  
 الرجؿ مف مامىرة زكجاه ."

 ثالثًا: األلفاظ ذات الصمة: 
لابللاىم الم مىرة فح األل مظ ذات الةم  ،كجد الك ،ر مف المةطمحمتو كلكف أخامر  ا من مدىم 
  مك كع ال رل و كلمم لىم مف أحكمـ ىرع،  اخدـ المك كع كوح عمن الدحك الاملح:

 الطالق:ـ 0
مف ال اؿ طمؽ ك،أاح  مادن الاخم،  خمن   ،ؿ زكجاه أم طمهىمو كلد ا اامؿ  الطالق لغة:

زالاه. َُِيْع س 2 مادن حؿ عهد الدكمح كا  ٕٞاٖلمس َيِ تيَٕٜ ٖؾٜإَْسيَٚى  ََُِآ اي ِْ ِٖٕ تي٘أخسذسٚ٘ا  ْٚ تيْسٜ ٌٜح َِٜإْذسيَٕٝ ٚياٖل ٜيَرٌّ ٖيٗه ُٚف ِٖ

ًَٛ٘ ٖؾاٖل ُٝيَ ذسبسٚدي اي ِْ ِٖاٞل ٜسَك ْٕ َخ٘ؿتس ًَٛ٘ ٖؾٜإ ُٝيَ ذسبسٚدي اي ََِ٘ تًَٖ٘و ذسبسآتيْٝتسُسٖٛسِٔ شي٦ًَْٝ ٜإاٞل ِٖٕ ٜيخيَٖؾَ ِٖاٞل ٜسَك ُٝيَ ا٘ؾتيبيْ   ُٜٗيَ َؾ ًَٛ٘ ٖؾاٖل  جسٓيَ ي  يًْٖٝ ٚدس اي

ِس ايٞعَيَُسٕٛي ْٖٚيا٦َٖو ٖس ًَٛ٘ ٖؾٗأ ف ح اآل،  الكر،م  ا اخدـ مةطمو )الا ر،و  إح مف( .3تيْعتيبسٖٚيَ ٚيَئ ٜيتيعيِب ذسبسٚدي اي
 .4ل،ا ر عف الطمه  ال مل  

      الطالق اصطالحًا: 
)رف  اله،د و آال  م ظ مخةكص() رف  ل،د الدكمح حمال أك م  اار، ،فالحد ،   فهىم  هعرف        

 .5ال م ت ىرعم  ملدكمح(
 6المملك،   أده ) ة   حكم،  ارف  حم،  ماا  الزكج  زكجاه(. فهىم  كعرفه

                                                 

 (.9/863(و الزح،مح: ال هه اإل بلمح كأدلاه )118ىم  ص)د. محمد ركاس: ماجـ ل   ال ه 1
(و ال ،كمح: المة مح المد،ر 1/1168(و ف،ركز آ مدم: الهممكس المح،ط )10/225ا ف مدظكر: ل مف الارب ) 2
(2/376.) 
 (.229 كرة ال هرةو آ،  ) 3
 (.1/369ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 4
 (.3/251الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 5
 (.2/12الخرىح: ىرح مخاةر خم،ؿو ) 6
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 1(. حؿ عهدة الدكمح  م ظ الطبلؽ كدحكهفهىم  الىمفا،  فهملكا أف الطبلؽ وك )أمم 
 .2طمه  رجا، (م كعرفه فهىم  الحدم م   أده ) حؿ ل،د الدكمح أك  ا ه إذا طمهى

،راكزكف عمن أمر،ف ادحبلؿ را ط   فىـ كأخامر مدىم اار،ؼ ال مدة الىمفا،  لككده األىمؿ 
الزكج،  كاعاممد الطرؽ المىركع  كملام ظ  ملطبلؽ أك حكـ الهم ح  مل  خو كالطبلؽ أحد األ  مب 

 الاح ،اـ  ىم الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف ح،ث الا ر،ؽ أعـ مف الطبلؽ.

 :الخمعـ 4
 الخمع لغة:

زع كاإلزال و كهكلىـ ةدر ال اؿ خم و أمم الخم   مل ـ فىك ا ـو كمادموم الدالخم   مل او م
خمات الداؿ ك ،ره خمام: دزعاهو كالخم   مل ـ ا اامرة مف خم  الم مس ألف كؿ كاحد مدىمم ل مس 

ِْ ٖي١ًْٖٖٝ ايصٔٝيَّٜ ايِ ٖؾثس ٜإٖياآلخرو لهكله ااملن:  ِْ َي يٌَس يٞٗسَِِٔٗذٌِ ٖيٗه ِْ ٚيِْٖتس ِْ ٖسِٔ َي يٌَس ٞيٗه  3 ٢ َْسيآ٥َٗه
 الخمع اصطالحا:

 . 4كج  م ظ طبلؽ أك خم ـ: "وح فرل   اكض مهةكد لجى  الز عرفه الىمفا،   هكلى
كع مف أدكاع ال رل و الخم  د ل   ،ف الخم  ك ،ف ال رل  وح أفك،ا و مف الاار،ؼ أف الابل

  .مف الخم كال رل  أعـ

 الفسخ:ـ 3
 : ةالفسخ لغ

مف ال اؿ ف خ ف،همؿ ف خ الرجؿ ف خم  اؼ كجىؿ كمده ف خ ال ،  أك الاهدو كف خ 
 الم ةؿ أزاله عف مك اه مف  ،ر ك رو كف خ ال كب عف د  ه طرحه.

 الفسخ اصطالحًا:
 5 هكله: " أده دهض الاهد مف أةمه". -رحمه هللا -عرفه الىر ،دح

و   الزح،مح  هكلىمم: "وك حؿ الرا ط   ،ف الزكج،ف كدهض الاهد كعرفه ال ،د  م ؽو كد. ك 
  6   ب خمؿ كل  فح كلت عهده أك    ب خمؿ طرأ عم،ه ،مد  مف  همئه كا امراره.

                                                 

 (و3/279الىر ،دح: م دح المحامجو ) 1
 (.8/234ا ف لدام : الم دحو ) 2
 (.187 كرة ال هرةو آ،  ) 3
 (.4/430الىر ،دح: م دح المحامج ) 4
 (.2/204الىر ،دح: م دح المحامج  ) 5
 (.7/315أدلاه )(و الزح،مح: ال هه اإل بلمح ك 2/315 ،د  م ؽ: فهه ال د   ) 6
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 العالقة بين التفريق والفسخ:
 :الامل،  دهمطالفح  ،جام  الا ر،ؽ كال  خ        

 ىم  لمابلل  الزكج، .عهد الزكاج كمم ،اراب عمن ذلؾ مف إدم  فح إدى ػ 1
 . اد رف  األمر إل،ه ػ أف ذلؾ ،ككف  حكـ الهم ح2
 .ف خم ،ه ػ أف الا ر،ؽ لد 3

و كأف ال رل   ملا ر،ؽ ال ارف  آ مر الاهد  ملكممؿ كمل  خو ك، ارلم فح أف الا ر،ؽ لد ،ه  طبللم
  ه  ا م مف حهكلىم.لزكج  ااحةؿ اف

مل رل  أعـ مف ال  خ فح  اض ةكروم كمم ةكص فملابلل   ،دىمم وح عبلل  الامكـ كالخف 
فح ال رل   ملطبلؽو كال  خ أعـ مف ال رل  فح  اض الةكرو كمل  خ فح عهكد ال ،  كاإلجمرة 

 كدحكومم.
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 المطمب الثاني
 الضرر  مفيوم

 : في المغة أواًل: الضرر
 عدة مامف مدىم: ك،أاح عمن و1لدهةمفكوك ا الد    د  ري ا ـ مف فاؿ ال فح الم   ال رر

َُٙكمده لكله ااملن: )  مادن ال بل  كالىدةػ 1 ْٚ ٖق٥ََ ْٚ ٖقََ بٙا ِٖ ًٞ٘س )  2(ٚيٜإذيا َيِس اإلْْٜسيَٕي ايّضّ  دي يَْيَ َيحيْٓ ََ٘ ِٖ ُْسيْسٖو اي ْٕ ٜي ٚيٜإ

ُْسيْسٖو َِخيْٝٝ  ؾٖٗسٛي  يًٖ ْٕ ٜي ـي يٖ٘س ٜإاٞل ٖسٛي ٚيٜإ ٤ُْٞ ٖقَبٌٜ َِضس ٍّ ٖؾال ٖنََش  3(. ٢ ٗنٌٔ شي

ًْٖٖٓيَ ايّضّ ل  كمده لكله ااملن: ) مادن الجكع كالار  ا 2 ِّٖٜٗيَ ا٘يعيٜزٜزس َيسِٓيَ ٚيِٖ َْٝ٘ ٖقَٗيٛا ٜيَ  ًَُِٖ ديخيًٗٛا  يًٖ   .4(ٖؾ
َْفيً٘ٓيَ و )5( ا٘ي ي٘أٜسٚيَذنيي ٚيايِصََِٜ ٜٔي َؾٞ ا٘ي ي٘أفي٤ََ ٚيايِضِ ا٤َػ  مادن المرض كالكج  كالام  كمده لكله ااملن: )3 ٚيَيَ ِٖ

ِْ ٜيِضِ  سٕٛي ًْٖٖٗيَ ََِ٘ي ي٘أفي٤ََ ٚيايِضِ ا٤َ ٖيعيًٞٗس ٍّ ٜإاٞل ِٖخيذْْيَ ِٖ ْٔ ْيَ  ِْ َيثيٌس اٞيَذٜٔي و )6( َؾٞ ٖق ْٜي١ُ ََ ْٕ تيْبخسًٗٛا ا٘يحي١ِٖٓ ٚييَُِٖ ٜي٘أَتٗه ِٖ ِْ ّْ ذيَسْ تس ِٖ

ِْ ْٔ ٖق ًَْٗه ْٛا ََ ِْ ا٘ي ي٘أفي٤َس ٚيايِضِ ا٤س ٚيزس٘يٜزٗيٛا خيًٖ  .7(َيِستْٗس
ِْ ٜإاٞل ًِٖذ٣،ذا  أك إ،ةمؿ المحف كمده لكله ااملن: )ػ  مادن اإل4 ْٔ ٜيضسّ ٚٗن ًَٞ٘ َيَ )و 8( ٖي ْٔ دسٕٜٚ اي ٌْ ِٖتيْع سبسٕٚي ََ ٗق

ًٞ٘س ٖسٛي ايسَُِٝعس ا٘يعيًَ ِْ ضيٍ ٙا ٚيال ْي٘ؿعَٙ ٚياي ًَُْٗو ٖيٗه ِسال ٜي ََِ٘ و )9( ٝ َٜٔٔي  ِْ َِضيَ ََِ٘ ِيْٝٔي ايُ٘يْ ٤َ ٚيزيْٚجََ٘ ٚيَيَ ٖس ًُٞسٕٛي ََْٓٗسُيَ َيَ ٜسٖؿٔ ٗقٕٛي  ؾٖٝيتيعي

ًَ٘ٞ ْٔ ِٖذيُب ٜإاٞل َِٜإْذٕٜ اي ََ ).10 
ْٕ تسَصْ ػ  مادن الدهص فح الهدر كالمدزل  كمده لكله ااملن: )5 ِْ ٚيٜإ ِْ ذيسيٓي١ٚ تيسسْؤٖس ْٕ تيُْسيْسٗه ِْ في٦ٔٝي١ٚ ٜإ ٗه

َُِيَ ٜيعُْيًٕٗٛي َسَرٝط ًٞ٘ي  ِْ شي٦َْٝٙ ٜإِٕ اي ِْ ٖنْٝبسٖس ْٕ تيْصَ  سٚا ٚيتيِتٗكٛا ال ٜيضسّ ٗن ْٔ ٜيضسِ  و )11ٌ( ٜي٘ؿ يذسٛا َِٗيَ ٚيٜإ َْٝ٘ ؾًٖٖ ْٔ ٜيْٓكًَْٖب  ي٢ًٖ  يَك ي ٚيَي

                                                 

(و ال ،كمح: المة مح المد،ر 1/550(و ف،ركز آ مدم: الهممكس المح،ط )4/482ا ف مدظكر: ل مف الارب ) 1
(2/360.) 
 (.12 كرة ،كدسو آ،  )  2
 (.17 كرة ،كدسو آ،  ) 3
 (.88 كرة ،ك ؼو آ،  ) 4
 (.177 كرة ال هرةو آ،  ) 5
 (.94 كرة األعراؼو آ،  ) 6
 (.214،  ) كرة ال هرةو آ 7
 (.111 كرة آؿ عمرافو آ،  ) 8
 (.76 كرة الممئدةو آ،  ) 9

 (.102 كرة ال هرةو آ،  ) 10
 (.120 كرة آؿ عمرافو آ،  ) 11
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ًٞ٘ي شي٦َْٝٙ ْٔ فيَ و )1( اي ًٞ٘ي شي٦َْٝٙ ٚيفيٝسْرَ ٗط ٜإِٕ اٞيَذٜٔي ٖنٖؿ سٚا ٚيصيّبٚا  ي ْٔ ٜيضسّ ٚا اي ِْ اهٗلبي٣ ٖي ْٔ ِيْعَب َيَ تي يِٝٔي يٖٗس ًَٞ٘ ٚيشيَٟقٛا ايِ فسٍٛي ََ ٌٜٝ اي

ِْ  .2( ِٖ ُْيَيٖٗس
 .3( اٞيَذٜٔي ٜسَْٓؿٗكٕٛي َؾٞ ايِسِ ا٤َ ٚيايِضِ ا٤َكمده لكله ااملن: ) ك ،ؽ الا،ش ػ  مادن ال هر كالهحط كالجدب6
َٜمادن حمؿ اإلد مف عمن مم ، ر كمده لكله ااملن: ) ػ 7 ِِ ِْٖضٕٖ ّٙس ٜإٖي٢  يذياَب ايَِٓ ْٔ اْضِٕٗ  ٖغْٝ ي و )4( ثس ؾُٖي

ٌِ َيَذٝ  ٌَ ًٞ٘ي ٖغٗؿٛ َْٝ٘ ٜإِٕ اي ِي  يًٖ َِ ٚياَيبي٠ٚو )6( ٚيال تسَُْسٗهٖٛسِٔ َض ياَٙا َيتيْعتيبسٚاو ) 5(ِيَٝؽ ٚيال  يَُد ٖؾال ٜإْث َِٛيٖيَبٖيَ ٚيال  ال تسضيَ

ْٛٗيٌٛد يٖ٘س َِٛيٖيبََٙ  .8( ٚياٞيَذٜٔي اِتخيذسٚا َيْسَحبٙا َض ياَٙا ٚيٗن٘ؿ ٙا ٚيتي٘ؿٜ ٜكَٙ ِيْٝٔي ايُ٘سْؤَََٓنييو )7( َي
ِْ ايّضّ  َؾٞ اخابلؼ الر،مح كاألمكاج الاح لد اؤدم لممكت كمده لكله ااملن: )ػ  مادن 8 ٚيٜإذيا َيِسٗه

 9(.ا٘ي يْرٜ 

كال رر فاؿ الكاحد كال رار فاؿ اال د،ف   10" ال  رر كال  رار" ده لكؿ الر كؿ كم
رىار الجزا  عم،ه كل،ؿ  ر ا ادا  ال اؿ كال ًٌ رى  ه ةمح ؾ كادا   أىدت  ه كال رار  ا رٌ مم  ال رركال َّ

 . 11ك،دؿ ومم  مادن كاحد كاكرارومم لماأره مف  ،ر أىف ادا   كل،أىف ا 

                                                 

 (.144 كرة آؿ عمرافو آ،  ) 1
 (.32 كرة محمدو آ،  ) 2
 (.134 كرة آؿ عمرافو آ،  ) 3
 (.126 كرة ال هرةو آ،  )  4
 (.173 كرة ال هرةو آ،  ) 5
 (.231ال هرةو آ،  )  كرة 6
 (.231 كرة ال هرةو آ،  ) 7
 (.107 كرة الاك  و آ،  ) 8
 (.67 كرة اإل را و آ،  ) 9

(وأخرجه األل مدح فح ال م م  الةح،ح : كلمؿ 2/745( )31مملؾ: المكطأ و  مب اله م  فح المرفؽو حد،ث ) 10
هللا ا ف ع مسو كع مدة  ف الةممتو  عده حد،ث ةح،و كرد مر بلو كركم مكةكال عف أ ح  ا،د الخدرمو كع د

 (.1/498( )250كعمئى و كأ ح ور،رةو كجم ر  ف ع د هللاو ك ام    ف مملؾ ر ح هللا عدىـوحد،ث )
(والجمؿ: حمى،  الجمؿ عمن المدىل 2/966(و المد،مكم: الا، ،ر  ىرح الجمم  الة ،رو )559ـ6ف،ض الهد،رو ) 11

 (.10/253لى،خ اإل بلـو )
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 الضرر اصطالحا:
 لد ا اامؿ ال هىم  ال رر فح مامف عدة:ك 

 ػ ال رر خبلؼ الد  :1
كال رار مم ل،س لؾ ف،ه  مملؾ ف،ه مد ا  كعمن جمرؾ ف،ه م رةو كال رر وفهمؿ الخىدح:)  

   1كعمن جمرؾ ف،ه م رة( مد ا 

كعرؼ الرازم ال رر  أده ا ك،ت الد   ألف الد   مهم ؿ ال رر كالد   احة،ؿ المد ا  فكجب 
 .2كف ال رر إزال  المد ا  دفام لبلىاراؾأف ،ك

 3)ال رر وك األلـ الذم ال د   ف،ه ،كاز،ه أك ،ر ن عم،ه كوك ده،ض الد  (. كلمؿ ا ف المملكح:

 ػ ال رر  مادن إلحمؽ الم  دة  مل ،ر:2
 4: ) ال رر إلحمؽ الم  دة  مل ،ر(.دمكم،الملمؿ 

 5كلمؿ ا ف حجر: ال رر وك الم  دة.

 ن أف ،دهص الرجؿ أخمه ى،ئم مف حهكله: رر  مادػ ال3
 6.دمكم: ال  رر أم ال ، ر الرجؿ أخمه ف،دهةه ى،ئم مف حهه،لمؿ الم

مف ل ظ ال رر عرفم وك الدهص فح مملهو أك عر هو أك د  هو أك فح كجم  أف ) الظمور 
  7(ىح  مف ىئكده  اد كجكده

أك ال ،ر ااد،م أك اا  م أك وك) اإلخبلؿ  مةمح  مىركع  لمد س فأف م ىكـ ال رر كعم،ه 
 8إوممال(.

                                                 

 (.6/40لمداهن ىرح المكطأو )ال مجح: ا 1
 (.145ػ 6/143 اةرؼ عف الرازم: المحةكؿ ) 2
 (.55ػ 1/54ا ف الار ح: أحكمـ الهرآفو) 3
 (.6/431الم،دمكم: ف،ض الهد،ر ىرح الجمم  الة ،رو ) 4
 (.237ا ف حجر : ال او الم ،فو ) 5
 (.6/431الم،دمكم: ف،ض الهد،ر ىرح الجمم  الة ،رو ) 6
 (.1/178لهكاعد ال هى، و)ال،حدكردم: ا 7
 (.97/ 1مكافح: ال رر فح ال هه اإل بلمح وو) 8
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 1ك،مكف اه ،ـ ال رر إلن عدة اه ،ممت  معا مر أفراده أك الحكـ الاكم، ح أك  معا مر محمه.

 مفيوم التفريق بين الزوجين لمضرر:
لابلل  الزكج،  طمب إلدىم  ا  أف الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف لم رر وك) ارل ال مح  كعمن ذلؾ 

 .(من طمب مف أحد الزكج،ف لرف   رر ا  ب  ه أحدومم لؤلخر دم  ع حكـ الهم ح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

،ده ـ ال رر  معا مر ىمكله لؤلفراد كعدـ ىمكله إلن  رر عمـ وك ال رر الذم ،ه  عمن جم،  أفراد المجام  أك  1
حد أك (و ك رر خمص وك ال رر الذم ،ه  عمن فرد كا362أ م ىـ.ىا،ب: الااك،ض عف ال رر المادكمو ص )

 (.362طمئ   ما،د . المةدر ال م ؽ: ص )
كمف الهكاعد ال هى،  "أده ،احمؿ ال رر الخمص ألجؿ دف  ال رر الامـ"و ك،د دح عم،ىم فركع ك ،رة. ا ف الدج،ـ: األى مه 

 (.1/87كالدظمئرو )
،همعه م ؿ ال رر ػ ،ده ـ ال رر  معا مر الحكـ الاكم، ح إل،همعه إلن  رر مىركع كوك ال رر الذم ال ،حـر إ2

الكاجب كملحدكد الىرع،  كالاامز،ر ر ـ ال رر الذم ،ة،ب الجمدح. أـ ال رر الجمئز كم مله الدخمف الذم ،داىر م  
(و ك رر  ،ر مىركع كوك ال رر الذم ،حـر إ،همعه 363الط خ لمم ،  ب مف  رر لم هرا . المةدر ال م ؽ: ص )

 (363رار(. المةدر ال م ؽ ص))ال  رر كال   كوك المهةكد  هكؿ الد ح 
ػ ،ده ـ ال رر  معا مر محمه إلن  رر ممدم  رر مملح ،رد عمن األى،م  محؿ الحؽ ك،ككف له أ ر ممدم مح كس 3

 ،ؤدم إلن إخبلؿ  مةمح  لمم ركر ذات ل،م  ممل، . 
،ه  عمن ك رر مادكم أك ال رر األد ح كوك ال رر الذم ،خؿ  مةمح   ،ر ممل،  لمىخص أك ال رر الذم 

المىمعر اإلد مد،  ك،  ب ألمم داخم،م ال ،ىار  ه إال الم ركر كلد ،  ب مر م د  ،م. ىا،ب: الااك،ض عف ال رر 
(و الدجمر:  ممف ال رر األد ح فح ال هه اإل بلمح 52(و محمكد: م ىـك إةبلح ال ررو )364الممدمو ص )
(و الطا،ممت: ال رر المادكم  ،ف 864مددح الجد،دو ص)(و ال دىكرم: الك ،ط فح ىرح الهمدكف ال114كالهمدكفو ص)

 (.204(و  كز،د: أحكمـ ال رر فح الم ؤكل،  اإلدار، و ص)64الاهك   كالااك،ضو ص)
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 المبحث الثاني

 لمضرر واآلثار المترتبة عميو بين الزوجين حكم التفريق

  
 :وفيو مطمبين

 باعتباره طالقا أو فسخا مضررل بين الزوجين حكم التفريق المطمب األول:

 لمضرر عمى التفريق بين الزوجيناآلثار المترتبة  المطمب الثاني:
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 المطمب األول
 طالقا أو فسخا لمضرر باعتباره حكم التفريق بين الزوجين

 :لمضرر حكم التفريق بين الزوجين أوال:
المام م  فح جمب  1جم ت الىر،ا  اإل بلم،  لمراعمة مةملو الا مد فح الامجؿ كاآلجؿ مام

كمؼ  أف ،ز،ؿ ال رر عف د  ه الاح وح ممؾ   عز كجؿ.  ىرط المدمف  كدر  الم م دو فمإلد مف م
أف ال ،محؽ ال رر   ،ره ألده ظمـو كالظمـ حرمه هللا ااملن حان عمن د  ه كمم جم  فح الحد،ث 

 .  2(َيا عبادي إني َحرَّْمُت الظُّْمَم َعَمى نفسي َوَجَعْمُتُو َبْيَنُكْم ُمَحرًَّما َفاَل َتَظاَلُموا الهد ح )

إذا ا احملت الاىرة  ،دىمم كلـ ا اهـ ماىم  الا ر،ؽ  ،ف الزكج،فىرع هللا عز كجؿ مذلؾ ف
الاىرة الزكج،  كااذر إدىم  الخةكم   ،دىمم فكمف ال د مف حؿ لىذا الدزاع كرف  ال رر فأذف لىمم 

 الامل، : كمم ،ا ،ف  مألدل  3الىرع  ملا رؽ لاحة،ؿ ال ك،د  كالراح 

 يم:القرآن الكر أواًل: 
َيذُْي قولو تعالى:ـ 0 َِٛيِد٠ٙ ٚي ْٝٗيَ ٚيجيعيٌي ِيْٝٓيٗهِ  ِْ ِٖزْٚياًجَ يِّتيْسهٗٓسٛا ٜإٖي ْٔ ِْٖٗؿَسٗه ْٕ خيًٖلي ٖيٗهِ َٔ ْٔ آٜيَتََ٘ ِٖ   ١ٙ4ٚيََ

ْٚ تيْسٜ ٌٜح َِٜإْذسيَٕٝكلكله:  َُِيْع سُٚف ِٖ ٕٞاٖلمس َيِ تيَٕٜ ٖؾٜإَْسيَٚى  اي
5. 

 وجو الداللة:
الاح ااا ر أحد  6،امف أف الاىرة الزكج،  ال ا اه،ـ إال  حمكؿ ال ك،د   ،ف الزكج،فاهرر اآل

المهمةد الماحةم  مف الزكاج دا،ج  لكجكد الكد كالمح    ،دىمم فإذا ااذر اإلم مؾ  ملماركؼ اا،ف 
ال كمف ال د،ؿ الا ر،ؽ  ،دىمم  .    7الا ر،و  إح مف رفام لم رر أم  ملارا ح كا 

                                                 

(و 1/306(و ال  دادم الحد مح: ا، ،ر الكةكؿ إلن لكاعد األةكؿ كماملد ال ةكؿ )2/436الىمط ح: المكافهمت  ) 1
 (.4/170)ا ف الدجمر: ىرح الكككب المد،ر 

 (.4/1994(و )2577أخرجه م مـ فح ةح،حهو  مب احر،ـ الظمـو حد،ث ) 2
 (.5/358(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )1/744ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو) 3
و آ،  )  4  (.21 كرة الرـك
 (.229 كرة ال هرةو آ،  ) 5
 (.13/15لجمم  ألحكمـ الهرآفو )(و الهرط ح: ا3/518ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 6
 (.128ػ 3/110(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )1/368ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 7
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ْٚ فئ ذسٖٛسِٔ َُِيْع سُٚف ٚياٖل تسَُْس لى:قولو تعاـ 4 ِس ايِٓسي٤َ ٖؾ يًْٖػٔي ِٖجيًٖٗسِٔ ٖؾٖأََْسٗهٖٛسِٔ َُِيْع سُٚف ِٖ ٗهٖٛسِٔ ٚيٜإذيا طًٖٞ٘كتس

ًَٛ٘ ٖسزسًٚا ٚياْذٗن ِي ْي٘ؿسي٘س ٚياٖل تيِتَخذسٚي٘ا آٜيََ  اي ٌْ ذيَيٖو ٖؾٖكْب ظًٖٖ ًَا ٞيتيْعتيبسٚ٘ا ٚيَئ ٜي٘ؿعي ِْ ٚيَيَ ِْٖزيٍي َض يا ًَٛ٘  يًْٖٝٗه َي اي  سٚ٘ا َْعُْي

ٌِ ٤ُْٞ  يًَٝ ًٛ٘ي َِٗهٌٔ شي ًُٖسٛ٘ا ِِٖٕ اي ًٛ٘ي ٚياْ  ََِ٘ ٚياِتٗكٛ٘ا اي ِْ َٔٔي ا٘يَهتيََب ٚيا٘يَرهُ٘ي١َ ٜيَعٗعٗهِ   يًْٖٝٗه
1 . 

 وجو الداللة:
 ويمكن االستدالل بيذه اآلية من عدة وجوه:

ؾ المهةكد كالذم ،  ت  ه لمزكج حهكؽ عمن زكجاه كمم أراد هللا عز كجؿ  ،دت اآل،  أف اإلم م أوال:
ال كمف ال د،ؿ كوك الا ر،و  ماركؼ  . 2وك اإلم مؾ  ملماركؼ كا 

الدىح الةر،و فح اآل،  عف اإلم مؾ لئل رار  ملزكج  دكف ا ة،ؿ فح دكع ال رر أك  ثانيا:
 .3حجمه
 ىم وك اعادا  كظمـ كلد مد  هللا عز كجؿ الظمـ كحرمه  ،دت اآل،  أف اإلم مؾ  ملزكج  إ رار  ثالثا:

 .4كاعا ر فاؿ الزكج ظممم لد  ه أ، م
اكعد كاىد،د هللا عز كجؿ لممخمل ،ف  أف المخمل   ألمر هللا  ملا ر،و  إح مف عدد عدـ ا اهمم   رابعا:

 .  5ذلؾ لماهمبالح،مة الزكج،  وك ا اىزا   أحكمـ هللا كآ،ماه كوح إىمرة إلن ا احهمؽ الزكج  
اذك،ر هللا عز كجؿ لممخمل ،ف الذ،ف ،م ككف  زكجماىف  داماه عم،ىـ كمطمل اىـ  اهكل هللا  خامسا:

كمخمفاه ألف فاؿ الزكج لد فكت مةملو الدكمح كأدل الخابلؿ الح،مة الزكج،  ممم   ب  ررا ،ككف 
 .6الا ر،ؽ  ،دىمم   ،بل لرفاه كعهك   له عمن ظممه

ِْٜٔٗٝ قولو تعالي:ـ 3 َّٖٚسِٔ َيتسضيٝٔٗكٛا  يًٖ    7 ٚيٖيَ تسضيَ
  وجو الداللة:

فح اآل،  احر،ـ مف هللا عز كجؿ لكؿ أدكاع ال رر  كؿ ةكره كأىكمله ر ـ إدىـ لد افارلم فمك  
كمف الطبلؽ خط،ئ  كذد م ال ،جكز لمم ا احهت امؾ المطمه  رعم،  هللا عز كجؿ لىم فح الاكة،  لىم 

د مد،اىم مل كف كال  .8د ه  مف  مب ح ظ حهكلىم ككراماىم كا 
                                                 

 (.231 كرة ال هرةو آ،  ) 1
 (.136ػ 3/134(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )1/380ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 2
 (.136ػ 3/134(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )1/380لاظ،ـو )ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف ا 3
 (.136ػ 3/134(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )1/380ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )4
 (.136ػ 3/134(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )1/381ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )5
 (.136ػ 3/134(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )1/381ف الاظ،ـو )ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآ 6
 (.6 كرة الطبلؽو آ،  ) 7
 (.132ػ 18/131(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )4/471ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 8
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ًٞ٘ي قولو تعالى:ـ 2 َْٝ٘ ََِْٖس٘و  يًْٖٖٝو زيْٚجيٖو ٚياِتٜل اي َي  يًٖ ُْ َْٝ٘ ٚيِْْٖعي ًٞ٘س  يًٖ ِي اي ٚيٜإْذ تيٗكٍٛس يًََٞذٟ ِْْٖعي
1 . 

 وجو الداللة: 
إذا ا احملت الاىرة  ،دىمم فح اآل،  الكر،م  دالل  كا ح  عمن مىركع،  الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف 

حرص عمن دةو ز،د  ملة ر كالار،ث ر ـ ىككاه الم امرة مف  ك  عىرة  فر ـ أف الر كؿ 
كمف ،طمل ه  مإل هم  عمن زكاجه لمارفاه  مألمر  كماممم  ز،دب له كاامل،ىم عم،ه إال أف الر كؿ 

كمدت  مئدة  ،ف الارب فح ذلؾ الكارد  ىذا الىأف كوك زكاجه مف ز،دب إل طمؿ آ مر الا دح الاح 
 2الكلت.

 السنة النبوية:ثانيًا: 
 .3(ال ضرر وال ضرار)  حديث الرسولـ 0

 وجو الداللة:
كاحر،مه لم رر كوك إلحمؽ م  دة  مل ،ر مطمهمو كال رار كوك إلحمؽ م  دة  دىح الر كؿ 

همؽ كالخبلؼ أك المد ةمت وك . كاإل هم  عمن الح،مة الزكج،  ر ـ كجكد الى4 مل ،ر عمن كجه المهم م 
ال كمف ظممم  .5 رر ال ،جكز كاجب إزالاه كا 

أن جميمة بنت عبد هللا بن سمول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت )   عن ابن عباسـ 4
فقالت: يا رسول هللا ثابت بن قيس ما أعتب عميو في خمق وال دين ولكن ال أطيقو بغضا  النبي 

 .6(قال: أتردين عميو حديقتو؟ قالت: نعم قال: أقبل الحديقة وطمقيا تطميقو وأكره الكفر في اإلسالم 
 وجو الداللة:

لطمب زكج   م ت الا ر،ؽ  ،دىم ك ،ف زكجىم ر ـ اعارافىم  ح ف خمهه  عدـ إدكمر الر كؿ 
ار  ىم كاممـ د،ده إال إدىم خمفت أال اهكـ  كاج ماه فاظمـ د  ىم  خ رادىم الدد،م كاآلخرة كفح ذلؾ إ ر 

 لىم  ملطبلؽ.  فه ن الر كؿ 

                                                 

 (37 كرة األحزابو آ،  )  1
 (.153ػ 14/151مم  ألحكمـ الهرآفو )(و الهرط ح: الج3/595ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 2
 (8  ؽ اخر،جه  ص ) 3
(و الجمؿ: حمى،  الجمؿ 2/966(و المدمكم: الا، ،ر  ىرح الجمم  الة ،رو )559ـ6الىككمدح: ف،ض الهد،رو ) 4

 (.10/253عمن المدىل لى،خ اإل بلـو )
: عمدة الهمرئ ىرح ةح،و ال خمرم   (و الا،دح الحد ح33/1ا ف رجب: الاح   الر مد،  ىرح األر ا،ف الدكك،  ) 5
 (.6/559(و ف،ض الهد،ر  )4/350)
 (. 7/46( )5273أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو   مب الخم  كك، ،  الطبلؽو حد،ث ) 6
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)ال تنكح امرأة بغير أمر ولييا، فإن نكحت فنكاحيا : أنو قال  رسول هللا عن  عائشة ـ عن3
باطل، ثالثا ، فإن أصابيا فميا مير مثميا بما أصاب منيا، فإن اشتجروا  فالسمطان ولي من ال 

 .1ولي لو(

 وجو الداللة:
دكمح ممم ،ها ح الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف لادـ اعاداد الىمرع  ه  طبلف وذا ال  ،ف الر كؿ 

ال مطمف أك  2كأده لـ ،كف كف،ه اأة،ؿ لمىركع،  الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف لممةمح  الامم  الاح ،هدروم
 مف ،دكب عده.

اشترت عائشة بريرة من األنصار لتعتقيا، واشترطوا عمييا، أن تجعل  ):قال  عن ابن عباسـ 2
إنما الوالء لمن أعتق، ثم  أخبرتو بذلك،  فقال  فشرطت ذلك ، فمما جاء نبي هللا  ليم والءىا

صعد المنبر، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب هللا، وكان لبريرة زوج فخيرىا 
ن شاءت فارقتو ففارقتو ثإن شاءت أن تمك رسول هللا   3.(مع زوجيا كما ىي ، وا 

 وجو الداللة:
 4لد خ،ر  ر،رة فح ال هم  عمن ذم  زكجىم أك م مرلاه رفام لم رر الكال  عم،ىم لر كؿ أف ا

 ككده ع دا مظد  أده لد ال ، اط،  اله،مـ  كاج ماه أك اد ،ذ ىركطه  مم ،ح ظ كراماىم كزكج  له. 

 من اآلثار:ثالثًا: 
ا بميراثيا ) لو اختمعت امرأة من زوجي ما روي عن ابن عباس وابن عمر أنيما قاال: .1

 .5(وعقاص رأسيا كان ذلك جائزا

                                                 

(و كلمؿ عده ح ،ف  ف أ د 8/191( )4750أ ك ،امن المكةمح: م دد أ ك  امن المكةمحو م دد عمئى و حد،ث ) 1
 إ دمده ح ف.

 (3/121(و الةدامدح:   ؿ ال بلـ و )9/190فاو ال مرمو )ا ف حجر:  2
( 5120ا ف ح مف: ةح،و ا ف ح مفو ذكر جكاز ل كؿ المر  الذم ال ،حؿ له أخذ الةدل و حد،ث ) 3
(و لمؿ عده 11/283( )11744(والط رادح: الماجـ الك ،رو  مب أحمد،ث عكرم  عف ا ف الا مسو حد،ث ) 11/520)

كلـ ،يحً ف المياىمًٌؽ عمن الحد،ث « ةح،و أ ح داكد»ك « اإلركا »*لمؿ الى،خ: كوح ميخرج  فح األل مدح ةح،و ل ،ره 
م  اعارافه   اؼ إ دمدهو مياىىى ًٌ من  ركا،  أحمد الةح،ح  م  أىدَّىم ميخاةرةو «! حد،ث ةح،و»ودمو ح،ف ةرَّح ً أدَّهي 
 ل،س ف،ىم مم ا ا د،اه.

 (6/324الطحمكم: ىرح مىكؿ اآل مرو ) 4
(و 9/470(و الزح،مح: ال هه اإل بلمح كأدلاهو )8/176(و ا ف لدام : الم دحو )8/192ا ف لدام : الىرح الك ،رو) 5

 (.3/201الرئم   الامم  إلدارات ال حكث: مجم  ال حكث اإل بلم، و )
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 وجو الداللة:
اةر،و ا ف ع مس كا ف عمر  جكاز طمب ال رل  لممرأة مف زكجىم كلكدىم ألدىم كمدت ال  ب 
فح اهك،ض أركمف األ رة فم احهت ال رام  كأ هطت حهكلىم الممل،  ذلؾ ألدىم اركت األكلن كوك 

 .1ف ودـ األ رةالة ر عمن الزكج فبل ،ةو اف ا ا ،د م
قالت: فقمت  -وكان زوجيا-كان بيني وبين ابن عمي كالم ) ما جاء عن الربيع بنت معوذ: .2

لو: لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعمت، فأخذ وهللا كل شيء حتى فراشي، فجئت عثمان 
وفي رواية: اختمعت  2وىو محصور فقال: الشرط أممك، خذ كل شيء حتى عقاص رأسيا.

  (.3دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمانمن زوجي بما 

 وجو الداللة:
إجمزة ع ممف  ف ع مف الفادا  المرأة لد  ىم كلك  اهمص رأ ىم دالل  ةر،ح  لادـ إدكمر األئم  
ال م ه،ف كمخمل اىـ لجكاز طمب الا ر،ؽ مف جى  الزكج  كلكدىـ جامكا عم،ىم ال رام  إذا كمدت ال  ب 

 4أك مف  ات لىم.

 :بين الزوجين ىل تقع طالقا أم فسخاحكم الفرقة 
عمح أف ال رل  الاح اككف مف الزكج  م ظ الطبلؽ اةر،حم أك كدم،  رجا،م أك  5اا ؽ ال هىم 

و كاخام كا فح ال رل  الاح اككف مف المرأة عمن 6 مئدم اه  طبللم إال إذا د ح ذلؾ فاحامج إلن لمض
 مذاوب ذكركا لىم  اض الم ك مت دكف أدل : 

                                                 

 (.7/212(و ا ف م مو: الم دع ىرح المهد و )8/192ا ف لدام : الىرح الك ،رو ) 1
 (.1/609(و و،ئ  ك مر الاممم : أ حمث و،ئ  ك مر الاممم و )1/195،رة ع ممف  ف ع مفو )الةبل ح:   2
(و الطحمكم: احكمـ الهرآف  1/617(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر ا ف ك ،رو )3/144الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو ) 3

(و عمهه 1/399كامب الخم و ) (و الطر، ح: الاحج،ؿ فح اخر،ل مم لـ ،خرج مف األحمد،ث كاآل مرو2/451لمطحمكمو )
ال خمرم فح "الةح،و" مجزكممن  ه )كامب الطبلؽ/  مب الخم  كك،ؼ الطبلؽ( كأخرجه مكةكالن أ ك الهم ـ ا ف  ىراف 

 ( مف طر،ؽ ىر،ؾ عف ع د هللا.350فح "األمملح"و كعمح  ف الجاد فح "الم دد": )
 (8/176(وا ف لدام : الم دحو )9/393ا ف حجر: فاو ال مرمو ) 4
 (و4/264الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 5
(و الىر ،دح: م دح المحامج و 4/12(و الخرىح: ىرح مخاةر خم،ؿو)3/152الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و ) 6
 (.8/234(و ا ف لدام : الم دح و)4/455)
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 ب األول:المذى
أمم الحد ،  فهد ذو كا إلن أف ال رل  اه  ف خم ألف المرأة ال امح الطبلؽ كال اممكه إال مم كمف 
الزكج    م ف،ه كمإل،بل  أك ك ر الزكج أك الا،ب أك المامف ف،ه  طبللم إف أ  ات ال رر أك الظمـ الكال  

 1عم،ىم لمـ الهم ح مهممه ف رؽ  ،دىمم.

 المذىب الثاني: 
فح اعا مر ال  ب المكجب لم رل  فإف كمف راجام ألمر الىمرع كمف  2م ذوب إل،ه المملك، كوك م

ف خم كأف كمف مرده ألحد الزكج،ف فىك طبلؽ. كم ك ىـ فح ذلؾ أف ال  ب المكجب لم رل  إف كمف 
راجام لمخمل اه لكةؼ الىمرع عدت ال رل  ف خم ألدىم رفام لماهد مف أةمه. أمم إف كمف ممم ،مكف 
ال فامن  ف   ب  اض ال ،ؽ كا  لمزكج،ف أف ،ه،مم عم،ه اعا ر طبللم إلمكمد،  الاام،ش ماه كا 

فح الحد،ث الذم ركم عده عف  كدل،مىـ فح ذلؾ مم عممدم المةط ن  3الما رر احمؿ ا ا  طم ه
 فهملت ،م ر كؿ هللا  م ت  ف ل،س مم أعاب عم،ه فح ا ف ع مس: أف امرأة  م ت  ف ل،س أات الد ح 

(  لملت داـ لمؿ أتردين عميو حديقتو) خمؽ كال د،ف كلكدح أكره الك ر فح اإل بلـ فهمؿ ر كؿ هللا 
   4(.)اقبل الحديقة وطمقيا تطميقو ر كؿ هللا 

 المذىب الثالث:
أف مم ،ككف مف فرل  مف الهم ح أك مف المرأة ،ه  ف خم  5،رل الىمفا،  كالحدم م  كالظمور،  

زكج زكجاه أك ككؿ  ه  ،رهو كم ك ىـ فح مم ذو كا إل،ه أف ال رل  ل، ت مف الزكج إال مم فكض ف،ه ال
كلـ ،ردوم كلكده ال ، اط،  ردوم كال ،ممؾ أ، م حؽ إرجمع المرأة فمذلؾ ال ،ةو أف اككف طبللم  ؿ 

 ف خم.

 المذىب الراجح: 
ب األكؿ    أف أةحمب المذو اد ا ااراض مم ذوب إل،ه ال هىم  كم ك ماىـ اجد ال مح

لد اا هم فح أف ال رل  مف جى  المرأة ف خم كافارلم فهط فح حمل  ككف الزكج    م فح ال رل   ملثكال 
ال ملث الهمئؿ  أف ال رل   ،ف الزكج،ف اه  ف خم فمعا روم الحد ،  طبللم. لذلؾ أم،ؿ إلن ارج،و المذوب 

 لؤل  مب الامل، :  إال مم ف،ه الزكج زكجاه أك ككؿ  ه  ،ره

                                                 

 .(2/497الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و ) 1
 .(159كاد،ف ال هى، و ص )(و ا ف جزم: اله3/138ا ف رىد:  دا،  المجاىدو ) 2
 .(159(و ا ف جزم: الهكاد،ف ال هى، و ص )3/138ا ف رىد:  دا،  المجاىد و) 3
 (.7/46( )5273أخرجه ال خمرم فح ةح،حه و  مب الخم  كك، ،  الطبلؽ ف،هو حد،ث) 4
: المحمنو )70ػ  10/62(و ا ف لدام : الم دح و )5/258الىمفاح: األـو ) 5  (.10/142(و ا ف حـز
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ف كلكع ال رل  طبللم ،ه   مئدم ف،ككف الزكج  ذلؾ ممدكع مف إرجمع زكجاه إال  اهد جد،د كمىر أ .1
  1جد،د ممم ،اد  ررا ،ه  عمن الزكج كوذا ال ،ةو ط هم لمهمعدة )ال رر ال ،زاؿ  مل رر(.

  كلم إف إ،همع ال رل   ملطبلؽ ،ككف ا ،،هم لمم ،اد،ه مف إدىم  لمح،مة الزكج،   ،دىمم إذا كمف م .2
 طمها،ف كلد ،ككف وذا وك ال  ب فح إحجمـ الزكج عف الاطم،ؽ لكجكد أكالد ،حامجكف لرعم،  األـ 

 . 2ممم ،ادـ ال رة   ،دىمم كوك مخملؼ لمهمعدة ) مم أ ،و لم ركرة ،هدر  هدروم(
إف اعا مر الا ر،ؽ ف خم أكلن لئبل احا ب طمه  عمن الزكج كخةكةم أف ال  خ كالطبلؽ ال مئف  .3

زال  ال رر الكال  عمن أحد الزكج،ف.،ج  امامف فح رف  الحؿ فح الحمؿو كا 
أمم مم ذوب إل،ه المملك،  فأرل أده ال ،احهؽ ماه مهةد مىـ لمىر،ا  ال را  مف إ مح  الزكاج  .4

كوك ا اهمم  الح،مة الزكج،  ل،احهؽ األمف كاال اهرار فح المجام  كوذا  ،ر ماحهؽ الداداـ 
 الر م  ،ف الزكج،ف. 

أمم اال ادالؿ  ملحد،ث الىر،ؼ فح إ،همع ال رل  طبللم فىك ،كافؽ مم ذوب إل،ه أةحمب الرأم  .5
كمف  ،كل  ال رل   األكؿ إال مم كمف  ا ك،ض أك اكك،ؿ مف الزكج كلـ ،  ت أف الر كؿ الكر،ـ 

 طبللم إذا لـ ، اجب له ل،س.    

                                                 

 (1/87ا ف الدج،ـ: األى مه كالدظمئر و ) 1
 (84ال ،كطح: األى مه كالدظمئر ص ) 2
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 المطمب الثاني
 فرقة طالقًا أو فسخاً اعتبار الب المرأة اآلثار المترتبة عمى

 : مقاتاألثر المترتب عمى عدد الط :الفرع األول
 ن ادكو زكجمن  ،ره  دص الهرآف الكر،ـ:لمزكج عمن زكجاه  بلث طمهمتو ال احؿ له  ادوم حا

ْٚ تيْسٜ ٌٜح َِٜإْذسيَٕٝلكله ااملن: ػ 1 َُِيْع سُٚف ِٖ ٕٞاٖلمس َيِ تيَٕٜ ٖؾٜإَْسيَٚى   .1 اي
 . 2 ٖؾٜإٕ طًٖٞكٖٗيَ ٖؾاٖل تيَرٌّ يٖ٘س ََٔ ِيْعبس ذيِت٢ي تيَٓهحي زيْٚجَٙ ٖغْٝ يٙسه كااملن: لكلػه   حمدػ 2

كج زٌ إذا اعا رت ال رل  طبللمن رجا،من أك  مئدمن ،دهص  ذلؾ عدد الطمهمت الم احه  لمكعمن ذلؾ 
 عمن زكجاه.

ل  ألده رف  لماهد مف أةمه أمم إذا اعا رت ال رل  ف خمن  هح عدد الطمهمت كمم كمف ل ؿ ال ر 
 3كأده لـ ،كف.

 ألثر المترتب عمى المير:ا: ينالفرع الثا
 عريف المير:ت: أوال

)مف  مب  4وك ةداؽ المرأة ك مح  ذلؾ لئلىامر  ةدؽ ر    الرجؿ فح الدكمح. المير في المغة:
 الد   إذا أعط،ت المىر(
 المير في االصطالح:

كاجب لممرأة  زكجىم  ملاهد عم،ىم أك  ملدخكؿ  ىم كوك حؽ وك الممؿ الذم ا احهه الزكج  عمن .1
صيبسٖقَتَِٜٗٔ َْر١ًْٖٙ ٚيآتسٛا ايٓٔسي٤َي: عمن الرجؿ عط،  مف هللا ااملن م ادأه  هكله ااملن 

إظىمرا لخطر  5
كرامم لىم.   6وذا الاهد كمكمداه و كا عزازا لممرأة كا 

 وةداؽ وكرجكع ىىكد ك، مح المىرمم كجب  دكمح أك كط  أك ا ك،ت     لىرا كر مع  .2
 7عبلئؽ.ك  وأجر وعهر وح م  وطكؿ وفر،   ودحم 

 )الممؿ الكاجب لمزكج  مهم ؿ الاهد عم،ىم أك  ملامكف مدىم(.بأنو  وعمى ذلك تعرف الباحثة المير

                                                 

 (.229 كرة ال هرةو آ،  ) 1
 (.230 كرة ال هرة و آ،  ) 2
 (.8/311(و ا ف لدام : الم دح و)3/327(و الىر ،دح: م دح المحامج و  )1/140ا ف جزم: الهكاد،ف ال هى،  و ) 3
 (.2/582(و ال ،كمح: المة مح المد،رو)5/184(و ا ف مدظكر: ل مف الاربو )2/9)آ مدم: الهممكس المح،طو  4
 (.4 كرة الد م و آ،  ) 5
 (.24/64مجمكع  عممم : المك كع  الكك،ا، و ) 6
 (.3/220(و الىر ،دح: م دح المحامجو )6/434الرممح: دىم،  المحامجو ) 7
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 الفرقة من الطالق: :ثانيا

 وفيو مسائل:
 المسألة األولى: إذا وقعت الفرقة بالطالق قبل الدخول:

لهكله  كلات ال رل   ملطبلؽ ل ؿ الدخكؿ ا احهت المرأة ف،ىم دةؼ المىر الذم  مح لىم  إذا 
ِْ ٜإاٞل ِٖ ااملن: ـس َيَ ٖؾ يْضتس ِْ يٖٗسِٔ ٖؾٜ ٜضي١ٙ ؾَْٖٓص ْٕ تيُيّسٖٛسِٔ ٚيٖقْب ٖؾ يْضتس ْٔ ٖقْ ٌٜ ِٖ ْٕ طًٖٞ٘كتسُسٖٛسِٔ ََ ْٚ ٜيْعؿٗٛي اٞيَذٟ َِٝيبََٙٚيٜإ  س٘كبي٠ٗ  ْٕ ٜيْعٗؿٕٛي ِٖ

َُِيَ تيعُْيًٕٗٛي ِيَصرٌي ًٞ٘ي  ِْ ٜإِٕ اي ْٕ تيْعٗؿٛا ِٖ٘ق يبس َيًِتك٘ٛي٣ ٚيال تيٓسيْٛا ا٘يٖؿْضٌي ِيْٝٓيٗه  ايٖٓٔهَٜ  ٚيِٖ

 وجو الداللة:
 1أكج ت اآل،  لممطمه  ل ؿ الدخكؿ دةؼ مم فرض لىم أم دةؼ المىر.

 دخول:المسألة الثانية: إذا وقعت الفرقة بالطالق بعد ال
 : مألدل  الامل،  2إذا كلات ال رل   ملطبلؽ  اد الدخكؿ اأكد المىر  ما مؽ ال هىم 

 : من القرآن الكريم وال:أ
ْٔ قولو تعالى:ـ 0 ََ ََِ٘  ِْ ُٝيَ تي ياضيْٝتس ِْ َؾ َيٖسِٔ ٖؾٜ ٜضي١ٙ ٚيال جسٓيَ ي  يًْٖٝٗه ََِ٘ ََْٓٗسِٔ ٖؾآتسٖٛسِٔ ِٗجسٛ  ِْ َب ا٘يٖؿٜ ٜضي١َ  ِيْعؾُٖيَ اْفتيُْتيْعتس

َُٙ َُٙ ذيَهٝ ًٞ٘ي ٖنَٕي  يًَٝ  .3ٜإِٕ اي

 وجو الداللة:
أكدت اآل،  الكر،م  عمن ا احهمؽ الزكج  لممىر الم ركض كممبل  امكف الزكج مدىم كال أ ـ فح 

 4إ همط جز  مده  ر ن الزكج  كمم ، هط  دكف ر موم  اد الدخكؿ ف،ه إ ـ كوذا  ،ر جمئز.
َيٖسِٔ ََِيُ٘يْع سَٚفؾٖ قولو تعالى:ـ 4 ًَِْٖٜٗٔ ٚيآتسٖٛسِٔ ِٗجسٛ  .5ََْهرسٖٛسِٔ َِٜإْذٕٜ ِ

                                                 

(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/356 ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )(و ا ف ك1/384ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 1
 (.1/207الهرآف الكر،ـو )

(و 3/204(و الىر ،دح: م دح المحامجو )2/285(و الد كلح: حمى،  الد كلحو )2/326الكم مدح:  دائ  الةدمئ و) 2
 (.8/63ا ف لدام : الم دحو )

 (.24 كرة الد م و آ،  ) 3
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 3/424(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )2/274لهرآف الكر،ـو )ا ف الار ح: أحكمـ ا 4

 (.5/120الهرآف الكر،ـو )
 (.24 كرة الد م و آ،  ) 5
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 وجو الداللة:
أمر الىمرع فح اآل،  الكر،م  الزكج  أمر،ف إلاممـ الدكمح أكلىمم إذف كلح الزكج  ك مد،ىمم إ، م  

 1المىر  ملماركؼ كوذا ال ، اكم  إ همطه أك  ا م مده.

َيٖسِٜٔيَ ِّٜٖ قولو تعالى:ـ 3 َي ِٗجسٛ ّٞ إَِْٜ ِٖذًًْٖ٘ٓيَ ٖيٖو ِٖزْٚياجيٖو اياٞلَتٞ آتيْٝ  .2ٗيَ ايَِٓ 

 وجو الداللة:
   3دلت اآل،  عمن أف المىر مهم ؿ لحم،  المرأة فكجب المىر لىم كممبل  مجرد الكط .

ْٕ تيَٓهرسٖٛسِٔ ٜإذيا آتيْٝتسُسٖٛس قولو تعالى:ـ 2 ِٖ ِْ َيٖسِٔٚيال جسٓيَ ي  يًْٖٝٗه  .4ِٔ ِٗجسٛ

 وجو الداللة:
أحؿ الىمرع فح اآل،  الكر،م  دكمح المؤمدمت المىمجرات المكااح اركف أزكاجىف المىرك،ف  اد 

 5إ،امئىف أجكروفو كفح وذا دالل  عمن ا احهمؽ المىر لمزكج  مهم ؿ الامكف مدىم.

ْٚٝد َيٖهَٕي  قولو تعالى:ـ 5 ِْ اْفَتْ بياٍي زي َيْدتس ِٖ ْٕ ْٓ٘س شي٦َْٝٙ ِٖتي٘أخسذسْٚي٘س ِسْٗتيََْٙ ٚيٜإ ِْ ٜإْذبياٖسِٔ َقََٕٖٓٙا ٖؾال تي٘أخسذسٚا ََ ْٚٝد ٚيآتيْٝتس زي

َُٙ َسَ َٝٓ  .6ٚيٜإْث

 وجو الداللة:
لىم  أخرل مظد  ادلت اآل،  عمن حرم  أخذ ى،ئم مف مىر الزكج  عدد طبللىم أك ا ا د

  7احا،مج الزكج لمممؿ.

                                                 

(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/588(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )2/299ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 1
 (.5/136) الهرآف الكر،ـو

 (.50 كرة األحزابو آ،  ) 2
 (.3/602(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )6/379ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 3
 (.10 كرة المماحد و آ،  ) 4
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 4/421(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )7/304ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 5
  (.8/60هرآف الكر،ـو )ال
 (.20 كرة الد م و آ،  ) 6
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/574(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )2/246ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 7

 (.5/99الهرآف الكر،ـو )
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 ية:من السنة النبو  ثانيا :
امرأة من غفار فدخل بيا فأمرىا ) عف  اد  ف ز،د األدةمرم لمؿ ازكج ر كؿ هللا ػ 1

وقال خذي ثوبك فأصبح  فنزعت ثوبيا فرأى بيا بياضا من برص عند ثدييا فانماز رسول هللا 
 1(وقال ليا الحقي بأىمك فأكمل ليا صداقيا

 وجو الداللة:
 2ؿ المىر  ملخمكة الةح،ح  كلك اـ الطبلؽ ل ؿ الدخكؿ.عمن ا احهمؽ الزكج  لكمم دؿ فاؿ الد ح 

 الفرقة بالفسخ: :ثالثا
 وفييا مسائل:

 المسألة األولى: إذا وقعت الفرقة بالفسخ بعد الدخول:
إذا كلات ال رل   مل  خ  اد الدخكؿ الةح،و كامكف الزكج مف زكجاه فهد اا ؽ ال هىم  عمن 

 3 م عف االدا مع  مل   .كجكب المىر كممبل لمزكج  ألف المىر عك 

 المسألة الثانية: إذا وقعت الفرقة بالفسخ قبل الدخول:
 إذا كلات ال رل   مل  خ ل ؿ الدخكؿ فهد اخام كا عمن  بل   مذاوب:

 المذىب األول:
كوك  4، هط المىر  ملكممؿ  مل  خ ل ؿ الدخكؿ  كا  كمف ال  خ    ب مف الزكج أك الزكج 

  5مذوب الحد ، .
 الثاني: المذىب

 هكط المىر إذا كمدت ال رل  ل ؿ الدخكؿ أك    ب رد أحدومم لؤلخر    ب الا،ب أمم إف كمدت ال رل  
مف الهم ح  اد أجؿ فمىم المىر كممبل كاداةؼ المىر إذا طمهىم ل ؿ دىم،  األجؿ كوك مذوب 

 6المملك، .

                                                 

(و وذا مخامؼ ف،ه 7/418( )14488و  مب مف لمؿ مف أ مؽ  م م أك أرخن  اراو حد،ث )الك رلال ،ىهح: ال دف  1
 عمن جم،ؿ  ف ز،د كلمؿ ال خمرم لـ ،ةو حد، ه.

  (.12/49ال ،ىهح: مارف  ال دف كاآل مرو الخمكة  ملمرأةو ) 2
(و 3/204(و الىر ،دح: م دح المحامجو )2/285(و الد كلح: حمى،  الد كلحو )2/326الكم مدح:  دائ  الةدمئ و) 3

 (.8/63ا ف لدام : الم دحو )
 دكا مف ذلؾ الا،كب الادم م،  ال بلث )الجبو الاد و الخةم ( ألدىم اعا رت طبللم.كا ا  4
 (2/436الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 5
 (.2/285الد كلح: حمى،  الد كلحو ) 6
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 المذىب الثالث:
ا فح   ب ال  خ فهملكا  مداةمؼ المىر إذا كوك مم ذوب إل،ه الىمفا،  كالحدم م  الذ،ف فرلك  .1

كمدت ال رل     ب مف الزكج أك  ملارا ح  ،ف الزكج،ف أك    ب مف  ،ر الزكج،ف 
 كملر مع.

إذا كمدت    ب مف الزكج  أك لا،ب  ىم أك طم ىم ال  خ لا،ب فح  كلملكا   هكط المىر ال رل  .2
 1الزكج أك إع مره.

 حدم م  لىم المىر كممبل  اد األجؿ  ،دمم أ هطه الىمفا، . كاخام كا فح زكج  الاد،ف فهمؿ ال .3

 :أدلة المذاىب
 :األولأدلة المذىب 

 من المعقول:: أوالً 
 2أف ال رل    ،ر طبلؽ اه  ف خم كال  خ رف  لماهد مف أةمه كأده لـ ،كف. .1

 :الثانيأدلة المذىب 
 من المعقول: :أوالً 

لا،ب ف،ه فاككف وح الاح اخامرت ال راؽ ل ؿ  إذا كمف الا،ب مدىم فهد دل تو أك ردت الزكج .1
 ا ا، م  ال ما  فبل ا احؽ الاكض أم المىر.

أمم أف مكدت الزكج مف د  ىم كلـ ، اؿ فىذا دالل  عمن عجزه كوك ع،ب    ب الرجؿ فمىم  .2
المىر كممبل عدد اده م  األجؿ أمم إذا طمهىم ل ؿ اداىم  األجؿ فىح مطمه  ل ؿ الم ،س 

 .  3لمىرفا احؽ دةؼ ا

 :الثالثأدلة المذىب 
 من القرآن الكريم:أواًل: 
ا احهمؽ الزكج  لدةؼ المىر ممداـ   ب ال  خ مف الزكج أك    ب مف  ،ر الزكج،ف لهكله  .1

ِْااملن:  ـس َيَ ٖؾ يْضتس ِْ يٖٗسِٔ ٖؾٜ ٜضي١ٙ ؾَْٖٓص ْٕ تيُيّسٖٛسِٔ ٚيٖقْب ٖؾ يْضتس ْٔ ٖقْ ٌٜ ِٖ ْٕ طًٖٞ٘كتسُسٖٛسِٔ ََ ْٚ ٜيْعؿٗٛي اٞيَذٟ  ٚيٜإ ْٕ ٜيْعٗؿٕٛي ِٖ ٜإاٞل ِٖ

َُِيَ تيْع ًٞ٘ي  ِْ ٜإِٕ اي ْٕ تيْعٗؿٛا ِٖ٘ق يبس َيًِتك٘ٛي٣ ٚيال تيٓسيْٛا ا٘يٖؿْضٌي ِيْٝٓيٗه ُيًٕٗٛي ِيَصرٌيَِٝيبََٙ  س٘كبي٠ٗ ايٖٓٔهَٜ  ٚيِٖ
4. 

                                                 

 (و8/103(و ا ف لدام : الم دحو )3/204الىر ،دح: م دح المحامجو ) 1
 (2/436الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 2
 (.2/285حمى،  الد كلحو )الد كلح:  3
 (.237 كرة ال هرةو آ،  ) 4
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 وجو الداللة:
دةؼ المىر اعا مرا لم  ؿ  أف هللا عز كجؿ لد أكجب لمزكج  عدد الطبلؽ كل ؿ الم ،س

 1 ،دىـ لذلؾ فمم دامت ال رل  ل، ت مف جىاىم أك    ب مدىم ،جرم عم،ىم مم ،جرم عمن الطبلؽ.

 من السنة النبوية: :ثانياً 
)أن   أما عن سقوط المير إذا كان السبب من الزوجة فقد استدلوا بحديث ابن عباس .1

هللا ثابت بن قيس ما أعتب عميو في  فقالت: يا رسول امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 
أتردين عميو حديقتو قالت نعم  خمق وال دين ولكني أكره الكفر في اإلسالم فقال رسول هللا 

 2(.اقبل الحديقة وطمقيا تطميقو قال رسول هللا 
 وجو الداللة:

لزكج   م ت  ف ل،س  رد الحد،ه  عمن  هكط المىر إذا كمدت  دؿ أمر الر كؿ 
ح ال م خ  كلك كمف  اد الدخكؿ فمف  مب أكلن أف ، هط المىر إذا اخامرت الزكج  الزكج  و

  3ال  خ ل ؿ الدخكؿ.
امرأة من غفار فدخل بيا فأمرىا فنزعت  تزوج رسول هللا )عن سعد بن زيد األنصاري قال  .2

وقال خذي ثوبك فأصبح  ثوبيا فرأى بيا بياضا من برص عند ثدييا فانماز رسول هللا 
 4(ليا الحقي بأىمك فأكمل ليا صداقيا وقال

 وجو الداللة:
 عمى: دل فعل النبي 

  هكط خ،مر الرد  ملا،ب عدد اأخ،ره كلذلؾ عدت ال رل  ر ـ كجكد الا،ب  ملمرأة طبللمو كفح وذا 
   5دالل  كا ح  عمن اعا مر ال  ب المؤدم لم رل  مف الزكج أك الزكج .

  ة الةح،ح  الاح ،حةؿ  ىم الا م،ـ ك،اا ر رف ه    م مده أف الزكج  ا احؽ كممؿ المىر  ملخمك
 مد  الا م،ـ كوك مم ذوب إل،ه الحدم م  فح زكج  الاد،ف.

                                                 

(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/356(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/384ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 1
 (.1/207الهرآف الكر،ـو )

 (.7/46( )5273أخرجه ال خمرم فح ةح،حه و  مب الخم  كك، ،  الطبلؽ ف،هو حد،ث ) 2
 (.5/131الةدامدح:   ؿ ال بلـو ىرع،  الخم و ) 3
 (.7/418( )14488و  مب مف لمؿ مف أ مؽ  م م أك أرخن  اراو حد،ث )الك رلال ،ىهح: ال دف  4
 (.12/49ال ،ىهح: مارف  ال دف كاآل مرو الخمكة  ملمرأةو ) 5
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  من اآلثار:ثالثًا: 
ما ذنبين إن ) كفح ز،مدة1(أجيف الباب، وأرخيت الستور، فقد وجب الميرإذا ) لمؿ عمر  .1

  2 .(جاء العجز من قبمكم ليا الصداق كامال والعدة كاممة
 وجو الداللة:

 حكمه وذا  معا مر،  ال  ب المكجب لم رل  فإذا كمف ال  ب مف الزكج  إلرار عمر 
.  3فام،ه ال ـر

 :من المعقولرابعًا: 
أف الزكج  ممدامت وح ال م خ  فكأدىم أام ت الماكض ل ؿ الا م،ـ ف هط الاكض كمم لك  .1

 4خ كلكف لا،ب  ىم اعا ر ذلؾ    م مدىم.ف كمف الزكج وك ال م إأامؼ الم ،  ل ؿ الا م،ـ. أمم 

 الرأي الراجح:
كوك إعطم  الزكج  دةؼ المىر  رأم المذوب ال ملث اد ا ااراض أدل  ال هىم  ارجو ال مح   

إذا كمف   ب ال رل     ب ل،س مدىم كا  همطه فح حمؿ   ت أف   ب ال رل     ب مدىم لهكة أدلاىـ 
  ملاملح: كلمراعماىـ لركح الاىر،  المام م  

 أف ال ،ه  ال رر عمن أحد الزكج،ف دا،ج  ل اؿ األخر. .1
ال ،جكز إوممؿ أف الزكج لد ،ككف    م فح ال  خ كملردة فدجم  عمن الزكج   رر ال راؽ  .2

 كزكاؿ الاكض كوك دةؼ المىر ل  ب ل،س مدىم.
مكمفأة لىم اا ؽ م  الحدم م   مف زكج  الاد،ف لىم المىر كممبل إذا كمدت ال رل   اد األجؿ  .3

 عمن مامداىم كة روم عمن محمكالت زكجىم. 
 األثر المترتب عمى المتعة: –الفرع الثالث 

 تعريف المتعة: :أوالً 
 المتعة في المغة: من المتاع أي االنتفاع وتأتي عمى المعاني التالية:

 5المامع: كوك كؿ مم ،دا    ه مف طامـ أك أ مث أك ممؿ. .1

                                                 

ذا (. كلمؿ عده و6/357( ) 1938حد،ث ) األل مدح: إركا  ال م،ؿو  مب عف ا ف م اكد أده  ئؿ عف امرأة ازكجىمو 1
مف طر،ؽ ام،ـ  ف المداةر أخ ردم ع د هللا  ف دم،ر أخ ردم ع ،د هللا  حكعده ال ،ىه ح دد ةح،و كمم أخرجه  الدارلطد

  ف عمر عف دمف  عف ا ف عمر عف عمر لمؿ: " إذا أج،ؼ ال مب و كأرخ،ت ال اكر فهد كجب المىر .
  إ دمد مر ؿ. (و كركم عف الد ح 7/417( )14486 مب الخمكة  ملمىرو حد،ث )و الك رلال ،ىهح: ال دف  2
 (.2/110الطحمكم: ىرح مىكؿ الطحمكمو ) 3
 (و  8/103(و ا ف لدام : الم دحو )3/204الىر ،دح: م دح المحامجو )4
 (.2/562ال ،كمح: المة مح المد،رو ) 5
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  1زاد كال دم  ،أاح عم،ه فح الدد،م.المامع: وك مم ،ا مغ  ه مف  .2
 كالمادن المراد ودم وك الممؿ الذم ،دا    ه دظ،ر م مرل  الرجؿ لممرأة.

 ،خامؼ المادن االةطبلحح لمماا   ح ب مم ، مؼ إل،ه فإذا أ ،ؼ إلن:المتعة في االصطالح: 
 ف،همؿ دكمح الماا  كوك أف ،ازكج الرجؿ المرأة إلن أجؿ مهم ؿ ممؿ. النكاح: .1
أف ،حـر الحمج لمامرة  ـ ،احمؿ مف إحرامه حان مكعد الحل ك م،ت ماا  لاما   الحج: .2

ْٔ الحمج كاحممه مف اإلحراـ  ،ف الد ك،ف كمده لكله ااملن:  ْٔ تيُيِتعي ََِ٘يعسُْ ي٠َ ٜإٖي٢ ا٘يرئخ ؾُٖيَ اْفتيْٝسي ي ََ ؾُٖي

اي٘ٗيْبٟ
2 

رل  فح الح،مة  طبلؽ كمم فح مادمه ممؿ ،جب عمن الزكج دفاه المرأاه الم م الطالق: .3
كعرفىم آخركف  أدىم الك كة أك الممؿ الذم ،اط،ه الزكج لممطمه  ز،مدة عمن الةداؽ 3 ىركط

ك،اك ىم عف ألـ ال راؽ ج را لئل،حمش  4أك  دالن عده كمم فح الم ك  و لاط،ب د  ىمو
ْٕ ٖطكمده لكله ااملن: 5الحمةؿ  مل راؽ. ِْ ٜإ ْٚ تي٘ؿٜ ضسٛا يٖٗسِٔ ال جسٓيَ ي  يًْٖٝٗه ِْ تيُيّسٖٛسِٔ ِٖ ِْ ايٓٔسي٤َي َيَ ٖي ًٞ٘كتس

َسٙس َيتيَ َٙ ََِيُ٘يْع سَٚف ذيكَٛٙ  ي٢ًٖ ايُ٘سْر َسٙس ٚي ي٢ًٖ ايُ٘س٘كَتٜ  ٖقبي  .6سََٓنييٖؾٜ ٜضي١ٙ ٚيَئتعسٖٛسِٔ  ي٢ًٖ ايُ٘سَٛفٜع ٖقبي
دة فإف كمف ىرطم فح الاهد لـ ،جز إمامع المرأة زكجىم فح مملىم عمن مم جرت الام الزوجة: .4

ف كمف اطكعم  اد اممـ الاهد جمز.  7كا 
كالمادن الذم  ااامده ال مح   لمماا  فح وذا ال حث وك )الممؿ الذم ،دفاه الزكج لزكجاه 

 الاح فمرلىم حمؿ ح،ماه ز،مدة عمن المىر أك  دال عده اط، م لخمطروم(.

 ثانيا: الفرقة من طالق:
كاخام كا فح حكـ  8كجكب الماا  لممطمه  ل ؿ الدخكؿ كلـ ، من لىم مىرااا ؽ ال هىم  عمن 

 الماا  لممطمه  ل ؿ الدخكؿ ك مح لىم مىرا كالمطمه   اد الدخكؿ عمن  بل   مذاوب:

                                                 

 (.8/328ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 1
 (.196آ،  )  كرة ال هرةو 2
 (.3/241الىر ،دح: م دح المحامجو ) 3
 (.9/299(و الزح،مح: ال هه اإل بلمح كأدلاهو )5/636الدككم: رك   الطم ،فو ) 4
 (.3/356الدم،مطح: إعمد  الطمل ،فو ) 5
 (.236 كرة ال هرةو آ،  ) 6
 (.1/140ا ف جزم: الهكاد،ف ال هى، و ) 7
(و 6/321(و الرممح: دىم،  المحامجو )2/425و الد كلح: حمى،  الد كلحو )(2/303الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 8

 (.8/47ا ف لدام : الم دحو )
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 المذىب األول:
أف الماا  اددب لكؿ مطمه  ل ؿ الدخكؿ كحمؿ الا م،  أك لممطمه   اد الدخكؿ كوك مذوب 

 1اإلممـ أحمد. الحد ،  كركا،  عدد
 :نيالمذىب الثا

أف الماا  اددب لكؿ مطمه  إال المخاما  أك الاح طمهت ل ؿ الدخكؿ كلىم مىر م من كوك 
 2مذوب المملك، .

 :لثالمذىب الثا
  3أف الماا  كاج   لممطمه   اد الدخكؿ كوك مذوب الىمفا،  كركا،  عدد اإلممـ أحمد.

 أدلة المذاىب:
 أدلة المذىب األول:

 من القرآن الكريم: :أوالً 
ْٚ تي٘ؿٜ ضسٛا يٖٗسِٔ ٖؾٜ ٜضي١ٙ ٚيَئتعسٖٛسِٔ  ي قولو تعالى: .1 ِْ تيُيّسٖٛسِٔ ِٖ ِْ ايٓٔسي٤َي َيَ ٖي ْٕ طًٖٞ٘كتس ِْ ٜإ ٢ًٖ ايُ٘سَٛفٜع ال جسٓيَ ي  يًْٖٝٗه

َسٙس َسٙس ٚي ي٢ًٖ ايُ٘س٘كَتٜ  ٖقبي  .4ٖقبي
 وجو الداللة:

كجؿ )كمااكوف( عمن كجكب اط،ب خمطر الزكج  الاح لـ  دؿ فاؿ األمر فح لكؿ هللا عز
،دخؿ  ىم كلـ ، رض لىم مىر أف ،ؤدل لىم  د،بل عف دةؼ المىر الكاجبو ألف  دؿ الكاجب 
    5كاجب فمذلؾ كمف  د،ؿ الكاجب كوك الماا  كاج م لمف طمهت ل ؿ الدخكؿ كلـ ، من لىم مىرا.

ًٖٕٖٞكََ  َيتيٌَع  قولو تعالى: .4 ًُ٘س  .6ََِيُ٘يْع سَٚف ذيكَٛٙ  ي٢ًٖ ايُ٘سِتَكنييٚيَي
 وجو الداللة:

دلت اآل،  الكر،م  عمن ا اح مب إعطم  المطمهمت  اد الدخكؿ الماا  لر ط وذا الحؽ 
 7 ملاهكل كالكاجب ال ،اه،د  ما ،ر.

 

                                                 

 (.8/47(و ا ف لدام : الم دحو )2/303الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 1
 (.2/425(والد كلح: حمى،  الد كلحو )1/140ا ف جزم: الهكاد،ف ال هى، و ) 2
 (.8/47(و ا ف لدام : الم دحو )6/321الرممح: دىم،  المحامجو ) 3
 (.236 كرة ال هرةو آ،  ) 4
 (.8/47(و ا ف لدام : الم دحو )2/303الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 5
 (.241 كرة ال هرةو آ،  ) 6
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/266(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/431ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 7
 (.3/228هرآف الكر،ـو)ال
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 .1َيتيَ َٙ ََِيُ٘يْع سَٚف ذيكَٛٙ  ي٢ًٖ ايُ٘سْرسََٓنيي قولو تعالى: .3
 وجو الداللة:

اآل،  ا ادا  حكـ مف طمهت ل ؿ الدخكؿ كلـ ، رض لىم مىرا فأمرت  ملماا  لىم  ،دت 
أمم مم زاد عف ذلؾ ممف فرض لىم مىرا أك طمهت  اد الدخكؿ فىذا حؽ ،رج  إلن إح مف 

 2الزكج ممم ،ادح أده ،حمؿ عمن الددب.
 من السنة النبوية: :ثانياً 

بنت شراحيل فمما أدخمت عميو بسط يده أميمو  عن حمزة بن أبي أسيد قال:) تزوج النبي  .1
 3.إلييا فكأنيا كرىت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجيزىا ويكسوىا ثوبين رازقيين(

 وجو الداللة:       
أل ح أ ،د  اجى،زوم كك كاىم عمن أف الماا  م اح   لمف طمهت  دؿ أمر الر كؿ 

 4كلـ ،دخؿ  ىم كفرض لىم مىرا.
 من المعقول: :ثالثاً 

  كج ت لممطمه  عك م عف دةؼ المىر ل ؿ الدخكؿو أك عك م عف ال     اد أف الماا .1
ال كمف لممؾ كاحد  دالف كوذا  الدخكؿ فإذا ا احهت المىر أك مىر الم ؿ لـ ا احؽ الماا  كا 

  ،ر جمئز.
مف ا احهمؽ الماا  فملمطمه  ل ؿ الدخكؿ كمف ا احهملىم لدةؼ المىر الم من ممدام لىم 

ا احؽ المطمه   اد الدخكؿ الماا   م احهملىم لممىر كممبلو فمذلؾ حمؿ  الأفمف  مب أكلن 
 عمن الددب.

 :نيأدلة المذىب الثا
 من القرآن الكريم:: أوالً 

ًٖٕٖٞكََ  َيتيٌَع ََِيُ٘يْع سَٚف ذيكَٛٙ  ي٢ًٖ ايُ٘سِتَكنيي قولو تعالى: .1 ًُ٘س َيتيَ َٙ ََِيُ٘يْع سَٚف ذيكَٛٙ  ي٢ًٖ كلكله:  5وٚيَي

 .6ُسْرسََٓنييا٘ي

                                                 

 (.236 كرة ال هرةو آ،  ) 1
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/356(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/431ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 2

 (.3/196الهرآف الكر،ـو)
 (.7/41( )5256أخرجه ال خمرم فح ةح،حه و  مب مف طمؽ كوؿ ،كاجه الرجؿ امرأاه  ملطبلؽو حد،ث )  3
 (.3/444ا ف حجر: اإلةم   فح مارف  الةحم  و ) 4
 (.241 كرة ال هرةو آ،  ) 5
 (.236 كرة ال هرةو آ،  ) 6
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 وجو الداللة:
ال مم ل،دام  ملاهكل كاإلح مف فملكاجب ال ،اه،د  ىمم.  1دلت اآل،مت عمن عدـ كجكب الد ه  كا 

 :لثأدلة المذىب الثا
 من القرآن الكريم:: أوالً 

ًٖٕٖٞكََ  َيتيٌَع ََِيُ٘يْع سَٚف ذيكَٛٙ  ي٢ًٖ ايُ٘سِتَكنيي قولو تعالى: .1 ًُ٘س َ َٙ ََِيُ٘يْع سَٚف ذيكَٛٙ  ي٢ًٖ َيتيكلكله:  2وٚيَي

 .3ايُ٘سْرسََٓنيي
 وجو الداللة:

دلت اآل،مت عمن كجكب الماا  لممطمه  الاح جامت حهم عمن الزكج أمم اه،دوم 
 4 ملاهكل كاإلح مف فىك ل ممف ح ف األدا .

 .5ٖؾتيعيَٖيْٝٔي َِٗئتْعٗهِٔ ٚيِٗفئ ْذٗهِٔ في ياذَٙ جيَُٝاٙلقولو تعالى:  .2
 وجو الداللة:        

عدد اخ،،ره لزكجماه  ملطبلؽ كوف م احهمت لممىر  ملدخكؿ لـ ،مداه  أف الر كؿ 
ذلؾ مف إمامعىف ألف المىر اعا ر عك م عف ال    أمم الماا  فكمدت ال اذاؿ المرأة كلم  

  6الر     ىم  اد الطبلؽ.

 الرأي الراجح:
كؿ كوك ا اح مب الماا  لممطمه   اد الدخكؿ األ مذوب اد ا ااراض األدل  ارجو ال مح   ال

 أك المطمه  ل ؿ الدخكؿ كفرض لىم مىرا لؤل  مب الامل، :
 أف الماا  إدمم ىرعت لاط،ب خمطر المطمه  كم معداىم عمن الا مب عمن أالـ ال راؽ. .1
أف الماا  ال ،جب أف اىكؿ ع ئم ممل،م عمن الزكج ألده ال  رر كال  رار كوذا ،ادح أف  .2

 مددك   ا ذؿ عف ط،ب د س.اككف 
 

                                                 

(و الهرط ح: الجمم  356ػ  1/266(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/431ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 1
 (.228ػ  3/196مـ الهرآف الكر،ـو)ألحك

 (.241رة ال هرةو آ،  ) ك  2
 (.236 كرة ال هرةو آ،  ) 3
(و الهرط ح: الجمم  356ػ  1/266(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/431ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 4

 (.228ػ  3/196ألحكمـ الهرآف الكر،ـو)
 (.28 كرة األحزابو آ،  ) 5
 (.8/47دام : الم دحو )(و ا ف ل3/241الىر ،دح: م دح المحامجو ) 6
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 الفرقة بالفسخ: –ثالثا 
 ذىب الفقياء في وجوب المتعة بالفرقة من الفسخ إلى مذىبين:

 المذىب األول:
اجب الماا  لممرأة إذا كمدت ال رل     ب مف الزكج أك مف  ،روممو كال اجب الماا  إذا كمدت 

 1.ال رل     ب مدىم أك  مخا،مروم كوك مذوب جمىكر ال هىم 
 المذىب الثاني:

  2ال اجب الماا  لمف اد  خ دكمحىم   ،ر طبلؽ كوك مذوب الظمور، .
 أدلة المذاىب:

 أدلة المذىب األول:
 من المعقول:: أوالً 

أف الماا  لد كج ت لمم لحؽ الزكج  مف ا اذاؿ كلم  ر  اىم  ملطبلؽ كلدف  كحى  ال راؽ أمم  
 اج  .كلد حةمت  دم  عمن طم ىم فمذلؾ وح  ،ر ك 

 أدلة المذىب الثاني: 
 أوالـ من القرآن الكريم:

ٛٙس ٖي٦ََٝٓٙ َيٜ َٙ٦ٜ قولو تعالى: ْٓ٘س ْي٘ؿسَٙ ٖؾهًٗٗ ََ ٤ُْٞ ْٔ شي ِْ  ي ْٕ َطْ ٔي ٖيٗه  .3ٚيآتسٛا ايٓٔسي٤َي صيبسٖقَتَِٜٗٔ َْر١ًْٖٙ ٖؾٜإ
 وجو الداللة:

فبل ، هط حهىم ف،ه حان كلك أف المىر كممبل كاجب لممرأة  ةح  الاهد دخؿ  ىم أك لـ ،دخؿ 
اد  خ الاهد أمم مف لـ ، من لىم مىرا فمىم مىر الم ؿ ألف ل،مس المرأة الم  كخ دكمحىم ل ؿ الدخكؿ 
عمن المرأة المطمه  ل ؿ الدخكؿ ل،مس  مطؿ فبل اىم ه  ،ف الطبلؽ كال  خ ألف الطبلؽ فاؿ المطمؽ 

 4ج فمذلؾ ال ،ةو. ،دمم ال  خ أى ه  ملمكت ،ه    ،ر اخا،مر مف الزك 

 من المعقول: :ثانياً 
إذا كجب لمزكجت المىر كممبل أك مىر الم ؿ فبل ،ةو أف دجم  عمن الزكج الذم امت ال رل  

 5 مل  خ ر مم عده المىر كالماا  ماىم.

                                                 

(و 6/321(و الرممح: دىم،  المحامجو )2/426(و الد كلح: حمى،  الد كلحو )2/303الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 1
 (.8/102ا ف لدام : الم دحو )

: المحمنو ) 2  (.9/481ا ف حـز
 (.4 كرة الد م و آ،  ) 3
: المحمنو ) 4 : األحكمـ ال ف حـز9/481ا ف حـز  (.7/326و )(و ا ف حـز
: المحمنو ) 5  (.9/386ا ف حـز
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 الرأي الراجح:
 بعد استعراض األدلة ترى الجمع بين المذىبين كالتالي: 

    ب مف زكجىم أك مف  ،ره. الماا  لمزكج  الاح ف خ دكمحىم ددبا .1
الزكج  الاح اد  خ دكمحىم    ب مدىم ،ارؾ األمر لاهد،ر الهم ح إذا كمف ال  ب   ،ر  .2

 اخا،مر مدىم أك دفام ل رر اك ر فكجب عدـ ظممىم  حرممدىم مف الماا .

 األثر المترتب عمى العدة: –الفرع الرابع 
 تعريف العدة: :أوالً 

 :1عد كاأاح عمن عدة مامفمف ال اؿ  العدة في المغة:
٤ُْٞ  يبيداالادة مف الادد أم اإلحةم  كمده لكله ااملن:  .1 .ًن ٚيِْٖذصي٢ ٗنٌِ شي

2 
ِْ َيَ الادة  مل ـ مف اال ااداد أك مم أعد مف ممؿ ك بلح كمده لكله ااملن:  .2 ٚيَِٖ ّبٚا يٖٗس

َِٜيََط ا٘يخيٌْٜٝ تسْ َٖ سٕٛي َِ  ْٔ ْٔ ق٠ُِٛٗ ٚيََ ََ ِْ ِْاْفتيْٕٖعتس َْٜٚٗ ْٔ دس ِْ ٚيآخيٜ ٜٔي ََ ًَٞ٘ ٚي يبسِٚٗن  .3َ٘  يبسِٚ اي
 الادة  مادن الجممع  أك المجمكع فدهكؿ عدة كاب. .3
ًٖٕٖٞكَ س ٜيتي يِِْصٔي عدة المرأة أم أ،مـ لرؤوم أك أ،مـ إحدادوم عمن  امىم كمده لكله ااملن: ) .4 ٚيايُ٘س

َِٖأْٗؿسَِٜٗٔ ثيالثي١ٖ ٗق س٤ُٚ
َِْيعي١ٖ ِٖشْٗسٝ   كلكله ااملن: 4 َسٕٚي ِٖزْٚياجَٙ ٜيتي يِِْصٔي َِٖأْٗؿسَِٜٗٔ ِٖ ِْ ٚيٜيذي ََْٓٗه ْٕٛي  ٚياٞيَذٜٔي ٜستيٛيٞؾ

 .5ٚي يْص ٙا

 والمعنى المراد في بحثنا ىو عدة المرأة.
ا ـ لمدة اار ص ف،ىم المرأة لمارف   را ة رحمىم أك لماا د أك لا جاىم عمن  العدة في االصطالح:

 6.زكجىم
  7أك كمم عرفىم الحد ،   أدىم ا ـ ألجؿ  رب الده م  مم  هح مف آ مر الدكمح.

                                                 

 (.2/396(و ال ،كمح: المة مح المد،رو )3/281ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 1
 (.28 كرة الجفو آ،  ) 2
 (.60 كرة األد مؿو آ،  ) 3
 (.228 كرة ال هرةو آ،  ) 4
 (.234 كرة ال هرةو آ،  ) 5
 (.3/384الىر ،دح: م دح المحامجو ) 6
 (.3/190دائ  الةدمئ و )الكم مدح:   7
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 العدة من الفرقة بالطالق:: ثانياً 
 وفييا مسائل:

 المسألة األولى: العدة قبل الدخول:
ِّٖٜٗيَ اٞيَذٜٔي آَيٓسٛا أف المرأة المطمه  ل ؿ الدخكؿ ال عدة لىم لهكله ااملح:  1اا ؽ ال هىم  .1 ٜإذيا ٜيَ 

ْٔ َ ِب٠ُ تيْعتي ََ ِْٜٔٗٝ ِْ  يًٖ ْٕ تيُيّسٖٛسِٔ ؾُٖيَ ٖيٗه ْٔ ٖقْ ٌٜ ِٖ ِِ طًٖٞ٘كتسُسٖٛسِٔ ََ ََٓيََ  ثس ِْ ايُ٘سْؤ ّبْٚيٗيَ ؾُٖئتعسٖٛسِٔ ٚيفئ ذسٖٛسِٔ ْيٖهْرتس

 .2في ياذَٙ جيَُٝاٙل
 وجو الداللة:

دخكؿ الدا م  ال م،  مف الادة أكدت اآل،  عمن أده ال عدة لممرأة الاح اطمؽ ل ؿ ال
 3كوح  را ة الرحـ كالا ج  عم،ه.

 المسألة الثانية: العدة بعد الدخول:
لهكله ااملن:  4كجكب الادة عمن الماكفن عدىم زكجىم: كاككف عداىم أر ا  أىىر كعىرة أ،مـ .1

َسٕٚي ِٖزْٚياجَٙ ٜيتي يِِْصٔي َِٖأْ) ِْ ٚيٜيذي ََْٓٗه ْٕٛي  َِْيعي١ٖ ِٖشْٗسٝ  ٚي يْص ٙاٚياٞيَذٜٔي ٜستيٛيٞؾ  .5ٗؿسَِٜٗٔ ِٖ
ْٕ ٜيضيْعٔي كجكب الادة عمن الحممؿ كعداىم حان  ا   حممىم لهكله ااملن:  .2 ْٚال س اٖيذُْيٍَٜ ِٖجيًٗٗسِٔ ِٖ ٚيِٗ

ْٔ َِْٖ َٜٙ ٜسْس ٙا ٌْ يٖ٘س ََ ًٞ٘ي ٜيْحعي ْٔ ٜيِتٜل اي ًُْٖٗسِٔ ٚيَي ذي
6 

ًٖٕٖٞكَ س ٜيتي يِِْصٔي َِٖأْٗؿسَِٜٗٔ ثيالثي١ٖ ٗق س٤ُٚ ل بل   لرك  لهكله ااملن:كجكب الادة عمن المطمه  الاح اح،ض  .3  .7ٚيايُ٘س
ٚياياٞل٥َٞ  عدة المطمه  الاح ،ئ ت مف المح،ض أك مف ال ارل الح،ض  بل   أىىر لهكله ااملن: .4

ِْ ٖؾَعِبتسٗسِٔ ثي َْتيْ تس ْٕ ا ِْ ٜإ ْٔ َْسي٥ََٗه ْٔ ايُ٘يَرٜٝض ََ ِْ ٜيَرْضٔيٜي٦َْسٔي ََ  .8الثي١ٗ ِٖشْٗسٝ  ٚياياٞل٥َٞ ٖي

                                                 

(و الىر ،دح: م دح 2/234(و الد كلح: حمى،  الد كلحو  مب فح الدكمحو )3/397الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 1
 (.9/77( ا ف لدام : الم دحو )3/384المحامجو )

 (.49 كرة األحزابو آ،  )  2
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/356رآف الاظ،ـو )(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر اله6/377ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 3

 (.3/229الهرآف الكر،ـو)
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/366(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/410ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 4

 (.3/173الهرآف الكر،ـو)
 (.234 كرة ال هرةو آ،  ) 5
 (.4 كرة الطبلؽو آ،  ) 6
 (.228 هرةو آ،  ) كرة ال 7
 (.4 كرة الطبلؽو آ،  ) 8
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 العدة من الفرقة بالفسخ: –ثالثا 
 اخامؼ ال هىم  فح عدة المرأة الاح أد  خ دكمحىم عمن مذو ،ف: 

 المذىب األول:
 1كجكب الادة عمن المرأة فح ال رل   اد الدخكؿ مف طبلؽ أك ف خ كوك مذوب جمىكر ال هىم 

 د المرأة  ملخمكة الةح،ح .كخملؼ الىمفا،  فح اعادا
 المذىب الثاني:

 2ال عدة لممرأة مف فرل  ال  خ كوك مذوب الظمور، .
 :أدلة المذاىب

 :أدلة المذىب األول
 من القرآن الكريم:  :أوالً 

ْٔ ٖقْ  قولو تعالى: .1 ِِ طًٖٞ٘كتسُسٖٛسِٔ ََ ََٓيََ  ثس ِْ ايُ٘سْؤ ِّٖٜٗيَ اٞيَذٜٔي آَيٓسٛا ٜإذيا ْيٖهْرتس ْٔ ٜيَ  ََ ِْٜٔٗٝ ِْ  يًٖ ْٕ تيُيّسٖٛسِٔ ؾُٖيَ ٖيٗه ِٖ ٌٜ

 .3َ ِب٠ُ تيْعتيّبْٚيٗيَ ؾُٖئتعسٖٛسِٔ ٚيفئ ذسٖٛسِٔ في ياذَٙ جيَُٝاٙل
 وجو الداللة:         

الىمود فح اآل،  أف الادة لد أ هطت عمن المرأة ل ؿ الم ،س مف الطبلؽ ف، ىـ مده 
 4هةكدة مف الادة ال دكع ال رل .أف الكط  ك را ة الرحـ وح الم

ْٔ َِْٖ َٜٙ ٜسْس ٙا قولو تعالى: .2 ٌْ يٖ٘س ََ ًٞ٘ي ٜيْحعي ْٔ ٜيِتٜل اي ًُْٖٗسِٔ ٚيَي ْٕ ٜيضيْعٔي ذي ْٚال س اٖيذُْيٍَٜ ِٖجيًٗٗسِٔ ِٖ  .5ٚيِٗ
 وجو الداللة:

أكجب الىمرع فح اآل،  الكر،م  عمن الحممؿ الاح فمرلت زكجىم دكف اخة،ص 
 6ف الام  ودم عدـ اخابلط األد مب كا اكم ف،ه الم مرل  مف طبلؽ أك ف خ.لممطمه  أل

                                                 

(و ال ىكاح: 142ـ2(و الى،رازم: المىذبو )2/52(و الد ركام: ال كاكه الدكادحو )3/201:  دائ  الةدمئ و )الكم مدح 1
 (.417ـ5كىمؼ الهدمعو )

: المحمنو ) 2  (.10/256ا ف حـز
 (.49 كرة األحزابو آ،  )  3
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/356(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )6/377ر،ـو )ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الك 4

 (.3/229الهرآف الكر،ـو)
 (.4 كرة الطبلؽو آ،  ) 5
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/353(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/413ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 6

 (18/162الهرآف الكر،ـو)



 التنهيديالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34 

 من اآلثار: :ثانياً 
كفح ز،مدة لامر 1(أجيف الباب، وأرخيت الستور، فقد وجب الميرإذا ) لمؿ عمر كعمح  .1

 

  2(.ما ذنبين إن جاء العجز من قبمكم ليا الصداق كامال والعدة كاممة)
 وجو الداللة:
 3 ة عمن مف أ مؽ عم،ىم  مب كزكجىم دكف اعا مر لدكع ال رل   ،ف الزكج،ف.كجكب الاد
 أدلة المذىب الثاني:

أ ادؿ الظمور،   حرف،  الدةكص الاح ذكرت الادة مف الطبلؽ فح الهرآف كال د  كلـ ااارض 
  4لم رل  مف ال  خ.

 الرأي الراجح:
ال رل   ملطبلؽ كال  خ احه،هم ارجو ال مح   المذوب األكؿ كوك كجكب اعاداد المرأة مف 

 لمهمةد الادة المام م    را ة الرحـ كعدـ اخابلط األد مب.

 األثر المترتب عمى نفقة المعتدة: –الفرع الخامس 
 تعريف النفقة:: أوالً 

 5مف ال اؿ د ؽ كاأاح عمن عدة مامف:النفقة في المغة: 
 د ؽ  مادن ممت أك ك د. .1
 د هت ال ما   مت كر ب ف،ىم. .2
  مادن دهص كلؿ أك فدح كذوب. د ؽ .3
 د ؽ الزاد أم د د كومؾ. .4
 د ؽ الجرح إذا اهىر. .5

 كالمادن المهةكد فح  ح دم وك مم ،د ؽ مف ممؿ أم مم ،دهص ك، دن.
 6مم  ه لكاـ ماامد حمؿ اآلدمح دكف  رؼ. النفقة في االصطالح:

                                                 

(.اـ اخر،جه فح 6/357( ) 1938األل مدح: إركا  ال م،ؿو  مب عف ا ف م اكد أده  ئؿ عف امرأة ازكجىمو حد،ث ) 1
 (.25ص ) 

 (.25ص )(و اـ اخر،جه فح 7/417( )14486و  مب الخمكة  ملمىرو حد،ث )الك رلال ،ىهح: ال دف  2
 (.2/110الطحمكم: ىرح مىكؿ الطحمكمو ) 3
: المحمنو ) 4  (.10/256ا ف حـز
 (.2/4(و ال ،كمح: المة مح المد،رو )10/357( ا ف مدظكر: ل مف الاربو )3/12آ مدم: الهممكس المح،طو ) 5
 (.6/133الةمكم: حمى،  الةمكم عمن الىرح الة ،رو ) 6
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 نفقة المعتدة من الطالق الرجعي: :ثانياً 
كم كف لمزكج  الماادة مف الطبلؽ الرجاح  معا مروم الزالت كجكب الد ه  مف طامـ كك كة 

 عمن ذماه كا ادلكا  ملاملح:
 من القرآن الكريم:: والً أ

ًٞ٘س ْي٘ؿ قولو تعالى: .1 ـس اي ًٞ٘س ال ٜسهًِّٖ َََُِ آتيَٙس اي َْٜزقٗ٘س ٖؾً٘ٝسَٓؿْل   َْ٘ٝ َي  يًٖ ْٔ ٗقَب ْٔ فيعيتََ٘ ٚيَي َيَ آتيَٖيَ  سَٙ ٜإاٞليَٝسَٓؿْل ذسٚ فيعي١ُ ََ

ًٞ٘س ِيْعبي  سْسٝ  ٜسْس ٙا فيٝيْحعيٌس اي
1 

 وجو الداللة:
أمر الىمرع الزكج  مإلد مؽ عمن الزكج  ح ب لدراه ممدامت احت كد ه كرعم،اه 

  2كالزكج  الماادة رجا،م اككف حكمم كحه،ه  محا    لحؽ زكجىم.
َيادسٚا ٜإْصالذَٙٚيِسعسٖٛيتسٗسِٔ ِٖذيّل َِ ئدَِٖٔ َؾٞ ذي قولو تعالى: .2 ِٖ ْٕ  .3َيٖو ٜإ

 وجو الداللة:        
 4اهرر اآل،  أف الزكج  الزالت حكمم كملزكج  المابلؾ الزكج لحؽ الرجا .

 المسألة الثانية: نفقة المعتدة البائن حائال أو حامل:: ثالثاً 
 اخامؼ ال هىم  فح حؽ الماادة ال مئف فح الد ه  عمن  بل   مذاوب:

 :المذىب األول
إال أف اككف ماادة مف ماة،  فمىم ال كدن دكف الد ه   أكج كا الد ه  كال كدن لمماادة ال مئف

 5كوك مذوب الحد ، .
 :نيالمذىب الثا

لمماادة ال مئف ال كدن حمئبل أك حممؿ كلىم الد ه  إذا كمدت حممؿ كوك مذوب المملك،   
 6الىمفا، .

                                                 

 (.7 كرة الطبلؽو آ،  ) 1
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 4/384(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )7/403ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 2

 .(18/171الهرآف الكر،ـو)
 (.228 كرة ال هرةو آ،  ) 3
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/272(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )7/369ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 4

 .(3/112الهرآف الكر،ـو)
 (.2/332الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 5
 (.3/403(والىر ،دح: م دح المحامجو )2/515حمى،  الد كلحو )الد كلح:  6
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 :لثالمذىب الثا
ال مئف كلك كمدت حممبل كوك مذوب الظمور،  كظمور مذوب ال د ه  كال  كدن لمماادة 

 1الحدم م .
 أدلة المذاىب:

 أدلة المذىب األول:
 كلد ا ادؿ الحد ،  عمن حؽ المرأة الماادة  مل كدن كالد ه   ملاملح:  

 من القرآن الكريم: :أوالً 
ِْٜٝٗٔ ذيِت قولو تعالى: .1 ٌُْٝ ٖؾأَْْٖؿٗكٛا  يًٖ ْٕ ٗنِٔ ِٗٚالَ  ذي ًُْٖٗسِٔٚيٜإ  ٢.2 ٜيضيْعٔي ذي

 وجو الداللة:         
 3ادؿ اآل،  أف ادى مؿ رحـ الزكج   مم  الرجؿ ،اا ر كم امامعه  ىم فكج ت لىم الد ه   ذلؾ.

ْٔ فيعيتََ٘ قولو تعالى: .2  .4يَٝسَٓؿْل ذسٚ فيعي١ُ ََ
 وجو الداللة:

لحؽ الزكج كفح الادة أمر هللا عز كجؿ الزكج  مإلد مؽ عمن الزكج  دظ،ر احا م ىم 
 5احا س الزكج  لحؽ الدكمح كحؽ ا ا را  الرحـ فكج ت لىم الد ه  لذلؾ.

َْٜزقٗٗسِٔ ٚيَنسْٛيتسٗسِٔ ََِيُ٘يْع سَٚف قولو تعالى: .3 ْٛٗيَٛد يٖ٘س   .6ٚي ي٢ًٖ ايُ٘ي
 وجو الداللة:

لحممؿ أكج ت اآل،  عمن الزكج اإلد مؽ عمن كلده كوذا ،اـ ع ر اإلد مؽ عمن كالداه ا
  7الاح ا ذ،ه فح رحمىم أك ار اه الم ف. كوذه دالل  عمن كجكب اإلد مؽ عمن الماادة الحممؿ.

ْٕ ٗنِٔ قولو تعالى:  .4 ِْٜٝٗٔ ٚيٜإ َّٖٚسِٔ َيتسضيٝٔٗكٛا  يًٖ ِْ ٚيال تسضيَ ْٔ ٚسْجَبٗن ََ ِْ ْٔ ذيْٝثس فيٖهٓتس ِْٖفهَٓسٖٛسِٔ ََ

ِْٜٔٗٝ ٌُْٝ ٖؾأَْْٖؿٗكٛا  يًٖ ًُْٖٗسٍٔ ِٗٚالَ  ذي  .1ذيِت٢ ٜيضيْعٔي ذي

                                                 

: المحمنو )9/389ا ف لدام : الم دحو ) 1  (.10/283(و ا ف حـز
 (.6 كرة الطبلؽو اآل،  ) 2
 (.2/332كم مدح:  دائ  الةدمئ و )ال 3
 (.7 كرة الطبلؽو آ،  ) 4
 (.2/332الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 5
 (.233 كرة ال هرةو آ،  ) 6
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/351(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/402ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 7

 .(3/160الهرآف الكر،ـو)
 (.1 كرة الطبلؽو آ،  ) 1
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 وجو الداللة:
أمر الىمرع  اكف،ر ال كدن لمماادة كاإلد مؽ عم،ىم كخةةت الماادة الحممؿ لماأك،د 

 1عمن د هاىم لطكؿ عداىم فمذلؾ كج ت مف  مب أكلن لمماادة  ،ر الحممؿ.
ْٔ ِسٝسٛتَِٜٗٔ ٚيال ٜيْخ سْجٔي ٜإاٞل قولو تعالى: .5 ْٕ ٜي٘أَتنيي َِٖؿََذصي١ُ َس ئٝٓي١ُ ال تسْخٜ جسٖٛسِٔ ََ ِٖ.2 

 وجو الداللة:
  أمر الىمرع  ادـ إخراج المطمه  كاإلد مؽ عم،ىم كوذا الحكـ فح حؽ الماادة ال مئف ألده

 لد اهدـ حكـ المطمه  الرجا،  فامدت ال ممئر عمن ال مئف.
 ت المهةكدة   ت فح حكـ الماادة الرجا،    كت د هاىم ك كدىم ألدىم كملزكج  فم ،

 3ودم.
 من السنة النبوية: :ثانياً 

عن أبي إسحق قال كنت مع األسود بن يزيد جالسا في المسجد األعظم ومعنا الشعبي  .1
ثم  (لم يجعل ليا سكنى وال نفقة أن رسول هللا )فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس 

ال نترك  عمر أخذ األسود كفا من حصى فحصبو بو فقال ويمك تحدث بمثل ىذا قال 
قال  4لقول امرأة ال ندري لعميا حفظت أو نسيت ليا السكنى والنفقة كتاب هللا وسنة نبينا 

ْٕ ٜي٘أَتنيي َِٖؿََذصي١ُ َس ئٝٓي١ُ هللا عز وجل ْٔ ِسٝسٛتَِٜٗٔ ٚيال ٜيْخ سْجٔي ٜإاٞل ِٖ  5(.ال تسْخٜ جسٖٛسِٔ ََ
 وجو الداللة:

كالةحم   الكراـ كمدكا  كدن لمماادة ال مئف فامر دؿ الحد،ث عمن كجكب الد ه  كال 
أعمـ  ركح الاىر،  كال ،اةكر مدىـ أف ،حكمكا  حكـ ،خملؼ حكـ هللا عز كجؿ أك د ،ه 

 6الكر،ـ.
قمت يا رسول هللا زوجي طمقني ثالثا )عن ىشام عن أبيو عن فاطمة بنت قيس قالت  .4

 1.(وأخاف أن يقتحم عمي قال فأمرىا فتحولت
                                                 

م  ألحكمـ (و الهرط ح: الجم8/152(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )7/383ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 1
 .(7/400الهرآف الكر،ـو)

 (.6 كرة الطبلؽو آ،  ) 2
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 8/143(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )7/383ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 3

 .(18/149الهرآف الكر،ـو)
 (.2/1118(و )1480أخرجه م مـ فح ةح،حهو  مب المطمه   بل م ال د ه  لىمو حد،ث ) 4
 (.6 كرة الطبلؽو آ،  ) 5
 (20/308الا،دح: عمدة الهمرئ ىرح ةح،و ال خمرمو  مب لة  فمطم   دت ل،سو ) 6
 (.7/462(و )2724أخرجه م مـ فح ةح،حهو  مب المطمه   بل م ال د ه  لىمو حد،ث ) 1
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 وجو الداللة:        
أف فمطم   دت ل،س وح الاح ادمزلت عف حؽ الد ه  كال كدن خكفم عمن د  ىم فبل 
، هط حؽ ال كدن لمماادة ال مئف  دم  عمن حمل  خمة  خمل ىم حكـ الةحم   كركا،مت أخرل 

 1ةح،ح  لمحد،ث عف فمطم .
بن المغيرة أن فاطمة بنت قيس أخبرتو أنيا كانت تحت أبي عمرو  سممة بن عوف يأبعن  .3

تستفتيو في خروجيا من بيتيا  فطمقيا آخر ثالث تطميقات فزعمت أنيا جاءت رسول هللا 
فأمرىا أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم األعمى فأبى مروان أن يصدقو في خروج المطمقة من 

 2بيتيا وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك عمى فاطمة.
 وجو الداللة:

ك  را اىم كفىمىم الام،ؽ أدكرت  مد ح الكر،ـ دا،ج  لطكؿ ةح اىم ل عمئى  
  3ركا،  فمطم  الاح ااامرض م  ركح الىر،ا  اإل بلم، .

 من المعقول: :ثالثاً 
أف الد ه  كال كدن اجب لمماادة مف طبلؽ رجاح دظ،ر احا م ىم لحؽ الزكج كل ،مف  را ة الرحـ فمممذا 

 4ة الرحـ كااملب  ملمد  مف الد ه  كال كدن.احـر الماادة ال مئف كوح احا س لحؽ الدكمح كل را 

 :نيأدلة المذىب الثا
 من القرآن الكريم: :أوالً 

ْٕ ٗنِٔ  لو تعالى:قو  .1 ِْٜٝٗٔ ٚيٜإ َّٖٚسِٔ َيتسضيٝٔٗكٛا  يًٖ ِْ ٚيال تسضيَ ْٔ ٚسْجَبٗن ََ ِْ ْٔ ذيْٝثس فيٖهٓتس ِْٖفهَٓسٖٛسِٔ ََ

ِْٜٝٗٔ ذيِت ٌُْٝ ٖؾأَْْٖؿٗكٛا  يًٖ ًُْٖٗسِِٔٗٚالَ  ذي  ٢.5 ٜيضيْعٔي ذي
 وجو الداللة:

دلت اآل،  الكر،م  عمن كجكب ال كدن لجم،  الماادات ال مئدمت ف ممئر الد كة 
 6ارج  عمن الم مدمتو كلكدىم خةت الحممؿ  ملد ه  حان ك   الحمؿ.

                                                 

 (20/310الا،دح: عمدة الهمرئ ىرح ةح،و ال خمرمو  مب لة  فمطم   دت ل،سو ) 1
 (.2/1117( )1480خرجه م مـ فح ةح،حهو و  مب المطمه   بل م ال د ه  لىمو حد،ث )أ 2
 (.20/355الا،دح: عمدة الهمرئ ىرح ةح،و ال خمرمو  مب لة  فمطم   دت ل،سو ) 3
 (.414الح دمكم: الطبلؽو ص ) 4
 (.1 كرة الطبلؽو آ،  ) 5
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 8/152  ،ر الهرآف الاظ،ـو )(و ا ف ك ،ر: ا7/383ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 6

 .(7/400الهرآف الكر،ـو)
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ِْٜٝٗٔ ذيِت٢ ٜيضيْعٔي ذي قولو تعالى: .2 ٌُْٝ ٖؾأَْْٖؿٗكٛا  يًٖ ْٕ ٗنِٔ ِٗٚالَ  ذي  .1ًُْٖٗسٍٔٚيٜإ
 وجو الداللة:

 2دلت اآل،  عمن كجكب اإلد مؽ عمن الماادة الحممؿ الدى مؿ رحمىم  مم  الرجؿ.
ْٔ فيعيتََ٘ قولو تعالى: .3  .3يَٝسَٓؿْل ذسٚ فيعي١ُ ََ

 وجو الداللة:
أمرت اآل،   مإلد مؽ عمن المطمه  الرجا،  الحا م ىم لحؽ زكجىم كالماادة الحممؿ 

 4كالكلد فكج ت لىم الد ه .احا س لحؽ الدكمح 
َْٜزقٗٗسِٔ ٚيَنسْٛيتسٗسِٔ ََِيُ٘يْع سَٚفقولو تعالى:  .4 ْٛٗيَٛد يٖ٘س   .5ٚي ي٢ًٖ ايُ٘ي

 وجو الداللة:
أكج ت اآل،  عمن الزكج إد مؽ الزكج عمن الكلد كوذا ال ،اـ إال  مإلد مؽ عمن الزكج  

لؾ مم ال ،اـ الكاجب إال  ه فىك الحممؿ الاح اااىده  ملرعم،  فح رحمىم ك اد م،بلده فمذ
  6كاجب.

 من السنة النبوية: :ثانياً 
إلى اليمن فأرسل إلى امرأتو فاطمة  عن بن عتبة أن أبا عمرو بن المغيرة خرج مع عمي  .1

بتطميقو كانت بقيت من طالقيا وأمر ليا الحارث وابن أبي ربيعة بنفقة فقاال ليا وهللا ما لك 
ال نفقة لك فاستأذنتو في )فذكرت لو قوليما فقال  فأتت النبي نفقة إال أن تكوني حامال 

االنتقال فأذن ليا فقالت أين يا رسول هللا فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابيا 
فأرسل إلييا مروان  (أسامة بن زيد عنده وال يراىا فمما مضت عدتيا أنكحيا النبي 

و بو فقال مروان لم نسمع ىذا الحديث إال من قبيصة بن ذؤيب يسأليا عن الحديث فحدثت
امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عمييا فقالت فاطمة حين بمغيا قول مروان فبيني 

                                                 

 (.6 كرة الطبلؽو اآل،  ) 1
 (.2/332كم مدح:  دائ  الةدمئ و )ال 2
 (.7 كرة الطبلؽو آ،  ) 3
 (.2/332الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 4
 (.233 كرة ال هرةو آ،  ) 5
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/351(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/402و )ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـ 6

 .(3/160الهرآف الكر،ـو)
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ْٔ ِسٝسٛتَِٜٔٗوبينكم القرآن قال هللا عز وجل  قالت ىذا لمن كانت لو مراجعة فأي  .1ال تسْخٜ جسٖٛسِٔ ََ
 2ال نفقة ليا إذا لم تكن حامال فعالم تحبسونو أمر يحدث بعد الثالث فكيف تقولون

 وجو الداللة:
دؿ الحد،ث الىر،ؼ عمن كجكب ال كدن لمماادة ال مئف حمئبل أك حممؿ أـ الد ه  فهط 

 3خةةت  دص الحد،ث لمماادة ال مئف.

 من المعقول:: ثالثاً 
الحممؿ ،جب لىم أف الد ه  الكاج   لممطمه  رجا،م كج ت دظ،ر احا م ىم لحؽ الزكج و ككذلؾ 

 الد ه  الحا م ىم فىح:
 .احا س لحؽ الزكج حان ال ا ذم أ ده  مم   ،ره مف الرجمؿ 
 .احامج الد ه  إلح،م  كلده كوذا ال ،ككف إال  مإلد مؽ عم،ىم 
 .احا م ىم  ملحمؿ الذم وك ممئه ،اا ر احا م م ال امامعه 

 :لثأدلة المذىب الثا
   لىـ   هكط الد ه  كال كدح لمماادة ال مئف كلك كمدت حممؿ  ملاملح:كا ادؿ الظمور،  كالحدم م  فح ركا،

 من القرآن الكريم: :أوالً 
ْٕ ٗنِٔ ِٗٚالَ   قولو تعالى: .1 ِْٜٝٗٔ ٚيٜإ َّٖٚسِٔ َيتسضيٝٔٗكٛا  يًٖ ِْ ٚيال تسضيَ ْٔ ٚسْجَبٗن ََ ِْ ْٔ ذيْٝثس فيٖهٓتس يْفهَٓسٖٛسِٔ ََ

ِْٜٝٗٔ ذي ٌُْٝ ٖؾأَْْٖؿٗكٛا  يًٖ ًُْٖٗسِٔذي  .4ِت٢ ٜيضيْعٔي ذي
 وجو الداللة:

  5أف وذه اآل،  كمدت خمة  فح حؽ الماادة الرجا،  ال الماادة ال مئف فمله،مس عم،ىم  مطؿ.

 من السنة النبوية: :ثانياً 
وكان أنفق عمييا  عن أبي سممة عن فاطمة بنت قيس أنو طمقيا زوجيا في عيد النبي  .1

فإن كان لي نفقة أخذت الذي  وهللا ألعممن رسول هللا نفقة دون فمما رأت ذلك قالت 

                                                 

 (.6 كرة الطبلؽو آ،  ) 1
 (.2/1119(و )1480أخرجه م مـ فح ةح،حهو  مب المطمه   بل م ال د ه  لىمو حد،ث ) 2
 (.5/35لماكفن عدىم زكجىمو )الهم ح ع،مض: كممؿ المامـ ىرح ةح،و م مـو  مب إده م  عدة ا 3
 (.1 كرة الطبلؽو آ،  ) 4
: المحمنو ) 5 (و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو 7/383(و ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو )10/383ا ف حـز
 .(7/400(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو)8/152)
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ن لم تكن لي نفقة لم آخذ منو شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول هللا  فقال ال  يصمحني وا 
 1(.نفقة لك وال سكنى

 وجو الداللة:
 2دالل  الحد،ث كا ح  كةر،ح  فح عدـ كجكب الد ه  كال كدن لمماادة مف الطبلؽ ال مئف.

هللا قال طمقت خالتي فأرادت أن تجد نخميا فزجرىا رجل أن تخرج فأتت  عن جابر بن عبد .4
 3فقال بمى فجدي نخمك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعمي معروفا. النبي 

 وجو الداللة:
 :لمماادة  ملخركج لمامؿ كجد دخمىم ،ادح الاملح إجمزة الد ح 
 ل كدن  ذلؾ. هكط حؽ االحا مس لمزكج عف الماادة ال مئف ف هطت الد ه  كا 
 . 4جكاز خركج الماادة ال مئف لمامؿ لاحة،ؿ د هاىم ممم ،ادح  ادـ كجك ىم ا ادا 

في ابن المالعنة أن ال يدعى ألب ومن رماىا  قضى رسول هللا  )قال عن ابن عباس  .3
أو رمى ولدىا فإنو يجمد الحد وقضى أن ال قوت ليا وال سكنى من أجل أنيما يتفرقان من 

 5.(متوفى عنياغير طالق وال 
 وجو الداللة:

دؿ الحد،ث عمن  هكط الحؽ فح الد ه  كال كدن لمزكج  المبلعد  الحممؿ الم اكت فح 
 عدـ عكداىم لزكجىم ممم ،ادح  هكط الد ه  كال كدن الكاج   لمماادة ال مئف حمئبل أك حممؿ.

 من المعقول:: ثالثاً 
 6ج كوذا مااذر فح الطبلؽ ال مئف ف هطام.أف الد ه  كال كدن إدمم كج ت ل  كت حؽ الرجا  لمزك 

 الرأي الراجح:
 اد ا ااراض أدل  المذاوب ارجو ال مح   المذوب األكؿ كوك كجكب الد ه  كال كدن لمماادة 

 ال مئف لؤل  مب الامل، :

                                                 

 (.2/1114( )1480  لىمو حد،ث )أخرجه م مـ فح ةح،حهوو  مب المطمه   بل م ال د ه 1
 (.20/307الا،دح: عمدة الهمرئ ىرح ةح،و ال خمرمو  مب لة  فمطم   دت ل،سو ) 2
 (. 2/1121(و )1483أخرجه م مـ فح ةح،حهو  مب جكاز خركج الماادة ال مئف كالماكفنو حد،ث ) 3
 (.413الح دمكم: الطبلؽو ص ) 4
(و أخرجه األل مدح فح ال م م  4/78(و)2199  ف الا مسو حد،ث )أخرجه االممـ أحمد فح م ددهو م دد ع دهللا 5

( كلمؿ ف،ه أخرجه أ ك داكدو كعده ال ،ىهح و كأحمد  مف طر،ؽ ع مد  ف مدةكر 10/396(و )4839ال ا،   حد،ث )
 عف عكرم  عف ا ف ع مس لمؿ ... فذكره مرفكعمن.

: المحمنو ) 6  (.10/383ا ف حـز
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اا مؽ المذو ،ف األكؿ كال ملث عمن كجكب ال كدن لمماادة الحمئؿ كالحممؿ  أدل  لمطا  ال  .1
 مف الهرآف الكر،ـ كالحد،ث الىر،ؼ.اه ؿ الاأك،ؿ 

إ،جمب الد ه  لمماادة الحممؿ دظ،ر ار ةىم فمف  مب أكلن كجك ىم لمماادة الحمئؿ إلاممـ  .2
 الار ص المطمكب مدىم.

 اف ح س الزكج  الماادة دكف د ه  ،محؽ  ىم  ررا كوذا  ،ر جمئز. .3
دكمر عمئى   حكـ عمر  .4   عمن اعا مر لحد،ث فمطم  دالل  كا ح كفىمه الام،ؽ كا 

 الحكـ كالمهمةد كالاح ااكافؽ م  ركح الىر،ا  اإل بلم،  ال محم .

 نفقة المعتدة من الفسخ:: رابعاً 
 اخامؼ ال هىم  فح حكـ الد ه  لمماادة مف ال  خ عمن  بل   مذاوب:

 المذىب األول:
ممدامت مف  اجب الد ه  لمماادة مف فرل  ال  خ كمم كج ت فح الطبلؽ كال ا هط  طم ىم لم رل 

 1 ،ر ماة، و أمم إف كمدت ال رل   ماة،  مدىم فمىم ال كدن دكف الد ه  كوك مذوب الحد ، .
  المذىب الثاني:

ال اجب الد ه  لم رل  مف ال  خ إال لمماادة الحممؿ كوك مذوب المملك،  ك اض الىمفا،  
 2كالحدم م .

 المذىب الثالث:
كمدت    ب مهمرف لماهدو أمم لك كمدت ال رل     ب  ا هط الد ه  عف الماادة مف ال  خ إذا  

 3طمرئ فملد ه  كاج   كوك المذوب األةو عدد الىمفا، .

 أدلة المذاىب:
 أدلة المذىب األول:

 من القرآن الكريم: :أوالً 
ِِ طًٖٞ٘كتسُسٖٛسِٔ قولو تعالى: .1 ََٓيََ  ثس ِْ ايُ٘سْؤ ِّٖٜٗيَ اٞيَذٜٔي آَيٓسٛا ٜإذيا ْيٖهْرتس ْٔ  ٜيَ  ََ ِْٜٔٗٝ ِْ  يًٖ ْٕ تيُيّسٖٛسِٔ ؾُٖيَ ٖيٗه ْٔ ٖقْ ٌٜ ِٖ ََ

 .4َ ِب٠ُ تيْعتيّبْٚيٗيَ ؾُٖئتعسٖٛسِٔ ٚيفئ ذسٖٛسِٔ في ياذَٙ جيَُٝاٙل

                                                 

 (.3/307ئ و )الكم مدح:  دائ  الةدم 1
 (.5/464(و ال ىكاح: كىمؼ الهدمعو )2/440(و الى،رازم: المىذبو )3/488الد كلح: حمى،  الد كلحو ) 2
 (.3/440الىر ،دح: م دح المحامجو ) 3
 (.49 كرة األحزابو آ،  )  4
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 وجو الداللة:
أف ال  ب الم هط لمادة كمف عدـ الم ،س كر ـ ذلؾ لـ ، هط حهىم فح الماا  فك،ؼ 

 1وذا الدكمح. ، هط حؽ الد ه  لمف احا  ت لحؽ
 ا ادلكا  امـك اآل،مت الاح جم ت فح د ه  الماادة كالاح لـ ا رؽ  ،ف الطبلؽ أك ال  خ.

 من المعقول: :ثانياً 
دمم    ب مف الزكج أك    ب مف .1  ،ره كوح محا    لحؽ  2إف ال  خ لـ ،كف    ب مدىم كا 

 الدكمح ك را ة الرحـ فبل ،جكز ظممىم  إ همط د هاىم.
 3رل  ل  خ    ب ماة،  مدىم فاككف لد أ طمت حهىم فا هط د هاىم.إذا كمدت ال  .2

 أدلة المذىب الثاني:
 استدلوا عمى عدم وجوب النفقة إال لممعتدة الحامل بالتالي:

 من القرآن الكريم: :أوالً 
ًُْٖٗسِٔ قولو تعالى: .1 ِْٜٝٗٔ ذيِت٢ ٜيضيْعٔي ذي ٌُْٝ ٖؾأَْْٖؿٗكٛا  يًٖ ْٕ ٗنِٔ ِٗٚالَ  ذي  .4ٚيٜإ

 وجو الداللة:
 5دؿ فاؿ األمر فح لكله ااملن فأد هكا عمن كجكب اإلد مؽ كخةص ذلؾ  ذكات األحممؿ.

َْٜزقٗٗسِٔ ٚيَنسْٛيتسٗسِٔ ََِيُ٘يْع سَٚف قولو تعالى: .2 ْٛٗيَٛد يٖ٘س    .6  ٚي ي٢ًٖ ايُ٘ي
 وجو الداللة:

 مإلد مؽ عمن  اآل،  كا ح  الدالل  فح كجكب اإلد مؽ عمن الكلد كوذا ال ،احةؿ إال
  7األـ أم الزكج  الماادة.

ْٕ ٗنِٔ  قولو تعالى: .3 ِْٜٝٗٔ ٚيٜإ َّٖٚسِٔ َيتسضيٝٔٗكٛا  يًٖ ِْ ٚيال تسضيَ ْٔ ٚسْجَبٗن ََ ِْ ْٔ ذيْٝثس فيٖهٓتس ِْٖفهَٓسٖٛسِٔ ََ

ًُْٖٗسِٔ ِْٜٝٗٔ ذيِت٢ ٜيضيْعٔي ذي ٌُْٝ ٖؾأَْْٖؿٗكٛا  يًٖ  .8ِٗٚالَ  ذي
                                                 

ط ح: الجمم  ألحكمـ (و الهر 1/356(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )6/377ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 1
 (.3/229الهرآف الكر،ـو)

 (.3/307الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 2
 المرج  ال م ؽ. 3
 (.6 كرة الطبلؽو اآل،  ) 4
 (.2/332كم مدح:  دائ  الةدمئ و )ال 5
 (.233 كرة ال هرةو آ،  ) 6
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/351و )(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـ1/402ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 7

 .(3/160الهرآف الكر،ـو)
 (.1 كرة الطبلؽو آ،  ) 8
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 وجو الداللة:
،  الكر،م  الماادة الحممؿ  مإلد مؽ دالل  عمن حرص الىمرع عمن ل،مـ خةت اآل

 1الزكج  مله،مـ  م ؤكل،اه كممم .
 من السنة النبوية: :ثانياً 

وكان أنفق عمييا  عن أبي سممة عن فاطمة بنت قيس أنو طمقيا زوجيا في عيد النبي  .0
ان لي نفقة أخذت الذي فإن ك نفقة دون فمما رأت ذلك قالت وهللا ألعممن رسول هللا 

ن لم تكن لي نفقة لم آخذ منو شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول هللا  فقال ال  يصمحني وا 
 2نفقة لك وال سكنى(.

 وجو الداللة:
 ادـ ا احهمؽ الم اكا  لمد ه  ل هكط حؽ الزكج فح الرجا  كفح  حكـ الر كؿ 

 3  ر موم.ال رل  مف ال  خ فإف الزكج ال ،ممؾ حؽ الرجكع لزكجاه إال

 أدلة المذىب الثالث:
 من المعقول:: أوالً 

 إف ال  خ إذا كمف    ب مهمرف لماهد فإده ،رف  مف أةمه كأده لـ ،كف فا هط  ه الد ه . .1
 4إف ال  خ    ب طمرئ عمن الاهد ،اا ر لط  لمدكمح ف،ا مكل م  الطبلؽ فاجب الد ه  ف،ه. .2

 الرأي الراجح:
   لارج،و المذوب األكؿ كالذم ،كجب الد ه  لمماادة مف ال رل   اد ا ااراض األدل  ام،ؿ ال مح

 مل  خ ممدامت ال رل     ب مف الزكج أك مدىم مف  ،ر ماة،  ألده ال ،اةكر اعادادوم م  مد  
 الد ه  عدىم.

 

                                                 

(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 8/152(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )7/383ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 1
 .(7/400الهرآف الكر،ـو)

 (. 2/1114( )1480د ه  لىمو حد،ث )أخرجه م مـ فح ةح،حهوو  مب المطمه   بل م ال  2
 (.20/307الا،دح: عمدة الهمرئ ىرح ةح،و ال خمرمو  مب لة  فمطم   دت ل،سو ) 3
 (.3/440الىر ،دح: م دح المحامجو ) 4
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 المبحث الثالث

 وضوابطو أنواع الضرر التي يفرق بو بين الزوجين

 
 

 :ثالثة مطالبوفيو 

 ضابط اعتبار الضرر في الفقو اإلسالمي: المطمب األول

 أنواع الضرر الذي يفرق فيو بين الزوجين: الثانيالمطمب 

 تي تستوجب التعويضأنواع الضرر ال: لثالمطمب الثا
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 األولالمطمب 
 ضابط اعتبار الضرر في الفقو اإلسالمي

 ررا ،مد  مده   ملمةمح ك   ال هىم   كا ط ال د مف احههىم حان ،اا ر الاةرؼ المخؿ 
 .1ىرعم ك،مـز مده ال ممف

فمل هه اإل بلمح ال ،اا ر كؿ الاةرفمت الاح اخؿ  ملمةمح  المىركع   ررا ،جب مداهو 
فىؿ دمد  الجمر مف فاو دمفذة فح داره أعمن مف لمم  اإلد مف  حج  إدىم اطؿ عمن د م   ،اه لك 

 مره أك الممرة ، اظمكف  ظمىم؟أعامن ى،ئم؟ أك دمد  رجبل مف لط  ىجرة فح  ،اه ألف ج

 الضابط األول:
 أن يكون اإلخالل بالمصمحة ضررا محققا

أف ،ككف ال رر محههم ال مكوكمم  مادن أف ،ككف لد كل   مل اؿ أك أده  ،ه  حاممو كمم  ،ف   
أمم ال رر  2ا ف عمةـ  فح اح اه ) كمحدث مم ف،ه لمجمر  رر محهؽ ،مد  مف  ،ر دظر(و

ك حه ا ف لدام  ح،ث لمؿ: ) كمم ،  ن إلن ال رر فح  مدح الحمؿ ،جب المد  مده الم اه ؿ فهد 
ف اراخت آ مره كمىم أك  ا ىم إلن الم اه ؿ.3فح ا ادائه(.  4 مادن أده ال رر الذم لمـ    ه كا 

كلد اا ؽ ال هىم  عمن مد  الاةرؼ الذم ،ؤدم حامم إلن اإلخبلؿ  ملمةمح  فح الحمؿ أك 
 5وكمم أك محامبل.الم اه ؿو ال مك 

كاخام كا فح الاةرؼ الذم ،ككف اإلخبلؿ  ملمةمح  ف،ه مظدكدمو أم ، مب عمن الظف كلكع   
 ال رر عدد الاةرؼو عمن مذو ،ف:

 المذىب األول:  
إلن عدـ مد  الاةرؼ الذم  أدائه ، مب عمن الظف كلكع ال ررو أم أف   7كالىمفا،  6ذوب الحد ، 

 ألده ال ،ككف محهؽ الكلكع فبل ،اا ر وذا الاةرؼ  ررا ،جب مداه. مظدكدم اإلخبلؿ  ملمةمح 

                                                 

 . إلن المراج  لمف ،ر ب  مز،د مف الا ة،ؿ اإلىمرةالم مئؿ  إ،جمز م   آرا  ال هىم  فح  ارض اكا ح ال مح    1
 (.3/484إلاهمف كاإلحكمـ ىرح اح   الحكمـو )ال م ح: ا 2
 (.5/34الم دح: ) 3
 (.721د. المكافح: ال رر فح ال هه اإل بلمحو ص ) 4
 (.740المةدر ال م ؽ: ص ) 5
 (.5/223الكم مدح: ةدمئ  ال دائ و ) 6
 (.9/353الدككم: المجمكعو ) 7
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 :المذىب الثاني
إلن مد  الاةرؼ الذم ،ؤدم إلن ال رر حان كلك كمف اإلخبلؿ  2كالحدم م  1مذوب المملك،   

  ملمةمح  مظدكدم أم مكوكمم أك محامبل.

مف ال  مة كلطمع الطر،ؽو  ك دم  عمن ذلؾ أجمز الحد ،  كالىمفا،   ،  ال بلح ألوؿ ال اد 
ك ،  الحد،د ألوؿ الحرب ألف ا اامملىـ له لئل رار  ملم مم،ف  ،ر أك،د فمذلؾ كمدت اإلجمزة م  

 الكراو . 

كذوب المملك،  كالحدم م  إلن عدـ إجمزة  ،  ال بلح ألوؿ ال اد و ك ،  الحد،د ألوؿ الحرب 
مف الحد،د عدد أوؿ الحرب أك مف ا ااممؿ اح  م ال ااممله  د الم مم،ف  كا   ةدمع  ال بلح 

ف كمف مظدكدم لادـ ال ،  عمن لمعدة  ال بلح فح لط  الطر،ؽ عمن الم مم،ف فمعا ر وذا    م كمف،م كا 
     3 د الذرائ  فح ال هه اإل بلمح.

 الضابط الثاني:
 أن يكون اإلخالل بالمصمحة ضررا بينا: 

ىكؿ عمن أوؿ الخ رة فذلؾ ،ها ح مداه أم أف ،ككف ال رر  ررا ك ،را كفمحىم ال ،
ك ممف مم اكلد عدهو ف،دظر إلن مهدار إخبلؿ الاةرؼ  ملمةمح . فم بل إذا  رب الرجؿ زكجاهو 
كالمامـ الة ح فح إطمر م مىراىمم لكال،  الاأد،ب المدةكص عم،ىم فح الهرآف كال د و فبل ،اا ر وذا 

ال اإل راؼ  ررا ، اكجب المد . كلكف إذا اجمكز  ال رب إف كمف ، ،را  ،ر م رح كعمن كجه الامدة
الحد كأدل ل رر ج ،ـ مد  كعكلب الماجمكزو كوك مم اا ؽ عم،ه ال هىم  كلكف اخام كا فح  ،مف حد 

 ال رر ال محش كال رر ال، ،ر عمن مذو ،ف:
 المذىب األول:

الاةرؼ  حدكد الذ،ف ،حددكف ال رر ال ،ف الذم ،مد  مده  5كالىمفا،  4كوك مذوب الحد ، 
ك ،رة لا ،ؽ دائرة اعا مر ال رر الممدكع مدهو فمعا ر الحد ،   أف مف حؽ ال رد الاةرؼ فح ممكه 

 إال إذا أدل وذا الاةرؼ إلن:
 ػ أف ،ككف    م فح ودـ  دم   ،ره.1

                                                 

 (.4/254الحطمب: مكاوب الجم،ؿو ) 1
 (.4/284ا ف لدام : الم دحو ) 2
 (.740ػ 721 اةرؼ عف د. المكافح مف كامب ال رر فح ال هه اإل بلمحو ص ) 3
 (.7/326ا ف حجر: فاو الهد،رو ) 4
 (7/355الرممح: دىم،  المحامجو ) 5
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 ػ أف ،ككف مكودم ل دم   ،ره ألده    م فح ودمه.2
 ل األةم،  مف ممؿ ال ،ر.ػ أف ،خرج عف االدا مع  ملكم، و ف،مد  الحكائ3

أمم فح المدمف  كاألع،مف المىارك  ف،ك ح عدد الحد ،  أف ، كت المد ا  األةم،  لمىح و كمىم أك 
  ا ىم.   

كاعا ر الىمفا،  الحد الذم ،مد  مده الاةرؼ وك مدل مكافهاه لمارؼ كالامدة أك مخمل اهو 
ف خمل ىم أك جمكزوم اعا ر مف فإذا كافؽ الامدة لـ ،كف مف ال رر الماا ر الممدكع  مده فح الحكـ كا 

ال رر الممدكع مدهو كمف دةب ى ك  فح أر ه أك ك   ف،ىم حجرا فاا ر  ه إد مف فىمؾ فبل ىح  
 عم،هو كاىارط أف ،ه  ال رر  ملممؾ ال المملؾ.

أمم ف،مم ،خاص  ملمدمف  كاألع،مف المىارك  فأف الاةرؼ الممدكع وك الذم ،ؤدم لا ك،ت 
 ا  األةم،  المهةكدة كمىم أك  ا ىم ممم ،ا  ب فح كلكع حرج كمىه  ال ،مكف الة ر عم،ىم المد

 عمدة.   
 المذىب الثاني:

الذ،ف  اكا لاك ،  دائرة اعا مر ال رر الممدكع مده فح الحكـ  2كالحدم م  1كوك مذوب المملك، 
ه المخؿ  ملمةمح  المىركع  عمن لمعدة )ال  رر كال  رار(. كال ،اا ر المملك،  الاةرؼ فح ممك

 ررا ممدكعم إال إذا كمف اإلخبلؿ ك ،راو أك ، ،را  ،ر أده ممم ،خىن اامظمه م  مركر الكلت ف،مد  
مف ال دا، . أمم فح المدمف  كاألع،مف المىارك  ف،اا ر الاةرؼ ممدكعم إذا مد  مف الحكائل األةم،  

   كالر،و إال أف أظممت عم،ه.مف ممؿو فبل ،مد  ال دم  الذم ،مد  الىمس كال ك 

ك،اا ر أف مف حدكد اعا مر الاةرؼ مخبل  ملمةمح  خمبل  ،دم ف،مد  مده عدد الحدم م  أف   
،خملؼ الارؼ كالامدة أم ، كلىم ك،ؤدم إلن اىدـ ال دم  أك كودهو كأف ، كت مد ا  ممؿ ال ،ر دكف 

 اىاراط أف اككف المد ا  أةم، . 

 الضابط الثالث:
 اإلخالل بالمصمحة بغير حق:أن يكون 

. كفح ذلؾ لمؿ اإلممـ الىمفاح لدائف ظ ر 3أم أف ،ككف إخبلله  ملمةمح  ااد،م أك اا  م أك إوممال
 فبل ،اادل  أخذ أك ر مف ممله أك ،امؼ له داره أك ،حرلىم. 4 ممؿ مد،ده أف ،أخذ لدر حهه  ىركطه.

                                                 

 (.2/250ا ف فرحكف: ا ةرة الحكمـو ) 1
 (.5/52ا ف لدام : الم دحو ) 2
 (.30ػ  24الدر،دح: الحؽ كمدل  مطمف الدكل  فح اه،،دهو ) 3
 (.399ا ف حجر: فاو الم ،فو ) 4
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 :تعريف التعدي
. أك الامؿ المحظكر فح ذااه ىرعم   ض المجمكزة ال ام،  إلن حؽ ال ،ر أك م مكه الماةـك

الدظر عف ككده ماجمكزا إلن حؽ  ،ره. أك وك اإلوممؿ كالاهة،ر فح االحا،مط    ب  ك  الهةد عدد 
 ا ااممؿ الحؽ.

فمك ح ر رجؿ  ئرا فح أر ه فبل ،مد  إال أف عمـ أف  ئر جمره  اد ب أك ح ر ال ئر فح 
ك فح ىمرع عمـ ف،مد  ألده اجمكز ممكه الذم وك حؽ له إلن ممؾ مكمف مىارؾ أك فح ممؾ جمره أ

 ،ره. كال ، مف إذا أىاؿ دمرا فح أر ه فأحرلت أرض جمره ككمدت الر،و مكاا، و أمم أف أىاؿ الدمر 
 فح أر ه فح ،كـ عمةؼ أك ارؾ الدمر كدمـ ف،اد مااد،م  إوممله أك أخذه لبلحا،مط.

 تعريف التعسف:
كملذم ، اامؿ  1من كجه اإلخبلؿ  مهةكد الىرعو  هةد اإل رار  مل ،روك ا ااممؿ الحؽ ع

حهه فح خ ض  مف  مااه لمةدا اإل رار  جمره ال مئ و أك ، هح أر ه ف، رؽ أرض جمره ك،  د 
 محةكله عمداو أك ،ك   فح ع،ف  ئره ل،همؿ المم  فح  ئر جمره.

ىرع مف أجمىمو كملذم ، اخدـ ك،ككف الاا ؼ أ، م  م ااممؿ الحؽ فح  ،ر المةمح  الاح 
حهه فح اأد،ب زكجاه الدمىز  مل رب  ،ر الم رح حان ااكد لرىدومو ف،هـك   رب زكجاه  ر م 

 م رحم  ،ر،د االداهمـ مدىم ل  ب مم أك دفاىم لامؿ ماة،  أك اال احكاذ عمن مملىم الخمص.

لمم ف،ه مف  ررا ك،اا ر مم ،اراب عمن ا ااممؿ الحؽ مف إخبلال  مةمح  ال ،ر اا  م 
 هماىم ألدىم ا  ب األذل كالمىه   ماا را كدخم   ف جددب الاح كمدت فح   امف جمره فأمره الر كؿ 

لجمره كأومه كممم دخؿ   امدىـو عمن الر ـ مف أف خماىم ،  ب  ررا ل مرة  ف جددب إال أف عدـ 
  ال ،ج،ز اعا مر  آل  الادم ب  ،ف مةمح  ةمحب الحؽ كال رر البلحؽ   ،ره كمها ن الادال

وممؿ ال رر الكال  عمن  ،روـ فأة حت وذه المةمح   ،ر مىركع   مةمح  الامئدة عمن أحدوـ كا 
 ك،جب مداىم. كاه  وذه  مف لمعدة )أخؼ ال رر،ف(.

ك،جب أف ال ،ككف ودمؾ اامرض  ،ف المةملو الامم  كالخمة  لهمعدة أده ،احمؿ ال رر 
لؾ ،مد  ال رد مف ا ااممؿ حهه دفام لم رر الامـ  كا  فح الحمؿ أك الخمص لدف  ال رر الامـو فمذ

 محهه  الكلكع فح الم اه ؿ.

                                                 

 (.848ػ  843ال دىكرم: الك ،طو ) 1
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 تعريف اإلىمال:     
وك الاهة،ر فح الدظر المأمكر  ه كعدـ  ذؿ الادم،  كاالحا،مط الكاج ،ف  ؿالمهةكد  مإلومم

لؾ الخطأ فح الاةرؼ  كا  كمف عدد ا ااممله ال مط  الممدكح  إل،ه  مها ن الحؽ. ك،احمؿ ال رد  ذ
كم مه الذم ، هح أر ه ك،د ن المم  م اكحم فا رؽ أرض جمرهو 1خطأ فح الهةد أك خطأ فح ال اؿ.

أك كملط ،ب الذم ،ط ب الدمس عمن جىؿ مده  امـ الطب أك لةر عمم أمر   امه أك اجمكز الحد 
 المأمكر  ه. 

 الضابط الرابع:
 أن تكون المصمحة مشروعة أصال:

لمهةكد  مىركع،  المةمح  أف الىرع ،هروم ك،أذف فح احة،مىم ال أده ،مد  مف ذلؾ. أم ا
حان ،دظر فح الاةرؼ الذم أدل إلخبلؿ فح المةمح  ،جب أف اككف وذه المةمح  مىركع  

 كل، ت ممدكع .
 فبل ااد إرال  الخمر أك أام ت  ررا ألدىم  ،ر ماهكم  أك  ،ر محارم  ألدىم محرم  ىرعم.  
أف اخامؼ ال هىم  فح  ممف مم أامؼ إذا كمف لذمح  معا مره ممال ماهكمم عدده كلادـ حرماىم عددهو ك 

 إلن أف الم مـ لك أامؼ خمرا لم مـ ال ، مف أمم إذا كمف لذمح فأده ، مف. 2فذوب الحد ،  كالمملك، 
لم مـ أك ذمح ال ، مف أمم الىمفا،  كالحدم م  ك اض المملك،  فذو كا إلن أف الم مـ إذا أامؼ خمرا 

  3ألده ممدكع ىرعم.
عمن أده ال ،جكز م مىرة إابلؼ الخمر أك آالت المىك أك  ،ره مف المحرممت ال ،ككف إال 
 أمر الكالح أك  رجملهو كال ،ةو م مىرة إابلفىم مف ل ؿ األفراد در  لمم م د كعدـ اداىمر ال ك ن 

 كال اد  كالاادم.

 :الضابط الخامس
 صمحة مستحقة لممضرور:أن تكون الم

ال ال ،اد اإلخبلؿ  أم أف اككف المةمح  م احه  لمم ركر  أم كجه مف كجكه اال احهمؽو كا 
 ىم  ررا ماا را فح حهه. فمك أف رجبل لط  ىجرة فح  ،اه ، اظؿ  ىم جمره فبل ،حؽ لمجمر الم اظؿ 

 4له. أف ،رف  ىككل عمن جمره  ملااك،ض ألف مد ا  اال اظبلؿ لـ اكف م احه 
                                                 

الخطأ فح الهةد: كملذم ،رمح ودفم عمن أده ة،دا ف،ا ،ف أده إد مف. الخطأ فح ال اؿ: كملذم ، دد الةمئد الرم،   1
 عمن ة،د ف،دحرؼ أك ااجمكز الة،د إلن إد مف.

 (.5/280ب: ىرح الخم،ؿو )(و الحطم7/167الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 2
 (.5/444(و ا ف لدام : الم دحو )2/285الىر ،دح: م دح المحامجو )  3
 (.7/325ا ف وممـ: فاو الهد،ر و ) 4
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كالخبلؼ  ،ف ال هىم  ،ه  فح   كت ا احهمؽ وذه المةمح  مف عدمه ك ذلؾ ،اد الاةرؼ 
إخبلؿ  ملمةمح  ،  ب  ررا ،حكـ  كجكب مداه ك،مـز مده ال ممفو ف ح م أل   ،   الزكج اخامؼ 
ال هىم  فح اعا مر ىككل الزكج  مف  ،   الزكج  ررا  ح ب اعا مر حؽ الزكج   ملكط  عمن 

 ف:مذو ،
 المذىب األول:

الذ،ف لملكا  ادـ ا احهمؽ الزكج  لىذا الحؽ ألده ، هط عدد  2كالىمفا،  1كوك مذوب الحد ، 
الحد ،   اد المرة األكلنو ك،اا ر حهم لمزكج عدد الىمفا،  دكف الزكج و فمذلؾ ال ااا ر  ،   الزكج 

  ررا عمن الزكج  ،جب مداه أك ، احؽ الااك،ض.
 المذىب الثاني:

الذ،ف اعا ركا  ،   الزكج عف زكجاه  ررا ماا را  ىركط أف  4كالحدم م  3ك مذوب المملك، كو
ف اخام كا فح ط ،ا  حؽ المرأة  ملكط و فملمملك،  لملكا  أف الزكج ال  ال ،ككف  اذر أك  اد مدة ما،د و كا 

مم الحدم م  فذو كا  مف ،مزمه الكط   ؿ وك ماركؾ لط ،ااه كلكف الجممع كاجب لممرأة إذا ادا ن الاذرو أ
 الكط  وك مف ل ،ؿ المامىرة الح د  الذم  ه لا ك،ف المرأة كاذل،ؿ جمد ىم.

ك ،روم مف الم مئؿ م ؿ خدم  الزكج  لزكجىم فمف ال هىم  مف ذوب إلن أدىم مةمح  كاج   
الزكج  له  مكجب الاهد م احه  لهو كمدىـ مف ذوب إلن أدىم مف ل ،ؿ الاىرة الح د  الكاج   عمن 

 مكجب الاهد فا احؽ له ممدامت لمدرة عم،ىمو كمف ذوب إلن أدىم مف ل ،ؿ الاىرة الح د  الاح ،ددب 
    5لمزكج  أف اؤد،ىم فهملكا ،ددب لمزكج الهمدر  اكف،ر خمدـ لىم أف كمدت ممف ،خدمكف.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (. 3/231(و الكم مدح:  دائ  الةدمئ و )3/241المر ،دمدح: الىدا،  ىرح ال دا، و )1
 (.2/451(و الىر ،دح: اإللدمعو )8/330الىمفاح: األـو ) 2

 (. 2/431(و الدرد،ر: الىرح الك ،ر و )2/431الد كلح: حمى،  الد كلح و)3 
 (.7/232(و ا ف لدام : الم دح و)5/192ال ىكاح: كىمؼ الهدمع و ) 4
 (.899 اةرؼ عف د. مكافح: ال رر فح ال هه اإل بلمحو ص ) 5



 التنهيديالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 52 

 الثانيالمطمب 
 أنواع الضرر الذي يفرق فيو بين الزوجين

 1:يفرق فيو بين الزوجين أنواع الضرر الذي
ودمؾ أدكاع ك ،رة ذكروم ال هىم و لكف أحب أف ألاةر عمن أومىم م  اإلىمرة إلن ألكاؿ ال هىم  

 مف  ،ر ا ة،ؿ فح الم مئؿ خى،  اإلطمل .

 : الفرقة بسبب الّشقاق بين الّزوجين:أوال
ىهملم ألف كؿ فر،ؽ  وك الاداكة  ،ف فر،ه،ف أك الخبلؼ  ،ف ا د،ف  مح ذلؾ الشقاق في المغة:

 .2مف فرلاح الاداكة لةد ىهم أم دمح،   ،ر ىؽ ةمح ه

 3وك الٌدزاع  ،ف الٌزكج،ف إذا كل  كاامظـ فااٌذر اإلةبلح  ،دىم الشقاق في االصطالح:
َُٙ َٔ  لقولو تعالى:مةدالم  ًََ٘ ٚيذيٖه ْٖ ِٖ ْٔ َٔ َُٙ َِْعيثسٛ٘ا ذيٖه ُٜٗيَ ٖؾ ِْ َشٖكَمي ِيَْٝٓ ْٕ َخ٘ؿتس ًٛ٘س ٚيٜإ ًَْٖٗيَ ٜإٕ ٜسٜ ٜبيا ٜإْصاٖلذَٙ ٜسٛيؾِّٜل اي ِٖ ْٔ

ِيْٝٓيٗسُيَ
4 . 

و مم لـ ،أمروم  ماة،  كاج م كعدـ مخمل اه   لزكجىمطمع  الزكجهللا   حمده كااملن  جاؿ
المكعظ  الح د  أك اخك، ىم مف   ب هللا ،ةمو ماىم إذا أ أت له كلـ  كىرع لمزكج اأد،ب زكجاه

ِْ ٖؾال تيلن: )فح لكله اام ااملن ْٕ ِٖٖطعْٓيٗه ْٖحس سٖٚسِٔ َؾٞ ايُ٘يضيََجٜع ٚياْض ِٜسٖٛسِٔ ٖؾٜإ ْ ػسٛا ٚياياٞلَتٞ تيخيَٗؾٕٛي ْسصسٛزيٖسِٔ ٖؾَعٗعٖٛسِٔ ٚيا

ِْٜٝٗٔ فيَ ٝاٙل دكف كجه حؽ أك ،حرمىم مف حهكلىم عمن أف ال ، ا ؿ الرجؿ وذا الحؽ ف، ئ لمزكج  5و(  يًٖ
فح حمؿ لـ ،دجو الحكممف فح  حؽ الزكج  أف اطمب الا ر،ؽ  ،دىمم لم ررفىؿ ،ككف مف الزكج، و 

 ؟اإلةبلح  ،دىمم
 فح أحه،  طمب الزكج  لما ر،ؽ  ،دىمم لمىهمؽ عمن مذو ،ف:أخامؼ ال هىم  

                                                 

لمف ،ر ب  مز،د مف الا ة،ؿ أمم  ىمرة إلن المراج الم مئؿ  إ،جمز م  اإل عرضم حث  اكا ح ال مح   فح وذا ال 1
 الم مئؿ ذات الةم   مك كع درا ادم ف ،أاح ا ة،مىم كؿ فح مكمده. 

 (.10/181ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 2
 (3/261(و الىر ،دح: م دح المحامجو )2/236الهرط ح: جمم  األحكمـو ) 3
 (.35 كرة الد م و آ،  ) 4
 (.34الد م و آ،  ) كرة  5
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 : المذىب األول
إلن عدـ جكاز الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف    ب الىهمؽ كالدزاع حان كلك كمف  1كوك مذوب الحد ، 

ال رر  رف ا ،ؤد ه  أم ك ،م الزكج  ح ف ماممم  زكجاه أك  ،أمرو كعمن الهم ح أف ،داال رر ىد
  .عف الزكج 

 : المذىب الثاني
الا ر،ؽ  ،دىمم مف جكاز طمب الزكج   2المملك،  كالىمفا،  كالحدم م  مذوب الجمىكر مف

 لم رر الكال  عم،ىم مف  ك  الاىرة.

 : الفرقة بسبب العيب:ثانيا
َيْد س أم الةدع كالدهصو كمده لكله ااملن: ) 3مف ال اؿ عمب  مادن الكةم  :العيب لغة ٖؾٖأ

ْٕ َِٖ ٝ يٗيَ  مم ،خمك عده أةؿ ال طرة ال م،م . فملا،ب 4(ِٖ
كالاح اعا رت أف الا،ب وك ال  ف الذم ،كجب الرد  5ااددت اار، مت ال هىم  العيب اصطالحا:        

ملب الحمؿ  كا اح ف مف اار، ماىـ اار،ؼ الظمور،  )الا،ب وك كركزت عمن الا،ب فح الم ،  ألده  
 ألده ،ىارط ال  ف ال محش الذم ،دهص مف ال مف. 6مم حط مف ال مف أك مم ال ،ا م ف الدمس  م مه(

"الدهص ال ددح أك الاهمح فح أحد الزكج،ف إلح ،مد  مف احة،ؿ مهمةد الزكاج  وعرف بأنو
 7كالاما   ملح،مة الزكج، ".

"الدهص الذم ال ا اه،ـ ماه الح،مة الزكج،  أك ،  ب تقصد الباحثة في ىذا البحث بالعيب و   
  ررا ال ،طمؽ أك د ره  ،ف الزكج،ف أك ،مد  كةكؿ الزكج إلن زكجاه".

اخامؼ جمىكر ال هىم  فح أدكاع الا،كب اٌلاح ،جكز     ىم ال رل   ،ف الٌزكج،ف  ،ف مكٌ   
 عمن مذو ،ف: ملا،ب الذم فح الٌرجؿ أك المرأةكم ٌ،ؽ كفح جكاز الاٌ ر،ؽ  

                                                 

 (.5/334دائ  الةدمئ و )الكم مدح:  1
 (.7/243(و ا ف لدام : الم دحو )2/70(و الى،رازم: المىذب و )5/372مملؾ األة حح: المدكد  الك رلو ) 2
 (.2/439(و ال ،كمح: المة مح المد،رو )1/633ا ف مدظكر: ل مف الاربو )3
 (.79 كرة الكىؼو آ،  ) 4
(و 1/49(و الدكرم: رك   الطمل ،ف )3/114: الىرح الك ،ر )(و الدرد،ر5/7ا ف عم د،ف: حمى،  رد المحامر )  5

 (.2/83ال ىكاح: الركض المر   ىرح زاد الم اده  )
: المحمن ) 6  (.9/73ا ف حـز
 .(175)الح دمكم: الطبلؽو ص7
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 : المذىب األول
فهملكا  جكاز طمب الزكج   مف الحد ،  كالمملك،  كالىمفا،  كالحدم م  1مذوب جمىكر ال هىم 

  ب الادم م،  كالاح امد  مف احه،ؽ مهمةد الزكاج.لما ر،ؽ إذا كمف  ملزكج ع، م مف الا،ك 
 المذىب الثاني:

   ب الا،ب  كا  الذم لمؿ  ادـ جكاز طمب المرأة لما ر،ؽ  2الىككمدحمذوب ا ف حـز ك 
  حد ت ل ؿ أك  اد الزكاج.

 : الفرقة بسبب الغيبة:ثالثا
 3مف ال اؿ  مب ، ،ب  مادن  مف ك اد عف المكمف أك  مب عف الدظر أك  مفر. الغيبة في المغة:

دظر  كا  عمـ مك اه كخ ره ال مئب عدد ال هىم  وك مف  مب عف ال الغيبة في االصطالح:
ف اخام كا فح اهد،ر م مف  ال اد.  4أك فهد كادهط  كا 

كعمن وذا ارل ال مح   أف المهةكد مف  ،   الزكج وك   ره أك  ،م ه عف زكجاه فارة مف 
 الزمف فمدهط   ىم حهىم  ملكط .

ـ ا ادام  كلد اخامؼ ال هىم  فح حكـ ال رل   ،ف الٌزكج،ف    ب ال ،   الخابلفىـ فح حك
 ؟ عمن مذو ،ف الكط و وؿ وك حٌؽ لمٌزكج  كملٌزكج

 المذىب األول:
إلن أٌف حٌؽ المرأة ل م  ،داىح  امكف الزكج مدىم لمرة  5فهمؿ الحد ٌ،  كالٌىمفاٌ،  كالظمور، 

 كاحدةو فمذلؾ لـ ،ج،زكا لىم طمب ال رل  لم ،   ممداـ لد ارؾ لىم ممال اد ؽ مده.
 : المذىب الثاني
فذو كا أف ا ادام  الكط  حؽ  م ت لمزكج  فمذلؾ ،حؽ لمزكج  طمب  6المملكٌ،  كالحدم م أمم 

ف اخام كا  ككده  اذر أك   ،ر عذر.  7الا ر،ؽ ل ،   الزكج كا 
                                                 

 (و ا ف3/202(و الىر ،دح: م دح المحامج و )3/1019(و ال كاكه الدكادحو )2/327الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و ) 1
 (.7/604لدام : الم دح و )

: المحمنو )  2  (.2/289(و الىككمدح: ال ،ؿ الجرارو )109/ 10ا ف حـز
(و ال ،كمح: المة مح المد،ر 1/564(و ف،ركز آ مدم: الهممكس المح،ط )4/563ا ف مدظكر: ل مف الارب ) 3
(2/406.) 
(و 4/118(و ال ج،رمح: حمى،  ال ج،رمح )6/377(و الدككم: رك   الطمل ،ف )6/323الكم مدح:  دائ  الةدمئ  ) 4

 (.8/105ا ف لدام : الم دح )
: المحمن )8/330(و الىمفاح: االـ )3/530ا ف عم د،ف: حمى،  ا ف عم د،ف ) 5  (.9/227(و ا ف حـز
 (.9/717(و ا ف لدام : الم دح و )4/155الحطمب: مكاوب الخم،ؿو ) 6
  ،أاح ا ة،ؿ ذلؾ فح مكمده فح ال ةؿ األكؿ. 7
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 : الفرقة بسبب اإلعسار: رابعا
 :1اإلعسار في المغة: اإلعسار مصدر من الفعل عسر وتأتي بعدة معان

 .2ٖؾٜإِٕ َيعي ا٘يعسْسٜ  ٜسْس ٙا د ال، ر كمده لكله ااملن:  .1
ٌّْٛ  يَسرٌيالىدة كالةاك   كالااب كمده لكله ااملن:  .2 َْٛي٦َُذ ٜي  .3ٖؾذيَيٖو ٜي
 الا س فمـ ،هدر عمن اخم،ةه. .3
ْٕ ٖنَٕي ذسٚ  سْس ي٠ُ ؾٖٓيَع ي٠ٚ ٜإٖي٢ أع ر الرجؿ أم  مؽ  ه الحمؿ كافاهر كمده لكله ااملن:  .4 ٚيٜإ

ْٕ تيصي ًُٖسٕٛيَيْٝسي ي٠ُ ٚيِٖ ِْ تيْع ْٕ ٗنٓتس ِْ ٜإ  .4ِبٗقٛا خيٌْٝ  ٖيٗه
 والمعنى المراد في ىذا البحث ىو افتقار الرجل وضيق رزقو.

عدـ الهدرة عمن الد ه  أك أدا  مم عم،ه  ممؿ أك ك بو أك ز،مدة خرجه عف  اإلعسار في االصطالح:
 كلد ،ككف اإلع مر  ملٌةداؽو أك  ملٌد ه .  5دخمه.

اإلع مر   و فإذا كمف ملد ه   ملمىر أك اإلع مر هىم   ،ف الزكج،ف  مإلع مرفرؽ جمىكر ال ك 
  فهد اخام كا عمن مذو ،ف:  ملمىر

 المذىب األول:
ف أجمزكا لمٌزكج  مد  ا م،ـ د  ىم  6فذوب الحد ٌ،   إلن عدـ جكاز ال رل   مإلع مر  ملمىر كا 

 لمٌزكج حٌان ا اكفح المىر. 
 : المذىب الثاني

ال رل   ،ف الٌزكج،ف إذا   ت ع ر الزكج م  عدـ لدراه عمن اأد،   7مز المملكٌ، ك ،دمم أج
 فح الم أل  ح ب اخابلؼ األحكاؿ.  8المىر. كفةؿ الٌىمفاٌ،  كالحدم م 

 اخام كا عمن مذو ،ف:فهد فح م أل  اإلع مر  ملد ه  ك 

                                                 

(و ال ،كمح: المة مح المد،ر 1/155(و ف،ركز آ مدم: الهممكس المح،ط )1/654ا ف مدظكر: ل مف الارب ) 1
(2/457.) 
 (.5 كرة الىرحو آ،  ) 2
 (.9 كرة المد رو آ،  ) 3
 (.280 كرة ال هرةو آ،  ) 4
 (.5/246مجمكع  فهىم : المك كع  الكك،ا،  ) 5
 (.4/28الكم مدح:  دائ  الةدمئ  ) 6
 (.3/988الد راكم: ال كاكه الدكادح ) 7
 (.9/244(و ا ف لدام : الم دح )3/442الىر ،دح: م دح المحامج ) 8
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 المذىب األول: 
 مال اداد  عم،ه أك ،د ؽ عم،ىم مف  ،ىم ادـ جكاز طمب الا ر،ؽ كعم الحد ٌ،  لملكاكوك مذوب 

 1كج ت الد ه  عم،ه فح حمؿ عدـ كجكد زكج.
 المذىب الثاني:

لادـ إد مؽ  طم ت الٌزكج  الاٌ ر،ؽ إذا  ،ف الزكج،ف لمهم ح الا ر،ؽ فأجمز 2كوك جمىكر ال هىم 
 دعمئىم.إالزكج عم،ىم أك لاجزه عف اكف،ر احا،مجماىم  اد الاأكد مف ةح  

 :لفرقة بسبب اإليالء: اخامسا
 3اإليالء لغة: الحمف.

 كمم لمؿ هللا ااملن:  4فىك الحمؼ عمن ارؾ كط  المرأة  ىرائط مخةكة  اإليالء في االصطالح:
 .5يًذٜٔ ٜؤيٕٛ َٔ ْس٥َِٗ ت ِص َِِع١ ِشٗ 

ك،ككف اإل،بل   حمؼ الزكج  مّلٌل ااملن أف ال ،هرب زكجاه أر ا  أىىر أك أك رو أك أف ،اٌمؽ 
 عمن كطئىم أمران ف،ه مىٌه  عمن د  ه كأف ،هكؿ: إف لر اؾ فمٌمه عمٌح ة،مـ ىىرو أك دحك ذلؾ.

فإذا أةٌر الٌزكج عمن عدـ كط  زكجاه ر ـ طم ىم رفات أمروم لمهم ح ل،أمر الٌزكج  ملٌرجكع   
ىكر ك،ه  عف مكجب ،م،دهو فإف أ ن أمره الهم ح  اطم،هىم فإف لـ ،طٌمؽ طٌمؽ عم،ه الهم ح عدد الجم

  6الطبلؽ عدد الحد ،  إذا لـ ،طؤوم  م ح األىىر األر ا  دكف الرجكع لمهم ح.

 : الفرقة بسبب الّرّدة:سادسا
  7ا ـ مف ال اؿ رد أم رج  عف الىح  إلن  ،ره. الردة في المغة:

الرجكع عف د،ف اإل بلـ إلن الك ر  كا   ملد،  أك ال اؿ أك الهكؿو أك  الردة في االصطالح:
 8ط  ا امرار اإل بلـ كدكامه.ل

                                                 

 (. 3/329المر ،مدح: الىدا،  و) 1
 (.7/575(و ا ف لدام : الم دح و)3/312(و ال ىكاح: كىمؼ الهدمع و )3/442الىر ،دح: م دح المحامجو) 2
 (.1/21ال ،كمح: المة مح المد،رو )(و 14/40ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 3
(و ا ف لدام : 3/344(و الىر ،دح: م دح المحامجو )2/336(و المدكد و )3/161الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 4

 (.1/604(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )3/102(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )8/503الم دحو )
 (.226 كرة ال هرةو آ،  ) 5
(و الىر ،دح: م دح المحامج و 3/1006(و الد راكم: ال كاكه الدكادح و )2/246الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و ) 6
 (.8/194(و ا ف لدام : الم دحو )3/344)
 (.1/224(و ال ،كمح: المة مح المد،رو )3/172ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 7
 (.4/123الىر ،دح: م دح المحامجو كامب الردة ) 8
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حد الزكج،ف أ ل   ،ف الٌزكج،ف فكرا فإذا ارادة   ب لم ر در ال فالحد ،  كالمملك،  إلن أ ذوب
،دخؿو ك،ككف ال  خ عمجؿ ال ،اكلؼ عمن ل م .  و دخؿ  ىم أك لـكا ،ف الزكج  الم مم  أك الكام ، 

ة فح وذه الحمل  الدكمحو در حو فبل ا  خ الكا ا دن المملك،  إذا مم لةدت المرأة  رداىم ف خ الدكم
 ماممم  لىم  ده،ض لةدوم. 

ة دلزكج إلن اإل بلـ ل ؿ اده م  الاة و فإف عمد اا،  اه  ال رل   اد اده م  الادمفكعدد الى
  1فبل ا ر،ؽ.

ؿ فهملكا  كلكع ال رل  عمن ال كر إذا كمدت ل ؿ الدخكؿ كاخام كا  إدجمزوم  اد الدخك  2أمم الحدم م 
 أك اكل ىم عمن اداىم  الادة. 

 عان: : الفرقة بسبب المسابعا
ك مح  ذلؾ ل اد الزكج،ف مف الرحم  أك ل اد  3مف ال اؿ لاف أم طرده كأ اده المعان لغة:

 4كؿ مدىمم عف اآلخر فبل ،جامامف أ دا.
،ه أ،ممف مخةكة  عدد رمح الزكج لزكجاه  ملزدم أك د ح الكلد كاا ر عم المعان اصطالحا:

أممـ الهم ح أر   ىىمدات أده مف الةمدل،ف كالخمم   أف  5اإلا،مف  مل ،د . ك،ككف المامف  حمؼ الزكج
لاد  هللا عم،ه إف كمف مف الكمذ ،ف.  ـ احمؼ الزكج  أر   ىىمدات أده مف الكمذ ،ف كالخمم   أف 

ِْ ٚياٞيَذٜٔي ٜي   ب هللا عم،ىم أف كمف مف الةمدل،ف مةدالم لهكله ااملن:  ِْ ٜيٗهٔ يٞٗس ِْ ٚيٖي  َْسٕٛي ِٖزْٚياجيٗس

َََسي١ٗ  ًَٞ٘ ٜإِْ٘س ئَُٖي ايِصََدَقنيي ، ٚيا٘يخي َِْيعس شيٗيَدياُ  ََِي ِٖ ِْ ِْ ٖؾصيٗيَدي٠ٗ ِٖذيَبَٖ َْٝ٘ ٜإٕ ٖنَٕي ََٔي ا٘يٖهَذََِنيي ، شسٗيبيا٤ ٜإال ِْٖٗؿسسٗس ًَٞ٘  يًٖ َي اي ِِٖٕ ٖيعْٓي

َيِٗ  يْٓٗيَ ا٘يعي ْٝٗيَٚيٜيْب ًَٞ٘  يًٖ َََسي١ٖ ِِٖٕ ٖغضيبي اي ًَٞ٘ ٜإِْ٘س ئَُٖي ا٘يٖهَذََِنيي، ٚيا٘يخي َِْيعي شيٗيَدياُ  ََِي ْٕ تيصْٗيبي ِٖ ٜإٕ ٖنَٕي ََٔي ايِصََدَقنيي ذيابي ِٖ
6 

                                                 

(و الىر ،دح: م دح المحامج و 3/991(و الد راكم: ال كاكه الدكادح و )2/337مدح:  دائ  الةدمئ  و )الكم  1
(3/190 .) 
 (.7/566ا ف لدام : الم دح و ) 2
 (.2/554(و ال ،كمح: المة مح المد،رو )13/387ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 3
 (.3/237الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 4
(و الهرط ح: 9/3(و ا ف لدام : الم دحو )3/367(و الىر ،دح: م دح المحامجو )3/237الةدمئ و )الكم مدح:  دائ   5

 (. 6/14(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الكر،ـو )12/186الجمم  ألحكمـ الهرآفو )
 (.9و 8و 7و 6 كرة الدكرو اآل،مت ) 6
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ذا حةمت المبلعد   ،ف ال  1(المتالعنان إذا افترقا ال يجتمعان: )كج،ف ، ٌرؽ  ،دىمم لهكله ز كا 
   ب ال رل  لد كجد. لمحدم م و ألف  كفح ركا،   رل  إلن حكـ الهم ح عدد المملك،وذه ال كال احامج

 ال رل  ااـ  ،ف المابلعد،ف  حكـ الهم ح لحد،ث ا ف عمر  كذوب الحد ،  كالحدم م  إلن أف
اال امامع  ،دىمم  اد و كحـر 2(بين المتالعنين وقال: حسابكما عمى اللّ  ق رسول رفلمؿ: )

 عف. بلالا
ف لـ ابلعف الز  : فرل  المامف فرل  مؤ ٌ كلمؿ الىمفا،   3كج  أك كمف كمذ من.دةو كا 

 يار:: الفرقة بسبب الظثامنا
 الظيار في المغة:

اٞيَذٜٔي ٜسٖعََٖ سٕٚي ََٓٗهِ َٔٔ ْٔسي٥ََِٜٗ ََِ ٖسِٔ كوك محـر لهكؿ هللا ااملن:  4الظىمر مىاؽ مف الظىر

ِٗ ْٕ ِْ ٜإ َِٗيَتَٜٗ ًٞ٘ي ٖيعيؿِٗٛٓٗ ًَا ٚيٜإِٕ اي ٍْٜٛ ٚيزسٚ ِْ يٖٝيٗكٛٗيٕٛي َسٖٓهً ا َٔٔي ا٘يٖك ِْ ٚيإِْٜٗس ِْ ٜإٞيَ اي٥ًََٞٞ ٚيٖيبْْيٗس ٌََِٗيَتسٗس  .5 ٖغٗؿٛ

 الظيار في االصطالح:
 6اى ،ه الرجؿ زكجاه  ممرأة محرم  عم،ه عمن الاأ ،د.

احـر ك  7ىم أك آلن كح ال اازكج   ،رهفكمف الزكج إذا كره زكجاه كأراد م مرلاىم ظمور مد
األمر كج  أف ارف  الزكج الاك ،ر فإف اماد  كمف لمز ىمر. كعمح المامىرة الزكج،  ل ؿ الاك ،ر عف الظ
  8بلؽ.إلن الهم ح ل،ج ره عمن الاك ،ر أك الط

 
                                                 

(و أخرجه األل مدح 7/672(و )15354و حد،ث )ال ،ىهح: ال دف الك رلو  مب مم ،ككف  اد الاامف الزكج مف ال رل  1
( كلمؿ ف،ه كرد مف حد،ث ا ف عمر ك ىؿ  ف  اد كع د هللا  ف 5/598(و )2465فح ال م م  الةح،ح و حد،ث )

م اكد كعمح  ف أ ح طملبو أمم حد،ث ا ف عمرو فامهه ال ،ىهح  فهمؿ: كرك،دم عف محمد  ف ز،د عف  ا،د  ف ج ،ر 
 إ دمد رجمله  همتو كا ف ز،د وك ا ف عمح الكددم.عده مرفكعم  ه. كوذا 

 (.7/55(و )5312أخرجه ال خمرم فح ةح،حه و  مب لكؿ االممـ لممابلعد،فو حد،ث ) 2
(و الىر ،دح: م دح المحامجو 3/1042(و الد راكم: ال كاكه الدكادح و )3/245الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و ) 3
 (.9/5(و ا ف لدام : الم دحو)3/379)
 (2/388(و ال ،كمح: المة مح المد،رو )5/520ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 4
 (.2 كرة المجمدل و آ،  ) 5
 (.136(و الح دمكم: الطبلؽو )9/7124الزح،مح: ال هه اإل بلمح كأدلاهو ) 6
لدام :  (و ا ف3/352(و الىر ،دح: م دح المحامجو )2/307(و مملؾ: المدكد و )2/234الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 7

 (.8/554الم دحو )
(و 3/355(و الىر ،دح: م دح المحامجو )3/944(والد راكم: ال كاكه الدكادح و )3/236الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و ) 8

 (.7/352ا ف لدام : الم دح و )
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 لثالمطمب الثا
 أنواع الضرر التي تستوجب التعويض

 أنواع الضرر: -أوال
مملح ،رد عمن األى،م  محؿ الحؽ ك،ككف له أ ر ممدم مح كس ،ؤدم  رر  الضرر المادي:

 .كمف ةكره :1إلن إخبلؿ  مةمح  لمم ركر ذات ل،م  ممل، 
 .االعادا  عمن حؽ الممك،  كحؽ اال اكمر 
 .االعادا  عمن  بلم  الج ـ عمن كجه ،اراب عم،ه خ مرة ممل،  كملاجز الكمح أك الجزئح 
  مف الحهكؽ الماةم   مإلد مف كملحر،  الىخة،  كحر،  االعادا  عمن كؿ مم ،مس حهم

الامؿ كحر،  الامؿ عمن كجه ،اراب عم،ه خ مرة ممل،  كح س ىخص دكف حؽ أك مداه 
 2مف ال  ر ممم ،ؤدم  ه إلن خ مرة ممل، .

أك ال رر األد ح كوك ال رر الذم ،خؿ  مةمح   ،ر ممل،  لمىخص أك  الضرر المعنوي:
المىمعر اإلد مد،  ك،  ب ألمم داخم،م ال ،ىار  ه إال الم ركر كلد ،  ب ال رر الذم ،ه  عمن 

مر م د  ،م. كلمؿ ال دىكرم أف الاا ،ر  مل رر المادكم أكلن مف ال رر األد ح ألف محؿ ال رر 
 3ودم وك مامدح ال ج ـ لىم كال ممدة.

لذم ،ة،ب اإلد مف  ،دىمم فهمؿ أف ال رر األد ح وك األذل ا 4كلد فرؽ الى،خ عمح الخ ،ؼ  
فح ىرفه كعر ه مف فاؿ أك لكؿ ،اد مىمد  له كملهذؼ كال ب أك األلـ الذم ،ة،ب الد س أك 
الامط  .أمم ال رر المادكم فىك ا ك،ت مةمح   ،ر ممل،  مماـز  ىم كملكد،  الذم ،ماد  عف ا م،ـ 

 5الكد،ا  إلن مملكىم.

األد ح فملمةمح  أمم أف اككف ممل،   كلمؿ ال اض اده ال فرؽ  ،ف ال رر المادكم كال رر
أك  ،ر ممل، و كعمن ذلؾ فإف الىرؼ كالارض وك مةمح   ،ر ممل،  إال إذا فرلدم  ،دىمم عمن أ مس 
دكع الم ؤكل،  الدمىئ  عف ال اؿ الىخةح الم  ب لم رر وؿ وح م ؤكل،  اهة،ر،  أـ عهد، ؟ فإذا 

                                                 

 (و  كز،د:  حث أحكمـ ال رر فح الم ؤكل، 855(و ص )570ال دىكرم: الك ،طو مةمدر االلازاـو م أل  رلـ )1
 (.204ـو ص )2003اإلدار، و دكر،  اإلدارة الامم و الادد ال مدح ،كد،ه 

 (.49الطا،ممت:  حث ال رر المادكم  ،ف الاهك   كالااك،ضو دكر،  جمما  مؤا  لم حكث كالدرا متو ص ) 2
 (.867ػ 864(و ص )577ال دىكرم: الك ،طو مةمدر االلازاـو م أل  ) 3
 (.1/55ال ممفو ) 4
 (.205ـو ص )2003أحكمـ ال رر فح الم ؤكل،  اإلدار، و دكر،  اإلدارة الامم و الادد ال مدح ،كد،ه   كز،د:  حث 5
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 ررا مادك،مو أمم أف كل  ال رر فح دطمؽ الم ؤكل،   جم  ال رر دا،ج  لمخمل   لبللازاـ  ملاهد كمدت
كلكف جرل عرؼ فهىم  الهمدكف الك اح عمن ا م،اىم  ملم ؤكل،   1الاهة،ر،  عد  ررا أد ،م.

 الاهة،ر،  دكف الا ر،ؽ  ،دىمم كوك مم  أعامده فح وذا ال حث.
 ومن صور الضرر المعنوي: 

 ألع م .ال رر الذم ،ة،ب الج ـ كملاىك،ه الذم ،ة،ب ا 
 .ال رر الذم ،ة،ب الىرؼ كالارض كاالعا مر  ملهذؼ كال ب كدحكه 
 .ال رر الذم ،ة،ب الامط   كالىاكر كالحدمف فامحؽ  ملم ركر ال ـ كاأل ن كالحزف 
   ال رر الذم ،ة،ب الىخص مف االعادا  عمن الحؽ ال م ت له كدخكؿ أرض مممكك

  2 دكف أذف المملؾ.

 رر المعنوي:: حكم التعويض عن الضثانيا
لممدم كلد اا ؽ ال هىم  عمن احمؿ الم ر لمم ؤكل،  دا،ج  ل امه ال مر فح ال رر ا

و اا هكا عمح أده ال د مف عهك   ااز،ر،  عف ال رر المادكم كاخام كا  مل ممف كالااك،ض عف ال رر
 فح جكاز الااك،ض ممل،م عف ال رر المادكم عمن مذو ،ف:

 المذىب األول:
  3الااك،ض المملح عف ال رر المادكم كوـ الحد ، . ذو كا إلن مد 

 المذىب الثاني:
   4ذو كا إلن جكاز الااك،ض المملح عف ال رر المادكم كوـ المملك،  كالىمفا،  كالحدم م .

 سبب الخالف في المسألة:
كوذا مرده إلن أف الحد ،  ،ركف أف المدمف  ل، ت أمكاال ماهكم  فمذلؾ ال ا مف  مل ةب 

.  ،دمم ،رل المملك،  كالىمفا،  كالحدم م  أف المدمف  أمكاؿ 5ا اكفىم ال مةب أـ عطمىم أـ ا ا مىم كا  
  6 ماهكم  فح ذااىم فا مف  مل ةب كالامؼ كمألع،مف.

                                                 

 (.51الطا،ممت:  حث ال رر المادكم  ،ف الاهك   كالااك،ضو دكر،  جمما  مؤا  لم حكث كالدرا متو ص ) 1
 (.865ػ 864(و ص )577ال دىكرم: الك ،طو مةمدر االلازاـو م أل  ) 2
 (2/278كم مدح:  دائ  الةدمئ  ػ )ال 3

 (6/5(و ا ف لدام : الم دح ػ  )2/274(و الىر ،دح: م دح المحامج ػ )7/307الحطمب: مكاوب الجم،ؿ ػ )4 
 (2/278الكم مدح:  دائ  الةدمئ  ػ ) 5

 (6/5(و ا ف لدام : الم دح ػ  )2/274(و الىر ،دح: م دح المحامج ػ )7/307الحطمب: مكاوب الجم،ؿ ػ )6 
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 أدلة المذاىب:
 :األولأدلة المذىب 

 من القرآن الكريم: :أوالً 
ِّٖٜٗيَ اٞيَذٜٔي آَيٓسٛ٘ا اٖل تي٘أٗنقولو تعالى:  ِْ ٚياٖل ٜيَ  َي٠ٙ  ئ تي ياٝض َٔٓٗه ِْ ََِ٘ي يََطٌٜ ٜإاٞل ِٖٕ تيٗهٕٛي َتحيَ ِْ ِيْٝٓيٗه َْٛياٖيٗه ًٗٛ٘ا ِٖ

ًَُٝ َيَذ  ِْ ًٛ٘ي ٖنَٕي َِٗه ِْ ٜإِٕ اي تي٘كتسًٗٛ٘ا ِْٖٗؿسيٗه
1  

 وجو الداللة:
ال عد وذا مف أكؿ الممؿ  مل مطؿ كوك  أف اآل،  لـ اجز أخذ الممؿ إال فح مهم م  ممؿ كا 

 2محظكر ىرعم فمذلؾ ال ،جكز الااك،ض عف ال رر المادكم  ملممؿ.
 من المعقول: :ثانياً 

إف لكاعد ال هه اإل بلمح اأ ح الااك،ض عف ال رر المادكم ألف الااك،ض  ملممؿ وك ج ر  .1
 إحبلؿ ممؿ محؿ ممؿ فملد مكمفئ لرد الحمؿ إلن مم كمدت عم،ه إزال  لم رر كج را لمدهص 

  ممؿ مكمفئ لمممؿ ال ملد كوك مم ال ، اطمع فح ال رر المادكم ألف كذلؾ ال ،احهؽ إال
 3اهد،ر الااك،ض  ،ر ممكف كمااذر ألده ،ةاب اهك،ـ األ رار الد  ،  أك الاكاطؼ  ملممؿ.

أف الىدؼ مف الااك،ض وك ج ر ال رر كالحكـ  م مغ مف الممؿ ال ،ز،ؿ اآلالـ الاح أحد ىم  .2
 4ال اؿ ال مر.

ر المك كع،  الاح اه،س ال رر المادكم ممم ،ؤدم الخابلؼ الاهد،ر كلد ، او اداداـ المام،، .3
 5ال مب لماا ؼ كالم مل   الاح ا  ب  ملظمـ كوك ممدكع ىرعم.

مف الةاب إ  مت ال رر المادكم مف الدمح،  الامم،  أك حةر مف ،ة، ىـ ال رر إلن  .4
 6 ،ر أفراد الامئم .

اإلدار،  أـ  ،ر م ا مغ ألف الدىمط الامـ الذم  إف إلرار الااك،ض فح مجمؿ الم ؤكل،  .5
 مل م مم ،اكخن المةمح  الامم  ال ،ا مف اإل م ة ألحد ف،  ب له أذل د  ح أك ،مس 

 7مىمعره.
                                                 

 (.29 كرة الد م و آ،  ) 1
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/592(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/485ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 2

 (.5/42الهرآف الكر،ـو )
 (.123ػ 122(و الزرلم: ال اؿ ال مرو ص )129ػ 126الدجمر:  ممف ال رر األد حو ) 3
 (.207ـو ص )2003ر فح الم ؤكل،  اإلدار، و دكر،  اإلدارة الامم و الادد ال مدح ،كد،ه  كز،د:  حث أحكمـ ال ر  4
 (.207ـو ص )2003 كز،د:  حث أحكمـ ال رر فح الم ؤكل،  اإلدار، و دكر،  اإلدارة الامم و الادد ال مدح ،كد،ه  5
 (.208ـو ص )2003الادد ال مدح ،كد،ه   كز،د:  حث أحكمـ ال رر فح الم ؤكل،  اإلدار، و دكر،  اإلدارة الامم و 6
 (.208ـو ص )2003 كز،د:  حث أحكمـ ال رر فح الم ؤكل،  اإلدار، و دكر،  اإلدارة الامم و الادد ال مدح ،كد،ه  7
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أف اله كؿ  م دأ الااك،ض عف ال رر المادكم له محمذ،ر ك ،رة ككف الاهد،ر اعا مرم فبل  .6
 1،ف ال رر كالااك،ض.،د  ط   م ط ممم ،ؤ ر عمن الاكمفؤ المك كعح  

أف الىر،ا  اإل بلم،  لـ اارؾ فابل مف األفامؿ الاح ا اكجب ال ممف إال كلررت له الاهك    .7
المبلئم  كالاح ام،ؽ  در  آ مره كابلفح أخطمره كم و آالمه مف د س الم ركر  كا  كمف ذلؾ 

عح لماملج  حد أك لةمةم أك ااز،را  مم فح ذلؾ األفامؿ المكج   لم ممف فمذلؾ ال دا 
ال رر المادكم  ملااك،ض المملح ممدامت الىر،ا  لد فاحت مجمال لهماه  ملزكاجر الااز،ر،  

  2فمل رر الذم ،ة،ب الىخص فح ىاكره كعمط اه ال ،ككف مكج م لم ممف. 

 :الثانيأدلة المذىب 
 من القرآن الكريم:: أوالً 

ِْ شيٗيَدي٠ٙ ٚياٞيَذٜٔي ٜي َْسٕٛي ا٘يُسْرصيٓيََ  ثس قولو تعالى: .1 ِْ ثيُيََْنيي جيً٘بي٠ٙ ٚيٖيَ تي٘ك يًٗٛا يٖٗس َِْيعي١َ شسٗيبيا٤ ٖؾَجًَْبسٖٚس ِْ ٜي٘أتسٛا َِٖأ ِِ ٖي

ِس ا٘يٖؿََفٗكٕٛي ْٖٚي٦َٖو ٖس ِِٖيًبا ٚيِٗ
3 ََٓيََ  ٗيعَٓسٛا َؾٞ ايبّْْٝيَ ٚيا٘يآَخ ي ِْ  يذياٌب ٜإِٕ اٞيَذٜٔي ٜي َْسٕٛي ايُ٘سْرصيٓيََ  ا٘يػيَؾًَََٖ  ايُ٘سْؤ ٠َ ٚييٖٗس

ٌِ   4  يَعٝ
 وجو الداللة:

أف اآل،امف لد لررام أف جر،م  الهذؼ كوح رمح المحةدمت  ملزدم وح جر،م  ألرت 
 :5عمن الهمذؼ  بلث عهك مت لمم    ه مف  رر مادكم أ ر  ملمهذكف  كودم دى،ر إلن األاح

ه فح اآل،  األكلن ر ـ أف ال رر الكال   ررا مادك،م إال أف هللا عز كجؿ جاؿ ل .1
عهك   الجمد كوح عهك   ممد،  كوذا ال ، اكم م  الهمئم،ف  أف الاهد،ر عف الااك،ض 
،جب أف ،ككف مف جدس الاهك    ؿ أده كمم أذل  م مده الذم وك جز ا ة ،را مف 
ج ده ا احؽ اإل،بلـ  مل ممد،ف جمدة عمن كؿ ج ده فكمدت الاهك    ح ب ال رر ال 

 مل رر كوك الم مف. حجـ الذم ا  ب  
أف هللا عز كجؿ لد ا هط ىىمداه لكذ ه كفح وذا دالل  أف هللا عز كجؿ ،اممدم أف  .2

 الجزا  ،ككف  حجـ ال رر فمذلؾ لـ ، هط عده عهك   كذ ه  ملاهك   األكلح.

                                                 

 (.53الطا،ممت:  حث ال رر المادكم  ،ف الاهك   كالااك،ضو دكر،  جمما  مؤا  لم حكث كالدرا متو ص ) 1
 (.55ػ 53ر المادكم  ،ف الاهك   كالااك،ضو دكر،  جمما  مؤا  لم حكث كالدرا متو ص )الطا،ممت:  حث ال ر  2
 (.4 كرة الدكرو آ،  ) 3
 (23 كرة الدكرو آ،  ) 4
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 3/323(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )2/231ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 5

 (.12/171الهرآف الكر،ـو )
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 ا له عمن إف مده  ،ف الدمس اكة ه  مل  ؽ كا احهمله ل  ب هللا فح الدد،م كاآلخرة جز  .3
رة ال م،م  الاح ،جب أف ،ماـز  ىم اإلد مف الم مـو كفح ذلؾ أىمرة كخركجه عف ال ط

 ،د  أف الاهك   أات لاككف ااك، م عف كؿ ةكر ال رر الذم اـ دا،ج  لىذه الجر،م  
 كوك األةؿ رفام لم رر ك دا لمذرائ  كمم أات الهكاعد ال هى، .

ًَََٓ قولو تعالى: .2 ًُٞي١ٚ ٜإٖي٢  ٚيَيَ ٖنَٕي يَُسؤََْٔٝ ِٖٕ ٜي٘كتسٌي َسْؤ ََٓي١ُ ٚيدَٜي١ٚ َّسي َيٖق ي١ُ َّْؤ ًَََٓ خي٦ًَٖٕ ٖؾتيْرٜ ٜ س  ٜإاٞل خي٦ًَٖٕ ٚيَئ ٖقتيٌي َسْؤ

ًََ٘ ٜإاٞل ِٖٕ ٜيِصِبٗقٛ٘ا ْٖ ِٖ 1  
 وجو الداللة:

أف الىمرع لد أكجب عهك   عمن الهاؿ الخطأ احر،ر رل   مؤمد  ك مرة له عمن عدـ 
 مـ إلن أوؿ الم،ت ااك، م لىـ كرفام لم رر الذم أةم ىـ. فملىمرع احارا ه كاحارازه كد،  ا

لد ل ـ الاهك   فأمره  احر،ر الرل   رفام لمظمـ الذم أةمب د  ه  ادـ االحاراز كاألخرل كوح 
الد،  أات لاج ر عف أوؿ الم،ت ك،رف  عدىـ  ا م ممم أةم ىـ مف  رر كل،س كؿ ال رر 

ةر،ح  مف الىمرع  أف الااك،ض ج را لم رر أم اهد،را كال الذم ال ،ج ره الممؿ كوح أىمرة 
 2 ،رج   ه األةؿ كال ،ككف  د،بل له.

 من السنة النبوية: :ثانياً 
أنو سئل عن الثمر المعمق فقال من  عن رسول هللا  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  .0

فعميو  أصاب بفيو من ذي حاجة غير متخذ خبنة فال شيء عميو ومن خرج بشيء منو
غرامة مثميو والعقوبة ومن سرق منو شيئا بعد أن يؤويو الجرين فبمغ ثمن المجن فعميو 

 3القطع ومن سرق دون ذلك فعميو غرامة مثميو والعقوبة(
 وجو الداللة:

أف الد ح لد ل ن عمن مف خرج  ىح  مف ال مر المامؽ   رام  م م،ه كالاهك   فمـ 
ألف لكاعد ال ممف اها ح فح ال هه اإل بلمح الم م،  اكف  رام  الم م،ف مف  مب ال ممف 

 .4فكمدت دالل  لجكاز الااز،ر  ملممؿ
 

                                                 

 (92 كرة الد م و آ،  ) 1
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/660(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )2/433ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 2

 (.5/311الهرآف الكر،ـو )
و  مب (و أخرجه األل مدح فح إركا  ال م،ؿ2/136(و )1710ا ك داكد:  دف أ ك داكد و  مب الاار،ؼ  ملمهط و حد،ث ) 3

 كح ده. كالارمذمو كالد مئح( كلمؿ ف،ه أخرجه أ ك داكدو 8/159(و )02519حد،ث عمرك  ف ىا،ب عفو حد،ث 
 (11/76( )10/259(و ا ف لدام : الم دحو )7/375الدجدم: حمى،  الركض المر  و ) 4
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  1)ال ضرر وال ضررا( حديث الرسول  .4
 وجو الداللة:

فح الحد،ث الىر،ؼ لم رر مطمهم فبل ،ةو لةره ال رر الممدم  د ح الر كؿ 
 2دكف ال رر المادكم.

صره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطو )أن سعدًا ركب إلى ق عن عامر بن سعد  .3
فسمبو فمما رجع سعٌد جاء أىل العبد وكمموه أن يرد عمى غالميم أو عمييم ما أخذ من 

 3وأبى أن يرد عمييم( غالميم فقال معاذ هللا أن أرد شيئًا نفمنيو رسول هللا 
 وجو الداللة:

مم دىن عده الر كؿ الكر،ـ كوك أف  اد  مب الا د مم عم،ه عهك   ااز،ر،  له ل امه 
 4كمم ةرح  ذلؾ فح الحد،ث كف،ه أىمرة ةر،ح  لجكاز الااز،ر  ملممؿ. حكـ الر كؿ 

قال : ) في كل سائمة من اإلبل في  عن بيز بن حكيم عن أبيو عن جده : أن رسول هللا  .2
منعيا كل أربعين بنت لبون وال يفرق ابل عن حاليا فمن أعطاىا متجرا فمو أجرىا ومن 

 5فاني آخذىا وشطر مالو عزمة من عزمات ربنا ليس آلل محمد فييا شيء (.
 وجو الداللة:

لد عزر ممد  الزكمة  أخذ الزكمة الم احه  عم،ه م  دةؼ ممله كوك  أف الر كؿ 
 6 مف ل ،ؿ الااز،ر المادكم.

ئو وردا يطمب حقا لو فأخذ بمجامع قميص رسول هللا  جاء زيد بن سعنةما روي أن  .5
ونظر إليو بوجو غميظ فقال لو أال تقضيني يا محمد حقي فو هللا ما عممتكم بني عبد 
ذا عيناه تدوران في وجيو  المطمب لمطل ولقد كان لي بمخالطتكم عمم ونظرت إلى عمر وا 

ما أسمع وتصنع بو  كالفمك المستدير ثم رماني ببصره فقال يا عدو هللا أتقول لرسول هللا 
ينظر  بعثو بالحق لوال ما أحاذر قوتو لضربت بسيفي رأسك ورسول هللا  ما أرى فو الذي

إلى عمر في سكون وتؤدة ثم قال يا عمر أنا وىو كنا أحوج إلى غير ىذا أن تأمرني بحسن 

                                                 

 (6  ؽ اخر،جه  ص ) 1
ح الحد ح: عمدة الهمرئ ىرح ةح،و ال خمرم   (و الا،د33/1ا ف رجب: الاح   الر مد،  ىرح األر ا،ف الدكك،  ) 2
 (.6/559(و ف،ض الهد،ر  )4/350)
 (.2/993(و )1364أخرجه م مـ فح ةح،حهو  مب ف ؿ المد،د و حد،ث ) 3
 (.4/250الهم ح ع،مض: كممؿ المامـ ىرح ةح،و م مـو  مب ف ؿ المد،د و ) 4
(و أخرجه األل مدح فح ةح،و ا ف داكد 2/101(و )1575ا ك داكد:  دف أ ح داكد و  مب فح زكمة ال مئم و حد،ث ) 5

 ( كلمؿ ف،ه: إ دمده ح فو كةححه الحمكـ كالذو ح كا ف الجمركد5/296و  مب زكمة ال مئم و )
 (.19/410الهرط ح: الماجـ الك ،ر ػ ) 6
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األداء وتأمره بحسن التباعة اذىب بو يا عمر وأعطو حقو وزده عشرين صاعا من تمر 
 1مكان ما رعتو.
 وجو الداللة:

أمر عمر  ااك،ض ز،د  ف  اد   اىر،ف ةمعم مف الامر عف ال رر  كؿ أف الر 
المادكم الذم    ه له عمر    ب الركع كوح أىمرة ةر،ح   جكاز الااك،ض  ملممؿ عف 

 2 ال رر المادكم.
قال لو أن رجال اطمع عميك بغير إذن فحذفتو بحصاة ففقأت  عن أبي ىريرة أن رسول هللا  .6

  3ح.عينو ما كان عميك جنا
 وجو الداللة:

أف الر كؿ لد رف  اإل ـ عف مف ،هذؼ المامةص عم،ه ف، هأ ع،ده كجامىم عهك   
لممامةص عمن  ،ره الذم ،داىؾ خةكة،اه ف،اادم عمن حهكله المادك،  فىح دالل  

   4ةر،ح  إلن ا احهمله الااز،ر لا   ه  مل رر المادكم ل ،ره  اهك   ممد، .

 من اآلثار: :ثالثاً 
لحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة " كان يدخل عمييا فأنكر ذلك عن ا

فأرسل إلييا، فقيل ليا: أجيبي عمر! فقالت: يا ويميا ما ليا ولعمر! فبينما ىي في الطريق فزعت 
فضربيا الطمق فدخمت دارا فألقت ولدىا فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب 

عميو بعضيم أن ليس عميك شيء إنما أنت وال ومؤدب، وصمت فأقبل عمى عمي  ، فأشار النبي 
ن كانوا قالوا في ىواك فمم ينصحوا لك،  فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأييم فقد أخطأ رأييم،وا 

                                                 

ذكر  ( و ةح،و ا ف ح مف و  مب6/86(و)11284ال ،ىهح:  دف ال ،ىهحو  مب مم جم  فح الاهم حو حد،ث ) 1
ىا،ب األردؤكط فهمؿ   أده حد،ث  ا،ؼ أمم ( كعمؽ عم،ه األل مدح1/521(و )288اال اح مب لممر  أف ،أمرو حد،ث )

محمد  ف الماككؿ  ف أ ح ال رمو ةدكؽ له أكومـ ك ،رةو لكف اك   عم،ه كمم  ،ردو كحمزة  ف ،ك ؼ لـ ،ك هه  ،ر إف 
زة. ك ملح رجمؿ اإل دمد  همت. كلد ةرح الكل،د  ف م مـ المؤلؼ لمؿ: ،ركم عف أ ،هو ركل عده محمد  ف حم

  ملاحد،ث.
 (.5/222الهرط ح: الماجـ الك ،ر ػ ) 2
 (.9/7(و )6888أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو  مب مف أخذ حهه أك ألاص دكفو حد،ث ) 3
 (.24/65الا،دح: عمدة الهمرمو  مب الاملم و ) 4
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أرى أن ديتو عميك، فإنك أنت أفزعتيا وألقت ولدىا في سبيمك، فأمر عميا أن يقسم عقمو عمى قريش 
 1ني يأخذ عقمو من قريش ألنو أخطأ."يع -

 وجو الداللة:
أف عم،م لد حكـ لممرأة  ملااك،ض عف ال رر الذم أةم ىم دا،ج  ل زعىم كالذم ا  ب  أ ر 
أدل إلن إلهمئىم لكلدوم فملماا ر ودم ال رر المادكم كوك الركع الذم ا  ب  إلهمئىم لكلدوم كمكاه 

  2فم احهت الااك،ض  ملد، .

 المعقول: من ًا:رابع
أف ممؾ الا،ف ال ،ككف مهةكدا لذااىم  ؿ لمدمفاىم الاح ،جب أف ااا ر أ م م فح الاهك،ـ  ؿ  .1

أف ل،م  المدمف  الم اكفمة لد ار كا  اد مدة عمن ل،م  الا،ف فك،ؼ ،جكز إودار ل،ماىم 
 ألف حرممف المملؾ مف المدمف  ،ا  ب   رر لممملؾ كالما  ب الماادم 3كاعا مروم كملادـ

  ممف كملم مىر لؤل رار  مف لمعدة )ال  رر كال  رار(.
أف لكاعد الىرع ال اأ ن اهر،ر الااك،ض عف ال رر المادكمو  جمم  أف الااك،ض عف  .2

المدمف  جمئز ألده ال ،مكف اهكمىم فمف  مب أكلن أف ،همس ذلؾ عمن الم مر المادك،  
 4. جمم  أف كؿ مدىمم عرض ال  هم  له ة،مد  ألعراض الدمس

إجمزة ال هىم  الااك،ض عف األلـ الدمىئ عف الجرح إذا  رئ كلـ ،ارؾ أ را. كوك لكؿ االممـ  .3
أ ك حد،   كأ ك ،ك ؼ كمحمد :) كمف ىل رجبل فملاحمت الجراح  كلـ ، ؽ لىم أ ر كد ت 
الىار  هط األرش عدد أ ح حد،   رحمه هللا و كلمؿ أ ك ،ك ؼ رحمه هللا : عم،ه أرش األلـ 

مد رحمه هللا : عم،ه أجرة الط ،ب " كف ره الطحمكم  أده أجرة الط ،ب كالمداكة. كلمؿ مح
فمإلممـ أ ك حد،   أعا ر عدـ دمك الىار كوك  ررا ممد،م فح الظمور كلكده ى ررا مادك،م 

 5أ، م ف،ه األرشو  ،دمم أ ك ،ك ؼ أعا ره أرىم لؤللـ كزجرا ل  ،ه كج را لم رر(
زال  آ مره لكده  د،بل ،جد ف،ه الم ركر ااك، م عف أف الااك،ض ال ،هةد  ه مح .4 ك ال رر كا 

 6مىمعره كأح م ،ه كعكاط ه  اد حةكؿ ال رر.
                                                 

"  فح(. لمؿ عده ةمحب الاكم،ؿ: رأ،اه 7/301(و )2241مرو حد،ث )األل مدح: إركا  ال م،ؿو  مب ركل عف عم 1
المةدؼ " لا د الرزاؽ كمف طر،هه ركاه ا ف حـز عف مامر عف مطر الكراؽ ك ،ره عف الح ف لمؿ: أر ؿ عمر إلن 

 امرأة م ،   ... فذكرهو كا  دمده مر ؿ و كمطر الكراؽ فح ح ظه  ك  لكده ودم مهركف   ،ره.
 (9/580(و ا ف لدام : الم دح ػ )8/295م دع ىرح المهد  ػ )ا ف م مو: ال 2

 (6/5(و ا ف لدام : الم دح ػ  )2/274(و الىر ،دح: م دح المحامج ػ )7/307الحطمب: مكاوب الجم،ؿ ػ )3 
 (.375ىا،ب: الااك،ض عف ال رر المادكمو ص ) 4
 (.15/306)ال م راح: الادم،  ىرح الىدا، و فةؿ كفح أةم   ال،د دةؼ الد، و  5
 (.54الطا،ممت:  حث ال رر المادكم  ،ف الاهك   كالااك،ضو دكر،  جمما  مؤا  لم حكث كالدرا متو ص ) 6
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أف م ىكـ الااك،ض ل،س م ىكمم  ،هم ،ادح رد األى،م  إلن حملىم ل ؿ كلكع ال رر  ؿ وك  .5
داد  أك م ىكـ ،اامؽ  اهد،ـ ال د،ؿ الذم ،دم ب ط ،ا  ال رر مااددة ،ةكر كمالعاذار أك اإل

الاهك   أك الجم   ،ف الاهك   كالااك،ض كمل رل  أك عدد مف الاهك مت كملجمد كاالاىمـ 
 1 مل  ؽ كا  همط ىىمدة الهمذؼ.

إف إىكمل،  اهد،ر الااك،ض ال اهاةر عمن اهد،ر الااك،ض المادكم فحان حمالت الااك،ض  .6
،ة،ب الج ـ أك الممدم ،كاجه الهم ح ةاك   اهد،ر الااك،ض  كا  فح ال رر الذم 

 2األى،م  اله،م، .
دمم ا ادعح ال حث عف مام،،ر مك كع،   .7 ةاك   إ  مت ال رر المادكم ال ام ح كجكده كا 

لاجدب الاا ؼ فح الاهد،ر كال حث عف ةكر آخرم  ،ر الااك،ض المملح عف ال رر 
 3المادكم الكال .

،ه  ما مؽ المىرع عمن احد،د أمم ةاك   احد،د عدد الم ركر،ف مف ال رر المادكم فىذا ،ةمر إل
 4فئ  الهرا   كمم ا اؿ  اض األدظم .

 الرأي الراجح:
الذم لمؿ  جكاز الااك،ض عف  ال مدح اد ا ااراض أدل  المذو ،ف ارجو ال مح   المذوب 

 ال رر المادكم لؤل  مب الامل، :
  .لكة أدلاىـ الاح اد جـ م  ركح الاىر،  اإل بلمح كالما ،رات عمن أرض الكال .1
حان ال ،ارؾ المجمؿ ل امؼ الد كس مف الاأ ،ر عمن المجام  كال  ط عم،ه مم داـ ال رر  .2

 المادكم ال عهمب أك رادع له. 
 .الااك،ض عف ال رر المادكم فح الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف لد ،ككف  إ همط جز  ممم ،مـز  ه .3

 
 
 
 
 

 

                                                 

 (.208ـو ص )2003 كز،د:  حث أحكمـ ال رر فح الم ؤكل،  اإلدار، و دكر،  اإلدارة الامم و الادد ال مدح ،كد،ه  1
 (.208ـو ص )2003و دكر،  اإلدارة الامم و الادد ال مدح ،كد،ه  كز،د:  حث أحكمـ ال رر فح الم ؤكل،  اإلدار،  2
 (.209ـو ص )2003 كز،د:  حث أحكمـ ال رر فح الم ؤكل،  اإلدار، و دكر،  اإلدارة الامم و الادد ال مدح ،كد،ه  3
 (.209ـو ص )2003 كز،د:  حث أحكمـ ال رر فح الم ؤكل،  اإلدار، و دكر،  اإلدارة الامم و الادد ال مدح ،كد،ه  4
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 الفصل األول

 التفريق بني الزوجني بضبب حبش الزوج
 

 وفيو أربعة مباحث:

 مفيوم الحبس ومشروعيتو وأنواعو: المبحث األول

 حبس الزوجب متعمقالتفريق بين الزوجين لسبب : المبحث الثاني

 التفريق بين الزوجين لمحبس المدني لمزوج أو الزوجة: المبحث الثالث

 التفريق بين الزوجين لمحبس السياسي لمزوج أو الزوجة: ابعالمبحث الر 
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 المطمب األول
 حقيقة الحبس

 الحبس في المغة:: أوالً 
ٍ سي مف ح س ،حً س ح  م :ك،أاح الح س عمن  كالحى  عدة مامفو

  1الاخم، . الح س  د .1
ِْالح س  مادن الاأخ،ر كمم جم  فح لكله ااملن  .2 ٜٗٝ ّْٛي ٜي٘أَت يٞٝيٗكٛٗئِ َيَ ٜيْرَ سس٘س ِٖاٖل ٜي

فملمىرككف 2
 3المدكركف لاذاب هللا عز كجؿ ، ألكف عف   ب اأخ،ر الاذاب عدىـ.

 الح س  مادن كل اه أك اخاةةاه. .3
   4ه أم   طه.كح   .4

 بالحبس في بحثنا معنى المنع والتأخير. والمقصود

 ثانيا: الحبس اصطالحا:
  5".الماامدً  الاةرؼ مف مداه"  ةعرفو ابن تيمي

 أده " ااك،ؽ الىخص كمداه مف الاةرؼ  د  ه  كا  كمف فح  ،ت  وىو ما فسره ابن القيم
تيْرَ سسْٛيٗسُيَ ََٔ ِيْعَب ملن: كمده لكله اا 6أك م جد أك كمف  اكك،ؿ د س الخةـ أك كك،مه عم،ه كمبلزماه له"

 .7 ايِصاٖل٠َ

كوك مم  8ك،ه  الح س عدد الحد ،   مد  الرجؿ مف الخركج إلن أى مله كالجم  كالجممعمتو
عمن المح كس كمده ا ادعمؤه إلن مجمس اله م   9ذوب إل،ه المملك،  الذ،ف ،ركف فح الح س الا ،،ؽ

                                                 

(و الجزرم: الدىم،  فح  ر،ب 1/118( و ال ،كمح: المة مح المد،ر و)6/44(و ا ف مدظكر: ل مف الاربو )1/153) 1
 (1/872الحد،ث كاأل رو  مب الحم  م  ال م  )

 (8 كرة وكد وآ،  ) 2
 (4/198 ،د لطب: فح ظبلؿ الهرآفو ) 3
 ( 1/118مة مح المد،ر و )(و ال ،كمح: ال6/44ا ف مدظكر: ل مف الاربو )  4
 (.15/136ا ف ا،م، : مجمكع ال امكمو ) 5
 (.1/148ا ف اله،ـ الجكز، : الطرؽ الحكم، و ) 6
 (.106 كرة الممئدةو آ،  ) 7
 (7/174الكم مدح :  دائ  الةدمئ  و )  8
 (5/325ا ف فرحكف :ا ةرة الحكمـ و ) 9
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ٚجعًَٓ : ل جف مىاؽ مف الحةر كمم لمؿ هللا ااملنألف ا 1 مم ،ا،هه عف الاةرؼ فح مةملحهو

جِٗٓ يًهَؾ ٜٔ ذصريا
ك،ا و مف آرا  ال هىم  أف الح س كال جف اطمؽ كبل 3أم  جدم كح  م. 2

 مدىمم  مادن اآلخر.
الهمدكد،ف فىك أحد الاهك مت ال مل   لمحر،  كوح أخؼ الاهك مت  :أما الحبس في اصطالح

كرة ف،ىم كاادح ك   المحككـ عم،ه فح احد ال جكف المركز،  أك الامكم،  ال مل   لمجرائـ الاح ال خط
  4مدة ال اهؿ عف أر   كعىر،ف  مع  كال از،د عف  بلث  دكات.

كارل ال مح   أف الح س عدد ال هىم  أعـ فح مادمه مف المادن الم ىكـ لمح س اآلف كعمن ذلؾ ،ككف 
أم  مب حر،  المح كس  كا  كمف ذلؾ  احد،د إلمماه  اار،ؼ الح س  أده: "المد  مف الاةرؼ الماامد

 أك ا ر، ه أك ك اه فح ال جف". 
 : األلفاظ ذات الصمة:  ثالثاً 
 النفي:ـ 0

 الد ح مف ال اؿ د نو كاأاح  مادن: النفي لغة:
ْٛ٘ا ََٔي الطرد أك اإل امد فد مه أم طرده كدفاه عف كجه األرضو كمم جم  فح لكله ااملن:  .1 ْٚ ٜسٖٓؿ ِٖ

ٌٟ َؾٞ ايبّْْٝيَ ِْ َخْز َْٜض ذيَيٖو يٖٗس  نفي ثم جمد مائة والبكر) : أده لىمؿ ككمم جم  عف الد ح  5 اٖي
  .6( سنة

 . 8كاهمؿ لكؿ ىح  ادفاه 7مف الىح  لردا اه د ح مل ـ مم  فملد م، الدف   .2
 والمعنى المقصود من المغة في بحثنا ىو الطرد والدفع عن بمده.

كالرأم  9لد ح عدد الحد ،  وك ال جف فح  مد أخرل  ،ر محؿ الحمدثا النفي اصطالحا:
ف خملؼ األكلن.   10الراجو عدد الىمفا،  إال أدىـ أجمزكا أف ، جف فح  مده كا 

                                                 

 (5/329المةدر ال م ؽ )  1
 .(8 كرة اإل را وآ،  )  2
 ( 4/183ال ركؽ م  وكامىه ) 3
(و الىمذلح: الجر،م و ص)   (و عكدة: 487مةط ح مح ف: الدظمـ الجدمئح اإل بلمحو الكامب األكؿو ص) 4

 (.296(و جرادة: الجر،م و ص)695الاىر،  الجدمئحو ص)
 (.33 كرة الممئدةو آ،  ) 5
 (.3/1316(و )1690أخرجه م مـ فح ةح،حهو  مب الزدمو حد،ث ) 6
 .(1/688الرازم: مخامر الةحمح و )  7
 .(2/619ال ،كمح: المة مح المد،ر و   8
 (7/93الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و ) 9

 (4/155األدةمرم: أ دن المطملب و ) 10
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كعدد المملك،  أف الد ح وك فراروـ مف اإلممـ إللمم  الحد عم،ىـو فإف لدر عم،ىـ فبل د ن  اد 
 3كوك أحد الركا،مت عدد الحدم م . 2عدد الىمفا،  كمده مبلحه  الىمر ،ف حان ،ؤخذكا 1ذلؾ

كالركا،  األخرل لمحدم م  أف الد ح وك اىر،د المحمرب فن األمةمر فبل ، مو له أف ،أكم إلن  مد 
  4حان اظىر اك اه.

الد ح ،ككف  ملطرد  كا  كمف مف دار اإل بلـ أك  مده أم  مادن الا ر،ب  كال مح   ارل أف
محددة حان اظىر اك اه لمم ف،ه مف إ،حمش لىـ  مل اد عف األوؿ كالمامرؼ لمدة محددة أك  ،ر 

 ك،احهؽ الد ح أ، م  إ همط الجد ،  عده أك  احد،د اإللمم . 

م حان اظىر اك اه اح مدة لمد ح ف،ظؿ المحمرب م جكدكلـ ،حدد أ ن حد،   كمملؾ كالىمف
 .5اإلممـ أحمد ك،دةمو حمله ف،طمؽ  راحهو كوذا وك الرأم الراجو فن مذوب

عدد الهمدكد،ف لـ ،خرج عف مادمه فح الم   كوك دفاه أك رم،ه  ا،دا عف  مده كوك مف الاهك مت 
 6المه،دة لمحر، .

 التغريب:ـ 4
 التغريب لغة:

 كالا ر،ب مف ال اؿ  رب كاأاح  ادة مامف:
زيْٜتس١ُْٛ ال ز،زكمده لكله ااملن فح الادز،ؿ الا ال رب أاكاأك  الم ربفح  ذو كاأم  الهكـ  رب .1

 .7شيْ ق١َُِٝ ٚال ٖغْ ١َُِِٝ
 عف الدمًس  الادححك  ال اد أم الذومب .2
أنو أمر فيمن زنى ولم  عن رسول كمم جم : )  8ال رب الدكل كال اد أك الدزكح عف الكطف .3

 كا ر،ب عمـ أم ، اد عف ال مد الاح زدم ف،ىم  د .  9(يحصن بجمد مائة وتغريب عام

                                                 

 (4/351الد كلح: حمى،  الد كلحو )  1
 (4/155 دن المطملبو )أاألدةمرم: 2
 (307ػ  297/ 10ا ف لدام : الم دح و )  3
 (10/307ال م ؽ و ) المرج  4
 (215المةدر ال م ؽ: ) 5
 (296(و جرادة: الجر،م  و )480ػ 475مةط ن المح ف: الدظمـ الجدمئح اإل بلمحوالكامب األكؿ و )  6
 (. 35 كرة الدكرو آ،  ) 7
 (.2/444(و ال ،كمح: المة مح المد،رو)1/488(و الرازم: مخامر الةحمحو )1/637ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 8
 (.3/171(و )2649أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو  مب ىىمدة الهمذؼ كال مرؽ كالزادحو حد،ث ) 9
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 مهةكد مف الا ر،ب فح الم   وك الد ح كاإل امد عف ال مد.ف،ككف المادن ال
: لـ ،خرج عف مادمه فح الم   كوك الد ح كاإل امد عف ال مد كلمؿ التغريب في االصطالح

 ا ىـ أف  جده فح ال مد الاح زدن ف،ىم إف لـ اكف  مده ا ر، م له كلمؿ آخركف  أف  جده وك ا ر،ب 
ماحهؽ كلك  م مف  الهةر ألف المهةكد إ،حمىه  مل اد عف األوؿ كلملكا أف الا ر،ب  1كلك فح  مده

  2كالكطف كفكؽ م مف  الهةر إف رأل اإلممـ ذلؾ.

 الفرق بين النفي والتغريب:
كلد جم  الد ح  مادن الا ر،ب فح الم   أمم فح االةطبلح فملد ح جم   مادن الاىر،د 

 د اإللمم  فح داخؿ ال مد أك خمرجىم.كالمبلحه  حان الاك  و أمم الا ر،ب فكمف  مادح احد،

 السجن:ـ 3
 السجن لغة:

  جده  جدم ح  ه كاأاح عمن عدة مامف:
 سجن بطول أحق شيءما ) د اإلظىمر ف جف الىـ أم لـ ،دىره كلـ ،ظىره كفح الحد،ث  .1

  3(من لسان
ِٞ كفح الادز،ؿ الاز،ز  4ال جف المح س .2 َئب ائسْحٔس ِٖذيّب ٜإٖي   .5ٖقٍَي 
نال إِٕ نتَبي كمم فح لكله ااملن  6ج،ف كاد فح جىدـ ككامب جمم  ألعممؿ ال جرةك  .3

 .7ايٗؿِحََ يؿٞ َفٔحني
 راد في بحثنا ىو المحبس الذي يوضع بو السجين أو المحبوس.موالمعنى ال

  8عدد ال هىم  وك المكمف الذم ،ح س ف،ه المحككـ عم،ه. السجن اصطالحا:

                                                 

 (.3/147(و ا ف عم د،ف: حمى،  ا ف عم د،فو )4/322الد كلح: حمى،  الد كلحو  مب ذكر مم ف،ه حد الزدمو) 1
هدمعو فةؿ إف كمف الزادحو (و ال ىكاح: كىؼ ال4/130لبو فةؿ ال د مف إ بلـ المرادو )األدةمرم: أ دن المطم 2
(6/92.) 
و مكلكؼ كمم أخرجه ا ف حجر الا هبلدح فح كام ه إاحمؼ (9/149)(و8746حد،ث ) الط رادح: الماجـ الك ،ر و 3

 (.10/444(و )13133المىرةو  مب ع، ن  ف عه  و حد،ث )
 (.1/326( و الرازم: مخامر الةحمح و)13/203ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 4
 (33آ،  ) ،ك ؼو كرة   5
 (19/257الهرآفو ) حكمـألالهرط ح: الجمم    6
 (7,8 كرة المط  ،فوآ،  )  7
 (15/139(و ا ف ا،م، : مجمكع ال امكم و )5/325ا ف فرحكف: ا ةرة الحكمـو )  8
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أحد الاهك مت ال مل   لمحر،  لممجرم،ف الخطر،ف أك ماامدم  وك في اصطالح القانونين
اإلجراـ كلد ،ككف مؤ دا أك لمدة ،حددوم الهم ح كلد ،جم  ماه عهك   أخرل كمألى مؿ الىمل  كال 

 1،جكز أف ادهص عف  بلث  دكات.
كال مح    ااامد ال جف فح اةطبلح ال هىم  أم المكمف الماد لمح س   ض الدظر كمف 

   ،طم أك طك،بل.الح س 

 أسير:ـ 2
 مف ال اؿ أ ر كاػأاح  ادة مامف: أسير لغة:

 .ال ةبك  الىد .1
ميًؽ.ىدة  .2 ٍمًؽ كالخي  الخى
 اله،د. .3

ِٖٚفريٙا كمده لكله ااملن: 2 المه،دك  أمم األ ،ر فىك األىًخ،ذ  َُٙ   .3ٜٕٚعُٕٛ ايٕعَّ  ٢ً ذسٔ ٘ َسهَٝٓٙ ٜٚتٝ
هىم  فح االةطبلح عف ا اامملىم فح الم   لـ ،خرج ا اامملىم عدد ال  أسير اصطالحا:

 ،ف أ رل كأ مرل فمألكلن وـ  ،ر  4فمأل ،ر وك المك كؽ مف األعدا  كلد فرؽ أ ك عمرك  ف الابل 
 المك ه،ف كال مد،  لممك ؽ مدىـ. 

ك أعامد فح وذا ال حث أف األ ،ر وك الرجؿ الذم أم كه األعدا  كوك ،هماؿ عف ل ،  
 طف فح  مح  الحرب أك مف  ،اه. ااامؽ  ملد،ف أك الك 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 (296(و جرادة: الجر،م  و )480ػ 475مةط ن المح ف: الدظمـ الجدمئح اإل بلمحوالكامب األكؿ و )  1
(و  ال ،كمح: المة مح المد،ر و 1/16( و الرازم: مخامر الةحمح و)4/19دظكر: ل مف الارب ػ )ا ف م 2
 (1/437(وآ مدم: الهممكس المح،ط و )1/14)
 (8وآ،  )اإلد مف كرة   3
 (8/45ػ الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو  كرة األد مؿ و ) 4
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 المطمب الثاني
 مشروعية الحبس

 المسألة األولى: مشروعية الحبس:
 كفاؿ الةحم   الكراـ : الح س مىركع كأدل  ذلؾ مف الهرآف الكر،ـ كمف  د  د ،ه 

 من القرآن الكريم:: أوالً 
ِْ ٖؾٜإٕ شيٜٗبسٚ٘ا ٖؾٖأََْسٗهٖٛسِٔ ٚياياٞلَتٞ ٜي٘أَتنيي ا٘يٖؿََذصي١ٖ ََٔ ْٔسيآ٥َ قولو تعالى: .1 َِْيع١ٙ َٔٓٗه ِٖ ِْٜٔٗٝ ِْ ٖؾَْفتيصْٜٗبسٚ٘ا  يًٖ ٗه

ًٛ٘س يٖٗسِٔ فيَ ٝاٙل ْٚ ٜيْحعيٌي اي   .1َؾٞ ا٘ي سٝسَٛ  ذيِت٢ي ٜيتيٛيٞؾَٖسِٔ ايُ٘يْٛ س ِٖ
 وجو الداللة:

 ،ت إل امدوف فهد  ،دت اآل،  أف عهك   الزاد،  ل ؿ دزكؿ حد الزدم كمف الح س فح ال
عف المجام  ة،مد  له مف أم ملىف كوح دالل  ةر،ح  عمن مىركع،  الح س كاهك   لمف 

 2اراكب جر،م  كأر،د حمم،  المجام  مف اداىمروم.
ِْ ٗنٌِ  قولو تعالى: .2 ِْ ٚيا٘قعسبسٚ٘ا يٖٗس ِْ ٚياْذصس سٖٚس ِْ ٚيخسذسٖٚس ٖؾَ٘قتسًٗٛ٘ا ايُ٘سْصٜ َننيي ذيْٝثس ٚيجيبتُّسٖٛس

  .3صيُبَيْ 
 وجو الداللة:

أمرت اآل،  الم مم،ف  اد اداىم  المىم  الاح أعط،ت لممىرك،ف كوح األىىر الحـر 
 هامىـ أك ااخمذوـ أ رل أك حةروـ  مادن  جدىـ أك محمةراىـ كالا ،،ؽ عم،ىـ كوك مم 

 كوك مم ،ا ؽ م  المادن االةطبلحح لمح س.  4جم   ه ا ف ك ،ر كالرازم
ْٚ ٜسصيًٞ سٛ٘ا ِٖإِْٜ قولو تعالى: .3 َْٜض ٖؾسيًَدا ِٖٕ ٜسٖكتًِٗٛ٘ا ِٖ َيفسٛيٖ٘س ٚيٜيْسعيْٕٛي َؾٞ اٖي ًٛ٘ي ٚي َِٜسٕٛي اي ِْ ُيَ جيزيا٤ اٞيَذٜٔي ٜسريَ ٕٞعي ِْٖٜبَٜٜٗ ْٚ تسٖك

ِْ َؾٞ ٌٟ َؾٞ ايبّْْٝيَ ٚييٖٗس ِْ َخْز َْٜض ذيَيٖو يٖٗس ْٛ٘ا ََٔي اٖي ْٚ ٜسٖٓؿ ْٔ َخالُف ِٖ َْجسًٗٗسِ َٔ ٌِ ٚيِٖ  .5اآلَخ ي٠َ  يذياٌب  يَعٝ

                                                 

 (15 كرة الد م و آ،  )  1
ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف (و 84/ 5( و الهرط ح : أحكمـ الهرآف الكر،ـ والد م  )68)/2و   ،د لطب: فح ظبلؿ الهرآف  2

 (.611ػ1/610)الاظ،ـو
 (5 كرة الاك  و آ،  )  3
 (1/2178(و الرازم: ا  ،ر الرازمو )4/114ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 4
 (33 كرة الممئدةو آ،  ) 5
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 وجو الداللة:
و كوك ذات المادن الذم جم   ه الرازم فح لكله الد ح د ،ه عف 1الد ح وك ال جف

جم،  األرض أم ح  ه. فملمح كس ال ،دا    ىح  مف ط، مت الدد،م كلذااىمو كال ،رل أحدان 
  2مف أح م ه.

،ا ؽ م  المادن االةطبلحح لمح س ف كا  كمف الد ح  مادح الح س أك اإل امد فىذا 
 الذم ،ادح اه،،د الحر، .

ِْ ٖؾصسّبٚا اي٘ٛيثيَمي ٖؾإََِٜ َيَْٓ ِي قولو تعالى: .4 ِس اٞيَذٜٔي ٖنٖؿ سٚا ٖؾضيْ بي ائ ٖقََب ذيِت٢ ٜإذيا ِْٖثخيٓتسُسٖٛس ْعبس ٚيإََِٜ ٖؾٜإذا ٖيَكٝتس

َيٖيَ ذيَيٖو ْٚزيا ًٗٛي ِيْعضيٗهِ َِ يْعٝض ٚياٞيَذٜٔي ٗقتًَٗٛا َؾٞ  َؾبيا٤ ذيِت٢ تيضيعي ا٘يريْ بس ِٖ ِْ ٚيٖيَهٔ يِّٝيْ  ًٞ٘س ٖيَْتيصي ي ََْٓٗس ْٛ ٜيصي٤َ اي ٚيٖي

ِْ ًَٞ٘ ؾًٖٖٔ ٜسَضٌِ ِٖ ُْيَيٖٗس   .3فيَ ٌٜٝ اي
 وجو الداللة:

   4دلت اآل،  الكر،م  عمن جكاز أ ر الم مم،ف ألعدائىـ كاأل ر ،ادح ال جف.
ِس ايُ٘يْٛ س َذنيي اي٘ٛيص١ََِٝ اثْٓيَٕٜ ذيٚيا  يْبٍٝ َٔ ََٜ قولو تعالى: .5 ِْ ٜإذيا ذيضي ي ِٖذيبيٗن ِْ ِّٖٜٗيَ اٞيَذٜٔي آَيٓسٛ٘ا شيٗيَدي٠ٗ ِيَْٝٓٗه ٓٗه

َْٛ  تيْرَ سسْٛيٗسُيَ ََ َْٜض ٖؾٖأصيَِيْتٗهِ ََّصٝ ي١ٗ ايُ٘ي ِْ َؾٞ اٖي ِْ ضي يِْتس ْٕ ِْٖتس ِْ ٜإ ْٔ ٖغْٜٝ ٗن ْٚ آخي يإٜ ََ ٔ ِيْعَب ايِصاٖل٠َ ِٖ

ًَٛ٘ ٜإ ِس شيٗيَدي٠ٖ اي ْٛ ٖنَٕي ذيا ٗق ِْي٢ ٚياٖل ْي٘هتس ََِ٘ ثيُيًَٓ ٚيٖي ِْ اٖل ْيْصتيٜ ٟ  َْتيْ تس ًَٛ٘ ٜإٕٜ ا   .5َِْ ٜإًذا يَُٞٔي اآلثََُنييؾٖٝس٘كسَُيَٕٜ ََِي
 وجو الداللة:

ل  كوذه اآل،  أةؿ فح ح س مف كجب عم،ه حؽ حان اه  مده الاكف،  كوح دال
  6كا ح  عمن مىركع،  الح س لماىم  أك الاحه،ؽ لما ،ف كالا  ت.

ِْٜٝٗٔ ٚي قولو تعالى: .6 َْٝ٘ ٚيٜإاٞل تيْصٜ ْف  يٓٔٞ ٖنْٝبيٖسِٔ ِْٖصبس ٜإٖي َََُِ ٜيْب سْٛيَٓٞ ٜإٖي  ِٞ َئب ائسْحٔس ِٖذيّب ٜإٖي ِٖٗنٔ َٔٔي ٖقٍَي 

ًََٖنيي  .7ا٘يحيَ

                                                 

 (.72ػ  2/67)ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو(و 6/152و الممئدة و ) الهرط ح : الجمم  ألحكمـ الهرآف 1
 (.1/1650الرازم: ا  ،ر الرازمو ) 2
 (4 كرة محمدو آ،  )  3
ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف  (1/526(و الةم كدح: ا  ،ر آ،مت األحكمـ و )16/226الهرآف و ) ألحكمـالهرط ح: الجمم   4

 (.210ػ  4/208)الاظ،ـو
 (.106الممئدةو آ،  )  كرة  5
(وال خمرم: ةح،و 155ػ  2/153)ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو (و6/352الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف و ) 6

 (.3/1022ال خمرم و  مب لكؿ هللا ااملن )
 (.33 كرة ،ك ؼوآ،  )  7
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 وجو الداللة:
الذم أخامر ال جف م   لكر،م  فح مارض المدح لمد ح ،ك ؼ جم ت اآل،  ا

مىهاه كاعا ره أوكف مف الكلكع فح جر،م  الزدم فإف كمف الح س لم رم  م محم خى،  الكلكع فح 
 1الجر،م  فىك فح حؽ مف اعادل كاجمكز أكلن لة،مد  المجام  مف ىركره.

 من السنة النبوية: :ثانياً 
قال سفيان عرضو يقول مطمتني  .جد يحل عقوبتو وعرضو()لي الوا ويذكر عن النبي  .0

 . 2وعقوبتو الحبس
 وجو الداللة:

جم  فح ىرح ال خمرم لىذا الحد،ث ") لح الكاجد(  وك مطؿ الهمدر عمن ل م  د،ده 
ف،حؿ أم ، مح لةمحب الد،ف عر ه  أف ،ذكر مطمه كعدـ كفمئه كالارض وك مك   المدح 

كوح ال جف" كفح وذا دالل  ةر،ح   مىركع،  ح س الرجؿ أك الذـ مف اإلد مف كعهك اه 
 3المممطؿ ا ا، م  لمد،ف.

: )إذا أمسك الرجل الرجل وقتمو اآلخر يقتل  قال قال رسول هللا  ما جاء عن بن عمر .4
  4الذي قتل ويحبس الذي أمسك(.

 وجو الداللة:
لمؿ  ح س   الحد،ث دالل  عمن ح س مف فاؿ مم ،ها ح الح س  دل،ؿ أف الر كؿ

 5مف أم ؾ المهاكؿ.
ِه َأنَّ النبي  .3  6َحَبَس َرُجاًل في ُتْيَمٍة. َعْن َبْيِز ْبِن َحِكيٍم َعْن َأِبيِو َعْن َجدِّ

 وجو الداللة:
أف الر كؿ الكر،ـ لد ح س رجبل لماحه،ؽ ماه كفح  اض الركا،مت ل مع  مف الدىمر 

  إ،همؼ الماىـ لماحه،ؽ كالا  ت عدد  ـ أخمن   ،مه  اد ذلؾ كوح إىمرة ةر،ح  عمن مىركع،
 7الىؾ كالر،  .

                                                 

 (.2/625) ،ر الهرآف الاظ،ـو(و ا ف ك ،ر: ا 9/184: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـ و  كرة ،ك ؼ )الهرط ح 1
 (.3/118أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو  مب لةمحب الحؽ مهمؿ و)  2
 (.5/62ا ف حجر: فاو ال مرمو  مب لةمحب الحؽ مهمؿ و) 3
(و ةححه ا ف الهطمف كمم جم  فح إاحمؼ 8/90(و) 16029ال ،ىهح: ال دف الك رلو  مب الرجؿ ،ح سو حد،ث ) 4

 (. 9/19(و )10299مع،ؿ  ف أم، و حد،ث )المىرة أل ف حجرو  مب ا م
 (.5/392الةدامدح:   ؿ ال بلـو  مب عهك   مف أعمف عمن الهاؿو ) 5
(و كةححه الحمكـ فح كام ه الم ادرؾ عمن 3/314(و )3630 دف ا ك داكدو  مب فح الح س فح الد،فو حد،ث ) 6

 (.4/114(و )7063الةح،ح،فو  كامب األحكمـو حد،ث )
و ) الا،دح: عمدة 7  (.9/176الهمرم فح ىرح ةح،و ال خمرمو  مب الر ط كالح س فح الحـر
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  1حبس في تيمة ساعة من نيار ثم خمى عنو. ما ذكر أن رسول هللا  .2
 ووقع في أحكام ابن زياد عن الفقيو أبي صالح عن أيوب بن سميمان أن رسول هللا 
باع  سجن رجال أعتق شركا لو في عبد فأوجب عميو استتمام عتقو قال في الحديث حتى

  2غنيمة لو.

 من اآلثار: ًا:ثالث 
لد  جف الحط،ئ  عمن الىجك ك جف   ام عمن  ؤاله عف    ت أف عمر  ف الخطمب  .1

  3الذار،مت كالمر بلت كالدمزعمت كى ىىف.
 ةم ئ  ف حمرث ككمف مف لةكص  دح ام،ـ. ك جف عمح  ف أ ح طملب   جف ع ممف  .2

  فح الككف و ك جف ع د هللا  ف الز ،ر  فح مك  ك جف أ، م فح  جف عمـر محمد  ف
  4الحد ،  إذ اماد  مف  ،ااه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(و كلمؿ عده األل مدح فح إركا  ال م،ؿو  مب إده ةمن هللا 4/328الد مئح:  دف الد مئح و  مب الح س فح اىم  ) 1
مف   حمكـ و كال ،ىهو كالح كالارمذمو  الد مئح(و أخرجه أحمد و كأ ك داكد و ككذا 8/55(و )2394عم،ه ك مـو حد،ث )

:  حد،ث ح ف و كلد ركل إ ممع،ؿ  ف الارمذمطر،ؽ مامر عف  ىز  ف حك،ـ  ف مامك،  عف أ ،ه عف جده  ه. كلمؿ 
 إ راو،ـ عف  ىز  ف حك،ـ وذا.

(وا ف اله،ـ الجكز، : زاد 5/327(وا ف فرحكف: ا ةرة الحكمـ و)6/657(و )8ا ف الممهف: ال در المد،رو حد،ث ) 2
 (.5/5ح ودل خ،ر الا مدو )المامد ف

 (.2/454(و ما،ف الحكمـ و )5/327ا ف فرحكف: ا ةرة الحكمـو )  3
ا ف فرحكف: ا ةرة الحكمـ فح أةكؿ االل ،  كمدمول الحكمـو فةؿ فح عهك   الهم ح إذا حكـ  ملجكر  4
(و ا ف 4/183م  وكامىه )(و الهرافح:ال ركؽ 7/341(و أدكار ال ركؽو ال رؽ  ،ف لمعدة مم ،ىرع مف الح س 5/326)

 (.1/195األزرؽ:  دائ  ال مؾ فح ط مئ  الممؾ الم أل  ال مد،  )
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 المطمب الثالث
 أنواع الحبس في الشريعة اإلسالمية

 :وفيو فرعان
 الح س الااز،رم  األول: الفرع

 لئل ا، مؽ الح س الفرع الثاني:

 : الحبس التعزيري الفرع األول
 :1اح  ادة مامفالااز،ر فح الم   مف ال اؿ عزر كاأ

 عزر  مادن المه كأعمده.
 كعزره عف الىح   مادن مداه كرده.

 كعزره عمن فرائض الد،ف أم عرفه  ىم ككل ه عم،ىم.
 كعزره  مادن عمل ه  مم دكف الحد.

َسٚ :كاأاح  مادن عظمه ككلره كأعمده كلكاه كدةره كمده لكله ااملن َيفسٛيََ٘ ٚيتسعئز ًَٞ٘ ٚي ََٓسٛا ََِي ٙس َيتسْؤ

ٚٙس ٚيتسٛيقِّ س
2. 

 والمعنى المراد في بحثنا ىو العقوبة بما دون الحد.
 التعزير اصطالحا:

أك"عهك    ،ر مهدرة ىرعم اجب حهم   أك آلدمح فح كؿ  3"وك اأد،ب عمن ذدب ال حد ف،ه كال ك مرة".
 4ماة،  ل،س ف،ىم حد كال ك مرة  مل م".

 عمن ماة،  ال حد ف،ىم كال ك مرة(.)الاهك   إلد مف  وعمى ذلك فأن التعزير ىو
 مشروعية الحبس لمتعزير:

 كلد ا ادؿ عمن مىركع،  الح س الااز،رم  مألدل  الامل، :
 القرآن الكريم: :أوالً 

ِْ ٖؾٜإٕ شيٜٗبس :قولو تعالى .1 َِْيع١ٙ َٔٓٗه ِٖ ِْٜٔٗٝ ِْ ٖؾَْفتيصْٜٗبسٚ٘ا  يًٖ ٚ٘ا ٖؾٖأََْسٗهٖٛسِٔ ٚياياٞلَتٞ ٜي٘أَتنيي ا٘يٖؿََذصي١ٖ ََٔ ْٔسيآ٥َٗه

ًٛ٘س يٖٗسِٔ فيَ ٝاٙل ْٚ ٜيْحعيٌي اي   .5َؾٞ ا٘ي سٝسَٛ  ذيِت٢ي ٜيتيٛيٞؾَٖسِٔ ايُ٘يْٛ س ِٖ
                                                 

 (.1/467) (و ال ،كمح: المة مح المد،رو4/561ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 1
 (.9 كرة ال اووآ،  ) 2
 (.4/191الىر ،دح: م دح المحامجو) 3
 (.7/119( ا ف الىممـ: فاو الهد،رو )7/33مئ و )(والكم مدح:  دائ  الةد9/36ال رخ ح: الم  كطو ) 4
 (.15 كرة الد م وآ،  ) 5
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 وجو الداللة:
أف هللا عز كجؿ لد ىرع الح س كاأد،ب لمزاد،  عمن جر،ماىم الاح لـ ،كف ف،ىم عهك   

دن مىركع،  الح س الااز،رم لمجر،م  مهدرة فح كلاىم كالذم د خ  حد الزدم )الرجـ(.كوك مم ،ا
 1الاح ال حد ف،ىم أك ك مرة.

ًََ٘ ؾٖٗسٛي جيزياؤسٙس ٖنذيَيٖو ْيْحٜزٟ ايٞعَيََُنيي :قولو تعالى .2 َيْذ  .2ٖقَٗيٛ٘ا جيزيآؤسٙس َئ ٚسَجبي َؾٞ 
 وجو الداللة:

 ح،ث كمف ال مرؽ ،ؤخذ أ ،را أك اهرر اآل،  الكر،م  الما   فح د،ف الد ح ،اهكب 
 كاهك   له عمن جر،ماه. 3رل،هم أك رو،د  فح مهم ؿ مم ، رؽ

 السنة النبوية: ثانيًا: من
  4) لي الواجد يحل عقوبتو وعرضو ( ما روي عن النبي  .0

 وجو الداللة:
 5لد أحؿ  جف المممطؿ م  لدراه عمن  داد الد،ف كاهك   ااز،ر،  له. أف الر كؿ 

لرجل وقتمو اآلخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي )إذا أمسك الرجل ا ما روي عن النبي  .4
  6أمسك(.

 وجو الداللة:
لد لمؿ  دؿ الحد،ث عمن ح س مف فاؿ مم ،ها ،ه الح س  دل،ؿ أف الر كؿ 

 7 ح س مف أم ؾ المهاكؿ مف أجؿ لامه كوذه عهك   ااز،ر،  ح،ث ال جد ف،ىم كال لةمص.
 :لإلستيثاق : الحبسالفرع الثاني

حكممه.وواإلستيثاق لغة:    8ك مف الك مؽ أم ىد الىح  كا 

                                                 

 (.611ػ 1/610)(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو73ػ 6/70: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـ و كرة الد م  )الهرط ح 1
 (75 كرة ،ك ؼوآ،  ) 2
ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف  (و4/333ؿ الهرآفو )(ولطب: فح ظبل9/234الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 3

 (.636ػ 2/635)الاظ،ـو
 (.73  ؽ اخر،جه ص )  4
 (.5/62ا ف حجر: فاو ال مرمو ) 5
 (.73  ؽ اخر،جه ص )  6
 (.3/242الةدامدح:   ؿ ال بلـو كامب الجدم،مت ) 7
 ،كمح: المة مح المد،رو (و ال10/371(و ا ف مدظكر: ل مف الاربو )1/1197ا مدم: الهممكس المح،طو ) 8
(2/647.) 
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الىربو ال  وك ااك،ؽ الىخص كمداه مف الاةرؼ  د  ه  هةد اال ا، مؽ ك ممف عدـ واصطالحا:
 .1 هةد الااز،ر كالاهك  

  ويرجع سبب الحبس االستيثاقي لألسباب التالية:
الىخص كذلؾ  ااك،ؽ  2الذم ،كىؼ  ه مم كرا  الىخص بسبب التيمة أو حبس االستظيار:

مف حؽ هللاو كذوب ال هىم  إلن اعا مر  ذم الر،   عف الاةرؼ  د  ه حان ،ا ،ف أمره ف،مم ادعح عم،ه
الح س لماىم  مف ال ،م   الامدل  إذا اأ،دت الاىم   هر،د  لك،  أك ظىرت أممرات الر،   عمن الماىـ أك 

 3عرؼ  مل جكرو

 الحبس لالستيثاق:
 بالتالي: وقد استدل الفقياء عمى مشروعيتو

 من القرآن الكريم:: أوالً 
   .4حت سَُْٛٗ َٔ ِعب ايصال٠ قولو تعالى .1

 وجو الداللة:
مم دامت ودمؾ  5كمم ذكر  م هم  أده ، ادؿ مف وذه اآل،  مىركع،  الح س لماىم 

 لرائف لك، .

 من السنة النبوية: :ثانياً 
ِه َأنَّ  .0  6َحَبَس َرُجاًل في ُتْيَمٍة. النبي  َعْن َبْيِز ْبِن َحِكيٍم َعْن َأِبيِو َعْن َجدِّ

 وجو الداللة:
أف الر كؿ الكر،ـ لد ح س رجبل لماحه،ؽ ماه  ـ أخمن   ،مه  اد ذلؾ كوح إىمرة 

 7ةر،ح  عمن مىركع،  إ،همؼ الماىـ لماحه،ؽ كالا  ت عدد الىؾ كالر،  .

                                                 

(و  407/ 1( و ا ف فرحكف: ا ةرة الحكمـ) 65/  7( و الكم مدح:  دائ  الةدمئ ) 286/  1الكرا ، ح: ال ركؽ )  1
 (. 6/352الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف )

 (.1/407ألحكمـو )(و ا ف فرحكف: ا ةرة ا1/286(و الكرا ، ح: ال ركؽو )7/65الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 2
(والممكردم: األحكمـ 306ك3/279(و الد كلح: حمى،  الد كلحو )88ػ  4/76ا ف عم د،ف: حمى،  ا ف عم د،ف )3

 (.9/328(و ا ف لدام : الم دحو )219ال مطمد،  و)
 (.106 كرة الممئدةوآ،  ) 4
و ال خمرم: ةح،و ال خمرمو  مب (2/451(و لطب: فح ظبلؿ الهرآفو )6/345الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو ) 5

 (.3/1022لكؿ هللا ااملن )
 (.73  ؽ اخر،جه ص ) 6
و ) 7  (.9/176الا،دح: عمدة الهمرم فح ىرح ةح،و ال خمرمو  مب الر ط كالح س فح الحـر
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 : الحبس لالحتراز
 االحتراز في المغة :

 و كحرزه أم  ملغ فح ح ظهو كاحارز أم اكلمه ف،ككف مف ال اؿ حرز أم الح ظ كالة،مد
 1.اكل،من  االحاراز الاح ظ عمن الىح 

 : الاح ظ لممةمح  الامم  عمن مف ،اكل  حدكث  رر  اركه كالاالحتراز في االصطالح
 2.، امـز مده كجكد اىم 

  ال  مة  ا،ده احارازان مف أذاهو كح س د م ح س الامئف الذم ، ر الدمس وذكر من أمثمتو:
كاده ح مدة الح س االحارازم  زكاؿ مكج هو  ال  ح كة ،مدىـ اح ظمن عم،ىـ مف المىمرك  فح

  رر مف إطبلؽ المح كس أك األ ،ر. ك مالطمئدمف إلن أده لف ،حدث

 :الحبس بقصد تنفيذ العقوبة
 فإذا حمؿ دكف اد ،ذ الاهك   المحكـك  ىم أمر عمرض أرجئ الاد ،ذ إلن أف ،زكؿ الاذرو إذا

 3.خ،ؼ ورب المطمكب اد ،ذ الاهك   عم،هو جمز ح  ه

و كالحممؿ كالد  م  كالمر  و كالمظدكف حممىم حان ا ا رأو كالمجركح 4كأف ،ؤخر المر،ض
 5.،ةحكا كالم ركبو كال كراف حان

                                                 

(و ا ف مدظكر: ل مف الاربو 1/166( وا راو،ـ مةط ن: الماجـ الك ،طو )1/653ا مدم: الهممكس المح،طو ) 1
 (.1/129(و ال ،كمح: المة مح المد،رو )5/333)
(و الاا، ح: المك كع  الجدمئ،  4/127(والىر ،دح: م دح المحامج ػ )9/101ا ف م مو: الم دع ىرح المهد  ػ ) 2

 (و مجمكع  مف الاممم : المك كع  ال هى،  الكك،ا،  ػ ) (1/312اإل بلم،  المهمرد  ػ )
 (.  206/  5(و كالمدكد  ) 133/  4األدةمرم:أ دن المطملب)  (و زكر،م 16/ 4الدر المخامر كحمى،اه) 3
(و الهم،ك ح:  173/  8(وا ف لدام : الم دح)  438/  2(و ا ف رىد:  دا،  المجاىد)  295/  1الكرا ، ح: ال ركؽ)  4

 (.  120/  7(و الىككمدح: د،ؿ األكطمر)  183/  4حمى،  الهم،ك ح) 
 ( .171/  8(و ا ف لدام : الم دح )  322) / 4ر: الىرح الك ،ر (والدرد، 16/  4الدر المخامر)  5
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 المبحث الثاني

 حبس الزوجب متعمقالتفريق بين الزوجين لسبب 
 
 

 وفيو أربعة مطالب:

 التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج: ولالمطمب األ 

 التفريق بين الزوجين بسبب غيبة الزوج: المطمب الثاني

 التفريق بين الزوجين بسبب العيوب: المطمب الثالث

 التفريق بين الزوجين بسبب ردة الزوج: المطمب الرابع
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 المطمب األول
 التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج

 ألولى: التفريق بسبب اإلعسار بالنفقة:المسألة ا
يَٝسَٓؿْل ذسٚ فيعي١ُ اا ؽ ال هىم  عمن أف الد ه  كاج   لمزكج  عمن زكجىم لهكؿ هللا   حمده كااملن: 

ًٞ٘س ْي٘ؿًسَ ٜإٞيَ َيَ آتي ـس اي ًٞ٘س ٖيَ ٜسهًِّٖ َََُِ آتيَٙس اي َْٜزقٗ٘س ٖؾً٘ٝسَٓؿْل   َْ٘ٝ َي  يًٖ ًٞ٘س ِيْعبي  سْسٝ  ٜسْسً أَٔ فيعيتََ٘ ٚيَئ ٗقَب َٖيَ فيٝيْحعيٌس اي
و كلكدىم 1

ل،دت  هدرة الزكج كاىارطكا أف اح س لحؽ زكجىم فح مهم م  الد ه  عمن أف اىمؿ الد ه  كؿ مم احامج 
 2إل،ه الزكج  مف ك مئؿ ما،ىاىم كح،ماىم مف طامـ كىراب ك ذا  كل مس ك ،ره.

 ملد ه  كر ،ت الزكج   ملمهمـ ماه فبل ا ر،ؽ أك ف خ أمم إذا  عمن أف الزكج إذا أع ر 3كاا ؽ ال هىم 
أع ر ل جده أك اماد  عف اإلد مؽ عم،ىم م  ، مره حمؿ  جده فهد اخامؼ ال هىم  وؿ لىم الحؽ فح 

 طمب الا ر،ؽ    ب ذلؾ عمن مذو ،ف:

 :األولالمذىب 
ذف لمزكج   مال اداد  عدـ جكاز طمب الزكج  الا ر،ؽ إلع مر زكجىم كعدـ د هاه عم،ىمو ك،أ

ال أد هت مف مملىم كرجات  ه عمن الزكجو كوك مذوب الحد ،  كأوؿ  عمن الزكج إف كمدت فه،رة كا 
. فإف لـ اجد مف ا اد،ف مده كمدت د هاىم كاج   عمن مف ،جب عم،ه أف ،د ؽ عم،ىم لك لـ 4الظمور

م إذا كمدت مك رة فاجب عم،ىم فح اكف مازكج  ك،يٍرجى ي  ه عمن الزكج إذا أ، ر إذا كمدت ما رةو أم
 مملىم كاككف د،دم عمن الزكج ،دفاه إذا أ، ر.

 :الثانيالمذىب 
،جكز لمزكج  طمب الا ر،ؽ لادـ اإلد مؽ حان كلك كمدت مك رة ذات ممؿو كوك مذوب لممملك،  

 ىم الجكع كالىمفا،  كالحدم م  كلكدىـ ل،دكا اإلع مر  ملاجز عف اكف،ر األى،م  ال ركر،  الاح ،دف  
  5كالارل أمم مم ال ااكلؼ الح،مة عم،ىم كملكممل،مت فبل ،حؽ لمزكج  طمب الا ر،ؽ  ىم.

 
 

                                                 

 (.7 كرة الطبلؽوآ،  ) 1
(و 3/426(و الىر ،دح: م دح المحامج و )5/574(و الحطمب: مكاوب الجم،ؿ و)4/23الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و ) 2

 (.231/ 9ا ف لدام : الم دحو )
 (.17/148 دحو )(و ا ف لدام : الم2/163الى،رازم: المىذبو ) 3
: المحمن و) (و1/550(و الى،خ دظمـ : ال امكم الىدد،  و)3/329المر ،مدح:الىدا،  و) 4  (.9/458ا ف حـز
 (.7/573(و ا ف لدام : الم دح و)3/442(و الىر ،دح: م دح المحامج و)2/518الدرد،ر: الىرح الك ،ر و) 5
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 أدلة المذاىب:
 :األولأدلة المذىب 

 من القرآن الكريم: :أوالً 
َْٜزقٗ٘س ٖؾً٘ٝسَٓؿْل ََ قول هللا سبحانو وتعالى: .1  َْ٘ٝ َي  يًٖ ًٞ٘س يَٝسَٓؿْل ذسٚ فيعي١ُ َٔٔ فيعيتََ٘ ٚيَئ ٗقَب ـس اي ًٞ٘س ٖيَ ٜسهًِّٖ َُِ آتيَٙس اي

ًٞ٘س ِيْعبي  سْسٝ  ٜسْسً ا  .1ْي٘ؿًسَ ٜإٞيَ َيَ آتيَٖيَ فيٝيْحعيٌس اي
 وجو الداللة:

أمرت اآل،  األزكاج  مإلد مؽ عمن زكجماىـ كجامت ال م ط فح ذلؾ مهدرة الزكج 
 2لا ر ، را.كح ت عمن الم ممح  كالة ر عمن الما ر لاؿ هللا ،جاؿ له  اد ا

ًٞ٘س  قولو تعالى: .2 ِس اي َٜٗٓ ِْ ٜإٕ ٜيٗهْٛسٛا ٗؾٖك يا٤ ٜسْػ ِْ ٚيإَٜي٥ََٗه ْٔ َ  يََدٗن ِْ ٚيايِصََيَرنيي ََ ََي٢ ََٓٗه ٚيَِْٖهرسٛا ا٘يأٖٜي

ٌِ ًٞ٘س ٚياَفٌع  يًَٝ ًََ٘ ٚياي   .3ََٔ ٖؾْض
 وجو الداللة:       

ف كمدكا فهرا  كفح ذلؾ أف هللا عز كجؿ حث الم مم،ف عمن ازك،ل ع مده الةم لح،ف كا 
إ همط العا مر المهدرة الممل،  حمجزا أممـ ا ادا  ح،مة زكج،  فمف  مب أكلن أف ال ااا ر 

 4المهدرة الممل،     م فح إدىم  ح،مة زكج،  لمئم .
ِْ ٚيٜإٕ ٖنَٕي ذسٚ  سْس ي٠ُ ؾٖٓيَع ي٠ٚ ٜإٖي٢ َيْٝسي ي٠ُ ٚيِٖٕ تيصيِبٗقٛ٘ا  وقولو سبحانو وتعالى: .3 ِْ ٜإٕ ٗنٓتس خيٌْٝ  ٞيٗه

ًُٖسٕٛي  .5تيْع
 وجو الداللة:

حث الىمرع عمن الة ر عمن الما ر كالاةدؽ عم،ه  مإلع م  فممم ،حـر الزكج مف 
وذا الاكج،ه فإف كمف ما را فمف األكلن إع مئه مف ا امت الد ه  كالاةدؽ عمن أومىم  دال مف 

 6الا ر،ؽ  ،ده ك ،ف زكجاه.

                                                 

 (.7 كرة الطبلؽو آ،  ) 1
 (.  472ػ4/470(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )134ػ 18/133هرآفو )الهرط ح: الجمم  ألحكمـ ال 2
 (.32 كرة الدكرو آ،  ) 3
 (.3/349(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )204ػ 11/201الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو ) 4
 (.280 كرة ال هرةو آ،  ) 5
 (.444ػ 1/443ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )(و ا ف 329ػ 3/326الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو ) 6
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 ول:من المعق :ثانياً 
أده فرؽ  ،ف امرأة كزكجىم    ب  كمف فح الةحم   المك ر كالما ر كلـ ،ارؼ عف الد ح  .1

 ذلؾو كفىمت الد م  كذلؾ أف الة ر أف ؿ كأكلن.
إف فح ف خ الزكاج إ طمال لحهىم  ملكم،  كفح األمر  مال اداد  اأخ،را لحهىم كوك أوكف مف  .2

 اإل طمؿ فكمف أكلن.
 :الثانيأدلة المذىب 
 باألدلة التالية: الثانيأصحاب المذىب  ويحتج

 من القرآن الكريم: :أوالً 
ِْ ِٖٕ تي٘أخسذسٚ٘ا  قول هللا سبحانو وتعالى: .1 ْٚ تيْسٜ ٌٜح َِٜإْذسيَٕٝ ٚياٖل ٜيَرٌّ ٖيٗه َُِيْع سُٚف ِٖ ٕٞاٖلمس َيِ تيَٕٜ ٖؾٜإَْسيَٚى  اي

ََِ٘ تًَٖ٘وََُِآ آتيْٝتسُسٖٛسِٔ شي٦ًَْٝ ٜإاٞل ِٖٕ ٜيخيَٖؾَ ِٖاٞل  ُٝيَ ا٘ؾتيبيْ   ُٜٗيَ َؾ ًَٛ٘ ٖؾاٖل جسٓيَ ي  يًْٖٝ ُٝيَ ذسبسٚدي اي ِْ ِٖاٞل ٜسَك ْٕ َخ٘ؿتس ًَٛ٘ ٖؾٜإ ُٝيَ ذسبسٚدي اي  ٜسَك

ِس ايٞعَيَُسٕٛي ْٖٚيا٦َٖو ٖس ًَٛ٘ ٖؾٗأ ًَٛ٘ ٖؾاٖل تيْعتيبسٖٚيَ ٚيَئ ٜيتيعيِب ذسبسٚدي اي ذسبسٚدس اي
1. 

 وجو الداللة:
ف اإلم مؾ ،جب أف ،ككف  ملماركؼ كل،س مف الماركؼ أف اارؾ ح،ث  ،دت اآل،  أ

 2 دكف د ه  فاا،ف الا ر،و  إح مف.
َُِيْع سُٚف ٚياٖل تسَُْسقولو تعالى:  .2 ْٚ فئ ذسٖٛسِٔ  ِس ايِٓسي٤َ ٖؾ يًْٖػٔي ِٖجيًٖٗسِٔ ٖؾٖأََْسٗهٖٛسِٔ َُِيْع سُٚف ِٖ ٗهٖٛسِٔ ٚيٜإذيا طًٖٞ٘كتس

ًَا ٞيتيْعتيبسٚ ًَٛ٘  يًَْٖٝض يا َي اي ًَٛ٘ ٖسزسًٚا ٚياْذٗن سٚ٘ا َْعُْي ِي ْي٘ؿسي٘س ٚياٖل تيِتَخذسٚي٘ا آٜيََ  اي ٌْ ذيَيٖو ٖؾٖكْب ظًٖٖ ِْ ٚيَيَ ِْٖزيٍي ٘ا ٚيَئ ٜي٘ؿعي ٗه

ًٛ٘ي َِٗهٌٔ شي ًُٖسٛ٘ا ِِٖٕ اي ًٛ٘ي ٚياْ  ََِ٘ ٚياِتٗكٛ٘ا اي ِْ َٔٔي ا٘يَهتيََب ٚيا٘يَرهُ٘ي١َ ٜيَعٗعٗهِ  ٌِ يًْٖٝٗه  ٤ُْٞ.3  يًَٝ
 وجو الداللة:

مد  هللا عز كجؿ اإل رار  ملزكج  كعد اإلم مؾ ألجؿ اإل رار  ملزكج  ظممم 
  4كالما ر الذم ال ، اط،  أف ،د ؽ عمن زكجاه كمف م مرا كمااد،م.

ِْ ِٖٕ تيٜ ثسٛ٘ا ايٓٔسي٤َ ٖنْ ًَٖ قولو تعالى: .3 ِّٖٜٗيَ اٞيَذٜٔي آَيٓسٛ٘ا اٖل ٜيَرٌّ ٖيٗه ٚياٖل تيْعضسًٖٗٛسِٔ َيتيْذٖي سٛ٘ا َِ يْعٜض َيآ آتيْٝتسُسٖٛسِٔ  ٜيَ 

ْٖتسُسٖٛسِٔ ٖؾعيسي٢ ِٖٕ تي٘ه يٖسٛ٘ا شي َٝ٘ خيًْٝ ا ٜإاٞل ِٖٕ ٜي٘أَتنيي َِٖؿََذصي١ُ َّ ئٝٓي١ُ ٚي يََش سٖٚسِٔ ََِيُ٘يْع سَٚف ٖؾٜإٕ ٖنٜ  ًٛ٘س َؾ ٦ًَْٝ ٚيٜيْحعيٌي اي

 .5ٖنَثرًيا
                                                 

 (.229 كرة ال هرةوآ،  ) 1
 (.1/368)ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو (و128ػ 3/110الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف و ) 2
 (.231 كرة ال هرةو آ،  ) 3
 .(1/380) وا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـ (و136ػ 3/134الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف و ) 4
 (.19 كرة الد م و آ،  ) 5
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 وجو الداللة:
ا كمف ع ؿ الزكج  مف أجؿ ا اذاؿ مملىم محرمم فمف  مب أكلن احر،ـ مد  د هاىم إذ

 1حان ال اجد الزكج  مم اد ؽ  ه عمن د  ىم أك ،ا ىم عف ال ؤاؿ.
ّٞ ٗقٌ يِّٖأزْٚياَجٖو ٜإٕ ٗنٓتسِٔ تسٜ ْدٕي ا٘يريٝي٠َٖ ايبّْْٝيَ ٚيزٜٜٓيتيٗيَ ٖؾتيعيَٖيْٝ قولو تعالى: .4 ِّٖٜٗيَ ايَِٓ  ٔي َِٗئتْعٗهِٔ ٚيِٗفئ ْذٗهِٔ ٜيَ 

 .2في ياًذَ جيًََُٝٙ
 وجو الداللة:

أك حت اآل،  إلن اعا مر رأم المرأة فح ا امرار الح،مة الزكج،   ر ـ إع مر الزكج 
اخ،،ر أزكاجه  مل هم  ماه ر ـ  ،ؽ الحمؿ أك   إلرار الىمرع كطم ه مف الر كؿ الكر،ـ 

   3الا ر،و  إح مف كوك الطبلؽ.

 من السنة النبوية: :ثانياً 
 4)ال ضرر وال ضرار(. قول الرسول  .0

 وجو الداللة:
كا و أف ال رر ،محؽ  ملزكج  دا،ج  لادـ اإلد مؽ عم،ىم فكجب رف  ال رر إمم 

  مإلد مؽ أك الطبلؽ.

 من األثر:: ثالثاً 
أن يأخذوىم بأن عن عمر رضي هللا عنو أنو كتب إلى أمراء األجناد في رجال غابوا عن نسائيم ـ 4

  5.ينفقوا أو يطمقوا فإن طمقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا

                                                 

 .(616ػ 1/614)ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو (و84ػ 4/80الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف و) 1
 (.28 كرة األحزابوآ،  ) 2
 .(583ػ 3/581)ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو (و138ػ 14/132الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف و ) 3
 (.6ص )   ؽ اخر،جه  4
(و كأخرجه األل مدح فح إركا  ال م،ؿو  مب كاب عمر إلن..و حد،ث 3/226الةدامدح:   ؿ ال بلـو الد همت ) 5
كعده ال ،ىهن مف   الىمفاح( كلمؿ ف،ه أف ا ف المدذر لمؿ:   ت ذلؾ عف عمر كوك ةح،و. أخرجه 7/228(و )2159)

 ف عمر أف عمر  ف الخطمب كاب ... الخ. لمت: كوذا طر،ؽ م مـ  ف خملد عف ع ،د هللا  ف عمر عف دمف  عف ا
" الاهر،ب ": " فه،ه ةدكؽ ك ،ر  فحلمؿ الحمفظ  الزدجحإ دمد رجمله  همت رجمؿ الى،خ،ف  ،ر م مـ  ف خملد كوك 

األكومـ ". لمت: فإف كمف ا رد  ه فمإل دمد  ،ر  م ت خبلفم لمم دهمه المةدؼ عف ا ف المدذر. كلكف الظمور أده لـ 
" الامؿ " ال ف أ ن حماـ "  مات أ ن ذكر حد،ث حممد عف ع ،د هللا  ف عمر ... لمؿ أ ن دحف  فحا رد  ه. فهد جم  ،

 " م مئؿ أ ن داكد عده " فحد ه  مم م ن ". ك،ؤ،د مم ا اظىراه أف اإلممـ أحمد احال  ه  فحدأخذ  ىذا 
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 وجو الداللة:
كمف ،رل أف الد ه  ال ا هط  ملمطؿ فح حؽ الزكج  كعمن أده ،جب أحد األمر،ف  أف عمر 

 1عمن األزكاج اإلد مؽ أك الطبلؽ.
 2بينيما(. يفرق امرأتو قال:في الرجل ال يجد ما ينفق عمى )   أبي ىريرةعن ـ 3

 القياس:  :رابعاً 
 اله،مس عمن   كت ال  خ  ملاجز عف الكط     ب الجىب أك الًاٌد  كال رر ف،ه ألؿ ألده فهد 

 3،هـك ال دف  دكدىم فملا ر،ؽ لئلع مر ،  ت مف  مب أكلن ألف ال دف ال ،هـك اال  ىم.
طمب الا ر،ؽ عدد  اله،مس عمن الرل،ؽ فح  ،اه عدد إع مر مملكه فكذلؾ الزكج  ،حؽ لىم 

 4عجز الزكج عف الد ه .

 الترجيح:
ملا ر،ؽ  ،ف   المذوب ال مدح الذم ،هكؿ ا ااراض األدل  اخامر ال مح   رأم الجمىكر كوك  اد

لهكة أدلاىـ كدفام لم رر عف الزكج  م  إ مف  ل،د كوك أده إذا أد ؽ عم،ىم ال مطمف أك مف  الزكج،ف
 م عف ال ؤاؿ فبل حؽ لىم فح طمب الا ر،ؽ.،دكب عده فاد ر لمزكج  مم ، د،ى

 
 
 

                                                 

 (.9/226ال  كمو  مب د ه  الزكج و ) لئلممـال  كم: ىرح ال د   1
لمؿ (و ك 7/229(و )2161األل مدح: إركا  ال م،ؿ فح اخر،ل أحمد،ث المدمرو  مب الرجؿ ال ،جد مم ،د ؽو حد،ث ) 2

الاحه،ؽ مف طر،ؽ إ حمؽ  ف مدةكر أخ ردم حممد  ف  مم  عف  فح مجكز كا ف ال حأخرجه الدارلطدن كعده ال ،ىه
د ؽ عمن امرأاه و لمؿ " ، رؽ  ،دىمم ".  ـ ركل  إ دمده عف الرجؿ ال ،جد مم ، فح،ح،ن  ف  ا،د عف  ا،د  ف الم ،ب 

ةمن هللا عم،ه  الد حإ حمؽ  ف مدةكر أخ ردم حممد  ف  مم  عف عمةـ  ف  ىدل  عف أ ن ةملو عف أ ن ور،رة عف 
ث ركاه ك مـ  م مه. لمت: كوذا إ دمد ظموره الح ف و كلكده لد أعؿ  ام  خ ،  و فهمؿ ا ف أ ن حماـ  ألت أ ن عف حد،

اخاةمر وذا الحد،ث. كذلؾ أف الحد،ث إدمم وك: )عمةـ عف  فحإ حمؽ  ف مدةكر )فذكره( لمؿ أ ن: كوـ إ حمؽ 
(  فادمكؿ طمهدحةمن هللا عم،ه ك مـ: )ا دأ  مف ااكؿ و اهكؿ امرأاؾ أد ؽ عمن أك  الد حأ ن ةملو عف أ ن ور،رة عف 

وذا الحد،ث إدمم وك مف الدارلطدن و كلد داف  عده ا ف  فحوـ وذا الحد،ث. لمت: كفن وذا رد عمن مف زعـ أف الك 
 امخ،ص الح ،ر  كبلـ ال ،خمك مف دظر.  فحالمكاؽ كمم اراه مىركحم 

(و الىر ،دح: م دح المحامج وفةؿ فح 2/336الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و فةؿ كأمم  ،مف مم ،رف  حكـ الدكمح ) 3
(و الحطمب: مكاوب 7/579الم دحو م أل  كفةكؿ: حكـ مم لك كجد أحد ) (و ا ف لدام :3/165الك م ة الماا رة )

 (.5/155الجم،ؿ لىرح مخاةر الخم،ؿو فةؿ فح خ،مر أحد الزكج،ف )
(و المركزم: م مئؿ االممـ أحمد كا  حمؽ  ف راوك،هو  مب 3/1077اله،ركادح: ال كاكه الدكادحو  ،مف أحكمـ الادة ) 4

 (.217(و الح دمكم: الطبلؽ )4/1709لمت مان ، رؽ  ،ف الرجؿو )
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 المطمب الثاني
 التفريق بين الزوجين بسبب غيبة الزوج

 المسألة األولى: التفريق بين الزوجين بسبب غيبة الزوج:
إذا ا ررت الزكج  مف  ،مب زكجىم    ب  جده فىؿ ،جكز لىم أف اطمب مف الهم ح 

   طم ىم لما ر،ؽ عمن  بل   مذاوب:الا ر،ؽ  ،دىمم؟ اخامؼ ال هىم  فح مىركع،
 :األولالمذىب 

ال ،جكز الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف مطمهم ل ،   الزكج لح  ه طملت المدة اـ لةرت  اذر أك  دكف 
 .1 عذر كوك مذوب الحد ،  كالىمفا، 

 :الثاني المذىب
الزدم ،جكز لىم طمب الا ر،ؽ ل ،   الزكج إذا طملت كا ررت الزكج   ىم كخى،ت عمن د  ىم 

 اذر مه كؿ أك  دكف عذر عمن ىرط أف ،ةدر حكـ عمن الزكج  مل جف  مم ،ز،د عف  بل    د،ف كال 
 .2،ه ؿ طم ىم إال  اد  د  مف ح  ه كوك مم ذوب إل،ه المملك، 

 :الثالثالمذىب 
،جكز الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف ل ،   الزكج إذا زادت عف  ا  أىىر كاىارطكا أف اككف ال ،   

 .3مه كؿ كلـ ،هةد  ىم اإل رار  ملزكج  كوك مم ذوب إل،ه الحدم م    ،ر عذر

 سبب االختالف في ىذه المسألة:
 اخابلؼ ال هىم  ف،مف له حؽ الكط  وؿ وك حؽ لمزكج كالزكج  أـ أده حؽ لمزكج فهط؟

 أدلة المذاىب:
 :األول أدلة المذىب

 أوالـ من السنة النبوية:
عة القرظي تزوج امرأة ثم طمقيا فتزوجت آخر فأتت عن عائشة رضي هللا عنيا : أن رفا .0

النبي صمى هللا عميو و سمم فذكرت لو أنو ال يأتييا وأنو ليس معو إال مثل ىدبة فقال )ال 
  4حتى تذوقي عسيمتو ويذوق عسيمتك(.

                                                 

(و الكم مدح:  دائ  الةدمئ و 49ػ  11/34(و ال رخ ح: الم  كط و)3/241المر ،دمدح: الىدا،  ىرح ال دا،  ػ )1
  (. 2/451(و الىر ،دح: اإللدمع و )8/330(و الىمفاح: األـ و)3/231)
 (.2/431(و الدرد،ر: الىرح الك ،ر و )2/431الد كلح: حمى،  الد كلح و) 2
 (.7/232(و ا ف لدام : الم دح و)5/192ال ىكاح: كىمؼ الهدمع و ) 3
 (.7/56(و 5317أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو  مب إذا طمهىم  بل م  ـ ازكجت  ادو حد،ث ) 4
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 وجو الداللة:
لـ ،جب المرأة إلن طم ىم الا ر،ؽ ر ـ ىككاوم مف ال رر الكال  عم،ىم  أف الر كؿ 

 1ذا ،ادح عدـ جكاز الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف لم رر الكال  عمن الزكج   ادـ كط  الزكج لىم.فى

 من القياس: :ثانياً 
ل،م م عمح امرأة الاد،ف الاح كةؿ إل،ىم زكجىم لمرة كاحدة  ـ أة،ب  ملمرض  هط حهىم فح 

   2طمب ال رل   امؾ المرة.

 : من المعقول:ثالثاً 
ؿ لممرأة مهم ؿ حؽ الزكج  مالدا مع  مل   و فإف ل،ؿ أف الكط  أف الزكاج عهد كالمىر ف،ه  د

 3حؽ لمزكج   مإل مف  لممىر لكمدت م احه  ل دل،ف فح عهد كاحد كوذا ال ،جكز.

 :الثاني والثالثأدلة المذىب 
 من القرآن الكريم: :أوالً 

ْٖحس سٖٚسِٔ َؾٞ ايُ٘يضيََجٜع  قولو تعالى: .1   .4ٚيا
 وجو الداللة:

 .5مرع لمزكج وجر الزكج  كك ،م  اأد،ب ممم ،ادح أف األةؿ ا ادام  الكط أ مح الى
ُٜٗيَ ِٖٕ ٜسصًَْريَ ِيْٝٓيٗسُيَ صسًً٘رَ  قولو تعالى: .2 ْٚ ٜإْ  ياًضَ ٖؾاٖل جسٓيَ٘ ي  يًْٖٝ َْ ََٔ ِيْعًَٗيَ ْسصسًٛزا ِٖ ٚيايصًّ٘حس خيٌْٝ  ٚيٜإٕٜ اَْ ي٠ِٖٚ خيَٖؾ

َُِيَ تيعُْيًٕٗٛي خيَ رًيا ٚيِْٗذَض يَ  اٖيْٗؿسس ايّصِح ًٛ٘ي ٖنَٕي   .6ٚيٜإٕ تسْرسَٓسٛ٘ا ٚيتيِتٗكٛ٘ا ٖؾٜإِٕ اي
 وجو الداللة:

ح ت اآل،  الكر،م  الزكج،ف عمن اإلح مف كمخمف  هللا عز كجؿ فح أدا  كاج ماىـ 
ف أ محت الادمزؿ عدىم  مف اكافؽ  ،دىمم حرةم عمن د ،ل األ رة أك اعا مرات  الزكج،  كا 

  7، . ممم ،دلؿ أف حؽ الزكج  فح الكط  حؽ  م ت لىم ال ، هط إال  خ،مروم.مجاما
 

                                                 

 (.13/197الا،دح: عمدة الهمرم ىرح ةح،و ال خمرمو  مب ىىمدة المخا حو ) 1
 (.4/342(و الىر ،دح: م دح المحامجو )3/495ا ف عم د،ف: حمى،  ا ف عم د،فو ) 2
 (.5/268(و ال زالح: الك ،طو )3/585ا ف عم د،ف: حمى،  ا ف عم د،فو ) 3
 (.34 كرة الد م و آ،  ) 4
 (.1/650(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )5/148الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو ) 5
 (128 كرة الد م و آ،  ) 6
 (.743ػ 1/740(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )356ػ 5/353كمـ الهرآفو )الهرط ح: الجمم  ألح 7
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ِْٜٝٗٔ ََِيُ٘يْع سَٚف) قولو تعالى: .3 ٚييٖٗسِٔ ََْثٌس اٞيَذٟ  يًٖ
َُِيْع سُٚف: ) وقولو تعالى 1   .2ٖؾٜإَْسيَٚى 

 وجو الداللة:
ذا ،ادح أف ذكر  اض الم  ر،ف أف المهةكد  ملماركؼ فح اآل،ا،ف ،ىمؿ الجممع كو

 3الزكج مطملب  إاممـ وذا الحؽ.
ِْ ِٖاٞل تيْعَبٗيٛ٘ا ؾٖٛياَذبي٠ٙ قولو تعالى: .4 ْٕ َخ٘ؿتس َسِيَعي ٖؾٜإ  .4ٖؾََْهرسٛ٘ا َيَ ٖطَبي ٖيٗهِ َٔٔي ايٓٔسي٤َ َيثْٓي٢ ٚيثساٖلثي ٚي

 وجو الداللة:        
الا ك،  فح اله ـ أ مح الىمرع لمرجؿ الازكج مف أك ر مف امرأة كلكده اىارط كجكب 

 ،ف الزكجمت فح الم ،ت ممم ،دلؿ عمن حؽ الزكج  فح الكط  فبل ،حؽ لمزكج حرممف أحد 
ال عد ظممم لىم.  5الزكجمت مف حهىم كا 

ََِذٝ قولو تعالى: .5  ٌَ ًٛ٘ي ٖغٗؿٛ ْٕ ٖؾآؤسٚا ٖؾٜإِٕ اي َِْيعي١َ ِٖشْٗسٝ  ٖؾٜإ ِْ تي يِّصس ِٖ ٕٞاٖلمي ٖؾٜإِٕ يًَِّٞذٜٔي ٜسْؤٗيٕٛي ََٔ ْٔسيآ٥َٜٗ ْٕ  يزيَسٛ٘ا اي ٌِ، ٚيٜإ

ٌِ ًٛ٘ي فيٌَُٝع  يًَٝ  . 6اي
 وجو الداللة:

فح مارض الذـ ل امه  ملظمـ كأمراه  كط  زكجاه فح  7كة ت اآل،مت الزكج المكلح
فارة ال از،د عف أر ا  أىىر  اد الك مرة إلظىمر اك اه ف، احؽ  ىم م  رة هللا عز كجؿ. فممداـ 

ال فإف الىمرع لد ذـ ف اؿ الزكج  حم ه  ادـ كط  زكجاه فىذا ،دلؿ عمن أحه،  الزكج   ملكط  كا 
  8عمن الزكج ارؾ الزكج   ملطبلؽ كهللا ىمود عمن ذلؾ.

                                                 

 (.228 كرة ال هرةو آ،  ) 1
 (.229 كرة ال هرةو آ،  ) 2
( 373ػ 1/368( و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )116ػ 3/110( )3/108الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو ) 3
 ( .377ػ 1/373)
 (.3)  كرة الد م و آ،  4
(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو 19ػ 5/11الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )(و 7/197ا ف م مو: الم دع و) 5
(1/594.) 
 (.227ػ  226 كرة ال هرةو آ،  ) 6
اإل،بل  ل  : إذا حمؼو كفح االةطبلح: أف ،حمؼ الرجؿ  م  أك  ة   مف ة ماه عمن عدـ لر مف امرأاه مطمهم أك  7
 كؽ أر ا  أىىر.ف
ػ 3/91الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو ) (و232ػ  7/231(و ا ف لدام : الم دح و)5/192ال ىكاح: كىمؼ الهدمع و) 8

 (.365ػ 1/363(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )99
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 ثانيا ـ من السنة النبوية:
) يا عبد هللا ألم أخبر أنك  قال: قال رسول هللا  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  .0

قمت بمى يا رسول هللا قال ) فال تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن  تصوم النيار وتقوم الميل (.
ن لزوجك عميك حقا(. ن لعينك عميك حقا وا    1لجسدك عميك حقا وا 

 وجو الداللة:
لراره ةراح   حؽ الزكج     دىح الر كؿ ع د هللا عف الة،مـ كاله،مـ الدائم،ف كا 

ج  فح ا ادام  الكط  ممداـ  ملكط  كوك مم جم ت  ه عمكـ األحمد،ث الاح لررت حؽ الزك 
 .2الزكج لمدرا عم،ه

بين سممان وأبي الدرداء فزار سممان أبا  عن أبيو قال : آخى النبي  3عن أبي جحيفة .4
الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ليا ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس لو حاجة 

إني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع لو طعاما فقال كل ف
فأكل فمما كان الميل ذىب أبو الدرداء يقوم فقال نم فنام ثم ذىب يقوم فقال نم فمما كان آخر 
الميل قال سممان قم اآلن قال فصميا فقال لو سممان إن لربك عميك حقا ولنفسك عميك حقا 

) صدق  ك لو فقال النبي فذكر ذل وألىمك عميك حقا فأعط كل ذي حق حقو فأتى النبي 
 4سممان(.

 وجو الداللة:
لاهر،ر  مممف فح مم جم  فح أف لمزكج  حهم عمن زكجىم كمف خبلؿ  مكافه  الد ح 

 .5ال ،مؽ ،ا ،ف أف الحؽ المهةكد ودم وك الكط 
فراش لمرجل وفراش المرأتو والثالث لمضيف ) قال لو  أن رسول هللا  عن جابر بن عبد هللا .3

 6.(مشيطانوالرابع ل
 وجو الداللة:

 ،ف فراش الرجؿ كفراش زكجاه ممم ،دلؿ عمن أف الرجؿ ل،س عم،ه  ا ر،ؽ الر كؿ 
دمم حهىم عم،ه فح الكط  خمة   .7أف ،دمـ فح فراش كاحد م  زكجاه كا 

                                                 

 (.7/31(و )5199أخرجه ال خمرم فح ةح،حه و  مب لزكجؾ عم،ؾ حهمو حد،ث ) 1
 (.7/79(و الم مرك كرم: مرعمة الم ما،و ىرح مىكمة المةم ،و )6/366  )ال  كم: ىرح ال د 2
 أ ك جح،   كوب ال كائح ،همؿ كوب الخ،ر  3
 (.3/38(و )1968أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو  مب ةد  الطامـ كالاكمؼ لم ،ؼو حد،ث ) 4
 (.1/168مخمد الا ،م،ف: ىرح ر،مض الةملح،ف  مب فح االلاةمد فح الطمع و ) 5
 (.3/1651(و )2084أخرجه م مـ فح ةح،حه و مب كراو  مم زاد عمن الحمج و حد،ث ) 6
(و ع د المداـ  هم: 12/55(و ال  كم: ىرح ال د  )1/1107ا ف الجكزم: كىؼ المىكؿ مف حد،ث الةح،ح،فو ) 7

 (233أحكمـ ال مئب كالم هكد )
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)كان يقسم لكل امرأة منين يوميا وليمتيا غير أن  أن النبي  ما ورد عن عائشة  .2
تبتغي بذلك رضا رسول هللا  ا وليمتيا لعائشة زوج النبي سودة بنت زمعة وىبت يومي

.)1 
 وجو الداللة:        

ال لمم  أف إ همط  كدة لحهىم فح ل،ماىم لامئى  كادمزلىم ،  ت حؽ الزكج  فح الكط  كا 
أف ،ا،د اله م   ،ف زكجماه  ملادؿ دكف اعا مر  ةو كوب  كدة لامئى  ككمف عمن الد ح 

   2ل،ـك  كدة.
ديث الذي روي عن ىشام بن عروة عن أبيو قال: ) قالت عائشة يا ابن أختي كان الح .5

القسم من مكثو عندنا وكان قل يوم إال وىو  فيال يفضل بعضنا عمى بعض  رسول هللا  
ىو يوميا  التييطوف عمينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبمغ إلى 

يا  عة حين أسنت وفرقت أن يفارقيا رسول هللا فيبيت عندىا ولقد قالت سودة بنت زم
منيا قالت نقول في ذلك أنزل هللا تعالى  رسول هللا يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول هللا  

ِن اْمرََأٌة َخاَفْت ِمن َبْعِمَيا ُنُشوزًا  . 4(3وفى أشباىيا أراه قال )َواِ 
 وجو الداللة:    

دل،بل عمن اعا مر  ركرة كجكد أد،س    عف طبلؽ ال ،دة  كدة  رجكع الر كؿ 
عمن طبللىم لادـ ر  اه  لممرأة ،هكـ عمن رعم،اىم فح الدد،م كة،مد  كراماىم ر ـ عزمه 

  5ف،ىم.

 من اآلثار: :ثالثاً 
فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النيار  عن الشعبي قال جاءت امرأة إلى عمر  .0

اء عمى زوجك فقال كعب بن سوار لقد اشتكت فقال ويقوم الميل فقال عمر لقد أحسنت الثن

                                                 

 (.3/159(و )2593أخرجه ال خمرم فح ةح،حه و مب الهرع  فح المىكبلتو حد،ث ) 1
 (.13/153الا،دح: عمدة الهمرم ىرح ةح،و ال خمرمو ) 2
 (.128 كرة الد م و آ،  ) 3
(و كلمؿ عده األل مدح فح 7/118(و )13434و حد،ث ) ال ،ىهح: ال دف الك رلو  مب مم ، ادؿ عمن أف الد ح  4

 ف و كأخرجه الحمكـ  ىذا الاممـ ( إ دمده ح7/85(و )2021كام ه إركا  ال م،ؿو  مب حد،ث عمئى  ل ضو حد،ث )
 كلمؿ: " ةح،و اإل دمد ".ككافهه الذو ن.

 (.12/106الا مد: ىرح  دف أ ك داكدو ) 5
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عمر أخرج من مقالتك فقال أترى أن ينزل منزلة الرجل لو أربع نسوة فمو ثالثة أيام وليالييا 
  1وليا يوم وليمة.

 وجو الداللة:        
له م  كاب الذم اعامد عمن حد، ح ع د هللا  ف الامص كأ ح  ا اح مف عمر 

فجاؿ لمزكج  ،كمم مف كؿ أر ا  كف،ه دالل  كا ح  عمن حؽ الزكج    جح،   عف الر كؿ 
 2فح ا ادام  الكط .

 مر بامرأة في بيتيا وىو يحرس المدينة وىي تقول:                ما روي أن عمر بن الخطاب  .4
 )تطاول ىذا الميل واسود جانبو ... وطال عمى أن ال خميل أالعبو( 

  وحــــــده ... لحـــرك من ىذا السرير جـــــوانبو( )ووهللا لــــوال خشــية هللا  
فسأل عنيا عمر فقيل لو ىذه فالنة زوجيا غائب في سبيل هللا فأرسل إلييا امرأة تكون معيا 
وبعث إلى زوجيا فأقفمو ثم دخل عمى حفصة فقال يا بنية كم تصبر المرأة عمى زوجيا؟ فقالت 

ال لوال أني أريد النظر لممسممين ما سألتك؟ قالت: سبحان هللا مثمك يسأل مثمي عن ىذا فق
خمسة أشير أو ستة أشير فوقت لمناس في مغازييم ستة أشير يسيرون شيرا ويقيمون أربعة 

  3ويسيرون شيرا راجعين.
 وجو الداللة:

أدرؾ  ح ه الاملح ك ،راه الىد،دة عمن مم ف،ه ةملو األم  اإل بلم،   أف عمر 
طم مت رع،اه الاح احم،ىـ مف الزلؿ فأمر أف ال از،د مدة  ،مب الزكج م ئكل،اه عف اكف،ر ما

 4عف أومه  أك ر مف  ا  أىىر لحؽ زكجاه  ملكط .

 من القياس: :رابعاً 
اله،مس عمن الم هكد ح،ث ،امف الهم ح مكاىمم حكمم  اد م ح فارة كاكزع  ركاه ا امرارا 

فمل رر ودم  ح س الزكج لمدة طك،م   5الامـ لمح،مة عمن أةؿ أده ،احمؿ ال رر الخمص دفام لم رر
وك  رر ،ه  عمن الطرف،ف فإف كدم ال د اط،  رف  ال رر عف كم،ىمم  رف  الح س عف الزكج 

                                                 

(و الةدامدح: مةدؼ ع د 29/460الا،دح الحد ح: عمدة الهمرم ىرح ةح،و ال خمرمو  مب لزكجؾ عم،ؾ حهم ) 1
 .(7/148(و )12587الرزاؽو  مب حؽ المرأة عمن زكجىمو حد،ث )

 (.20/188الا،دح: عمدة الهمرم ىرح ةح،و ال خمرمو  مب لزكجؾ عم،ؾ حؽو ) 2
ف  مفر عف امرأاه 7/183ا ف م مو: الم دع ىرح المهد  و  مب عىرة الد م  و) 3 (و ا ف لدام : الم دحو  مب كا 
 (.8/140(و )2(و ا ف الممهف: ال در المد،رو حد،ث )8/143و)
 المراج  ال م ه . 4
 (.1/87ـ: األى مه كالدظمئرو )ا ف الدج، 5
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فمألكلن أف ا اطادم رف  ال رر عف أحدومم كوك الزكج  اط ،هم لمهمعدة ال هى،  )ال رر األىد ،زاؿ 
 .1 مألخؼ(
 من المعقول:: خامساً 

مل  خ لممرأة إذا ا ،ف جىمىم  أف الزكج مج كب أك مم كح لااذر الكط     ب   كت الخ،مر  
 2وذا الا،ب ممم ،دلؿ عمن أحه،  الزكج   ملكط .

لكف الحدم م  اعا ركا الح س عذرا فمذلؾ عد امادمعه عف كط  زكجاه ر مم عده كل،س اادام 
 3مف الزكج   ض الدظر عف مدة الح س.

 الرأي الراجح:
    اد ا ااراض مذاوب الاممم  كأدلاىـ  أده ال ،جكز مد  الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف كارجو ال مح

دمم ،ارؾ ذلؾ لاهد،ر الهم ح ،هدروم  ح ب ال رر الكال  عمن الزكج  لؤل  مب الامل، :   ملمطمؽ كا 
له ركا،مت أخرل ادلؿ عمن أف زكج   األكؿأف الحد،ث الذم اعامد عم،ه أةحمب المذوب  .1

طبللىم  هكله  فمذلؾ رفض الر كؿ  ت الطبلؽ مف زكجىم كالرجكع إلن رفمع رفمع  إدمم أراد
 4) أار،د،ف أف ارجاح إلن رفمع ؟ ال حان اذكلح ع ،ماه ك،ذكؽ ع ،ماؾ(.

اله،مس عمن زكج  الاد،ف ل،مس م  ال مرؽ ألف الاد،ف  ،ر لمدر عمن الكط   اكس المح كس  .2
 الذم لد ،ككف  جر،ماه لد ا  ب فح ح  ه. 

ه مف الظمـ اعا مر الح س عذرا  ملمطمؽ لادـ الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف كوك رأم الحدم م  أد .3
 كخةكةم أف الزكج ،ككف  مراكم ه لمجر،م  م رطم فح حهه.

أده مف الحكم  الا ةر فح المهمةد الماا رة مف الزكاج كمف أومىم الح مظ عمن الد ؿ كذلؾ  .4
لمزكج كالزكج   مم ،حم،ىمم مف الكلكع فح الزدم   ام ،  الحمجمت كالماطم مت الج د،  كالد  ، 

 كالاح اخامؼ مف ىخص ألخر كمف امرأة ألخرل.
 عمى أن تراعى الشروط التالية:

 كجكد  رر ج ،ـ  مادن أف فارة ح س الزكج طك،م   مم ،ا  ب  مل رر لمزكج . .1
مر أف ام ح مدة اماحف ف،ىم الزكج  د  ىم كلدراىم عمن الة ر ك اد ذلؾ ارف  األ .2

 .لمهم ح لما ر،ؽ كوك مم فامه عمر  ف الخطمب 
أف ال اككف إزال  ال رر عف الزكج  اا  ب   رر أخر كأف اككف الحم د  الكح،دة  .3

 ألكالدوم كال ألمرب لىـ ،حا دكوـ أك  ،ر أمدم  ألف ال رر ال ،زاؿ   رر. 
                                                 

 (.1/88ا ف الدج،ـ: األى مه كالدظمئرو ) 1
 (.7/227(و ا ف لدام : الم دح و)9/585ا ف حجر: فاو ال مرم و) 2
 (.7/31ا ف لدام : الم دحو ) 3
 (.2/933أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو  مب ىىمدة المخا حو ) 4
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 المطمب الثالث
 التفريق بين الزوجين بسبب العيوب

ل جف لمااذ،ب ممم ،  ب له  اض الا،كب الد  ،  كملجدكف أك الىؾ لد ،اارض الزكج فح ا
الم رط أك الا،كب الج د،  كملاىكومت أك الاهـ أك  اض األمراض الجمد،  فىؿ ،حؽ لمزكج  طمب 

 الا ر،ؽ  ،دىم ك ،ف زكجىم  أحد وذه الا،كب؟

 المسألة األولى: التفريق بين الزوجين بسبب العيوب:
كت حؽ ال رل   ملا،كب كلمف ،  ت وذا الحؽ كفح الا،كب الاح ،  ت  ىم اخامؼ ال هىم  فح   

 الا ر،ؽ لما،ب عمن  بل   مذاوب:
  :ولالمذىب األ 

كلكف اخام كا فح الا،كب الاح ، رؽ  ىم  1جكاز الا ر،ؽ  ملا،ب كوك مذوب جمىكر ال هىم 
 ك ملا،كب الحمد    اد الاهد.

 : المذىب الثاني
دكمح مف كؿ ع،ب م احكـ أكمف  ملرجؿ أك المرأة كوك مذوب الزورم ك ا،د  ف ،جكز الا ر،ؽ كف خ ال

 .2الم ،ب كا ف اله،ـ
 :الثالثالمذىب 

ال ،د  خ الدكمح الةح،و  أم ع،ب  كا  كمف ع، م  ملمرأة أك الرجؿ أك مىاركم  ،دىمم ك كا  
 .3كمف الا،ب ل ؿ الاهد أك  اده كوك مذوب الظمور،  ك اض الام ا،ف

لـ ،جز اعا مر الا،ب    م لطمب  ال ملثمف خبلؿ ا ااراض المذاوب أف المذوب ،ا و 
ال رل  أمم ال مدح فمـ ،اا ر إال الا،كب ال م ه  لماهد فمذلؾ لف ،ككدم محؿ ا ة،ؿ فح درا ادم ألددم 

 المذوب األكؿ د حث فح الا،كب الحمد   كالاح ا  ب  ىم كجكد الزكج فح ال جف كوـ أةحمب

 لثانية: التفريق بين الزوجين بالعيب الحادث بسبب الحبس:المسألة ا
كلد اخامؼ أةحمب وذا المذوب فح حكـ الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف  ملا،ب الحمدث لمزكج دا،ج  

 ل جده عمن  بل   مذاوب:

                                                 

(و ا ف 2/284(والدرد،ر: الىرح الك ،رو)3/202م دح المحامج و) (والىر ،دح:2/327الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 1
 (478و 9/471لدام : الم دح و)

 (.5/183ا ف اله،ـ: زاد المامد و) 2
: المحمنو ) 3  (.115و  10/109ا ف حـز
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 :األولالمذىب 
ال ،جمب طمب الزكج  لما ر،ؽ  ،دىمم  ملا،ب الحمدث لمزكج مطمهم إال إذا كمف ل ؿ الدخكؿ 

 1ك مذوب الحد ، .كو
 المذىب الثاني: 

 لمزكج  طمب ال رل  فح إةم   الزكج  مل رص أك الجذاـ أك الجدكف. 2أجمز المملك، 
 :الثالثالمذىب 

كافارلم  ككده عمن  4كالحدم م  3  كت حؽ ال رل   ملا،ب الحمدث  اد الاهد كوك مذوب الىمفا، 
 ال كر أك عمن الاراخح.

 :أدلة المذاىب
 :األول ىبأدلة المذ

 من المعقول: :أوالً 
م كغ الحد ،  فح مد  الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف أده ال ،جكز لممرأة طمب ال رل  إال فح ع،كب 
الادم ؿ ال بل   )الجبو الاد و الخةم ( ألدىم ع،كب  ،ر لم م  لمزكاؿ فمل رر ف،ىم دائـ كال ،احهؽ 

 ىرطت لذلؾ:ماىم المهةكد األةمح مف الزكاج كوك اإلع مؼ كالادم ؿ ك 
ال عدت م اكف،  لحهىمو أده  ملمرة الكاحدة ، هط حهىم   أال ،ككف الزكج لد كةؿ إل،ىم  م هم كا 

 5ل م  كمم زاد فىك ، احؽ د،مد .
ال اعا ر  ككاىم ر م  ملا،ب ، هط حهىم فح طمب الا ر،ؽ.  6أف ال اككف عملم  لما،ب ل ؿ الدكمح كا 

ج لىم ألف حهىم ،ككف لد فمت    ب مف جىاىم فبل إال ،ككف  ىم وح مم ،مد  م مىرة الزك  
  7،ككف الزكج ظملمم لىم حان ،ؤمر  رف  الظمـ عدىم  ملا ر،ؽ  ،دىمم.

أف عدـ الكط   رر فمذلؾ كجب مد  الهمدر عم،ه أمم الامجز فىك ماذكر ألف هللا ال ،كمؼ 
ًٞ٘س ْي٘ؿًسَ ٜإال ٚسْفعيٗيَ 8د  م إال ك اىم ـس اي ال ٜسهًِّٖ

9 
                                                 

 (.2/327الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 1
 (.2/284الدرد،ر: الىرح الك ،رو) 2
 (.3/202الىر ،دح: م دح المحامج و) 3
 (.478و 9/471ا ف لدام : الم دح و) 4
 (.2/325الكم مدح:  دائ  الةدمئ و فةؿ كأمم حكـ الخ،مرو ) 5
 المرج  ال م ؽ. 6
 (.2/325الكم مدح:  دائ  الةدمئ و فةؿ كأمم حكـ الخ،مرو ) 7
 المرج  ال م ؽ. 8
 (.286 كرة ال هرةو آ،  ) 9
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 لة المذىب الثاني:أد
 من المعقول:: أوالً 

اعا ر المملك،  أف ال بلم  مف الا،كب احههت عدد الاهد فةو الاهد  ىموألف الا،ب الحمدث 
 اد الاهد أى ه  ملا،ب الحمدث  ملم ،   كلكف أجمزكا لممرأة طمب الا ر،ؽ فهط عدد إةم   الزكج 

الة ر عم،ىم كد كر الزكج  ممم ا اح،ؿ ماه   ملجدكف أك ال رص أك الجذاـ لىدة الاأذم  ىم كعدـ
ال اعا   1.ر الاأخ،ر ر م ، هط حهىم  مل رل الابلل   ،ف الزكج،ف إذا رفات األمر عمن ال كر كا 

 :الثالثأدلة المذىب 
 من القرآن الكريم: :أوالً 

َِْيعي١َ ِٖشْٗسٝ   قولو تعالى: .1 ِْ تي يِّصس ِٖ ٕٞاٖلمي ٖؾٜإِٕ يًَِّٞذٜٔي ٜسْؤٗيٕٛي ََٔ ْٔسيآ٥َٜٗ ْٕ  يزيَسٛ٘ا اي ٌِ، ٚيٜإ ََِذٝ  ٌَ ًٛ٘ي ٖغٗؿٛ ْٕ ٖؾآؤسٚا ٖؾٜإِٕ اي ٖؾٜإ

ٌِ ًٛ٘ي فيٌَُٝع  يًَٝ  .2اي
 وجو الداللة:

ال فرؽ  ،دىم لم رر  أف هللا عز كجؿ جاؿ مدة لمزكج الذم ،كلح مف امرأاه فإف فم  كا 
لا رة ودم  رف  ال رر عف الزكج  ال ددح كالد  ح الذم ،محؽ  ملزكج  دا،ج  وجر الزكج لىم فم

 3الحمةؿ لادـ حةكلىم عمن حهىم الىرعح مف زكجىم كوك مم ،حةؿ كدا،ج  لما،ب.

 ثانياـ من السنة النبوية:
فذكرت  : أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طمقيا فتزوجت آخر فأتت النبي عن عائشة  .0

حتى تذوقي عسيمتو ويذوق  لو أنو ال يأتييا وأنو ليس معو إال مثل ىدبة فقال )ال
 4(.عسيمتك
 وجو الداللة:

لىككل المرأة  دل،ؿ ا اممعه لىم كمم جم  فح ركا،مت أخرل ةح،ح   اعا مر الر كؿ 
دمم لةدت الرجكع لزكجىم ال م ؽ رفمع   لمحد،ث كلكف ألف دعكاوم لـ ا  ت أف  ررا كل  عم،ىم كا 

 .5رف ىم الر كؿ 

                                                 

 (.9/7055الزح،مح: ال هه اإل بلمح كأدلاهو ) 1
 (227ػ 226 كرة ال هرةو آ،  ) 2
ػ 3/91الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو ) (و232ػ  7/231(و ا ف لدام : الم دح و)5/192ال ىكاح: كىمؼ الهدمع و) 3

 (.365ػ 1/363(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )99
 (.7/56) (و5317أخرجه ال خمرم فح ةح،حه  مب إذا طمهىم  بل م  ـ ازكجت  ادو حد،ث ) 4
 (.13/197الا،دح: عمدة الهمرم ىرح ةح،و ال خمرمو  مب ىىمدة المخا حو ) 5
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 من المعقول:  :ثالثاً 
الحمدث  اد الزكاج كملا،ب الهمئـ ل مه لحةكؿ ال رر  ه كملا،ب المهمرف لماهد  أف الا،ب

كذلؾ ألده ال خبلص لممرأة إال  ملا ر،ؽ ككجكد الا،ب ،حكؿ دكف عبلل  زكج،  ط ،ا،  ممم ،اراب 
  1عم،ه ادحراؼ الطرؼ الما رر.

 ملمرة الكاحدة  ،دمم كأف اخامؼ الىمفا،  كالحدم م  فح الاد  فملىمفا،  لملكا   هكط حهىم 
 2الحدم م  ،هكلكف  م ادام  الكط  حهم لممرأة كال ، هط حهىم  ملاراخح أمبل مدىم  رجم  الى م .

 الرأي الراجح:
ادـ مد  الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف   الهمئؿ الرأم ك اد ا ااراض أدل  المذاوب ارامح ال مح   إلن

ح عمن المةمح  الامم  كاهمر،ر الخ را  أك األط م  لما،كب  ملمطمؽ كارؾ األمر لاهد،ر الهم ح الم د
 لاهد،ر ال رر.

 المسألة الثالثة: التفريق بين الزوجين لعقم الزوج بسبب الحبس:
رأت ال مح   مف األوم،  مدملى  م أل  عهـ الزكج دا،ج  لح  ه كخةكةم م  مم ،اارض له 

ااداكؿ ك مئؿ اإلعبلـ لد اؤدم األ رل فح ال جكف مف ااذ،ب أك  ر ىـ فح أممكف ح م   كمم 
 لئلةم    ملاهـو فمم الحكـ فح ذلؾ؟

 :من الفعل عقم وتأتي بعدة معانٍ  تعريف العقم لغة:
ِْ ذس٘ن ياًَْ كهكله ااملن:  4اه  فح الرحـ فبل اه ؿ الكلد 3الاهـ  مل او كال ـ وىٍزم ه  .1 ْٚ ٜسزيٚٔجسٗس ِٖ

ًَُٝ ٜإ ٌِ ٖقَبٌٜ ٚيإْٜيًَثَ ٚيٜيْحعيٌس َئ ٜيصي٤َ  يَك   .5ِْ٘س  يًَٝ
 الاهـ  مادن عدـ الد   فدهكؿ عهؿ عه،ـ أم ال ،د   ةمح ه.  .2
 الاهـ  مادن الهط  فملممؾ عه،ـ ألف الرجؿ ،هاؿ أ مه كا ده عمن الممؾ.  .3
ْٓ٘سكمده لكله ااملن:  6،كـ عه،ـ ال وكا  ف،ه فىك ىد،د الحر .4 ذيِت٢  ٚيٖيَ ٜيزياٍس اٞيَذٜٔي ٖنٖؿ سٚا َؾٞ ََ ْٜي١ُ َٔ

ِٝ ّْٛٝ  يَكٝ ِْ  يذيابس ٜي ْٚ ٜي٘أتَٝيٗس ِس ايِسَ ي١ٗ ِيْػتي١ٙ ِٖ  .7تي٘أتَٝيٗس
                                                 

 (.185ػ 184الح دمكم: الطبلؽو ص ) 1
 (.9/471ا ف لدام : الم دحو ) 2
 وزم : الا، س كالاك ر أك الاىهؽ. 3
 (.12/412ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 4
 (.50 كرة الىكرلو آ،  ) 5
 (.2/424لمد،رو )ال ،كمح: المة مح ا 6
 (.55 كرة الحلو آ،  ) 7
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ِس ائ ٜحي ر،و عه،ـ أم ال امهو الىجر كال احمؿ مطرا كمده لكله ااملن:  .5 ْٜٗٝ َْفيً٘ٓيَ  يًٖ ٚيَؾٞ  يَُد ٜإْذ ِٖ

ِي  .1 ا٘يعيَكٝ
 دم وك )مم ال ،راجن د اه أك مم ال كعمن ذلؾ فإف المادن المهةكد مف وذه المامدح فح  ح

  مر له(.
 كلـ ،خرج ا ااممؿ ال هىم  لمكمم  عف مادموم فح الم  .

فىؿ الحمؿ  اد مركر  د  كممم  مف المامىرة الزكج،  أك عدـ الهدرة  العقم في اصطالح األطباء:
  2عمن االلهمح   ض الدظر عف كجكد الهدرة عمن الجممع أك عدمىم.

 3ـ دائمم أك مؤلت.كلد ،ككف الاه
 وقد اختمف الفقياء في التفريق بالعقم عمى مذىبين:

 المذىب األول:
 4عدـ الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف    ب الاهـ كوك مذوب الحد ،  كالمملك،  كالىمفا،  كالحدم م .

 : المذىب الثاني
لمامةر،ف ذوب إلن جكاز الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف    ب الاهـ كوك مذوب ا ف اله،ـ كالح ف ك اض ا

  5 ىرط إف ،ككف فح الرجؿ ك،ككف عهمم دائمم.

 سبب الخالف:
 ملدظر إلن األ  مب المج،زة لم رل   ملا،ب عدد ال هىم  دجد أف أةحمب المذوب أجمزكا 
الا ر،ؽ فح الا،كب الاح امد  مف اإلع مؼ كوك مهةكد الزكاج كال ،اـ إال  زكاؿ مم ،مد  الجممع أك 

المذوب ال مدح فذو كا إلن ال  خ  كؿ ع،ب ال ااـ ماه مهمةد الزكاج عمن  احة،ؿ لذاهو أمم أةحمب
   6إخبلال  مهمةد الزكاج.  ذلؾ كجه الكممؿ فاد الحرممف مف الد ؿ

                                                 

 (.41 كرة الذار،متو آ،  ) 1
 (. 7(و فمخكرم: الاهـ عدد الرجمؿ كالد م و ص )4ال ك ح:  حث وؿ ، رؽ  ملاهـو ص ) 2
 الاهـ الدائـ: وك مم ال عبلج له حان األف. الاهـ المؤلت: فىك كؿ عهـ أمكف إزالاه  ملابلج. 3
(و حمى،  الةمكم عمن الىرح الة ،رو  مب مم لمزكج  مف 9/231،رو  مب الاد،ف ك ،ره )ا ف الىممـ: فاو الهد 4

(و ا ف لدام : الم دحو 7/178(و الدككم: رك   الطمل ،فو فرع دكو أحدومم اآلخر عملمم  ا، ه فبل )5/157خ،مر )
 (.7/579م أل  كفةكؿ: حكـ لك كجد أحد )

فح ودل خ،ر الا مدو فةؿ فح  الم،امد(و ا ف لدام : زاد 7/579أحدو )ا ف لدام : الم دحو فةؿ حكـ مم لك كجد  5
(و الزح،مح: ال هه 9/39(و ز،داف: الم ةؿ فح أحكمـ األ رة كال ،ت الم مـو )5/163حكمه كخم مئه فح أحد الزكج،فو )

 (.9/7052اإل بلمح كأدلاهو )
 (9/7052الزح،مح: ال هه اإل بلمح كأدلاهو ) 6
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 أدلة المذاىب: 
 أدلة المذىب األول:

 من القرآن الكريم:: أوال
َئِٖو ثيٛياًَِ ٚيخيٌْٝ  َِٖيًَٙايُ٘يٍَس ٚيا٘ي يٓسٕٛي زٜٜٓي١ٗ ا٘يريٝي٠ََ ايبّْْٝيَ ٚي  قولو تعالى: .1  .1ا٘ي يَقَٝيَ س ايِصََيريَ س خيٌْٝ  َ ٓبي 

 وجو الداللة:

كة ت اآل،  الممؿ كال دكف  أدىمم ز،د  الح،مة الدد،مو كالز،د  كأف كمدت ا ىل الح،مة 
 2كاجامىم أ، ر كلكف ال ،ااذر الا،ش  دكدىم.

َٚياَ  قولو تعالى:  .2 ًَٞ٘ َسً٘ٗو ايسُِي ْٚ َي َي، ِٖ ْٔ ٜيصي٤َ إْٜيًَثَ ٚيٜيٗيبس يَُئ ٜيصي٤َ ايّذٗنٛ َْٜض ٜيخًْٗلس َيَ ٜيصي٤َ ٜيٗيبس يَُي ٚيا٘يٖأ

ٌِ ٖقَبٌٜ  ًَُٝ ٜإِْ٘س  يًَٝ ِْ ذس٘ن ياًَْ ٚيإْٜيًَثَ ٚيٜيْحعيٌس َئ ٜيصي٤َ  يَك  .3ٜسزيٚٔجسٗس
 وجو الداللة:

ه كلاكز،اه األرزاؽ فمذلؾ ال ،رج  هللا عز كجؿ لدرة الزكج،ف عمن اإلدجمب لمى،ئا
،اا ر الاجز الجد ح م ك م لطمب الا ر،ؽ  ملا،بو فإذا كمف الزكج ةملحم لممامىرة الجد ،  
فم،س لمزكج  أف اطمب الا ر،ؽ    ب الاهـ كحدهو ألف وذه مى،ئ  هللا عز كجؿو كممداـ 

كج  ة را عمن ذلؾ احه،ؽ الا مؼ كاإلحةمف مكجكدا فهد أدل الزكج مىماهو فإذا لـ اطؽ الز 
 4فأمممىم الخم .

٤ٌْٞ  يَحٌٝب، ٖقَٗيٛ٘ا ِٖتيْعحيَ نيي قولو تعالى: .3 َْ ٜيَ ٚيًْٜٖتي٢ َِِٖٖيبس ٚيِْٖيَ٘  يحسٌٛز ٚيٖياذيا ِيعًَْٞ شيًْٝخَ ٜإِٕ ٖياذيا ٖيصي ًَٛ٘ ٖقَٖي ْٔ َِْٖٜ  اي ََ 

ََ ٜإِْ٘س ٌْٖي ا٘ي يْٝ ِٖ ِْ ًَٛ٘ ٚيِي يٖنَتس٘س  يًْٖٝٗه َس اي َْ  5(ذيٌَُٝب ََِحٌٝب َيذُْي َْ ٚيجْٗيٗيَ ٚيٖقَٖي ََ اَْ يِٖتس٘س َؾٞ صيِ ٠ُ ٖؾصيٞه ٖؾٖأ٘ق يًٖ

ِس ِس ا٘يعيًَٝ َيَِّو ٜإِْ٘س ٖسٛي ا٘يريَهٝ ٌِ، ٖقَٗيٛا ٖنذيَيٖو ٖقٍَي   .6 يحسٌٛز  يَكٝ
 وجو الداللة:

ٍ،مىاىن أىأىًلدي كىأىدى  اااجب  مرة زكج  الخم،ؿ إ راو،ـ  م عىجيكزه كىوىذىا  ىٍاًمح فاهكؿ ،ىم كى
ٍح ه عىًج،به  فاهكؿ المبلئك  لىمو ال ااج ح مف أمر هللاو فإده إذا أراد ى،ئنم  م ًإفَّ وىذىا لىىى ٍ،خن ىى
ف كدت عجكزا ك ،رة كعه،ممو ك امؾ ى،خم  فأده ،هكؿ له: "كف" ف،ككفو فبل ااج ح مف وذاو كا 

                                                 

 (.46)  كرة الكىؼو آ،  1
 (.10/344(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو )3/107ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 2
 (.50ػ 49 كرة الىكرلو آ،  ) 3
 (.15/38(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو )4/145ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 4
 (.73ػ 70 كرة وكدو آ،  ) 5
 (30ػ 29و آ،  ) كرة الذار،مت 6



 األوللفصل اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112 

،اكلؼ عدد عمر ما،ف ألده رزؽ ،رزله هللا فمإلدجمب ال  1ك ،راو فإف هللا عمن مم ،ىم  لد،ر.

 لمف ،ىم  ح  مم اككف المةمح  .
َٜ سٕٛي َؾٞ ا٘يخيْٝ ياَ  ٚيٜي قولو تعالى: .4 ِْ ٖنَْسٛا ٜسسيَ ْب سْٛيٓيَ ٖؾَْفتيحي ْٓيَ يٖ٘س ٚيٚيٖي ْٓيَ يٖ٘س ٜيرْٝي٢ ٚيِٖصًْٖرْٓيَ يٖ٘س زيْٚجي٘س إِْٜٗس

َيٖيً َ ٚيٖنَْسٛا يٖٓيَ خيََش  .2َعنييَيٖغً َ ٚي
 وجو الداللة:

 دلمت اآلية الكريمة عمى التالي:
  أف الاهـ مف الممكف الا مب عم،ه  ملدعم  أك  ملابلج  دالل  مم حةؿ م  زكج  الد ح

الاح أةمحىم هللا  أف مف عم،ىم  ملى م  مف الاهـ كلد لمؿ  اض الم  ر،ف  أف  زكر،م 
مجمؿ اآل،مت الاح أ  ات عهمىم كهكله هللا أةمو خمهىم كلكف وذا الهكؿ مردكد عم،ىـ  

ٚياَْ يَِٖتٞ  يََقٌ ااملن: 
3. 

  ال أل مح الىمرع لد ،ه زكر،م  أف الاهـ ال ،اد أحد الا،كب المج،زة لما ر،ؽ  ،ف الزكج،ف كا 
 4 ارؾ زكجاه كالزكاج  أخرل.

ُِٗسِٔ قولو تعالى: .5 ِّ٘س َِٖهًَُيَُ  ٖؾٖأتي َي ِي  ََِٜٔتٞ ٖقٍَي اٖل ٜيٓيٍَس  ٚيٜإَذ اِْتي٢ًٖ إِْٜ ياَٖٝ ًَََ ٖقٍَي ٚئََ ذس ٖقٍَي إْٜٔٞ جيَ ًَٖٗو َيًَِٜٓس إَٜي

  .5 يَْٗبٟ ايٞعَيََُنيي
 وجو الداللة:

دلت اآل،  الكر،م   أف الذر،  ل، ت دائمم ةملح  حان كلك كمدت ذر،  األد ،م  
 6ـ كمماىـ.كالةملح،ف فمذلؾ ال ااد الذر،  ىرطم فح الزكاج ال امرار ذكرو

 إجماع الفقياء:   :ثانياً 
فملحد ،  لـ ،اا ركا الاهـ ع، م ممداـ الزكج لمدرا عمن الجممع كمده لكؿ ا ف الىممـ مف الحد ،   .1

 .7)كلك كمف الزكج ،جمم  كال ،دزؿ لج مؼ ممئه لـ ،كف لىم طمب ال رل (

                                                 

 (7/579( )3/297(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )9/69الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو) 1
 (.90 كرة األد ،م و آ،  ) 2
 (.40 كرة أؿ عمرافو آ،  ) 3
 (.280ػ  11/278(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو )3/236ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 4
 (.124 كرة ال هرةو آ،  ) 5
 (.100ػ  2/85(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو )1/207ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 6
 (9/231ا ف الىممـ: فاو الهد،رو  مب الاد،ف ك ،ره ) 7
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ذكر دكف األد ،،ف و كأمم كجم  لمدرد،ر مف المملك،  )كلمزكج  الخ،مر  خةم  زكجىم إذا لط  ال .2
لكله فبل رد  ه أم كال ، ر عدـ  1لط  األد ،،ف دكف الذكر فبل رد  ه إال إذا كمف ال ،مدح(

 الد ؿ كملاهـ كوك مذو ىـ.
 داـ لمدرا عمن الجممع. مم 2أمم الىمفا،  فهد لمؿ الدككم أحد أئماىـ )كال خ،مر  ككده أك ككدىم عه،مم( .3
مم جم  ال ف لدام  ) أمم الا،كب الاح ال امد  المهةكد  اهد الدكمح كوك الراجو عدد الحدم م  ك .4

كوك الكط  فبل خ،مر ف،ىم( إال أف الح ف لمؿ إذا كجد اآلخر عه،مم ،خ،ر كأحب ا ،،ف أمره 
كلمؿ ع ن امرأاه ار،د الكلد كوذا فح ا ادا  الدكمح فأمم ال  خ فبل ،  ت  ه كلك   ت  ذلؾ 

ال ،امـ فإف رجمال ال ،كلد ألحدوـ كوك ىمب  ـ ،كلد له كوك ى،خ ل  ت فح اآل ،  كألف ذلؾ 
  3فبل ،احهؽ ذلؾ مدىـ(.

 من المعقول: :ثالثاً 
 4عدـ   كت الا ر،ؽ  مل،أس مف المح،ض. .1
 5إف رجمال لـ ،رزلكا ل ؿ ذلؾ  ملذر،  أدج كا كوـ ى،كخ. .2

 أدلة المذىب الثاني:
 من القرآن الكريم: :أوالً 

َيٗؾٛا ٜإِٕ ٜيَ ِٖ قولو تعالى: .1 ِْ شسعسًَِٛ ٚيٖق ي٥ٌََي َيتيعيَ ّٜٗيَ ايَِٓسس إَِْٜ خيًٖك٘ٓيَٗنِ َٔٔ ذيٖنٝ  ٚيِْٗثي٢ ٚيجيعيً٘ٓيَٗن

ٌِ خيَ رٌي ًٞ٘ي  يًَٝ ِْ ٜإِٕ اي ًَٞ٘ ِْٖتٖكَٗن ِْ َ ٓبي اي  .6ِٖ٘ن يَيٗه
 وجو الداللة:

ال ،ا، ر إال  ملذر،  أف أحد المهمةد الماا رة مف خمؽ الدمس وح دىر اإل بلـ كوذا 
 7فمم ال ،اـ الكاجب إال  ه فىك كاجب.

ََٜثنيي قولو تعالى: .2 َي خيْٝ س اي٘ٛيا ََْْٞ ٖؾْ ًدا ٚيِْٖ َئب ٖيَ تيذي ِِ٘س  َي ٚيزيٖن َِٜٜ ٜإْذ ْيَدي٣ 
ٖسٓيََيٖو دي يَ كلكله ااملن:  8

١َِٜٙٔ َئب ٖيْب َيٞ ََٔ ٞيبسْْٖو ذس ِِ٘س ٖقٍَي  َي   .9طٖٝٔ ي١ٙ إِْٜٖو فيَُٝعس ايّب ي٤َ زيٖن َِٜٜ 

                                                 

 (.5/157حمى،  الةمكم عمن الىرح الة ،رو  مب مم لمزكج  مف خ،مر ) 1
 (.7/178مل ،فو فرع دكو أحدومم اآلخر عملمم  ا، ه فبل )الدككم: رك   الط 2
 (.7/579ا ف لدام : الم دحو م أل  كفةكؿ: حكـ لك كجد أحد ) 3
 المرج  ال م ؽ. 4
 المرج  ال م ؽ. 5
 (.13 كرة الحجراتو آ،  ) 6
 (.16/267(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو )4/261ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ) 7
 (.89 كرة األد ،م و آ،  ) 8
 (.38 كرة آؿ عمرافو ) 9
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 وجو الداللة:
فح اآل،مت الكر،م  ،دمجح زكر،م ر ه ك، أله الخمؼ الةملو ألده ال كلدى له كال كارثى 
،هـك  اده فح الدمس ك،دعكوـ إلن الخ،ر ممم ،دلؿ أف أحد مهمةد الزكاج الذر،  الةملح  الاح 

  1 ىم ا امر دعكة هللا عز كجؿ.
ًُٖسٛ٘ا  عالى:قولو ت .3 ًٛ٘ي ٚياْ  ِْ ٚياِتٗكٛ٘ا اي ِْ ٚيٖقبَٔسٛ٘ا ٖيْٗؿَسٗه ِْ ٢ِِْٖ َش٦ْتس ِْ ٖؾ٘أتسٛ٘ا ذيْ ثيٗه ِْ ذيْ ٌث ٞيٗه َْسيآؤسٗن

ٛٙس ٚيِئصٜ  ايُ٘سْؤَََٓنيي   .2ِِْٖٗهِ َّاٖلٗق
 وجو الداللة:

إذ وك  لمؿ الهرط ح "فم ظ الحرث ،اطح أف اإل مح  لـ اه  إال فح ال رج خمة 
كفح وذا دالل  كا ح  أف أحد  3المزدرع ف رج المرأة كمألرضو كالدط   كمل ذرو كالكلد كملد مت"

ال لجمز كط  المرأة فح  ،ر ال رج.  المهمةد الماا رة مف الزكاج وح الد ؿ كا 
ِْ ٖققولو تعالى:  .4 ٌْ ِْٖتس ْٗٛي٠ٙ َٔٔ دسٕٜٚ ايٓٔسي٤َ ِي ِْ ٖيتي٘أتسٕٛي ائ جيٍَي شي  .4ٌّْٛ َّْسٜ ٗؾٕٛيإِْٜٗه

 وجو الداللة:
ل و الىمرع فح اآل،  الكر،م  فاؿ آؿ لكط كوك إا،مف الرجمؿ دكف الد م  كاعا ره إ رافم 
كاجمكزا كجىبل  ،ر مه كؿ كذلؾ ،ادح أف إى مع الىىكة ل،س وك المهةد الكح،د مف الزكاج 

 .5ال  دكمح الد م  مح ف ال ذرةكأف أحد المهمةد األ م ،  مف الزكاج وك الذر،  كوذا ال ،اـ إ
 من السنة النبوية: :ثانياً 

يقول ) من سره أن يبسط لو في  عن أبي ىريرة رضي هللا عنو قال: سمعت رسول هللا  .0
  6رزقو وأن ينسأ لو في أثره فميصل رحمو (.

 وجو الداللة:
م  ه لرف الحد،ث  ،ف ةم  الرحـ كوح مف ال رائض كاماداد كز،مدة د ؿ اإلد مف الذ

 هم  لذكر اإلد مف  اد كفماه ك،اا ر م خرة ،حرص عم،ىم كداعح مف دكاعح ال  ط  كال ركر 
 1ك كاب لاأد،  وذه ال ر،  .

                                                 

( 11/336(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الكر،ـو )11/80( )5/370الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 1
(5/214.) 
 (.223 كرة ال هرةو آ،  ) 2
 (3/93الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 3
 (.81 كرة األعراؼو آ،  ) 4
 (.3/445(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )7/245الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو ) 5
 (.8/5(و )5985أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو و  مب مف   ط له فح الرزؽ  ةم  الرحـو حد،ث ) 6
 (.8/11الهم ح ع،مض: كممؿ المامـ فح ىرح ةح،و ال خمرمو  مب مف   ط له فح الرزؽ  ةم  الرحـو ) 1
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فقال : يا رسول هللا إني أصبت امرأة  عن معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى رسول هللا  .4
فقال مثل ذلك فنياه ثم  ذات حسب وجمال ولكنيا ال تمد أفأتزوجيا ؟ فنياه ثم أتاه الثانية

أتاه الثالثة فقال مثل ذلك فقال صمى هللا عميو و سمم : )تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر 
  1بكم (.

 وجو الداللة:
دؿ الحد،ث أف أحد مهمةد الزكاج الماا رة مف الزكاج وك اك ،ر أم  الم مم،ف كل،س 

ال لاحهؽ اإلحةمف  ذات الح ف كالجممؿ  مف  مب أكلن كلـ ،كف الد ح  فهط اإلحةمف كا 
 2ل،اارض عمن زكاج الرجؿ مف المرأة الاملر.

قال : ) ال يدع أحدكم طمب الولد فإن الرجل  عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن النبي  .3
 3.إذا مات وليس لو ولد انقطع اسمو (

 وجو الداللة:
الزكاج  طمب الكلد دالل  عمن أده مهةد أ م ح مف مهمةد  أمر الر كؿ 

كخةكةم  أف الكلد الةملو أحد األعممؿ الاح  ىم ، امر  ىم عممه الةملو ر ـ مكت 
 اإلد مف.

 4) تخيروا لنطفكم وانكحوا األكفاء وأنكحوا إلييم (، عن عائشة قالت: قال رسول هللا  .2
 5وقال األلباني حديث صحيح.

 وجو الداللة:
لمدط   ،دلؿ أف الذر،  أحد المهمةد  اخ،ر األك م  لاككف محبل  أمر الر كؿ الكر،ـ 

 6مف الزكاج.

                                                 

(. لمؿ عده األل مدح فح كام ه ةح،و 9/364أخرجه ا ف ح مف فح ةح،حهو  مب ذكر الزجر عف ازك،ل مف لـو ) 1
( كلمؿ إ دمده ح ف ةح،وو كةححه الحمكـ كالذو حو كةححه 6/291أ ح داكدو  مب الدىح عف ازك،ل مف لـو )

 الحمفظ ا ف ح مف مف حد،ث أدسو كح ده الى، مح .
 (.23/48وذاو ) لهمرمو  مب لكؿ الر كؿ الا،دح: عمدة ا 2
(و كلمؿ عده الى، مح فح كام ه مجم  الزكائدو  مب 23/210الط رادح: الماجـ الك ،رو  مب ح ة   دت عمر ) 3

 ( إ دمده ح ف.4/474ازك،ل الكلكدو )
 م  الةح،ح و (و كلمؿ عده األل مدح فح ال م1/633(و )1968ا ف ممجه:  دف ا ف ممجهو  مب األك م و حد،ث ) 4

 ( حد،ث ح ف.3/141(و )1067حد،ث )
 (3/141) 1067األل مدح: ال م م  الةح،ح و  5
 (.20/78الا،دح: عمدة الهمرمو  مب إلن مف ،دكو كأم الد م  خ،رو ) 6
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 من اآلثار: :ثالثاً 
مم ركل أ ك ع ،د  إ دمده عف  م،ممف  ف ، مر أف ا ف  ددر ازكج امرأة كوك خةح فهمؿ له 

 1عمر أعمماىم ؟ لمؿ ال لمؿ أعممىم  ـ خ،روم.
 وجو الداللة:

عمر مف ا ف  ددر اخ،ر المرأة  لك لـ اكف الذر،  مهةدا ماا را مف مهمةد الزكاج لمم طمب
  2 اد إ بل ىم  ادـ لدراه عمن اإلدجمب.

 من المعقول: :رابعاً 
أف أم ع،ب ،د ر الزكج مف الزكج  ك،مد  الرحم  كالمكدة كوح مهةكد الدكمح ،جب ف،ه 

 3الخ،مر كمم كجب فح ال ،  ألده عد   دم أك ادل، م عمن الطرؼ األخر.

 الترجيح:
 المذىبين ترى الباحثة التالي: بعد استعراض أدلة  

،ه   مف فركض فإدجمب الذر،  الةملح  أمم ك كاج وك إحةمف الزكج،ف  دا،  أف مهةد الز  .1
 الك م،  كالهدرة.

لذلؾ ال ،اد الاهـ    م لما ر،ؽ  ،ف الزكج،ف مم لـ ،جام  ماه    م أخر ك ،مب الزكج عدىم  .2
 الجممع. م  عدـ كجكد أكالد لىم أك اداداـ لدرة الزكج عمن

أف ال رر الكال  عمن الزكج  دا،ج  لاهـ الزكج    ب الح س لـ ،كف مهةكدا مده اإل رار  .3
  ملزكج  مف ل ؿ الزكج.

أف الحكـ  هطا،  عدـ اإلدجمب لدل الرجؿ حان كلـ ،كف لد،ه مدح أ طماىم مجر،مت الامـ  .4
د ع، م م احكمم ر ـ الحد،ث ممم ،ادح إمكمد،  ال ر  مف الاهـ أك الا مب عم،ه كأده ال ،ا

 المىه  الاح اةمحب ذلؾ.
اا مؽ الم  ركف عمن أف اآل،مت الكر،م  الاح ا اىىد  ىم أةحمب المذوب ال مدح ) عف  .5

األد ،م ( جم ت ل ،مف مىركع،  الدعم   طمب الكلد مف هللا كأحد ال  ؿ لرف  الاهـ  دالل  مم 
 .4(٘س زيْٚجي٘سٚيِٖصًْٖرْٓيَ ٖيكرد فح الاام،ؽ عمن اآل،  الكر،م  

                                                 

 (.7/579ا ف لدام : الم دحو م أل  كفةكؿ: حكـ ممؿ كجد أحد ) 1
فح ودل خ،ر الا مدو فةؿ فح  الم،امد(و ا ف لدام : زاد 7/579ا ف لدام : الم دحو فةؿ حكـ مم لك كجد أحدو ) 2

 (.5/163حكمه كخم مئه فح أحد الزكج،فو )
فح ودل خ،ر الا مدو فةؿ فح  الم،امد(و ا ف لدام : زاد 7/579ا ف لدام : الم دحو فةؿ حكـ مم لك كجد أحدو ) 3

 (. 5/163حكمه كخم مئه فح أحد الزكج،فو )
 (.90 كرة األد ،م و آ،  ) 4
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كأمىمت المؤمد،ف فك ،رات مدىف كف لد أدج ف مف أزكاج  م ه،ف كأـ   ،رة الر كؿ الكر،ـ  .6
كوك أ، م أدجب مف  ا ىف دكف  ح ،   كأـ  مم  كم  ذلؾ لـ ،دج ف مف الر كؿ الكر،ـ 

دمم ،رج  إلن مى،ئ  هللا  عز  ،روف ممم ،ادح ا احمل  الحكـ  اهـ أحد الزكج،ف  ملمطمؽ كا 
ََٓسٕٛيكجؿ كاه ،مه لؤلرزاؽ  ّْٛٝ ٜسْؤ َس ٜإِٕ َؾٞ ذيَيٖو ٖيآٜيَُ  يِّٖك ًٞ٘ي ٜيْ سسٗط ائ ْزمي يَُئ ٜيصي٤َ ٚيٜي٘كَب ْٚا ِِٖٕ اي ِْ ٜي ي  .1ِٖٚيٖي

 ولكن ىل يمكن لزوجة المحبوس االستعانة بالوسائل الطبية الحديثة بغية اإلنجاب؟
مرأة ألم ك ،م  ط ،  امكدىم مف الحمؿ كاإلدجمب ممدامت ممدام مف لجك  ال 2ال ،رل ال هىم 

اماـز  مل كا ط الىرع،  الاح ا مف عدـ اخابلط األد مب فمذلؾ ،حؽ لزكج  المح كس اال اامد   امؾ 
 الك مئؿ  مف الىركط الامل، :

أف ،اـ الحةكؿ عمن الا،د   طر،ه  ر م،  عف طر،ؽ الهم ح ك كجكد ىىكد إل  مت الد ب  .1
 لحهكؽ.كلح ظ ا

أف ،اـ فحص الزكج  لماأكد مف خمك الرحـ مف حمؿ  م ؽ حان ال ،اخذ ذلؾ ذر،ا  لدىر  .2
 ال  مد فح المجام .

أف ،اـ الحةكؿ عمن امؾ الا،د  عف طر،ؽ مؤ    ط ،  مؤامد  ط ،م كأد ،م حان ال ،حةؿ  .3
 خطأ ف،ا  ب   رر ،ؤذم الجد،ف أك األـ أك ،ؤدم الخابلط األد مب. 

 
   
 
 

                                                 

و آ،  ) 1  (37 كرة الرـك
 (و مجم  مجم  ال هه اإل بلمح.4/198الزح،مح: ال هه اإل بلمح كأدلاهو ) 2
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 ب الرابعالمطم
 التفريق بين الزوجين بسبب ردة الزوج

 المسألة األولى: التفريق بين الزوجين بسبب ردة الزوج:
لك أف الزكج احت الاىد،د أك م  اإل را  اراد عف د،ده فح  جده فىؿ ،جكز لمزكج  طمب 

 الا ر،ؽ  ،دىمم؟
ملزكج  كلكف اخامؼ اا ؽ ال هىم  عمن كلكع ال رل   ،ف الزكج،ف حمال إذا لـ ،كف مدخكال  

 عمن مذو ،ف:1ال هىم  فح ال رل   ،ف الزكج،ف الاح احةؿ  اد الدخكؿ
 :  األولالمذىب 

ذو كا إلن أف ال رل  اه   مجرد ردة الزكج  كا  كمدت الردة ل ؿ أك  اد الدخكؿ كلىم دةؼ 
كوك مم ذوب إل،ه المىر إذا كمدت الردة ل ؿ الدخكؿ كلىم المىر كممبل إذا كلات الردة  اد الدخكؿ. 

 .2الحد ،  كالمملك،  كرأم لمحدم م 
 : الثانيالمذىب 

فإذا اراد الزكج ل ؿ الدخكؿ اد  خ الدكمح  3ذو كا إلن الا ر،ؽ  ،ف ردة الزكج ل ؿ الدخكؿ ك اده
 فح الحمؿ كلىم دةؼ المىر.

ل ؿ اده م  أمم إذا أراد الزكج  اد الدخكؿ اكل ت ال رل  عمن الادة فإف رج  الزكج عف رداه 
الادة فىمم عمن دكمحىمم أمم إف لـ ،اد عف رداه حان اداىم  الادة كلات ال رل   ،دىمم كلىم المىر 

 . 4كممبل كوك مم ذوب إل،ه الىمفا،  كالحدم م  فح رأم

 أدلة المذاىب:
 :األولأدلة المذىب 

 من القرآن الكريم: :أوالً 
ِْ َيَ ِْٖٖؿٗكٛا ٚيال جسٓيَ ي ٖؾال تيْ َجعسٖٛسِٔ ٜإٖي٢ ا٘يٗه قولو تعالى: .1 ِْ ٜيرًَٟٕٛي يٖٗسِٔ ٚيآتسٖٛس ِْ ٚيال ٖس َٜ ال ٖسِٔ َذٌٓ يٖٗس ٞؿَ

ِٜ ا٘يهٖٛياَؾ  َيٖسِٔ ٚيال تسَُْسٗهٛا ََِعصي ْٕ تيَٓهرسٖٛسِٔ ٜإذيا آتيْٝتسُسٖٛسِٔ ِٗجسٛ ِٖ ِْ  .5 يًْٖٝٗه

                                                 

الردة مف الردوكالرد ل   ةرؼ الىح  كرىٍجايه.الردَّة فح االةطبلح الرجكع عف اإل بلـ  ا ،ر د،ده كارادَّ فبلف عف  1
 (.1/224(و ال ،كمح: المة مح المد،رو )3/173) د،ده ًإذا ك ر  اد ًإ بلمه )ا ف مدظكر: ل مف الاربو

 (.4/414(و الدرد،ر: الىرح الك ،رو )2/337الكم مدح:  دائ  الةدمئ و  ) 2
 (.8/489(و ا ف لدام : الم دح و)3/190الىر ،دح: م دح المحامج و ) 3
 (.7/566(و ا ف لدام : الم دحو )3/242الىر ،دح: م دح المحامجو ) 4
 (.10آ،  )  كرة المماحد و 5
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 وجو الداللة:     
ـ كالم مم  مف المىرك،ف كلطات اآل،  كؿ دلت اآل،  الكر،م  عمن حرم  دكمح الم م

 1دكمح  م ؽ عمن ال كر.
ِْ ٚيال  قولو تعالى: .2 ْٛ ِْٖ حي يْتٗه ْٔ َسْصٜ ٖن١ُ ٚيٖي ََٓي١ٚ خيٌْٝ  ََ ٚيال تيَٓهرسٛا ايُ٘سْصٜ ٖنََ  ذيِت٢ ٜسؤََِْٔ ٚييَٖي١ٚ َسْؤ

ََٓسٛا ٚيٖيعيْ ٌب َسؤٌََْٔ خي ًٞ٘س ٜيْب سٛ ٜإٖي٢ تسَٓهرسٛا ايُ٘سْصٜ َننيي ذيِت٢ ٜسْؤ َٜ ٚياي ْٖٚي٦َٖو ٜيْب سٕٛي ٜإٖي٢ ايَِٓ ِٗ ِْ ْٛ ِْٖ حي يٗه ْٔ َسْصٜ ُى ٚيٖي ََ  ٌْٝ

ِْ ٜيتيذيٞن سٕٚي ا٘يحي١َِٓ ٚيايُ٘يْػَؿ ي٠َ َِٜإْذََْ٘ ٚيٜس يٝٔٔس آٜيَتََ٘ َيًَِٜٓس ٖيعيًٞٗس
2 

 وجو الداللة:
ده فاد  لممؤمد،ف كطر،ؽ لمدمر مد  الىمرع  دص اآل،  دكمح المىرك  أك المىرؾ أل

فمذلؾ ال ،جب اإل هم  عمن الزكج  المىرك  أك ال هم  م  الزكج المىرؾ ككج ت ال رل  عمن 
 3ال كر.

 من السنة النبوية: :ثانياً 
عن عائشة قالت لما بعث أىل مكة في فداء أسراىم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال  .0

يجة أدخمتيا بيا عمى أبي العاص قالت فمما رآىا رسول وبعثت فيو بقالدة ليا كانت عند خد
رق ليا رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطمقوا ليا أسيرىا وتردوا عمييا الذي ليا فقالوا  هللا 

 أخذ عميو أو وعده أن يخمي سبيل زينب إليو وبعث رسول هللا  نعم وكان رسول هللا 
ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباىا زيد بن حارثة ورجال من األنصار فقال كونا 

 4حتى تأتيا بيا.
 وجو الداللة:       

أده  اد دزكؿ األمر  حرم  الم مم  عمن الكمفر لـ ،جز أف اظؿ ز،دب م  زكجىم 
 5فكمدت ال رل  عمن ال كر  دل،ؿ ذومب ز،د ل،ةطح ىم إلن المد،د .

                                                 

(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/320(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )7/306ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 1
 .(18/60الهرآف الكر،ـو)

 (.221 كرة ال هرةو آ،  ) 2
 ح: الجمم  ألحكمـ (و الهرط1/319(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/311ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 3

 .(3/66الهرآف الكر،ـو)
(و لمؿ عده األل مدح فح كام ه إركا  3/62( )2692ا ك داكد:  دف أ ك داكدو  مب فح فدا  األ ،ر  ملممؿو حد،ث ) 4

 ( إ دمده ح ف  كت عم،ه الحمكـ  ـ الذو ح.5/43(و )1217ال م،ؿو حد،ث أده ةمن هللا عم،ه ك مـو حد،ث )
 (4/203لهمرم ىرح ةح،و ال خمرمو  مب مف حمؿ جمر، و )الا،دح: عمدة ا 5
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 من المعقول: :ثالثاً 
،دمف،ه فح ال هم  فممؾ الدكمح ال ، هن م  زكاؿ عةم  الزكاج  أف مم ،مد  الزكاج فح اال ادا 

  1 ردة الزكج.

 :الثانيأدلة المذىب 
 من القرآن الكريم: :أوالً 

ِْ َيَ ِْٖٖؿٗكٛا ٚيال جسٓيَ ي قولو تعالى: .1 ِْ ٜيرًَٟٕٛي يٖٗسِٔ ٚيآتسٖٛس ِْ ٚيال ٖس َٜ ال ٖسِٔ َذٌٓ يٖٗس  ٖؾال تيْ َجعسٖٛسِٔ ٜإٖي٢ ا٘يٗهٞؿَ

ِٜ ا٘يهٖٛياَؾ  َيٖسِٔ ٚيال تسَُْسٗهٛا ََِعصي ْٕ تيَٓهرسٖٛسِٔ ٜإذيا آتيْٝتسُسٖٛسِٔ ِٗجسٛ ِٖ ِْ  .2 يًْٖٝٗه
 وجو الداللة:

أف اآل،  الكر،م  دزلت  حرم  المىرؾ كالمىرك  عمن الم مم  كالم مـ كلطات الزكاج 
 3 ،دىمم كلكف  اد فارة أعطاىـ فرة  لمراجا  الد س.

 السنة النبوية: مـن: ثانياً 
أخذ عميو أو وعده أن يخمي سبيل زينب إليو  قالت ).... كان رسول هللا  عن عائشة  .4

زيد بن حارثة ورجال من األنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما  وبعث رسول هللا 
 4زينب فتصحباىا حتى تأتيا بيا(.

 وجو الداللة:
،أجل عمن أده مف الجمئز إعطم  مىم  لز،د  مالداظمر فح  طف  دؿ أمر الر كؿ 

ال مم أامف الر كؿ   5أ م الامص عمن ز،دب حان ، ا ىم لز،د. ل ؿ ف خ الدكمح كا 

 من المعقول: :ثالثاً 
 6أف اإل بلـ ال ،ةمو    م ل  كت ال رل  ككذا الك ر أ، م.

                                                 

 2/27(و الد كلح: حمى،  الد كلحو )7/136الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و) 1
 (.10 كرة المماحد و آ،  ) 2
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/320(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )7/306ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 3

 .(18/60الكر،ـو) الهرآف
 (.109  ؽ اخر،جه  ص ) 4
 (4/203الا،دح: عمدة الهمرم ىرح ةح،و ال خمرمو  مب مف حمؿ جمر، و ) 5
 (.7/178(و ا ف لدام : الم دحو )3/190الىر ،دح: م دح المحامجو )6
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 الرأي الراجح:
الهمئؿ  كلكع ال رل  عمن   مدحالام،ؿ ال مح    اد ا ااراض أدل  المذو ،ف إلن ارج،و المذوب 

ال كر  ،ف الزكج،ف إذا كلات الردة ل ؿ الدخكؿ. ك كلكع ال رل   ،دىمم  اد الادة إذا كمدت الردة  اد 
الدخكؿ اك ،ام عمن الدمس لاؿ المراد ،راج  د  ه أك ،خؼ  ا م مف ال  ط الكال  عم،ه ف،ؤب إلن 

 ؾ أك االدحراؼ.هللا ك،اكد عف رداه فاح ظ  ذلؾ أ راه مف الا ك
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 المبحث الثالث

 التفريق بين الزوجين لمحبس المدني لمزوج أو الزوجة
 
 

 :وفيو ثالثة مطالب

 ةـــــريمـــة الجـــــــحقيق: المطمب األول

 ة.ــة المدنيــة الجريمـــحقيق: المطمب الثاني

 حكم التفريق بسبب الحبس المدني لمزوج أو الزوجة.: المطمب الثالث
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 المطمب األول
 حقيقة الجريمة

  الجريمة :أوالً 
 :1اال ـ مف ال اؿ جـر كاأاح  ادة مامف الجريمة في المغة:

 لطاه فدهكؿ جـر الدخؿ إذا لطاه كخرةه. .1
 مف  مب  رب كأذدب كأكا ب اإل ـ. .2
 ة.الجـر  ملك ر: الج د أك الكام  أك الممد .3
: ال د أك ال محمل  كلد احكلت إلن مادن اله ـ  مادن حهم. .4  ال جـر

 والمعنى المقصود في بحثنا ىو الذنب واإلثم الذي يحصل بسبب ارتكاب أمر محظور.
)اارؼ الجرائـ فح الىر،ا  اإل بلم،   أدىم محظكرات ىرع،  زجر  الجريمة في االصطالح:

 2هللا عدىم  حد أك ااز،ر(.

ؿ محـر ماملب عمن فامهو أك ارؾ فاؿ محـر الارؾ ماملب عمن اركهو أك وح وح )إا،مف فا
 .3فاؿ أك ارؾ دةت الىر،ا  عمن احر،مه كالاهمب عم،ه(

 4عمؿ ،حرمه الهمدكفو أك االمادمع عف عمؿ ،ه ح  ه الهمدكف. الجريمة في القانون:

جر،م و فبل ،املب ك،ا ؽ اار،ؼ الىرع كالهمدكف فح أف فاؿ أك ارؾ فاؿ عم،ه عهك   ،اد 
 الىخص ط هم لمهكاعد الىرع،  عمن الد،  عف فاؿ محظكر لـ ،اـ.

                                                 

 (.1/97رو )(وال ،كمح: المة مح المد،12/90(و ا ف مدظكر: ل مف الاربو )1/1405آ مدم: الهممكس المح،طو ) 1
 (.1/348الممكردم: األحكمـ ال مطمد، و  مب أحكمـ الجرائـو ) 2
 (.1/75(و عكدة: الاىر،  الجدمئحو )9/3781حم،د: د رة الدا،ـ فح مكمـر أخبلؽ الر كؿو مب اإلجراـ اةطبلحمو) 3
 (.1/75عكدة: الاىر،  الجدمئحو) 4
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 المطمب الثاني
 الجريمة المدنيةحقيقة 

وح مف ا  ب  خطئه   رر لم ،ر ف،ماـز  ااك،ض ال ررو ك،طمؽ  تعريف الجريمة المدنية: :أوالً 
 1عم،ىم الهمدكف المةرم ال اؿ ال مر.

 ل الضار:تعريف نظرية الفع ًا:ثاني
أحد الدظر،مت الامم  لبللازاـ كمةدر لح ظ الحهكؽ الذاا،  كااللازاممت الاح ،اا ر  ىم 
ف ااجىت إلن أةؿ ال اؿ أك  الىخص ممازمم اجمه آخر  دكف اكجه مف إراداه لاحمؿ وذا االلازاـ كا 

ل،  الاهة،ر، و أك ال  ب الذم اراب عم،ه االلازاـ لمدكدم. ك،طمؽ عم،ه الامؿ  ،ر المىركعو أك الم ؤك 
 الم ؤكل،  الخطئ، .
 المسؤولية الخطئية:

 :2مف ال اؿ أخطأ كاأاح  ادة مامف الخطأ في المغة:
 الخطأ  د الةكاب. .1
ْٔ َيَ تيعيُِبيْ   مادن ع راـ أك  مطاـ كمم فح لكله ااملن:  .2 ََِ٘ ٚيٖيَه  ِْ ُٝيَ ِْٖخٕٖ٘أتس ِْ جسٓيٌَ  َؾ ٚيٖيْٝسي  يًْٖٝٗه

 .3قًِٗٗٛسٗهِ
 خطأ اخطمه  مادن أخطأه.كأ .3
 كخطم مف الخطك أم المىح. .4
 كخطمه هللا كأخطمه: أ خمه كأعظمه. .5
 كالخطأ مم لـ ،اامد كالخط  مم اامدو كمدىم الهاؿ الخطإ  د الامد. .6

 والمعنى المقصود ىنا ىو الفعل الخطأ أي الفعل المحظور.
 :4الخطأ في اصطالح القانونين

عمـ  حظره كلةد لمم ،اراب عم،ه مف  رر أك  دكف  الامؿ المحظكر الذم ،راكب عمدا عف
ٖقَٗيٛا ٜيَ ِِٖيَْيَ اْفتيْػَؿْ  يٖٓيَ ذسْسِٛيٓيَ إَِْٜ نَِٗٓ خيََط٦َنييلةدو كمده لكله ااملن: 

ٜإِٕ َؾْ  يْٕٛي ٚيَََٖٕي كلكله ااملن: 5

 .6ٚيجسٓسٛديٖسَُ نَْسٛا خََط٦َنيي

                                                 

 (.1/87عكدة: الاىر،  الجدمئحو ) 1
 (.14/231(و ا ف مدظكر: ل مف الاربو )1/7لمح،طو )آ مدم: الهممكس ا 2
 (.5 كرة األحزابو آ،  ) 3
 (.60الزرلم: ال اؿ ال مر كال ممف ف،هو ص) 4
 (.97 كرة ،ك ؼو آ،  ) 5
 (.8 كرة الهةصو آ،  ) 6
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 : فهد اعا ركا أف الخطأ وك فح الكال  اهة،ر مف أمم مف أطمهكا عم،ه الم ؤكل،  الاهة،ر،
كاعارض  1الىخص عممدا أك مخطأ فمذلؾ لك اأذل أحدا أك ألحؽ  ررا ،ماـز  مل ممف عف ال رر.

 عم،ىم  أدىم اا ،ر عف الم  ب أك األ ر الماراب كل،س ال  ب المةدرم.

رم كال كرم كالارالح كلد أطمهت عم،ه  اض الهكاد،ف )الامؿ  ،ر المىركع( كملهمدكف المة
د    إلن اجمكزه كا   ه  مل رر لم ،رو كاعارض عم،ىـ  أف ال اؿ ال ،ر مىركع لد ال ، ر أحدا فبل 
م ؤكل،  مدد،  عمن فمعمه فمال ـ ال ،خ ر عف   ب الم ؤكل،  الاح ادىأ  ه كدهةد  ه ال  ب الذم 

 وك اإل رار  مل ،ر.
 3ال رر( 2،ر ،مـز فمعمه كلك  ،ر مم،ز   ممفكعم،ه  ككف ال اؿ ال مر )كؿ إ رار  مل 

 4كف،ه اا ،ر عف ال  ب المةدرم المدىئ لبللازاـ الماراب عم،ه.

 ومن األحكام العامة المتعمقة بالفعل الضار:
لةد أك لـ ،هةد 7ال ، مف إال إذا كمف مااد،م 6 ممف كلك لـ ،اادو أمم الما  ب 5الم مىر .1

 ال اؿ أك ال رر.
ىر كالما  ب ، مؼ الحكـ إلن الم مىرو فهد ،ىارؾ كبلومم الم مىر إذا اجام  الم م .2

 8كالما  ب كمم لك دؿ الكد،   مرلم عمن الكد،ا  ف رلىمو ف، مف الكد،  إلخبلله  ملح ظ.
أمم إذا اكفرت  ك  الد،  عدد الما  ب دكف الم مىر أك ااذر ا م،ف الم مىر  كمف الما  ب  .3

  9وك ال ممف.
لد دىأ  آف   ممك،  أك لكة لمورة كملحرب لـ ،ماـز  مل ممف إال إذا دص إذا   ت أف ال رر  .4

 10الهمدكف أك االا مؽ عمن  ،ر ذلؾ.
                                                 

 (.61ػ 60المرج  ال م ؽو ص ) 1
 ال ممف: ى ؿ الذم   مم ،جب الكفم   ه مف ممؿ أك عمؿ. 2
 (.62ؽو ص )المرج  ال م  3
 (.61المرج  ال م ؽو ص  ) 4
 الم مىرة: وك ال رر الدمال دا،ج  ااةمؿ أل  الامؼ  محمه. 5
 أخر فح جرم الامدة. ىح ،ؤدم إلن امؼ  ىح الا  ب : إحداث أمر فح  6
 (.6/149(و الز،ماح: ا ،ف الحهمئؽو )27/22ال رخ ح: الم  كطو ) 7
(و 285(و ص )127الهمعدة )ا ف رجبو (و ا ف رجب: لكاعد 380)  هى، و صأحمد الزرلم: ىرح الهكاعد ال 8

 (.2/194الى،رازم: المىذبو )
 (.92الزرؽ: ال اؿ ال مرو ص) 9

(و ف،ض هللا: دظر،  ال ممف فح ال هه اإل بلمحو 1/166عز الد،ف: لكاعد األحكمـ فح مةملو األدمـو ) 10
 (.106ص)
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أف مف ،حدث  ررا فح حمل  الدفمع الىرعح عف الد س أك الممؿ اك الارض كالكطف كلـ  .5
 1،جمكز لدر ال ركرة ال ،مـز  مل ممف.

 إذف أك طمب مف ةمحب الحؽ ال ،ماـز  إذا كل  ال رر دا،ج  ل اؿ أذف  ه كلح األمر أك .6
 2 مل ممف.

إذا   ت أف الىخص اىارؾ   امه فح إحداث ال رر أك زاد ف،ه فإف ذلؾ ،دهص مف مهدار  .7
ذا اادد الم ئكلكف كمف كؿ مدىـ م ئكال  د    دة، ه ف،ه.3ال ممف.  كا 

ف خطؼ األىخمص أك ح  ىـ أل  مب  ،م ،  ،اا ر مف ال اؿ ال مر ألده  ةب إلد م .8
  4كااط،مه عف عممه ك،مـز مده ال ممف كمدىم االعاهمؿ اإلدارم   ،ر م كغ ىرعح.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.2/224الى،رازم: المىذبو ) 1
(و ا ف لدام : الم دحو 4/240(والد كلح: حمى،  الد كلح عمن الىرح الك ،رو )5/193رد المحامرو ) ا ف عم د،ف: 2
(9/566.) 
 (.81(و ا ف الدج،ـ: األى مه كالدظمئرو ص )6/4ال ىكاح: كىمؼ الهدمعو ) 3
 (.160(و الزرلم: ال اؿ ال مرو ص )5/448(و ا ف لدام : الم دحو )374ـ1الى،رازم: المىذبو ) 4
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 المطمب الثالث
 التفريق بين الزوجين بسبب الحبس المدني لمزوج أو الزوجة

 التفريق بسبب الحبس المدني لمزوج الفرع األول:
 المسألة األولى: حبس الزوج عمى جية التعزير:

ماة،  أك جر،م  أك ارؾ أمرا ،املب عم،ه فهد كجب فح حهه ال جف ك مرة  إذا اراكب الزكج
عمن ذد ه ككجب عم،ه احمؿ األ رار الاح ا  ب  ىم ألده  مراكم ه لمذدب ،احمؿ م ؤكل،  مم اراب 

 كذلؾ  مجمؿ األدل  الامل، : 1مف آ مر

 من القرآن الكريم: :أوالً 
ِْ شيٗيَدي٠ٙ ٚياٞيَذٜٔي ٜي َْسٕٛي ا٘يُسْر قولو تعالى: .1 ِْ ثيُيََْنيي جيً٘بي٠ٙ ٚيال تي٘ك يًٗٛا يٖٗس َِْيعي١َ شسٗيبيا٤ي ٖؾَجًَْبسٖٚس ِْ ٜي٘أتسٛا َِٖأ ِِ ٖي صيٓيََ  ثس

ِْ ا٘يٖؿََفٗكٕٛي ْٖٚي٦َٖو ٖس  .2ِِٖيبٙا ٚيِٗ
 وجو الداللة:

دلت اآل،  الكر،م  عمن كجكب الاهمب عمن الهمذؼ كوك الجمد كااك،ض عف ال رر 
 3ذم ا  ب  ه.كاألذل ال

ِْ شيَََٖبٜٔي قولو تعالى: .2 َُٜٗ ّْٜٛ ٚينَِٗٓ َيرس٘ه ِس ا٘يٖك َٝ٘ غٖٓي َْ َؾ ُْٝيَٕي ٜإْذ ٜيْرهُٗيَٕٜ َؾٞ ا٘يريْ َث ٜإْذ ْيٖؿصي ، ٚيدياٚسٚدي ٚيفسًٖ

ُْٝيَٕي ُْٓيَٖيَ فسًٖ  .4ٖؾؿِٖٗ
 وجو الداللة:

 مل ،ر دلت اآل،مت عمن كجكب احمؿ الىخص الم ؤكل،  عف ال رر الذم ،ه  
دا،ج  لاهة،ره فح رعم،اه  دمه كلد حكـ  م،ممف عمن ةمحب ال دـ  إةبلح الزرع الاملؼ 

 5عمن أف ، ا ،د ةمحب الزرع ل ارة مف مدمف  ال دـ.
ًََ٘ قولو تعالى: .3 ْٖ ًُٞي١ٚ ٜإٖي٢ ِٖ ََٓي١ُ ٚيدَٜي١ٚ َسسي َيٖق ي١ُ َسْؤ َٓٙ خيٕٖٙأ ٖؾتيْرٜ ٜ س  ْٔ ٖقتيٌي َسؤََْ  .6ٚيَي

                                                 

 (.1/87عكدة: الاىر،  الجدمئحو ) 1
 (.4 كرة الدكرو آ،  ) 2
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 3/323(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )5/491ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 3

 (.12/175الهرآف الكر،ـو )
 (.79ػ 78 كرة األد ،م و آ،  ) 4
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 5/357(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )5/370ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 5

 (.11/307الهرآف الكر،ـو )
 (.92 كرة الد م و آ،  ) 6
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 اللة:وجو الد
أكجب هللا عز كجؿ عمن الىخص الذم لاؿ ىخةم  دكف عمد دف  الد،  ألومه 

 1كاحر،ر رل   مؤمد  ااك، م عف ال رر الذم ألحهه   ،ره.

 من السنة النبوية: :ثانياً 
 .2) ال ضرر وال ضرار( حديث الرسول  .0

  وجو الداللة:
مهمو كال رار كوك كاحر،مه لم رر الذم وك إلحمؽ م  دة  مل ،ر مط دىح الر كؿ 

و ف ح الحد،ث دىح كزجر عف إل،همع ال رر  مل ،ر 3إلحمؽ م  دة  مل ،ر عمن كجه المهم م 
 4أك مهم م  ال رر  مل رر ألده اك ،  لدائرة ال رر. 

 5)قال عمى اليد ما أخذت حتى تؤدي(. عن سمرة عن النبي  .4
 وجو الداللة:

مؾ ل ،ره كمف عمر،  أك كد،ا  دؿ الحد،ث عمن م ؤكل،  الىخص عمم ل  ه كوك م
 6أك  ةب حان ااـ الاأد، .

: )من زرع في أرض قوم بغير إذنيم فميس قال : قال رسول هللا  عن رافع بن خديج  .3
 7لو من الزرع شيء ، ولو نفقتو(

                                                 

(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/660(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )2/433ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 1
 (.5/311الهرآف الكر،ـو )

 (6اخر،جه  ص )  ؽ  2
(و الجمؿ: حمى،  الجمؿ 2/966(و المدمكم: الا، ،ر  ىرح الجمم  الة ،رو )6/559الىككمدح: ف،ض الهد،رو ) 3

 (.10/253عمن المدىل لى،خ اإل بلـو )
(و الا،دح الحد ح: عمدة الهمرئ ىرح ةح،و ال خمرم   33/1ا ف رجب: الاح   الر مد،  ىرح األر ا،ف الدكك،  ) 4
 (.6/559و ف،ض الهد،ر  )(4/350)
(و ك ا ه األل مدح فح إركا  ال م،ؿ: 3/296(و )3561أ ك داكد:  دف أ ك داكدو  مب فح ا م،ف الاكرو حد،ث ) 5

 ( كركاه الخم   و كةححه الحمكـ.5/348(و )1515 مب حد،ث  مرةو حد،ث )
 (.19/266و )الا،دح: عمدة الهمرم ىرح ةح،و ال خمرمو  مب أ ـ مف ظمـ ى،ئم مف األرض 6
(و كلمؿ ف،ه األل مدح فح 3/261(و )3403ا ف داكد:  دف أ ح داكدو  مب فح زرع األرض   ،ر إذفو حد،ث ) 7

( أخرجه أ ك داكد كالارمذم كا ف ممجه كالطحمكم فح المىكؿ كال ،ىهح كأحمد 1/303(و )88ال م م  ال ا،  و ال مب )
ف  ر،بو كالامؿ عم،ه عدد  اض أوؿ الامـو كوك لكؿ أحمد مف حد،ث راف   ف خد،لو كلمؿ الارمذم: حد،ث ح 

لمت:  لمؿ الةدامدح: كله ىكاود اهك،ه. كا  حمؽو ك ألت محمد  ف إ ممع،ؿ عف وذا الحد،ث؟ فهمؿ: وك حد،ث ح فو
 كلد خرجاىم م  الحد،ثو ك ،دت ةحاه فح إركا  ال م،ؿ.
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 وجو الداللة:
دؿ الحد،ث عمن احمؿ ال مةب لؤلرض مم أد ؽ فح األرض الم ةك    رام  عف 

  1 ه.ال رر الذم ا  ب 
من تطبب ولم يعمم منو طب  عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قال )قال رسول هللا  .2

 2قبل ذلك فيو ضامن(.
 وجو الداللة:

دؿ الحد،ث عمن احمؿ الط ،ب الذم ،املل المر ن إذا أدل عبلجه إلن امؼ أك 
  3 رر  ملمر،ض.

أمسك الرجل الرجل وقتمو : )إذا  ما جاء عن بن عمر رضي هللا عنو قال قال رسول هللا  .5
  4اآلخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك(.

 وجو الداللة:
الحد،ث دالل  عمن م ؤكل،  المم ؾ  كا  كمف ىر،كم فح الهاؿ أك أراد اأد، ه لكده 

 5 ممف لم رر الذم حدث فم احؽ جز ا مف الاهمب كوك ال جف.
موك وجب عميو أن يعتق كمو قال )من أعتق شركا لو في مم عن النبي  عن ابن عمر  .6

 6إن كان لو مال قدر ثمنو يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتيم ويخمى سبيل المعتق(.
 وجو الداللة:

دؿ الحد،ث عمن احمؿ اإلد مف لم ؤكل،  أعممله فبل ،حؽ له أف ،اجمكز ىركمئه 
ال  ـر  ذلؾ.   7ك،  ب لىـ ال رر كا 

                                                 

 (.1/183ا ف حجر:  مكغ المراـو ) 1
(و كح ده األل مدح 2/1148(و )3466مجهو و  مب مف اط ب كلـ ،امـ مف الطبو حد،ث )ا ف ممجه:  دف ا ف م 2

 (.2/134فح ال م م  الةح،ح و )
 (.5/426الةدامدح:   ؿ ال بلـو  مب الماملل إذا اادل فامؼ المر،ضو ) 3
ف أل ف حجر ، الهطمف كمم جم  فح رك   المحد، (و ةححه ا ف8/50 دف ال ،ىهح الك رلو   مب الرجؿ ،ح س)   4
(9/338.) 
 (.5/392الةدامدح:   ؿ ال بلـو مب عهك   مف أعمف عمن الهاؿو ) 5
 (.3/141( )2503أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو الىرك  فح الرل،ؽو حد،ث ) 6
 (.13/40الا،دح: عمدة الهمرمو  مب الىرك  فح الرل،ؽو ) 7
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 من اآلثار: :ثالثاً 
كان يدخل عمييا فأنكر ذلك فأرسل  ةبل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيعن الحسن قال: أرس .1

إلييا، فقيل ليا: أجيبي عمر! فقالت: يا ويميا ما ليا ولعمر! فبينما ىي في الطريق فزعت 
فضربيا الطمق فدخمت دارا فألقت ولدىا فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر 

ليس عميك شيء إنما أنت وال ومؤدب، وصمت ، فأشار عميو بعضيم أن  أصحاب النبي 
ن كانوا قالوا  فأقبل عمى عمي فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأييم فقد أخطأ رأييم،وا 
في ىواك فمم ينصحوا لك، أرى أن ديتو عميك، فإنك أنت أفزعتيا وألقت ولدىا في سبيمك، 

 1(.ريش ألنو خطأفأمر عميا أن يقسم عقمو عمى قريش يعنى يأخذ عقمو من ق
 وجو الداللة:

أف الحمكـ م ئكؿ عمم أةمب المرأة مف فزع كمم ا  ب ف،ه مف  رر أدل إلن 
  2إجىمض المرأة ف مف.

عن زيد بن وىب قال: خرج عمر ويداه في أذنيو وىو يقول :) يا لبيكاه ! يا لبيكاه ! قال  .2
بينيم وبين العبور ولم  الناس : ما لو ؟ قال : جاءه بريد من بعض أمرائو أن نيرا حال

يجدوا سفنا ، فقال أميرىم : اطمبوا لنا رجال يعمم غور النير ، فأتى بشيخ فقال : إني أخاف 
البرد ، وذلك في البرد ، فأكرىو فأدخمو فمم يمبثو البرد فجعل ينادي : يا عمراه ! فغرق ، 

ثم  -يم فعل بو ذلك وكان إذا وجد عمى أحد من -فكتب إليو فأقبل فمكث أياما معرضا عنو 
قال : ما فعل الرجل الذي قتمتو ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! ما تعمدت قتمو ، لم نجد شيئا 
نعبر فيو وأردنا أن نعمم غور الماء ففتحنا كذا وكذا ، فقال عمر : لرجل مسمم أحب إلى من 

 3(.أراك كل شيء جئت بو ، لوال أن تكون سنة لضربت عنقك فأعط أىمو ديتو واخرج فال
 وجو الداللة:

عددمم أمر األم،ر  دف  الد،  اعا ره ما   م عف لاؿ الرجؿ عف  ،ر  أف عمر 
 4لةد  كوذا أكجب عم،ه ال ممف كالااك،ض عف الد س الاح ومكت.

 

                                                 

(. لمؿ عده 7/301(و )2241 مب ركل عف عممرو حد،ث )(و األل مدح: إركا  ال م،ؿو 9/580ا ف لدام : الم دحو ) 1
: 459 - 458/  9: رأ،اه فن " المةدؼ " لا د الرزاؽ: )162ةمحب الاكم،ؿ ص /  ( و كمف طر،هه ركاه ا ف حـز

( عف مامر عف مطر الكراؽ ك ،ره عف الح ف لمؿ: أر ؿ عمر إلن امرأة م ،   ... فذكرهو كا  دمده مر ؿ و 24/  11)
 اؽ فح ح ظه  ك  لكده ودم مهركف   ،ره.كمطر الكر 

 (9/580(و ا ف لدام : الم دح ػ )8/295ا ف م مو: الم دع ىرح المهد  ػ ) 2
 (.15/81(و)40189عبل  ال رومف: كدز الاممؿو  مب الهةمصو حد،ث ) 3
 (.43الزرلم: ال اؿ ال مر كال ممف ف،هو ص ) 4
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 الرأي الراجح:
أف الزكج دا،ج  الراكم ه الجر،م  ا  ب  ح  ه كوذا ا  ب فح  رر لمزكج  أدل إلع مره أك 

ىم أك حان إلةم اه  ا،ب مد ر ككؿ وذه األمكر أك أحدوم دفاىم لطمب الا ر،ؽ مده رفام ل ، اه عد
 لم رر عدىم فمذلؾ ارل ال مح   ارؾ األمر لمهم ح لاهد،ر ال رر عمن  ك  جر،ماه كمدة ح  ه.

 المسألة الثانية: حبس الزوج عمى جية اإلستيثاق: 
 ثة أنواع وىي:ذكرنا سابقا أن الحبس لإلستيثاق ينقسم إلى ثال 

و فإذا   ات عم،ه الحبس لمتيمة لدى وجود قرينة قوية حتى انتياء التحقيق في الجريمة .1
الجر،م  ،ة و ح  ه عهك   له أمم إذا   ات  را اه ف ،خرج مف الح س كلذلؾ ال ،اةكر 

  مل م أف اطكؿ مدة الح س ف،ىم فبل ،جمب إلن طمب الزكج  فح الا ر،ؽ خبللىم.
كوك الح س لماأكد مف أف الىخص لف ،  ب  ررا ألحد كال ، امـز ف،ه ز: الحبس لالحترا .4

الاىم  ك،داىح  مجرد زكاؿ ال  ب ك،ى ه االعاهمؿ اإلدارم فمذلؾ ال ،جمب ف،ه لطمب المرأة 
  ملا ر،ؽ إال إذا طملت المدة ف،ارؾ األمر لاهد،ر الهم ح.

عم،ه مف حؽ   أك ل ،ره  كف،ه ،اـ ح س الىخص حان ،ؤدل مم الحبس لتنفيذ العقوبة: .3
 ك مل م ال اطكؿ مدة الح س ف،ىم فمذلؾ ال ،جمب إلن طم ىم  ملا ر،ؽ  ،دىمم.

 الفرع الثاني: التفريق بسبب الحبس المدني لمزوجة
 ويمكن لي بعد البحث والقراءة أن أحصر الموضوع في مسألتين ىما: 

 ة التعزير:يلمسألة األولى: حبس الزوجة عمى جا
دمم ،مكف اةكروم مف خبلؿ الدهمط الامل، :  لـ ادملش  وذه الم أل  م مىرة فح كاب ال هىم  كا 

إذا ح  ت الزكج  لجر،م  ااامؽ  ملحدكد كملزدم أك الهذؼ أك ال رل  أك الردة فإف   ات عم،ىم 
الجر،م  كلادـ كجكد حمكـ لـ ،ط ؽ الحد أك الخابلؿ أحد الىركط فح اط ،ؽ الحد حكـ عم،ىم 

  مل جف.
ااا ر  جر،ماىم لد اخامرت أف ا كت حؽ زكجىم ف،جمب لطم ه فح الا ر،ؽ لم رر كال ،جمب 
طم ىم ألدىم  مراكمب الجر،م  ا احهت الاهك   فكأدىم اخامرت ا ك،ت حهه فادت ال رل  ف خم أ هط 

 حهكلىم.
 أن حبست المرأة في دين عمييا فيي عمى حاالت:

 مال اداد  مف زكجىم أك أحد ألمر ىم أك أخذ لرض  أف اككف لمدرة عمن الكفم  مف مملىم أك .1
   ممف أرض لىم أك مراب كظ،   أك حمح.

ااا ر الزكج  لد فكات حؽ زكجىم ك،اد ذلؾ اهة،را مدىم فمذلؾ ،اا ر طمب ال رل  مدىم أك 
 مف الزكج طمب ف خ ارد  ه المىر كال د ه  لىم.  
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 كلد،ه الممؿ كرفض  دكف   ب.أف اككف لمدرة عمن الكفم   مال اداد  مف زكجىم  .2
 ،اا ر الزكج    م فح فكات حهه مدىم فبل ،جمب طم ه لما ر،ؽ كال ا هط حهكلىم  ملطبلؽ.

أمم لك طم ت وح الا ر،ؽ  داف  رف  ال رر عدىم ل ك  عىرة الزكج الذم لـ ، مددوم فح 
 اط،ؽ.محداىم كلىم المىر فهط دكف الد ه  ألدىم لـ اكف م طرة لا   عمىىم مم ال 

 أف ،ككف الزكج ال ،ممؾ الممؿ كرفض أومىم إلرا ىم لمكفم   د،دىم م  امابلكىـ لمممؿ. .3
 ،اا ر عد م معدة أومىم لىم    م مدىم ،مد  حؽ زكجىم ف،ه ؿ مده طمب الا ر،ؽ.

 أف احمكؿ اال اداد  مف أحد المؤ  مت ك دؾ أك أحد األىخمص   ممف. .4
ال داد    ب خمرج عف إراداىم فبل ،جمب لطمب ال رل  فإف رفض طم ىم ،اد ذلؾ ممدام لىم مف 

 مف ل ؿ الزكج.  

 المسألة الثانية: حبس الزوجة عمى جية اإلستيثاق
أف ح  ت المرأة لمى ى  أك احرزا أك لكجكد لرائف ا مب عمن الظف إدىم مف اراك ت الجر،م   .1

 ف الدظر فح اله ، .فحان إةدار الحكـ الدىمئح ال ،دظر فح طمب الا ر،ؽ حان االداىم  م
 فإذا اداىن الدظر فح اله ،    را اىم فبل ،ما ت إلن طم ه ك،دظر فح طم ىم الا ر،ؽ لم رر.

أمم إذا   ات الاىم  فح حهىم ف، هط حهىم فح طمب ال رل  ك،جمب طمب الزكج  ملا ر،ؽ ك،اد  .2
 كا،ب ف،ىم. 
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 المبحث الرابع

 التفريق بين الزوجين بسبب الحبس السياسي
 لمزوج أو الزوجة 

 
 

 وفيو ثالثة مطالب:

 حقيقة الجريمة السياسية: المطمب األول

 حكم التفريق بسبب الحبس السياسي لمزوج: المطمب الثاني

 التفريق بسبب الحبس السياسي لمزوجة حكم: المطمب الثالث
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 المطمب األول
 لتفريق بين الزوجين لمحبس السياسي لمزوجا

 تعريف الجريمة السياسية: :أوالً 
كوح الجر،م  الاح اراكب كاككف ال ،م ،  وح ال رض أك الداف  إل،ىم أك امؾ الجر،م  الاح 
ا اىدؼ أمف الدكل  داخم،م كخمرج،م ك مل م مم اككف فح ظركؼ  ،ر عمد،  فح حمل  الحرب أك 

 1ال كرات.

،ؽ  ،ف مف ،همامكف الادك المحاؿ لاحر،ر أر ىـ أك ،همامكف عدكا ،ر،د ا اةمب ك،جب الا ر 
أر ىـ ك ،ف عةم مت اإلرومب الاح ا اىدؼ أمف ال بلد مف ل ت الدظر أك ك ب كد الرأم الامـ اجمه 

 ل م،م خمة  لمةملو  ،ه  أك ألفكمر  ،ه  فىذه مذمكم  كااا ر مف أعممؿ ال  مة.

 سبب الجريمة السياسية:حاالت الحبس ب :ثانياً 
 البغاة:

 2مف ال اؿ   ن ك،أاح عمن عدة مامف: البغاة في المغة:
 ال  ك ال مرة ل ؿ أف اد ل. .1
 الامرة الاح أ كد جكفىم. .2
َُٖيَ ٖقصيصَطمب الىح  كأدىده كمده لكله ااملن:  .3 َٜ َْتيِبا  ي٢ًٖ آثيَ ٖقٍَي ذيَيٖو َيَ نَِٗٓ ْيْ ٜؼ ٖؾَ

3 
 طمب الرجؿ ل ملاه. .4
   ح المرأة ال ك  ل ا،ىم  مل  مد.ال .5
ًَ٘ٞظمـ كاادل   ،ر الحؽ كمده لكله ااملن:  .6 ٖؾٖكَتًَٗٛا اٞيَتٞ تيْ َػٞ ذيِت٢ تيَؿ٤ٞي ٜإٖي٢ َِْٖٜ  اي

4 
 والمعنى المراد ىنا من المغة ىو الظمم واإلفساد في األرض.

 5ئلف مد.ال ئ  الخمرج  عف طمع  اإلممـ الامدؿ كا ان ل البغاة في االصطالح:
كال ،ح س ال  مة إال إذا ظىر مدىـ الاـز عمن مهمام  اإلممـو كال ،هاؿ جر،حىـ أك ،محؽ  ىـ إذا 

 6ور كا إال إف خ،ؼ مدىـ ف،حؽ لئلممـ ح  ىـ حان ،اك كا.
                                                 

 (.1/107عكدة: الاىر،  الجدمئحو ) 1
 (.1/57(و ال ،كمح: المة مح المد،رو )14/75: ل مف الاربو )ا ف مدظكر 2
 (.64 كرة الكىؼو آ،  ) 3
 (.9 كرة الحجراتو آ،  ) 4
 (.4/123(و ا ف لدام : الم دحو )4/300(و الد كلح: حمى،  الد كلحو )5/150ا ف الدج،ـ: ال حر الرائؽو ) 5
 المراج  ال م ه . 6
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 الجاسوس المسمم:
 1الجاسوس في المغة من الفعل جاس جوس وتأتي بعدة معان:

 ػ الجكس طمب الىح .1 .1
َٜب م  اإلف مد كمده لكله ااملن: ػ الذومب كاإل،م2 .2 َِٗٚيٞ ِي٘أٝس شيَبُٜب ٖؾحَفسٛا َخالٍي ائبَٜ

2 
يابيم مفسدين.  والمعنى المراد من المغة ىو ذىابيم وا 

وك الىخص الذم ، مغ األعدا  المامكممت كمده لة  حمطب  ف  الجاسوس في االصطالح:
  ماا  الىى،رة.

 لقول الرسول إذا كمف م ممم  ؿ ،ح س ك، اامب  كلد لمؿ الحد ،  كالىمفا،   ادـ لامه
)أليس من أىل بدر فقال لعل هللا اطمع إلى أىل بدر فقال اعمموا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو 

. أمم المملك،  كالحدم م  فهملكا أف وذا خمص 3(فقد غفرت لكم فدمعت عينا عمر وقال هللا ورسولو أعمم
 4م. أوؿ  در ف،هاؿ كلك كمف م مم

 5األسير:
كاأل ،ر لد ،ككف مدم عدد األعدا  أك مف األعدا  عدد الم مم،فو كفح كؿ الحمالت ال ،جكز 
اَّن ًإذىا  ٍربى الرًٌلىمًب حى كا فى ى لاؿ األ رل  ؿ ،جب لىـ الرعم،  كمده لكله ااملن: )فىًإذا لىًه،ايـٍ الًَّذ،فى كى ىري

دُّكا اٍلكى ىمؽى فىًإمَّ  ـٍ فىىي دايميكوي (.أىٍ خى ٍربي أىٍكزىارىوىم ذىًلؾى اَّن اى ى ى اٍلحى مَّم ًفدىا ن حى ٌدمن  ىٍادي كىاً  م مى
6 

 االعتقال اإلداري:
)الح س لبلحاراز( كااح ظ ف،ه  وك أحد اال ااممالت ال ،ئ  ألحد أدكاع الح س اال ا، ملح

 اد،دىـ الاح  كادعن امؾ األجىزة  ر،  وذه األدلأجىزة الدكل  عمن مف ااكل  حدكث  رر  اركىـ 
ألدىم ل، ت أدل  دام   أك ماا رة عمن المح كس كوح ذر،ا  إل همئىـ فح الح س م ؿ أ رادم فح  جكف 

 .7ادامدممكو أك مااهمح  ك االحابلؿ

                                                 

 (.6/43ا ف مدظكر: ل مف الاربو ) 1
 (.6 كرة اإل را و آ،  ) 2
 (.5/77(و )3983أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو  مب مف لـ ،ر إك مر مف لمؿ ذلؾو حد،ث ) 3
 (.5/59(و ا ف فرحكف ا ةرة الحكمـو )3/371ا ف اله،ـ: زاد الم،امدو ) 4
 (.75  ؽ اار، ه  ص ) 5
 (.4 كرة محمدو آ،  ) 6
م،ؿ عف كال،  فمكر،دا  90فح ألةن جدكب ىرؽ كك مو ك، اد   كادامدممك : مااهؿ ،ه  فح خم،ل  كادامدممك 7

دكالر  دك،مو كوك  جف  ،ئ ال ما  ا ااممه الهكات األمر،ك،  مدذ  د   2000األمر،ك، و م اأجر مف كك م  ه،م  
حدة لمف اىا ه  أدىـ إروم ،،فو ك، اهد وذا المااهؿ أل  ط  حهكؽ اإلد مف ك،م ؿ  معاراؼ مدظم  األمـ الما 2002

ومج،  وذا الاةرو ككمدت ودمؾ محمكالت ك ،رة مف المؤ  مت الدكل،  لحهكؽ اإلد مف إل بلله كلكف أمر،كم الزالت 
 اممطؿ  حجل كاو، . 
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م أل  إ،همؼ األىخمص أل  مب  ،م ،   1كال ممف ف،هالزرلم فح كام ه ال اؿ ال مر  كدملش
دلؿ  ةب إلد مف حر دكف كجه حؽ ،مـز ماه الااك،ض ك ك دكف أدل  ،حمكـ عم،ىم كعد ذلؾ اخاطمؼ 

أجرةو كا اكفن ف،ىم ال مةب مد ااه لزماه األجرةو ألده  م مىمل: )إف ح  ه مدة 2لذلؾ  هكؿ الى،رازم
ف لـ ، اكؼ مده مد ا  ف ،ه كجىمف مم ،اهكـ فمزمه ال ممف.  أامؼ عم،ه و أحدومم: أده امزمه األجرة كا 

 ف مدت  مل ةب كمد ا  الممؿ. كال مدح: أده ال امزمه أجراه.(رة ألف مد ااه ا مف  مإلجم
كمدت اةرؼ ااك، م لمف ،خمن   ،مه إذا  أف الهكات ال رد ،  عددمم احامت  كر،م  الزرلم كا اىىد

 ح ب الهمدكف ال رد ح. كمف مكلكفم إدار،م دكف أـ ل مئح
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.160ػ  159الزرلم: ال اؿ ال مر كال ممف ف،ه ص ) 1
 (.2/208المىذب فح ال هه الىمفاحو ) الى،رازم: 2
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 المطمب الثاني
 سي لمزوجحكم التفريق بسبب الحبس السيا

 التعزير: حبس الزوج عمى جية المسألة األولى:
 وعمى ذلك يكون الزوج أحد حالتين:

أمم  م ،م أك جم ك م ا احؽ الاهك    ذد ه كأة و م ئكال عف  ممف مم ا  ب  ه مف  - أ
إ رار دا،ج  لح  ه الدط مؽ أحكمـ ال اؿ ال مر عم،ه فمذلؾ ،دظر الهم ح فح طمب 

 ،جكز أف ا هن م مم  احت زكج خمئف أك  م ح. الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف فبل
دهةد األ ،ر الم مـ دكف  ،ره الذم أم ؾ  ه الادك لدفمعه عف مف أ ،را لدل الادك ك أف ك - ب

 كطده كا اجم   ألمر هللا عز كجؿ  دةكص الهرآف الكر،ـ:
ِْ ٚيٜسْخ قولو تعالى: .1 ًٞ٘س َِأَْٖٜبٜٗه ِْ اي ِْ ٜسعئذِْٗس ِْ ٚيٜيْٖٓقَتًَٖٗٛس ِْ  يًِْٖٜٜٝٗزَٖ  .1صسْ ٗن

 وجو الداللة:
 2أكجب هللا عز كجؿ عمن ع مده مهمام  األعدا  كوك أمر ،أ مكف عمن اركه.

ِْ ٖيٖكَبٌٜ  قولو تعالى: .2 ًٞ٘ي  ي٢ًٖ ْيْصٜ َٖ ًَُسٛا ٚيٜإِٕ اي ِْ ٗظ  .3َِٗذٕي يًََٞذٜٔي ٜسٖكَتيًٕٗٛي َِأِْٖٗس
 وجو الداللة:

دفام عف د،دىـ كمةملو الم مم،ف فبل ،اةكر أف ،أمر أذدت الىمرع لممؤمد،ف  ملهامؿ 
 4الىمرع  أمر ،اا ر جر،م  ،املب عم،ىم.

ِْ  قولو تعالى: .3 ََُِْثٌٜ َيَ اْ تيبي٣  يًْٖٝٗه  َْ٘ٝ ِْ ٖؾَْ تيبسٚا  يًٖ ْٔ اْ تيبي٣  يًْٖٝٗه      .5َي

 وجو الداللة:
اجمكز أك اداىمؾ أكامر هللا أ محت اآل،  الكر،م  لمم مم،ف الدفمع عف أد  ىـ  ىرط عدـ ال

      6عز كجؿ.

                                                 

 (.14 كرة الاك  و آ،  ) 1
 (.8/86(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآف الكر،ـو )3/413: ا  ،ر الهرآف الكر،ـو )ا ف ك ،ر 2
 (.39 كرة الحلو آ،  ) 3
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 3/375(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الكر،ـو )5/426ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 4

 (.12/67الهرآف الكر،ـو )
 .(194 كرة ال هرةو آ،  ) 5
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/69(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )1/215ا ف الار ح: أحكمـ الهرآف الكر،ـو ) 6

 (.1/208الهرآف الكر،ـو )
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فملمجمود الذم ،د ذ كاج ه ك،أ ر فح المارك  ف،ح س ل د،ف عد،دة ال ،اةكر أف ،كمفأ  ا ر،هه 
عف زكجاهو كلكف أ، م ال ،جكز مد  زكجاه مف طمب الا ر،ؽ إذا كمدت ال ا اط،  الة ر أك اا،ش 

 لؾ لاهد،ر الهم ح.         فح  بلد أجد ،  كمدة ح س الزكج طك،م  ف،ارؾ ذ

 المسألة الثانية: حبس الزوج عمى جية اإلستيثاق:
فإف كمف ح  ه لماىم  فبل ،دظر فح طم ىم حان ااأكد الاىم  أـ إذا خرج مف الح س  - أ

ف،دظر فإذا حكـ   را اه فبل ا ر،ؽ أمم إف خرج لدهص األدل  ف،ارؾ األمر لاهد،ر الهم ح 
 كرؤ،اه لؤلمر.

 زا كمم ،حدث فح االعاهمؿ اإلدارم كوك عمن حملا،ف:إف ح س احارا - ب
  أف ،ككف ح  ه ح  م كلمئ،م ،زكاؿ  زكاؿ ال  ب  بل اىم  فبل ا ر،ؽ  ه ألده ال

 ،اةكر أف ،ماد ل ارة طك،م .
  أف ،ككف ح  ه مف ل ؿ الادك أك الدظمـ  بل اىم  ك،اجدد أل  مب ااامؽ  أمف الادك

،ارؾ األمر  م عمن زكاؿ عرش حمكـ فم دو فىدم فأك ا ،هم عم،ىـ مف المحام،ف أك خك 
لاهد،ر الهم ح فح الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف إذا خ،ؼ عمن الزكج  كطمؿ األمر فاادل 
ال د  فممهم ح أف فرؽ  ،دىمم دفام لم رر األك ر إف كمدت ال اط،ؽ الزكج  الة ر 

ف كمف األكلن أف اة ر.  كا 
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 المطمب الثالث
 بسبب الحبس السياسي لمزوجة التفريق بين الزوجين

 المسألة األولى: حبس الزوجة عمى جية التعزير:
 وقد يكون حبسيا أحد الحالتين:

أمم جم ك   ا احهت الاهك    ذد ىم فأة حت م ئكل  عمم ا   ت  ه مف إ رار كا ر،ط فح  .1
 حؽ احا م ىم لزكجىم ف،ه ؿ طم ه لما ر،ؽ ك،اد    م مدىم.

لادك فملراجو أف جىمد المرأة ل،س كاج م إال أف وجـ الادك كدزؿ  مل مد أمم إف كمدت أ ،رة لدل ا .2
ا ر،طم فح حؽ  أدائىم لكاج ىم فح مىمرك  أخكاىم حمم،  ال بلد فبل ،اا ر وكوك حمؿ  بلددم

االحا مس لزكجىم ك،ددب له أف ،ة ر عم،ىم كخةكةم إف الىرع لد أ مح له الاادد فأمكف له 
 ر  زكجاه. احة،ؿ حمجماه دكف اإل را

 المسألة الثانية: حبس الزوجة عمى جية اإلستيثاق:
فإف كمف ح س الزكج  لماىم  فبل ،دظر فح طم ه حان ااأكد الاىم  أمم إذا خرجت مف الح س  .1

ف،دظر فإذا حكـ   را اىم فبل ا ر،ؽ أمم إذا خرجت لادـ اكاممؿ األدل  أك لا ك مف اإلممـ ف،ارؾ 
 لؤلمر. األمر لاهد،ر الهم ح كرؤ،اه

 إف ح  ت احارازا كمم ،حدث فح االعاهمؿ اإلدارم كوك عمن حملا،ف: .2
  أف ،ككف ح  ىم ح  م كلمئ،م ،زكاؿ  زكاؿ ال  ب  بل اىم  فبل ا ر،ؽ  ه ألده ال

 ،اةكر أف ،ماد ل ارة طك،م .
  أف ،ككف ح  ىم مف ل ؿ الادك أك الدظمـ  بل اىم  ك،اجدد أل  مب ااامؽ  أمف الادك

عم،ىـ مف المحام،ف أك خكفم عمن زكاؿ عرش حمكـ فم دو فىدم  ،ارؾ األمر أك ا ،هم 
ف كمف  إمكمف الزكج د ف  ال رر عف د  ه لاهد،ر الهم ح فح الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف كا 

 . ملزكج مف أخرل
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 الفصل الثاني

 احملبىصة التفريق بني الزوجني لضبب من جهة الزوجة
 
 
  

 وفيو أربعة مباحث:

 التفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوجة لعدم وفائيا بدينيا: األول المبحث

 التفريق بين الزوجين بسبب العيوب: المبحث الثاني

 التفريق بين الزوجين بسبب ردة الزوجة: المبحث الثالث

 التفريق بين الزوجين بسبب المعان: المبحث الرابع
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 المبحث األول
 لزوجة لعدم وفائيا بدينياالتفريق بين الزوجين بسبب حبس ا

 المسألة األولى: التفريق بين الزوجين لحبس الزوجة لعدم الوفاء بالدين:
اا ؽ ال هىم  عمن أف الزكج  إف ح  ت  د،ف كوح لمدرة عمن ال داد فبل د ه  لىم ألدىم فكات 

درة عمن الكفم   كاخام كا فح حكـ د ه  الزكج  المح ك   لادـ اله 1حؽ الزكج إال أف إذا ح  ت لحؽ له
 عمن  بل   مذاوب:

 المذىب األول:
 .2 عدـ  هكط الد ه  مطمهم إال أف ،ككف    ب مدىم كوك مذوب المملك،  كأ ك ،ك ؼ مف الحد ، 

 المذىب الثاني:
 هكط د ه  الزكج  المح ك    كا  ح  ت  حؽ د،ف اهدر عمن إ، مئه أك ظممم كوك مذوب  

 .3 م جمىكر الحد ،  كالىمفا،  كالحدم
 المذىب الثالث:

إلن الا ة،ؿ إف كمف الح س ل ؿ اداهملىم إلن الزكج كا اطمعت أف  4ذوب الكرخح مف الحد ، 
اخمح  ،ده ك ،دىم فمىم الد ه . أمم إف لـ ا اط  الاخم،  فبل د ه  لىم. أمم إذا ح  ت  اد اداهملىم إل،ه فبل 

 ا هط الد ه .
 أدلة المذاىب:

 أدلة المذىب األول:
 من القرآن الكريم: :أوالً 

ًُٖسٕٛي قولو تعالى: .1 ِْ تيْع ِْ ٜإٕ ٗنٓتس ٚيٜإٕ ٖنَٕي ذسٚ  سْس ي٠ُ ؾٖٓيَع ي٠ٚ ٜإٖي٢ َيْٝسي ي٠ُ ٚيِٖٕ تيصيِبٗقٛ٘ا خيٌْٝ  ٞيٗه
5 

 وجو الداللة:
أف ح س الزكج  م  عدـ لدراىم عمن ال داد ،اد مخمل   ألكامر الىمرع الاح اها ح 

 .6ـ لىم فبل دا اه  ظمـ آخر  إ همط د هاىم إدظمر الما ر كوك ظم
                                                 

(و 5/169) و(و الىر ،دح: م دح المحامج2/517) و(. الد كلح: حمى،  الد كلح4/20) والكم مدح:  دائ  الةدمئ  1
 .(5/474) و ىكاحال ىكاح: كىمؼ الهدمع لم

 .(4/385) و(و ا ف الىممـ: فاو الهد،ر2/517) والد كلح: حمى،  الد كلح 2
و (و ال ىكاح: كىمؼ الهدمع لم ىكاح5/169)و(و الىر ،دح: م دح المحامج4/20) والكم مدح:  دائ  الةدمئ  3
(5/474.) 
 (.4/20) والكم مدح:  دائ  الةدمئ  4
 .(280 كرة ال هرة و آ،  ) 5
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 444ػ 1/443(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو) 1/492ف الار ح: أحكمـ الهرآفو )ا  6

 (.3/326الهرآفو )
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 من المعقول: :ثانياً 
أف فكات اال امامع لـ ،كف    ب مدىم لاجزوم عف األدا  أم ل،س  إرادااىم فبل ا هط د هاىم 

 1الد ه . مممطم  فادخؿ فح م ىـك الدىكز الذم ، هط إال إذا كمدت

 أدلة المذىب الثاني:
 من المعقول: :أوالً 

حؽ لمزكج  المحا    لحؽ زكجىم فإف اخاؿ وذا المادن مف جىاه فبل ع رة  ه ألف أف الد ه   .1
احا مس الزكج   ملح أمم إف كمف ل  ب ال ،رج  لمزكج فإف االحا مس فمت حه،ه  كحكمم كوك 

 2الذم ،كجب الد ه .
فكات حؽ الزكج مف الامكف مف اال امامع  ملكم،   زكجاه كالد ه  عكض فح مهم ؿ الامك،ف  .2

ال  هط الاكض كوك الد ه  لادـ الامك،ف.ك    3ا 

 أدلة المذىب الثالث:
 من المعقول: :أوالً 

إذا كمف ح  ىم ل ؿ اداهملىم لزكجىم كا اطمعت الزكج  المح ك   الاخم،  فملظمور عدـ مدىم  .1
عدـ المد  كوك مهةكد الا م،ـ فإف لـ ،طمل ىم الزكج  ذلؾ فملاهة،ر مده كعدـ ا ممه م  

 .4هط د هاىمامكده ال ، 
إذا كمف ح  ىم  اد اداهملىم إل،ه فمف الا م،ـ المطمؽ الممكف مف الكط  كاال امامع لد اـ فإذا  .2

طرأ عمرض ،حكؿ دكف الا م،ـ فبل أ ر له فح إ همط الد ه  الحاممؿ زكاله ل،م م عمن عمرض 
ال كل،د ذلؾ  ادـ لدرة الزكج  عمن  5الح،ض الذم ،مد  الزكج مف اال امامع  زكجاه ال داد كا 

 فبل د ه  لىم.
 المذىب الراجح:

وىو عدم سقوط النفقة مطمقا  وبعد استعراض مذاىب الفقياء وأدلتيم ترجح الباحثة المذىب األول
 وذلك لألسباب التالية: إال أن يكون بسبب منيا

 إده فرؽ  ،ف الزكج  الاح ح  ت ظممم أك  حؽ ال اهدر عمن كفمئه ألدىم لـ اماد  عف الا م،ـ .1
    ب مدىم.

                                                 

 (.2/517) والد كلح: حمى،  الد كلح 1
 (.4/385) و(و ا ف الىممـ: فاو الهد،ر4/20) والكم مدح:  دائ  الةدمئ  2
 (.8/165) وا ف لدام : الم دح(و 5/151) والىر ،دح: م دح المحامج 3
 (.470ع د المداـ  هم: أحكمـ ال مئب كالم هكدو ) 4
 (.20ػ 19/ 4) والكم مدح:  دائ  الةدمئ  5
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 أف عدـ الامك،ف جم     ب طمرئ محامؿ الزكاؿ فبل ،ؤ ر عمن د هاىم. .2
عمن الزكج أف ، مدد زكجاه فح محداىم لمم  ،دىمم مف  م ؽ مكدة كعىرة ال أف ،اخمن عدىم   .3

 كعف د هاه.
ذا كمدت الد ه  ال ا هط   جف الزكج  فإف إع مر الزكج أ، م لـ ،اا ر    م كمف،م كمم    كا 

 ار دم  م هم لما ر،ؽ  ،ف الزكج،ف إال    كت ال رر الذم ،محؽ  ملزكج  لذلؾ:ا ا
ال ،حؽ لمزكج  المح ك   طمب الا ر،ؽ  إع مر زكجىم ألدىم كمم اا رر مف إع مر الزكج  .1

 فىك ما رر مف جى  أخرل ل كات حهه فح احا مس زكجاه.
ن زكجاه ال ،اد    م مج،زا إذا كمف طمب الا ر،ؽ مف جى  الزكج فإف إع مره عف الد ه  عم .2

لما ر،ؽ  ،دىمم ألف ال رر مف إع مره كال  عمن الزكج  المح ك   فملكاجب لحؽ الاىرة  ،دىمم 
 أف ، مدد زكجاه ال أف ،ز،د ال رر عم،ىم. 

 المسألة الثانية: ـحكم وجوب المير لمزوجة المحبوسة بعد الدخول:
  إذا كمدت ال رل   اد الدخكؿ مف الهرآف ا ادؿ ال هىم  عمن كجكب المىر لمزكج  المح ك 

 الكر،ـ كال د  الد ك،  كالماهكؿ كاإلجممع  ملاملح:
 من القرآن الكريم: :أوالً 

ْٓ٘س شي٦ًَْٝ ِٖتي :قولو تعالى .1 ًَا ٖؾاٖل تي٘أخسذسٚ٘ا ََ ِْ ٜإْذبياٖسِٔ َقَٕٖٓ ْٚٝد ٚيآتيْٝتس ْٚٝد َِٖهَٕي زي ِس اْفَتْ بياٍي زي َيدّت ِٖ ْٕ ذسْٚي٘س ٘أخسٚيٜإ

ِْ ٜإٖي٢ ِيْعٝض ٚيِٖخيْذٕي ََٓٗهِ َٔٝثيَٙقَ ٖغ ـي تي٘أخسذسْٚي٘س ٚيٖقْب ِٖ٘ؾضي٢ ِيْعضسٗه َُٙ ََّ َٝٓٙ، ٚيٖنْٝ ًَٝٙعَِسْٗتيََْٙ ٚيٜإْث
1 

 وجو الداللة:
اهرر اآل،  أف المىر ، احؽ لمزكج   امك،دىم الزكج مف الكط  ف ه ،حةؿ الا م،ـ 

 . 2لممىرالذم وك   ب ا احهمؽ المرأة 
ََِ٘ ََ :قولو تعالى .2 ُٝيَ تي ياضيْٝتسِ  ِْ َؾ َيٖسِٔ ٖؾٜ ٜضي١ٙ ٚياٖل جسٓيَ ي  يًْٖٝٗه ََِ٘ ََْٓٗسِٔ ٖؾآتسٖٛسِٔ ِٗجسٛ ٔ ...ؾُٖيَ اْفتيُْتيْعتسِ 

ًَُٝ ًَُٝ ذيَه ًٛ٘ي ٖنَٕي  يًَ ِيْعَب ا٘يٖؿٜ ٜضي١َ ٜإِٕ اي
3  

 وجو الداللة:
ىر ك مح  ذلؾ كمم لمؿ الم  ركف ألده أجر أف هللا عز كجؿ أكجب األجر كوك الم

 4اال امامع  ملزكج .
                                                 

 (.21ػ  20 كرة الد م و آ،  ) 1
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 1/578(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو) 251ػ 2/250ا ف الار ح: أحكمـ الهرآفو ) 2

 (.5/99فو )الهرآ
 (.24 كرة الد م و آ،  ) 3
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو 3/424(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو) 2/166ا ف الار ح: أحكمـ الهرآفو ) 4
(5/129.) 
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ٛٙس ٖي٦ََٝٓٙ َيٜ َٙ٦ٜ قولو تعالى: .3 ْٓ٘س ْي٘ؿسَٙ ٖؾهًٗٗ ََ ٤ُْٞ ْٔ شي ِْ  ي ْٕ َطْ ٔي ٖيٗه  .1ٚيآتسٛا ايٓٔسي٤َي صيبسٖقَتَِٜٗٔ َْر١ًْٖٙ ٖؾٜإ
 وجو الداللة:

ملدحم  وح الاط،  الخمل،  مف اهرر اآل،  أف المىر كوك عط،  هللا عز كجؿ لممرأة ف
الاكض لذلؾ كمف المىر عط،  كاج   كالزم  إال إف ادمزلت وح  ر موم كعف ط،ب د س مدىم 

 2له.

 من السنة النبوية: :ثانياً 
قال لممتالعنين )حسابكما عمى هللا أحدكما كاذب ال سبيل لك  عن ابن عمر أن النبي  .0

ل لك إن كنت صدقت عمييا فيو بما استحممت من عمييا( قال يا رسول هللا مالي قال )ال ما
ن كنت كذبت عمييا فذاك أبعد وأبعد لك منيا(.  3فرجيا وا 

 وجو الداللة:
،دلؿ الحد،ث عمن أف الزكج  لد ا احهت المىر  مم ا احؿ مدىم كذلؾ الحؽ ال ، هط 

 .4حان كلك فمرلىم الزكج  ملمبلعد 

 إجماع الفقياء: :ثالثاً 
ممؾ كلد ا احهاه الزكج   ا م،ـ د  ىم كامك،ف الزكج مف كطئىم كل،س أف المىر عكض عف ال

 .5ا امرار الكط 

 من المعقول: :رابعاً 
ف فمت  أف المىر عكض عف ممؾ الدكمح كلد   ت  امكف الزكج مف زكجاه أك  ملا م،ـ مدىمو كا 

 6حؽ الزكج فح الكط     ب مده فىذا دالل  عمن ر مه.

                                                 

 (.4 كرة الد م و آ،  ) 1
هرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو (و ال3/348(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو) 2/165ا ف الار ح: أحكمـ الهرآفو ) 2
(5/249.) 
 (.5/598(و )2465أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو  مب لكؿ االممـ لممابلعد،فو حد،ث ) 3
 (.5/213الةدامدح:   ؿ ال بلـو  مب المامف ) 4
(و 2/235(و الىر ،دح: م دح المحامجو)2/293(والد كلح: حمى،  الد كلحو)2/221الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 5

 (.8/63ا ف لدام : الم دحو)
 المراج  ال م ه . 6
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 المذىب الراجح:
 ض األدلة ترجح الباحثة التالي:بعد استعرا

   كت المىر كاأكده  ملدخكؿ فمـ ،اد لم بل لئل همط أك الادة،ؼ. .1
أف الخمكة الةح،ح  اأخذ حكـ الدخكؿ ف،اأكد  ىم المىر كممبل ألف الا م،ـ مف الزكج  لد  .2

أة حةؿ فبل ،جكز إ همط المىر أك ا ارداده كأعدح  ذلؾ الخمكة الماكررة الاح احا  ت ف،ه المر 
 . 1لمزكج حان عدت كملزكج  له فح عرؼ ال مد

 المسألة الثانية: حكم المير لمزوجة المحبوسة قبل الدخول:
ادة،ؼ المىر لمزكج  المح ك   إذا كمف طمب ال رل  ل ؿ  د ادؿ مف ألكاؿ ال هىم  أف الكاجب

 :لؤلدل  الامل،   الدخكؿ أك كجكب الماا 
 من القرآن الكريم:: أوالً 

ِْ إياٞل ِٖٕ ٜي ى:قولو تعال .1 ـس َيَ ٖؾ يْضتس ِْ يٖٗسِٔ ٖؾٜ ٜضي١ٙ ؾَْٖٓص ْٚ ٜيْعؿٗٛي ٚيٜإٕ طًٖٞ٘كتسُسٖٛسِٔ ََٔ ٖقْ ٌٜ ِٖٕ تيُيّسٖٛسِٔ ٚيٖقْب ٖؾ يْضتس ْعٗؿٕٛي ِٖ

َُِيَ تيعُْيًٕٗٛي ِيَصرياٞيَذٟ َِٝيبََٙ  س٘كبي٠ٗ ايٖٓٔهَٜ  ٚيِٖٕ تيْعٗؿٛ٘ا ِٖ٘ق يبس َيًِتك٘ٛي٣ ٚياٖل تيٓسيٛس٘ا ا٘يٖؿْضٌي ِيْٝ ًٛ٘ي  ِْ ٜإِٕ اي .ًه ٓيٗه
2 

 وجو الداللة:
 3دلت اآل،  عمن كجكب دةؼ المىر الم من عدد ال رل  ل ؿ الدخكؿ.

ِِ طًٖٞ٘كتسُسٖٛسِٔ ََٔ ٖقْ ٌٜ ِٖٕ تيُيّسٖٛسِٔ ؾُٖيَ قولو تعالى: .2 ََٓيََ  ثس ِس ايُ٘سْؤ ِّٖٜٗيَ اٞيَذٜٔي آَيٓسٛا ٜإذيا ْيٖهْرتس ْٔ  ٜيَ  ََ ِْٜٔٗٝ ِْ  يًٖ ٖيٗه

 .4َ ِب٠ُ تيْعتيّبْٚيٗيَ ؾُٖئتعسٖٛسِٔ ٚيفئ ذسٖٛسِٔ في ياًذَ جيًََُٝٙ
 وجو الداللة:

  5دلت اآل،  عمن كجكب الماا  لمف لـ ، من لىم مىرا كطمهت ل ؿ الدخكؿ.
 من السنة النبوية: :ثانياً 

أميمة بنت شراحيل فمما  ي عن عباس بن سيل عن أبيو وأبي أسيد قاال: تزوج النب .0
أدخمت عميو بسط يده إلييا فكأنيا كرىت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجيزىا ويكسوىا ثوبين 

 6.رازقيين
                                                 

 (.7/111(و ا ف الم مو: الم دع ػ )2/57(و الى،رازم: المىذب ػ )2/291الكم مدح:  دائ  الةدمئ  ػ ) 1
 (.237 كرة ال هرةو آ،  ) 2
  ألحكمـ الهرآفو (و الهرط ح: الجمم2/388(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو) 1/434ا ف الار ح: أحكمـ الهرآفو ) 3
(3/197.) 
 (.49 كرة األحزابو آ،  ) 4
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو 2/378(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو) 6/377ا ف الار ح: أحكمـ الهرآفو ) 5
(3/229.) 
 (.7/41( )5256أخرجه ال خمرم فح ةح،حه و  مب مف طمؽ كوؿ ،كاجه الرجؿ امرأاه  ملطبلؽو حد،ث )  6
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 وجو الداللة:
 .1كوك ك كة أم،م  عمن كجكب الماا  لمف لـ ،دخؿ  ىم دؿ فاؿ الد ح 

 إجماع الفقياء: :ثالثاً 
أـ أف  2مف جى  الزكج فملكاجب اداةمؼ المىرواا ؽ ال هىم  عمن أف الا ر،ؽ إذا كمف    ب 

كمف طمب ال رل  مف جى  الزكج  أك     ىم أك  مخا،مروم عدت ال رل  ف خم ، هط  ىم المىر كممبل 
  3ألده رجكع عف أةؿ الاهد.

 الرأي الراجح:
 ترجح الباحثة بعد استعراض األدلة التالي: 

ملكاجب ادة،ؼ المىر الم من أك الماا  إذا كمدت ال رل     ب اإلع مر  طمب مف الزكج ف .1
    ب ال رر الذم ،محؽ  ملزكج  إلع مر زكجىم.

إف كمدت ال رل   طمب مف الزكج  فبل مىر لىم ألده اعا ر ف خم لدهص الك م ة أك ع، م فح  .2
 . 4الرجؿ فكأدىم أام ت الماكض ف هط الاكض

جىم كااةدؽ  د هاىم كمىروم إذا كأف كمف رأم ال مح   أده مف األكلن أف اة ر الزكج  عمن زك 
 كمف   زكجىم ما را كأف اد ؽ مف مملىم أك ا اد،ف عم،ه كلدم األ كة الح د  فح د م  الد ح 

 .5كز،دب
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.20/232الا،دح: عمدة الهمرئو  مب مف طمؽو ) 1
(و الىر ،دح: م دح المحامج ػ 2/237(و الد كلح: حمى،  الد كلح ػ) 2/263الكم مدح:  دائ  الةدمئ  ػ ) 2
 (.8/70(و ا ف لدام : الم دحو )2/183)
(و 2/234،دح: م دح المحامج ػ )(و الىر 2/519(و الد كلح: حمى،  الد كلح ػ 2/336الكم مدح:  دائ  الةدمئ  ػ ) 3

 (.5/480ال ىكاح: كىمؼ الهدمع ػ )
(.  الىر ،دح: م دح المحامج ػ 2/519(و الد كلح: حمى،  الد كلح ػ )2/336الكم مدح:  دائ  الةدمئ  ػ ) 4
 (.5/480(و ال ىكاح: كىمؼ الهدمع ػ )5/177)
 (. 2/119أخرجه ال خمرم فح ةح،حه ػ  مب الزكمة عمن األلمرب ػ ) 5
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 المبحث الثاني
 التفريق بين الزوجين بسبب العيوب

 المسألة األولى: التفريق بين الزوجين بسبب العيب الحادث لسجن الزوجة:
ج  فح ال جف لمااذ،ب ممم ،ا  ب لىم   اض الا،كب كملجدكف أك الاىك،ه لد ااارض الزك 

الج دم كأ ر لم رب أك دا،ج  ل ك  المهمـ اةمب   اض األمراض الا ك،  كمألمراض الجمد،  أك 
األمراض الادم م،  أك  ،روم مف الا،كب الاح اؤ ر عمن عبللاىم  زكجىم فىؿ ،حؽ لمزكج طمب الا ر،ؽ 

 ه لح  ىم؟ ،ده ك ،ف زكجا
  ؽ أف دملىدم مذاوب ال هىم  فح م أل  الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف  ملا،ب الحمدث كامخةت فح 

 الاملح:
 :األول المذىب

 1مطمهم كوك مذوب الحد ، .  طمب الزكج لما ر،ؽ  ،دىمم  ملا،ب الحمدث لمزكجلال ،جمب 
 المذىب الثاني: 

 لزكج  مل رص أك الجذاـ أك الجدكف.طمب ال رل  فح إةم   ا فهط لمزكج  2أجمز المملك، 
 :الثالثالمذىب 

كافارلم  ككده عمن  3  كت حؽ ال رل   ملا،ب الحمدث  اد الاهد كوك مذوب الىمفا،  كالحدم م 
 ال كر أك عمن الاراخح.

 أدلة المذاىب:
 :األولأدلة المذىب 

 من المعقول: :أوالً 
مف  ،ر رف  األمر  ج   ،روم أك م مرلاىمالزكا  ،ده الطبلؽ ك إمكمده م كغ الحد ،  أف الزكج

ْٚ تيْسٜ ٌٜح َِٜإْذسيَٕٝ  مةدالم لهكله ااملن: 4لمهم ح  ارا أك اجد م لماىى،ر  ملمرأة َُِيْع سُٚف ِٖ  .5 ٖؾٜإَْسيَٚى 

                                                 

 (.2/327الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 1
 (.2/284الدرد،ر: الىرح الك ،رو) 2
 (.478و 9/471(و ا ف لدام : الم دح و)3/202الىر ،دح: م دح المحامج و) 3
 (.2/327الكم مدح:  دائ  الةدمئ و ) 4
 (.229 كرة ال هرةو آ،  ) 5
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 أدلة المذىب الثاني:
 من المعقول: :أوالً 

لاهد  ىم. كلكف أجمزكا عدد المملك،  أف الا رة  مل بلم  مف الا،كب احههت عدد الاهد فةو ا
لممرأة طمب الا ر،ؽ فهط عدد إةم   الزكج  ملجدكف أك ال رص أك الجذاـ لىدة الاأذم  ىم كعدـ الة ر 
ال اعا ر  عم،ىم كد كر الزكج  ممم ا اح،ؿ ماه الابلل   ،ف الزكج،ف إذا رفات األمر عمن ال كر كا 

 الزكاج   ،روم.الطبلؽ أك و أمم الزكج ف إمكمده 1الاأخ،ر ر م ، هط حهىم  مل رل 

 :الثالثأدلة المذىب 
 من القرآن الكريم:: أوالً 

ًٞ٘ي ٚيتسْخَؿٞ قولو تعالى: .1 َْٝ٘ ََِْٖس٘و  يًْٖٖٝو زيْٚجيٖو ٚياِتٜل اي َي  يًٖ ُْ َْٝ٘ ٚيِْْٖعي ًٞ٘س  يًٖ ِي اي ًٞ٘س  ٚيٜإْذ تيٗكٍٛس يًََٞذٟ ِْْٖعي َؾٞ ْي٘ؿَسٖو َيَ اي

ْٕ تيْخصيَٙسَسْ َبَٜ٘ ٚيتيْخصي٢ اي ًٞ٘س ِٖذيّل ِٖ  .2َِٓسي ٚياي
 وجو الداللة:

دلت اآل،  عمن مىركع،  الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف إذا ا احملت الح،مة  ،دىمم ل ك  الاىرة 
ده ااملن عم،هإف ز،دب اؤذ،ه  م مدىم كا كوك أحد ع،كب المرأة ممم دف  ز،د ل،ىكك لمر كؿ  كا 

 3.،ر،د طبللىم

 وية:من السنة النب :ثانياً 
 .4) ال ضرر وال ضرار( حديث الرسول  .0

 وجو الداللة:
كاحر،مه لم رر كاإل هم  عمن الح،مة الزكج،  م  كجكد ع،ب فح  دىح الر كؿ 

ال كمف ظممم  .5الزكج  وك  رر ال ،جكز كاجب إزالاه كا 
فقال : يا رسول هللا إني أصبت امرأة  عن معقل بن يسار قال : جاء رجل الى رسول هللا  .4

ت حسب وجمال ولكنيا ال تمد أفأتزوجيا ؟ فنياه ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فنياه ثم ذا

                                                 

 (.2/284الدرد،ر: الىرح الك ،رو) 1
 (.37)  كرة األحزابو آ،  2
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو 3/595(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو )6/365ا ف الار ح: أحكمـ الهرآفو ) 3
 (.153ػ 14/151)
 (.8  ؽ اخر،جه  ص ) 4
(و الا،دح الحد ح: عمدة الهمرئ ىرح ةح،و ال خمرم   33/1ا ف رجب: الاح   الر مد،  ىرح األر ا،ف الدكك،  ) 5
 (.6/559(و ف،ض الهد،ر  )4/350)
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أتاه الثالثة فقال مثل ذلك فقال صمى هللا عميو و سمم : )تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر 
 1بكم (.

 وجو الداللة:
ج عمن أف ال بلم  مف الا،كب ماا رة عدد إدىم  عهد الزكا دؿ دىح الر كؿ 

لاحه،ؽ مهمةد الزكاج أك الر م  ملا،ب كوذا  ،ر ماحهؽ إذا ادادـ الر م  ملا،ب الحمدث 
 كمد  الا ر،ؽ.    

 الرأي الراجح:
كوك عدـ مد  الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف  ال ملث اد ا ااراض ألكاؿ ال هىم  ارجو ال مح   المذوب 

  ملا،ب الحمدث لؤل  مب الامل، :
زكج،  ط ،ا،  لمئم  عمن الحب كالمكدة م د،  عمن الر م  حرص الىمرع عمن ل،مـ عبلل  .1

 كالك كح كعدـ ال ش أك الادل،س كوذا ال ،اأان  كجكد ع،ب ،ؤ ر ،د ص عم،ىمم اجاممعىمم.
حرص الىمرع عمن حمم،  الد ؿ كك    كا ط كعهك مت كزكاجر لممااد،ف كوذا ال ، اكم  .2

ةم   الزكج   مرض جمدم أك ادم مح ،ؤ ر عمن ةح  الزكج أك د مه كلك مف زكج  أخرل  كا 
 دا،ج  لمرض أة، ت  ه فح  جدىم.

اكةن ال مح   أف اككف ال رل  عمن الاراخح ،هدروم الهم ح كط ،ب أم،ف إال إف عمـ أده ال  .3
 ،رجن ال ر  مف المرض فاككف عمن ال كر.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(. لمؿ عده األل مدح فح كام ه ةح،و 9/364أخرجه ا ف ح مف فح ةح،حهو  مب ذكر الزجر عف ازك،ل مف لـو ) 1
( كلمؿ إ دمده ح ف ةح،وو كةححه الحمكـ كالذو حو كةححه 6/291أ ح داكدو  مب الدىح عف ازك،ل مف لـو )
 ، مح .الحمفظ ا ف ح مف مف حد،ث أدسو كح ده الى
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 المبحث الثالث
 التفريق بين الزوجين بسبب ردة الزوجة

 ولى: التفريق بين الزوجين لردة الزوجة في الحبس:المسألة األ 
 مم الحكـ لك أف الزكج  المح ك   ارادت فح الح س عف د،دىم ؟ 

اا ؽ ال هىم  عمن أف ال رل     ب ردة الزكج  المح ك    اه  ك،حـر  ىم كط  الزكج  كا هط 
 عمن مذو ،ف: كممؿ المىر إذا كمدت الردة ل ؿ الدخكؿو كاخام كا فح رداىم  اد الدخكؿ

 : األول المذىب
اه   رداىم ال رل  عمن ال كر إذا كمدت  اد الدخكؿ إال إذا كمدت الردة ل  خ الدكمح  ؿ اج ر 

كلكف اخام كا فح ال رل  وؿ اككف ف خم أك طبللم فرأل الحد ،  1عمن اإل بلـ عدد الحد ،  كالمملك، 
ارف  الدكمح. ،دمم لمؿ المملك،   مف ال رل   ردة  كالممجىكف مف المملك،   أف ال رل   ردة الزكج  ف خم

 الزكج  اه  طبللم. 
 : الثاني المذىب

عمن  2ذو كا إلن كلؼ ال رل     ب الردة لممدخكؿ  ىم فذوب الىمفا،  كأحد الركا،مت عف أحمد
اده م  الادة فإف رجات الزكج  عف رداىم فىمم عمن دكمحىمم. أمم الركا،  األخرل ألحمد فىح 

 اج،ؿ فح ال رل  ، اكم فح ذلؾ ل ؿ ك اد الدخكؿ.الا

 :أدلة المذاىب
 :األول أدلة المذىب

م ك ىـ فح ذلؾ أف مم ،مد  الزكاج فح اال ادا  ،دمف،ه فح ال هم  فممؾ الدكمح ال ، هن م  
  3زكاؿ عةم  الزكاج  ردة الزكج .

 :الثانيأدلة المذىب 
 الك ر. أف اإل بلـ ال ،ةمو    م ل  كت ال رل  فكذا  .1
م ك ىمم إعطم  الزكج  المدخكؿ  ىم ال رة  لارج  عف رداىم ح مظم عمن ك،مف المجام  مف  .2

 الا كؾ كاالدى،مر.

                                                 

 (.2/270(و الدرد،ر: الىرح الك ،ر ػ )2/337الكم مدح:  دائ  الةدمئ  ػ ) 1
 (.6/639(و ا ف لدام : الم دح ػ )3/189الىر ،دح: م دح المحامج ػ ) 2
 (.4/414(و الدرد،ر: الىرح الك ،ر و)2/220الكم مدح:  دائ  الةدمئ  و) 3
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 المذىب الراجح:
كالذم ،اطح ال رة  الكمف،  لمزكج  المرادة  مراجا  د  ىم ل ؿ  ال مدحكارجو ال مح   المذوب 

عم،ىم ألف المهةكد ل،س ا امرار الح،مة الزكج،  إ،همع ال رل   ،ف الزكج،ف دكف إج مروم أك ال  ط 
فهط  ؿ أف ا امر عمن أ س  م،م  لاؤدم دكروم الر،مدم فح ادىئ  األ دم  عمن مم ،ر ح هللا عز 

 كجؿ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 142 

 المبحث الرابع
 1التفريق بين الزوجين بسبب المعان

 المسألة األولى: التفريق بين الزوجين بسبب المعان:
مم الحكـ لك اار ت الزكج  لبلعادا  أك  هطت احت   ط ال كا،  مف  جمد،ىم أك كمف 

 ح  ىم أةبل دا،ج  لجر،م  أخبلل،  فمم وك حكـ الىرع فح ذلؾ؟
ف لـ اهمكمه المرأة فبل حد عم،ىم أـ إذا كمف  اا ؽ ال هىم  عمن أف االعادا  لك اـ  ة م عدىم كا 

 حمؿ عدـ كجكد  ،ره مف الىىكد مخرجم فح المامف. ر موم فإف الىرع لد جاؿ لمرجؿ فح 
 مف أجؿ ذلؾ داحدث فح وذا المطمب عف حكـ ال رل     ب مبلعد  الزكج  المح ك  .

 يجب توفر الشروط التالية: :أوالً 
 أف ،رل الزكج زكجاه ازدح ال أف ، م  مف  ،ره أك ، مب عمن ظده إدىم ازدح. .1
 أف ،د ح حممىم مده. .2
 لحمكـ أك مف ،دكب عده.أف ،ككف عمن ،د ا .3

 ويترتب عمى المعان األحكام التالية: 
  هكط حد الهذؼ عف الزكج كحد الزدم عف الزكج  إذا كمف  ر موم. .1
،دا ح عده د ب الكلد الذم د مه كا هط د هاه كال ،اكار مف ك،محؽ الكلد  أمه. كلكف ا  ت  .2

 حا،مط.المحرم،   ،ف الكلد كأكالده كال ،اط،ه مف زكماه مف  مب اال
 اككف ال رل   ،دىمم عمن الاأ ،د إال إذا كذب الرجؿ د  ه  اد ذلؾ  اهد جد،د عدد الحد ،  فهط. .3
ال ، هط المىر  ملمامف ألده   ت لىم  ملدخكؿ كااا ر ال رل   ،دىمم ف خم فبل د ه  لىم كال  .4

  كدن.

 الرأي الراجح:
 أف اط ،هه  ،ر مامح لكجكد الهكاد،ف ارم ال مح   أف المامف ر ـ   كاه  مكجب الهرآف الكر،ـ إال

ك ىم الك ا،  الاح ا ةؿ فح المدمزعمت كاله م،م كالاح  مكج ىم عمن الزكج إ  مت جر،م  زكجاه 
 ا هط عده الد ه  كال كدن أمم المىر فهط ا اهر لىم  ملدخكؿ.

 المسألة الثانية: ىل يحق لمزوجة المحبوسة إجياض الجنين:
لجد،ف الذم اككف    ب االعادا  عم،ىم فح الح س دزكال عدد ر    وؿ ،جكز لممرأة إجىمض ا

 الح،مة الزكج،  ؟ ا امرار،  عمن زكجىم كحرةم

                                                 

 (50المامف: الطرد كاإل امد أدظر ص ) 1
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 1اا ؽ ال هىم  عمن حرم  إ همط الجد،ف  اد د خ الركح ف،ه أم  اد مركر ممئ  كعىر،ف ،كمم
 كا ادلكا عمن ذلؾ  مآلاح:

 من القرآن الكريم:: أوالً 
ًٛ٘س ٜإاٞل ََِحٖلٔلٚياٖل تي قولو تعالى: .1 ٘كتسًٗٛ٘ا ايِٓ٘ؿسي اٞيَتٞ ذيِ ّي اي

2  ِٖاٞل ِْ ِْ  يًْٖٝٗه َيِّٗه ْٛ٘ا ِْٖتٌس َيَ ذيِ ّي  ٌْ تيعيَٖي ٗق

ِْ ٚيٜإ ْٔ إَْاٖلٝم ِْْرٔس ْيْ زسٗقٗه ْٚاٖلديٗنِ َٔ ََِ٘ شي٦ًَْٝ ٚيََِي٘ٛياَيبئْٜٜ ٜإْذسيًََْ ٚياٖل تي٘كتسًٗٛ٘ا ِٖ ِْ ٚياٖل تي٘ك يِسٛ٘ا ِٜتسْصٜ ٗنٛ٘ا  َٖس

ِْ ٚي ًٛ٘س ٜإاٞل ََِ٘يرئل ذيَيٗه ٕٖٔي ٚياٖل تي٘كتسًٗٛ٘ا ايِٓ٘ؿسي اٞيَتٞ ذيِ ّي اي ْٓٗيَ ٚيَيَ ِي ِْ ا٘يؿٖٛياَذضي َيَ ظٖٗي ي ََ ََِ٘ ٖيعيًٞٗه  ِْ ِصَٗن

تيْعكًَٕٗٛي
3 خيصْٝي١ٖ ٜإَْالٝم ِْْرٔس ْيْ زسٗق ِْ ْٚالديٗن ِْ ٖنَٕي َخ٘ط٤ًا ٖنَ رًياٚياٖل تي٘كتسًٗٛ٘ا ِٖ ِْ ٚيإَِٜٜٗنِ إِٕ ٖقْتًٖٗس ٗس

4 
َْ ْٛؤسٚدي٠ٗ فس٦ًَٖ ٚيٜإذيا ايُ٘ي

5 
 وجو الداللة:

اهرر اآل،مت عمن حرم  لاؿ الد س فح الامكـ إال  ملحؽ كلذلؾ أكجب الىمرع 
  6الهةمص كمد  مف إجىمض الكلد مظد  عدـ الهدرة عمن اله،مـ  رعم،اىـ.

 ة النبوية:من السن :ثانياً 
وىو الصادق المصدوق ) إن أحدكم  عن زيد بن وىب حدثنا عبد هللا عن رسول هللا  .0

يجمع في بطن أمو أربعين يوما ثم يكون عمقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث 
هللا إليو ممكا بأربع كممات فيكتب عممو وأجمو ورزقو وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيو الروح فإن 

عمل بعمل أىل النار حتى ما يكون بينو وبينيا إال ذراع فيسبق عميو الكتاب فيعمل الرجل لي
ن الرجل ليعمل بعمل أىل الجنة حتى ما يكون بينو  بعمل أىل الجنة فيدخل الجنة . وا 

 7وبينيا إال ذراع فيسبق عميو الكتاب فيعمل بعمل أىل النار فيدخل النار (.
 

                                                 

(و 8/416(و الرممح: دىم،  المحامجو )2/411(و ا ف عم د،ف: حمى،  ا ف عم د،فو )2/495: فاو الهد،رو )ا ف حجر 1
: المحمنو )8/815ا ف لدام : الم دح )  (11/36(و ا ف حـز

 (.33 كرة اإل را و آ،  ) 2
 (.151 كرة األدامـو آ،  ) 3
 (31 كرة اإل را و آ،  ) 4
 (.8 كرة الاكك،رو آ،  ) 5
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو 5/456(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الكر،ـو )5/255لار ح: أحكمـ الهرآفو )ا ف ا 6
(7/132.) 
 (.4/133(و )3332أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو  مب خمؽ آدـ ةمكات هللا عم،هو حد،ث ) 7
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 وجو الداللة:
المبلئك  اد خ الركح فح الجد،ف  اد ممئ  كعىر،ف ،كمم أم أف  ، ادؿ مف الحد،ث أف

 1الركح اككف حه،ه  فح الجد،ف  اد وذه المدة.

 المسألة الثالثة: حكم إجياض الجنين قبل نفخ الروح:
 كاخام كا فح حكـ إجىمض الجد،ف ل ؿ د خ الركح عمن  بل   مذاوب كملاملح:

 :الثانيالمذىب 
ال فرؽ فح ذلؾ ل ؿ أك  اد د خ الركح كوك مم ذوب إل،ه  اض حـر إ همط الجد،ف مطمهم 

 .2الحد ،  كالمملك،  كلمؿ  ه ا ف ا،م،  كا ف الجكزم كا ف حـز الظمورم
 : األولالمذىب 

أجمز إ همط الجد،ف ل ؿ د خ الركح كوك مذوب أ مب الحد ،  ك اض المملك،  ك اض الىمفا،  
 .3كالحدم م 

 المذىب الثالث: 
كراو  إ همط الجد،ف ل ؿ د خ الركح عمن أف ال ،جمكز األر ا،ف كلمؿ  ىذا الرأم  ذو كا إلن

 4 اض المملك،  ك اض الىمفا،  ك اض الحدم م  كأخامره ال ه،ه عمح  ف مك ن مف الحد ، .
 :أدلة المذاىب
 :األولأدلة المذىب 

 من السنة النبوية: :أوالً 
وىو الصادق المصدوق ) إن أحدكم   عن زيد بن وىب حدثنا عبد هللا :عن الرسول هللا .0

يجمع في بطن أمو أربعين يوما ثم يكون عمقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث 
هللا إليو ممكا بأربع كممات فيكتب عممو وأجمو ورزقو وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيو الروح فإن 

ع فيسبق عميو الكتاب فيعمل الرجل ليعمل بعمل أىل النار حتى ما يكون بينو وبينيا إال ذرا
ن الرجل ليعمل بعمل أىل الجنة حتى ما يكون بينو وبينيا  بعمل أىل الجنة فيدخل الجنة . وا 

  5إال ذراع فيسبق عميو الكتاب فيعمل بعمل أىل النار فيدخل النار (
                                                 

 (.8/256) الطحمكم: ىرح مىكؿ األ مر لمطحمكمو  مب أف خمؽ أحدكـ ،جم  فح  طف أمهو 1
(و ا ف 11/534(و ا ف لدام : الم دحو )8/241(و الرممح: اح   المحامجو )1/229ا ف الدج،ـ: ال حر الرائؽو ) 2

: المحمنو )  (.11/238حـز
(و 8/416(و الرممح: دىم،  المحامجو )2/411(و ا ف عم د،ف: حمى،  ا ف عم د،فو )2/495ا ف حجر: فاو الهد،رو ) 3

 .(8/815)ا ف لدام : الم دحو 
 (.14أ.د.ود، : مجم  جما،  الهدس لم حكث كالدرا مت اإل بلم،  ػ ص ) 4
 (.4/133(و )3332أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو  مب خمؽ آدـ ةمكات هللا عم،هو حد،ث ) 5
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 وجو الداللة:
  ال إف الجد،ف  دص الحد،ث ال ركح ف،ه أم ال ،اا ر كمئف حح  ؿ ف،ه ح،مة د ما،

 1ركح ف،ىم كال إرادة أم لطا  جممد
تخيروا لنطفكم ال تضعوىا إال في األكفاء قال األشج  ):عن عائشة قالت قال رسول هللا  .4

  2(.تخيروا لنطفكم وأنكحوا األكفاء وأنكحوا إلييم
 وجو الداللة:

من الحد،ث ،ى،ر إلن أ ر الة مت الكرا ،  الاح ،أخذوم الط ؿ مف كالد،ه ف ،ه دالل  ع
 .3أوم،  أف ،ككف الكالد،ف مف مد ت ح ف

 من القياس: :ثانياً 
ل،م م عمن الازؿ  جمم  أف كبل مدىمم ف،ه لط  ل  ،ؿ الدط   حان ال ااحكؿ إلن جد،ف ك،أاح 
عم،ه  أده ل،مس م  ال مرؽ ألف الازؿ إلهم  لمم  الرجؿ  ،دمم اإلجىمض إلهم  لمدط   الاح وح اجاممع 

 .4فااد جدم،  عمن مكجكد حمةؿ لممئح الرجؿ كالمرأة

 من المعقول: :ثالثاً 
 5عدـ كجكد  ممف مملح فح إلهم  الدط   ألف األةؿ  را ة الذم  فبل دى مىم  ملىؾ .1
اال ائدمس  ملدرا مت الحد،   الاح اهكؿ  كجكد ج،ف خمص ،ا  ب  هدرة الىخص عمن الهاؿ  .2

 كوك ج،ف كرا ح.

 :الثانيأدلة المذىب 
 لكريم:أوالـ من القرآن ا

ًٛ٘س ٜإاٞل ََِحٖلٔل عموم اآليات في قولو تعالى:  .1 ٚياٖل تي٘كتسًٗٛ٘ا ايِٓ٘ؿسي اٞيَتٞ ذيِ ّي اي
6  ْٛ٘ا ِْٖتٌس َيَ ذيِ ّي ٌْ تيعيَٖي ٗق

ْٚاٖلديٗنِ ََِ٘ شي٦ًَْٝ ٚيََِي٘ٛياَيبئْٜٜ ٜإْذسيًََْ ٚياٖل تي٘كتسًٗٛ٘ا ِٖ ِْ ِٖاٞل تسْصٜ ٗنٛ٘ا  ِْ  يًْٖٝٗه ِْ  َيِّٗه ْٔ إَْاٖلٝم ِْْرٔس ْيْ زسٗقٗه َٔ

ًٛ٘س ٕٖٔي ٚياٖل تي٘كتسًٗٛ٘ا ايِٓ٘ؿسي اٞيَتٞ ذيِ ّي اي ِْ ٚياٖل تي٘ك يِسٛ٘ا ا٘يؿٖٛياَذضي َيَ ظٖٗي ي ََْٓٗيَ ٚيَيَ ِي ََِ٘ ٚيإَِٜٜٖس  ِْ ِْ ٚيِصَٗن  ٜإاٞل ََِ٘يرئل ذيَيٗه

                                                 

 .15المةدر ال م ؽ ص  :أ.د. ود،   1
ل مدح فح ال م م  الةح،ح  (و ةححه األ4/458(و )3788الدارلطدح:  دف الدارلطدح و  مب المىرو حد،ث ) 2
(3/56 .) 
 (.1/431الاجمكدح: كىؼ الخ م و المجمد األكؿو ) 3
 (.8/416الرممح: دىم،  المحامجو ) 4
 (11/531ا ف لدام : الىرح الك ،ر ) 5
 (.33 كرة اإل را و آ،  ) 6
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ِْ تيْعكًَٕٗٛي ٖيعيًٞٗه
1 ْٚ ِْ ٖنَٕي َخ٘ط٤ًا ٚياٖل تي٘كتسًٗٛ٘ا ِٖ ِْ ٚيإَِٜٜٗنِ إِٕ ٖقْتًٖٗس ِْ خيصْٝي١ٖ ٜإَْالٝم ِْْرٔس ْيْ زسقٗٗس الديٗن

ْٛؤسٚدي٠ٗا ٚيٜإذي 2(ٖنَ رًيا فس٦ًََٖ  ايُ٘ي
3 

 وجو الداللة:
أف اآل،مت حرمت لاؿ الد س  ملامكـ كخةةت األكالد دكف الا ر،ؽ  ،ف مرحم  

 .4كأخرل
ََْٝي١ٖ ِٖزْٚياٝد خيًٖٖكٗهِ َٔٔ ِْ قولو تعالى: .2 ْٔ ا٘يأْْٖعيَّٜ ثيُي ِِ جيعيٌي ََْٓٗيَ زيْٚجيٗيَ ٚيِْٖزيٍي ٖيٗهِ َٔ ٘ؿٝس ٚياَذبي٠ُ ثس

ِْ يٖ٘س ايُ٘س َيِّٗه ًٞ٘س  ِس اي ًُٗيَُ  ثيًَُٖث ذيَيٗه ِْ خيً٘ٙكَ ََٔ ِيْعَب خيً٘ٝل َؾٞ ٗظ َِٗيََتٗه ِْ َؾٞ ِسٕٕٜٗٛ ِٗ  ً٘ٗو ٖيَ ٜإيٖ٘ي ٜإٞيَ ٖسٛيٜيخًْٗٗكٗه

ْٔ َسْضػي١ُ َسخيًٖٞك١ُ ٚيٖغْٜٝ   وقولو تعالى:ٖؾأ٢ِْٖ تسْص يٗؾٕٛ ََ ِِ ْٔ  يًٖٖك١ُ ثس ََ ِِ ٕٖ٘ؿ١ُ ثس ْٔ ْس ََ ِِ ْٔ تس ياُب ثس ََ ِْ ٖؾإَِْٜ خيًٖك٘ٓيَٗن

ِِ ْسْخٜ جس َْذيَّٜ َيَ ْيصي٤َس ٜإٖي٢ ِٖجيٌٝ َسسي٢ُْ ثس ِْ ٚيْسَكّ  َؾٞ اٖي ِْ َسخيًٖٞك١ُ يَٓس يٝٔٔي ٖيٗه ِِ َيتي ًْٗػسٛا ِٖشسِبٗن ِْ َط٘ؿاٙل ثس ٗه

ِٝ شي٦َْٝٙ ْٔ ِيْعَب  ًَ٘ ِي ََ َْذيٍٜ ا٘يعسُسٜ  َيٖهْٝال ٜيعًْٖ ْٔ ٜس يّد ٜإٖي٢ ِٖ ِْ َي ََْٓٗه ْٔ ٜستيٛيٞؾ٢ ٚي ِْ َي ََْٓٗه ٚي
سِّ وقولو تعالى: و 5

ٕٖ٘ؿ١ٖ  يًٖٖك١ٙ ٖؾخيًٖك٘ٓيَ ا٘يعيًٖٖك١ٖ َسْضػي١ٙ ٖؾخي ًٞ٘س خيًٖك٘ٓيَ ايّٓ َيٖى اي َٙس خيً٘كَٙ آخي ي ٖؾتي يَ ِِ ِْٖصيأْ٘ي َُٙ ثس ََٙ ٖؾٖهسيْْٛيَ ا٘يَعٖعَّي ٖيْر ًٖك٘ٓيَ ايُ٘سْضػي١ٖ َ ٖعَ

ِْٖذسئس ا٘يخيََيَكنيي
6 
 وجو الداللة:

ع رت اآل،مت عف المراحؿ الاح ،مر  ىم الجد،ف فح الرحـ  ملخمؽ كوذا ،ىار  أف أم 
،  هللا عز كجؿ كعدم،اه فبل ،جكز االعادا  عمن مم خمؽ هللا مرحم  مف وذه المراحؿ ااـ  رعم

 . 7 دكف  ركرة أك   ب ىرعح
َْ :قولو تعالى .3 َس ْيسًَْٝ َِٓسََْٝ، ٖؾٖأتي َّ ٖقْ ٌي ٖيذيا ٚيٗنٓ َْ ٜيَ ٖيْٝتيَٓٞ ََ َْٛيٗيَ  ٖؾٖأجي٤َٖيَ ايُ٘يخيَضس ٜإٖي٢ َجْذٜع ايِٓخ١ًَْٖ ٖقَٖي ََِ٘ ٖق

ًٗ٘س ٖقَٗيٛا  َْ ََِّٗو ِيػَْٝتيرَُْ َسٕٚي َيَ ٖنَٕي ِِٖسَٛى اَْ يِٖ في٤ُْٛ ٚيَيَ ٖنَْي َي ٖيَ ََ شي٦ًَْٝ ٖؾ َْٜٜ، ٜيَ ِْٗخ ِس ٖيٖكْب َج٦ْ   .8َٜيَ َي ْٜي

                                                 

 (.151 كرة األدامـو آ،  ) 1
 (31 كرة اإل را و آ،  ) 2
 (.8 كرة الاكك،رو آ،  ) 3
(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو 5/456(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الكر،ـو )5/255 ف الار ح: أحكمـ الهرآفو )ا 4
(7/132) 
 (.5 كرة الحلو آ،  ) 5
 (.14 كرة المؤمدكفو آ،  ) 6
 (.12/108( )12/6( )15/236(و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )8/111ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الكر،ـو ) 7
 (28و 27و 23 كرة مر،ـو اآل،مت عمن الارا،ب ) 8
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 وجو الداللة:
حكـ كدركس أرادوم هللا كمدىم أده  أف فح ماجزة خمؽ هللا عز كجؿ لد ،ه ع، ن 

مممم كلد  دكف أب ككمف ،د ب ألمه فمـ ،كف و ذا ممدام مف أف ،ككف ر كال ل دح إ رائ،ؿ كا 
 1كوح أممد  عظ،م  ال اككؿ إال ألةؿ ط،ب.

ِْ ٚيٖيَ  قولو تعالى: .4 ِْ ٚيٖيَ ٜيْ ضي٢ َيَع يَدََٙ ا٘يٗه٘ؿ ي ٚيٜإٕ تيْصٗه سٚا ٜيْ ضي٘س ٖيٗه ٞٓ  يٓٗه ًٞ٘ي غَٖٓ ٜإٕ تي٘هٗؿ سٚا ٖؾٜإِٕ اي

ِِ َي ِْٗخ ي٣ ثس َي٠ٚ ْٜٚز َس ٚياٜز ٌِ َِذياَ   تيٜز ِْ تيعُْيًٕٗٛي ٜإِْ٘س  يًَٝ َُِيَ ٗنٓتس ِْ ؾٖٝسٓئ ٦سٗهِ  َئِٗهِ َِْ َجعسٗه ٜإٖي٢ 

َٜ ايّصبسٚ
2  

 وجو الداللة:
اهرر اآل،  أف اإلد مف محم ب عف عممه فبل ،حمؿ كزره  ،ره كعمن ذلؾ فإف الجد،ف 

 .3ال ،جكز إ همطه  جـر كالده

 من السنة النبوية: :ثانياً 
بد هللا بن بريدة عن أبيو قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول هللا إني قد زنيت عن ع .0

نو ردىا فمما كان الغد قالت يا رسول هللا لم تردني لعمك أن تردني كما رددت  فطيرني وا 
هللا إني لحبمى قال إما ال فاذىبي حتى تمدي فمما ولدت أتتو بالصبي في خرقة  فو ،ماعزا

قال اذىبي فأرضعيو حتى تفطميو فمما فطمتو أتتو بالصبي في يده كسرة قالت ىذا قد ولدتو 
خبز فقالت ىذا يا نبي هللا قد فطمتو وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسممين 
ثم أمر بيا فحفر ليا إلى صدرىا وأمر الناس فرجموىا فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى 

سبيا فسمع نبي هللا صمى هللا عميو وسمم سبو إياىا رأسيا فتنضح الدم عمى وجو خالد ف
فقال ميال يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابيا صاحب مكس لغفر لو ثم 

 4أمر بيا فصمى عمييا ودفنت.
 وجو الداللة:

ر ـ مارفاه  أف الط ؿ مف زدم إال اده اواـ  أف ا اه المرأة كحرص  أف الر كؿ 
مف الرعم،  كالر مع  كمف أجؿ ذلؾ أخر حد كالداه كةمن عم،ىم كدىن  عمن أف ،دمؿ حهه

                                                 

 (.11/89((و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ الهرآفو )9/231ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الكر،ـو ) 1
 (.7 كرة الزمرو آ،  ) 2
الهرآفو (و الهرط ح: الجمم  ألحكمـ 6/253(و ا ف ك ،ر: ا  ،ر الهرآف الكر،ـو )3/486ا ف الار ح: أحكمـ الهرآفو ) 3
(15/236.) 
 (.3/1323(و )1695أخرجه م مـ فح ةح،حهو  مب مف اعارؼ عمن د  ه  ملزدمو حد،ث ) 4
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الةحم   عف   ىم كفح ذلؾ دالل  ةر،ح   معا مر ح،ماه ر ـ أده مف زدم كالحرص عمن أف 
 .1،دمؿ ح،مة كر،م  ال ،ؤذل ف،ىم  أمه

) ما من مولود إال يولد عمى الفطرة فأبواه  قال رسول هللا  :قال عن أبي ىريرة  .4
يودانو أو ينصرانو أو يمجسانو كما تنتج البييمة بييمة جمعاء ىل تحسون فييا من ي

 2جدعاء (
 وجو الداللة:

أف الط ؿ ،كلد عمن ال طرة كوح حب هللا عز كجؿ كالكالد،ف وـ مف ، ،ركف وذه ال طرة فىـ 
 .3الذ،ف ،دمكف فح الط ؿ ة   دكف أخرل فمذلؾ ال ،حال  ك ر كالد الجد،ف إل همطه

فقضى  المغيرة بن شعبة )أن امرأة قتمت ضرتيا بعمود فسطاط فأتي فيو رسول هللا  عن .3
 4عمى عاقمتيا بالدية وكانت حامال فقضى في الجنين بغرة (.

 وجو الداللة:
، ادؿ مف الحد،ث عمن اعا مر ح،مة الجد،ف كاالعادا  عم،ىم ،اد جدم،  ا اكجب 

ال لمم فرض له الد ح   . 5هك   رام  كا الااك،ض كا 

 من القياس: :ثالثاً 
 ل،مس إ همط الجد،ف ل ؿ د خ الركح عمن ك ر المحـر ل ،ض الة،د.

 وجو الداللة:
كاحاجكا    كت حرم  االعادا  عمن  ،ض الة،د ألده أةؿ الة،د ال م ت حرماه عمن المحـر 

 .6 جمم  أف كبل مدىمم أةبل لمم  اده فملدط   أةؿ اإلد مف
 من المعقول: :رابعاً 

 .7ف الىمرع لد راب حهكلم كمإلرث كالكة،  كاإلعامؽ لمدط   فح الرحـأ .1
إف إجىمض الجد،ف فح امؾ المرحم  ،اا ر جدم،  عمن مكجكد حمةؿ  دالل  ارا،ب اإل ـ  .2

 .8كالاهك   عمن مف اأاح فابل ، هط الجد،ف كىرب دكا  أك إا،مف ط ،ب
                                                 

 (.5/270الهم ح ع،مض: إكممؿ المامـ فح ىرح ةح،و م مـو  مب مف اعارؼ ) 1
 (.2/94(و )1358أخرجه ال خمرم فح ةح،حهو   مب إذا أ مـ الة ح فممت وؿ ،ةمنو حد،ث ) 2
 (.13/134ة الهمرئو  مب مم ل،ؿ فح أكالد المىرك،فو )الا،دح: عمد 3
 (.3/1211(و )1682أخرجه م مـ فح ةح،حهو  مب د،  الجد،ف ككجكب الد،  فح لاؿو حد،ث ) 4
 (.4/224الزرلمدح: ىرح الزرلمدح عمن مكطأ مملؾو  مب عهؿ الجد،فو ) 5
 (.33/61ال رخ ح: الم  كطو  مب م،راث الحمؿ ) 6
 (4/130(و الدم،مطح: إعمد  الطمل ،فو فرع اخام كا فح الا  بو )33/61 كطو  مب م،راث الحمؿ )ال رخ ح: الم  7
 (.4/130الدم،مطح: إعمد  الطمل ،فو فرع اخام كا فح الا  بو ) 8
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 أدلة المذىب الثالث:
 .1ىم ل، ت  كمئف حح لذلؾ ال ،  ت ف،ه الاحر،ـ فكره لذلؾإف الدط   ودم مآلىم الح،مة كلكد .1
أف إداهمد الدط   فح األر ا،ف ،كمم  ،ر ماحهؽ كلد اداهد أك ال اداهد ف،كره إ همطه أمم أف  .2

 اداهدت كا اهرت فةمرت عمه  كوح أكؿ مم ،احهؽ  ه الكلد.

 الرأي الراجح:
كوك حرم  اإلجىمض ل ؿ  ال مدحمذوب  اد ا ااراض مذاوب ال هىم  كأدلاىـ ارجو ال مح   ال

 ك اد د خ الركح لؤل  مب الامل، :
كال ملث فهد اا هم عمن حرم  اإلجىمض إال أف المذوب ال ملث  ال مدحأده ال فرؽ  ،ف المذوب  .1

 لد كروه ل ؿ األر ا،ف.
ال ،مكف إدكمر الدةكص مف الهرآف الكر،ـ كاألحمد،ث الىر،   الاح أكدت عمن اعا مر الح،مة  .2

 فن الجد،ف لذلؾ ال ،جكز إابلفىم  دكف   ب كج،ه أك  ركرة.
 ال ،جكز كلؼ ح،مة الجد،ف عمن احاممالت لد اة،ب أك اخطئ. .3
 ركرة اكلح ال مطمف لادا ،ر كلمئ،  إلرىمد الامم  لخطكرة الاىمكف فح إوبلؾ أم ةكرة مف  .4

 ةكر الح،مة ال ىر،  ع ر المؤ  مت الامم  كالخمة .
 ه ال ئمت فح المجام  مف خبلؿ محم ف ار ك،  ماخةة .الامؿ عمن دمل وذ .5

                                                 

 (4/130(و الدم،مطح: إعمد  الطمل ،فو فرع اخام كا فح الا  بو )33/61ال رخ ح: الم  كطو  مب م،راث الحمؿ ) 1
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 وقد خمصت الباحثة بعدد من النتائج بعد ىذه الدراسة أىميا:
،م   إدجمحهو كلكف ح مظم اواممـ اإل بلـ  ة،مد  عهد الزكاج كحمم،اه كااخمذ كمف  الادا ،ر الك  .1

عمن لد ،اه كاحه،هم لمهمةده ىرع الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف إذا ا احملت الاىرة  ،دىمم كفهدت 
اعا مر ال رر ح ب  كا ط  مف اأكدال  ادؼ  ،ه  كلم ركرة المكدة كالرحم   مف ظرك 

  ال هه اإل بلمح.
ؿ كا احؽ دةؼ المىر إذا عدد ال رل   ،ف الزكج،ف ،اأكد المىر كممبل لمزكج   اد الدخك  .2

 كمدت ال رل  ل ؿ الدخكؿ ممدامت ال رل     ب ل،س مدىم.
، م لخمطر الزكج  إذا كمدت ال رل     ب مف ،ا اح مب الماا  لممطمه  ل ؿ ك اد الدخكؿ اط .3

 الزكج.
كجكب الد ه  كال كدن لمماادة مف الطبلؽ الرجاح كال مئف الحمئؿ كالحممؿ إلاممـ الار ص  .4

 ف الزكج .المطمكب م
 كجكب الد ه  لمماادة مف ال رل   مل  خ ممدامت ال رل     ب مف الزكج. .5
 جكاز الااك،ض عف ال رر المادكم الحمةؿ ألحد الزكج،ف دا،ج  لح س األخر. .6
الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف إلع مر الزكج المح كس جمئز إذا لـ ،د ؽ عم،ىم ال مطمف أك مف ،دكب  .7

 عده.
عمن الزكج أك الزكج  دا،ج  لح س أحدومم لاهد،ر الهم ح كىىمدة ،ارؾ اهد،ر ال رر الكال   .8

 الخ را  فح الا ر،ؽ ل ،   الزكج أك الا،ب الحمدث فح الح س.
ال ،اد الاهـ    م كمف،م لما ر،ؽ  ه  ،ف الزكج،ف مم لـ ،جام  ماه فهد الرجؿ لهدراه عمن  .9

 الجممع أك عدـ كجكد أكالد لىم.
ط ،  الك ،م   م معدة الزكج،ف عمن اإلدجمب ر ـ كجكد الزكج فح جكاز اال اامد   ملك مئؿ ال .10

 الح س  ىركط ا مف ح ظ الحهكؽ كا   مت الد ب كعدـ ااخمذوم ذر،ا  لدىر ال  مد.
، رؽ  ،ف الزكج،ف لردة أحدومم فح الح س عمن ال كر ل ؿ الدخكؿ ك اد اداىم  الادة لممدخكؿ  .11

ج،   ؿ أف ا امر األ رة عمن أ س  م،م  لاأد،   ىم ألف المهةكد ل،س ا امرار الح،مة الزك 
 دكروم الر،مدم فح ادىئ  األ دم . 

، رؽ  ،ف الزكج،ف إذا اراكب أحد الزكج،ف لجر،م   ،م ،  أك مدد،  ك،ككف  مكجب دظر،   .12
 ال اؿ ال مر م ئكال كعم،ه احمؿ  ممف ال رر عف جر،ماه كاآل مر الدماج  عدىم.
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ف   ب كج،ه أك  ركرة م  كجكب دمل وذه ال ئمت فح حرم  إابلؼ ح،مة األجد   دك  .13
 محم ف ار ك،  ماخةة .

 التوصيات:
إدىم  المم مت الخمة   مأل رل كك   آل،مت حمزم  لرف   رة أف اهكـ المؤ  مت الدكل،   رك  .1

 المامدمة عف أوملح األ رل.
اكف،ر الرعم،  أف ا ان الدكل  إلدىم  مؤ  مت حككم،  خمة   رعم،  األ رل مادك،م كممد،م ك  .2

 الةح،  كالد  ،  لىـ كأل روـ فح الح س ك اد الح س. 
إعداد  رامل اكعك،  ا اىدؼ المجام   ىكؿ عمـ كأوملح المح ك ،ف  كجه خمص  حهكلىـ  .3

 ككاج ماىـ كامهح ال ك  عمن المةمعب الاح ،كاجىكدىم كك   الحمكؿ البلزم .
طرؽ دمل وذه ال ئمت فح المجام  حان ال  ركرة الاكع،   أوم،  عدـ االعادا  عمن الد س ك  .4

 اككف ع ئم عم،ه.
 ركرة االواممـ  ملحمجمت الد  ،  ألوملح المح ك ،ف كاكف،ر  رامل إرىمد،  كارف،ى،  لىـ  .5

 ااك، م عف  ،مب الزكج المح كس.
اكف،ر  رامل اى ،ؿ لممحككم،ف فح الح س ادمح لدرااىـ كاككف   ،بل لىـ ل مكؾ   ،ؿ الرىمد  .6

 اىم  محككم،  الح س كاكفر لدرا مف احا،مجمت أ راه ا د،ىـ عف ال ؤاؿ كالا كؿ. اد اد
اكف،ر  رامل عمؿ مؤلا  أك فرص لاطك،ر الذات لزكجمت المح ك ،ف أك رعم،  مىمر،  ة ،رة  .7

 لىـ لاكف،ر ح،مة كر،م  لىـ كلمح مظ عمن ك،مف األ رة مف الا كؾ.  
ت خمة  اهـك  إلراض أوملح المح ك ،ف إدىم  ةدمد،ؽ خمة   رعم،  حككم،  كمؤ  م .6

كرعم،  أمكروـ الممل،  أك الاكف،  عف الم جكف فح ل م،م الا ر،ؽ مف أمكاؿ الزكمة كالةدلمت.
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ىالكرومةىفهرسىاآلوات
 

 رقم الصفحة اآليةرقم  اآلية

 سورة البقرة
ََٕٚٚإ٢ِذ ٜؾَسقَٞٓا ٔبٝهُِ اٞيَبِشَس ٜؾٜأجٜنَِٝٓاٝنِِ َٜٚأٞغَس َِٕٛ َٜٚأُْتِِ َتٓٝعُس  3 51 قَٞٓا آٍَ ٔؾِسَع

َِٔٔ ٜأَسٕد َََٚا ُِِٖ ٔبَضازَٜٔٚ بٔ٘ٔ  َٕٛ بٔ٘ٔ َبَِٝٔ ايَُِٞس٤ٔ َٚشَِٚدٔ٘ٔ  َُُٗا ََا ُٜٜؿٚسٝق َِٓٔ  َٕٛ 1127 ؾََٜٝتع٤ًَُُ

              ُٖٔٗ ًَُٔإت ٜؾٜأتَُٖ  113 124 َٚإ٢ٔذ اِبت٢ًَٜ إ٢ِبَسأَِٖٝ َزبُٗ٘ ٔبٜه

1268 ُثِٖ ٜأِضٜٛسُٗٙ إ٢ٜي٢ َعَرأب ايٖٓاز٢

ِٔ٘ٝ َُِٔ اِضٖٛٝس غَِٜٝس َباؽ٣ َٚال َعإد ٜؾال إ٢ِثَِ عًَٜ 1738 ٜؾ

1777 َٚايٖصأبس٢َٜٔ ٔؾٞ اٞيَبٞأَضا٤ٔ َٚايٖضٖسا٤ٔ َٚٔسنَي اٞيَبٞأع٢

 5 187 ٖٔ ٔيَباْع ي٤ٝهِِ َٜٚأُْتِِ ٔيَباْع ي٤ُٖٗٔ   أٔسٌٖ ٜيٝهِِ ٜي١ًِٜٜٝ ايصَٚٝا٢ّ ايٖسٜؾُح إ٢ٜي٢ َْٔطآ٥ٔٝهِِ ُٖ

ِٝ٘ٔ بُِٔٔج٢ٌ ََا اِعَتَد٣ َعًِٜٝٝهِِ     َُِٔ اِعَتَد٣ َعًِٜٝٝهِِ ٜؾاِعَتُدٚا عًَٜ  128 194 ٜؾ

َِٔٔ ايَِٞٗدٟ    َُِٔ تََُٖتَع ٔباٞيعَُُِس٠ٔ إ٢ٜي٢ اٞيَشٚر ؾَُٜا اِضتََِٝطَس   26 196 ٜؾ

َِٔٔأِّٜ َسٔطِبُتِِ  ًِٜٛا  2147 أِٜٕ َتِدخًُٝٛا اٞيذ١َٜٖٓ َٚيُٜٖا َٜٞأٔتٝهِِ َََجٌُ اي٤رَٜٔٔ َخ

             َٖٔٔ  111 221 َٚال َتٓٔهُشٛا ايُُِٞػس٢ٜنأت َسٖت٢ ُِٜؤ

 115 223 َْٔطآُؤٝنِِ َسِسْخ ي٤ٝهِِ                           

 57،92،99 226          يًرٜٔ ٜؤيٕٛ َٔ ْطا٥ِٗ تسبص أزبع١ أغٗس   

٤ٛاٜلَم ٜؾإ٢ٕٖ اي١ًَ٘ ضَُْٔٝع عًَِْٔٝ             92،99 227 َٚإ٢ِٕ َعصََُٛٞا اي

٤ًٜٜٛكاُت ََٜتَسٖبصَِٔ ٔبٜأْٝؿط٢ٖٗٔٔ َثالَث١ٜ ٝقُس٤ٕٚ      31،33 228 َٚايُُٞ

٤ٛاٜلُم ََٖسَتا٢ٕ ٜؾإ٢ََِطاى٠ بَُِٔعُسٕٚف أِٜٚ َتِطس٢ْٜح ٔبإ٢ِسَط  4،12،19،86 229 ا٣ٕ  اي

 19 231 ٜؾإ٢ٕ ط٤ًٜكَٜٗا ٜؾاٜل َتٔشٌٗ يُٜ٘ َٔٔ َبِعُد َسٖت٢َ َتٓٔهَح شَِٚدٟا غِٜٝسَُٙ   

ُٖٖٔ بَُِٔعُسٕٚف   ُٖٗٔ ٜؾأَِٜٔطٝهٛ  13،86 231 َٚإ٢َذا ط٤ًٜٞكُتُِ ايَٖٓطا٤ ٜؾبًَٜػَِٔ ٜأدًَٜ

ُٖٗٔ َٚٔنِط َُِٛٝيٛٔد يُٜ٘ ز٢ِشٝق ُٖٗٔ ٔبايَُِٞعُسٚٔف       َع٢ًَٜ اٞي  36،39،43 233 َُٛت

َٕٚ ٜأشَِٚادٟا ََٜتَسٖبصَِٔ ٔبٜأْٝؿط٢ٖٗٔٔ             َِٔٓٝهِِ َََٜٚرُز  َِٕٛ  31،32 234 َٚاي٤رَٜٔٔ ُٜتََٛؾ٤

 26،28،29 236 َََتاعٟا ٔبايَُِٞعُسٚٔف َسك١ٟا ع٢ًَٜ ايُُِٞشطٔٓٔنَي    

 ُٖٖٔ ُٖٗٔ ٜؾس٢َٜض١ٟ        َٚإ٢ِٕ ط٤ًٜٞكتُُُٛ ُٖٖٔ َٜٚقِد ٜؾَسِضُتِِ ٜي  21،23 237 َِٔٔ ٜقِب٢ٌ أِٜٕ تََُٗطٛ

٤ًٜٜٛكأت َََتاْع ٔبايَُِٞعُسٚٔف َسك١ٟا ع٢ًَٜ ايُُٖٞتٔكنَي     ًُُٞ  27،28،29 241 َٚٔي
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َََِٝطَس٠ٕ     55 281 َٚإ٢ِٕ ٜنإَ ُذٚ ُعِطَس٠ٕ ؾَٜٓٔعَس٠٠ إ٢ٜي٢ 

ـُ اي  97 286 ٤ًُ٘ َْٞؿّطا إ٢ال ُِٚضعََٗا             ال ُٜهًِّٜ

 137 229 ٜؾإ٢ََِطاى٠ بَُِٔعُسٕٚف                      

 سورة آل عمران

 112 41  َٚاََِسٜأٔتٞ َعأقْس                              

38113 ١ٟ طَٜٝٚب١ٟ إ٢ْٖٜو ضَُُٔٝع ايٗدَعا٤َُٖٓأيٜو َدَعا َشٜنس٢ٜٖا َزبُٖ٘ ٜقاٍَ َزٚب َِٖب ٔيٞ َٔٔ ي٤دُِْٜو ُذزٜٖٚ

1117 ئِٜ َُٜضٗسٚٝنِِ إ٢ال٤ ٜأّذ٣

1217 إ٢ِٕ تََُِطِطٝهِِ َسط٠١ََٓ َتُطِؤُِِٖ َٚإ٢ِٕ ُتٔصِبٝهِِ ض٠١٦ََٚٝ َٜٞؿَسُسٛا بَٔٗا َٚإ٢ِٕ َتِصٔبُسٚا

َٕٛ ٔؾٞ ايٖطٖسا٤ٔ َٚايٖضٖسا٤ٔ 1348 اي٤رَٜٔٔ ُِٜٓٔؿٝك

ِٝ٘ٔ ٜؾًِٜٔ َُٜضٖس اي٤ًَ٘ غ٦َِٟٝاَٚ 1448 ََِٔ َِٜٓكًِٜٔب ع٢ًَٜ َعٔكَب

 سورة النساء

ََٚٔ ايَٓٚطا٤                   91 3 ٜؾأْهُشٛٞا ََا ٜطاَب ٜيٝهِ 

 19،31،134 4 َٚآُتٛا ايَٓٚطا٤َ َصُدٜقات٢ٖٗٔٔ ْٔش١ًِٟٜ                                      

 75،79 15 ٞ َٜٞأٔتنَي اٞيٜؿأسَػ١ٜ َٔٔ َْٚطآ٥ٔٝهِِ                     َٚايال٤ٔت

ََُٓٛٞا ال َٜٔشٌٗ ٜيٝهِِ ٜإٔ َتس٢ُثٛٞا ايَٓٚطا٤ ٜنِسّٖا             86 19 َٜا أَٜٜٗٗا اي٤رَٜٔٔ آ

 133 21                                    َٚإ٢ِٕ ٜأَزدٗتُِ اِضٔتِبَداٍَ شَِٚز٣ َٖٜهإَ شَِٚز٣                           

ـَ َتٞأُخُرَُْٚ٘ َٜٚقِد ٜأٞؾَض٢ َبِعُضٝهِِ إ٢ٜي٢ َبِعض٣                    133 21 َٚنِٜٝ

ُٖٖٔ ٔبايَُِٞعُسٚٔف     ُٖٖٔ ٝأُدَٛز ُٖٖٔ ٔبإ٢ذ٢ِٕ أ٢ًِٖٖٗٔٔ َٚآُتٛ  21 24 ٜؾأْهُشٛ

ََُٓٛٞا ال َت َِٝٓٝهِِ ٔباٞيَبأط٢ٌ              َٜا أَٜٜٗٗا اي٤رَٜٔٔ آ ََِٛاٜيٝهِِ َب  61 29 ٞأنًٝٝٛٞا ٜأ

ُٖٖٔ ٔؾٞ ايََُٞضأدع٢                                     52 34 َٚاُِٖذُسٚ

                                         ًٔ٘ٔ َِٚٔ ٜأِٖ ٢َُٗٓٔا ٜؾاِبَعُجٛٞا َسٜهُٟا   52 35  َٚإ٢ِٕ ٔخٞؿُتِِ ٔغٜكاَم بَِٝ

َّٔٓا إ٢ال٤ َخ٦ّٜٛا                                   ٣َٔٔ ٜإٔ َٜٞكُتٌَ َُِؤ  63 92 َََٚا ٜنإَ ئُُِؤ

 91 128 َٚإ٢ٕ٢ اََِسٜأ٠٠ َخاٜؾِت َٔٔ َبِعًَٔٗا ُُْػّٛشا أِٜٚ إ٢ِعَساّضا            

 سورة المائدة
٢ِّٛ اٞيٜؿأضٔكنَي  ٜقاٍَ َزٚب إ٢ْٚٞ ال ٜأًَِٔٝو إ٢ال٤ َْٞؿٔطٞ َٚ َِٝٔ اٞيٜك ََٓٓا ََٚب  3 25 ٜأٔخٞ ٜؾاٞؾُسِم بَِٝ

َٕٛ اي١ًَ٘ ََٚزُضٛيُٜ٘                     78 33 إ٢َُْٖا َدَصا٤ اي٤رَٜٔٔ َُٜشاز٢ُب
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ًُِٔٝو ٜيٝهِِ َضٓسٟا َٚال َْٞؿعٟا ٢ٕٚ اي٤ً٘ٔ ََا ال َٜ َِٔٔ ُد  َٕٚ 768 ٝقٌِ ٜأَتِعُبُد

ِٝٓٔٝهِِ                                         ٜٔا أَٜٜٗٗا اي٤ ََُٓٛٞا غََٗاَد٠ٝ َب  79 116 رَٜٔٔ آ

 سورة األنعام
 146،148 151 ٝقٌِ َتَعايِٜٛٞا ٜأِتٌُ ََا َسسَّٖ َزٗبٝهِِ َعًِٜٝٝهِِ            

  كرة األعراؼ
َِٔٔ َْبٍّٔٞ إ٢ال٤ ٜأَخرَِْا 98 ٜأًَِٖٜٗا ٔباٞيَبٞأَضا٤ٔ َٚايٖضٖسا٤ٔ َََٚا ٜأِزَضًَٞٓا ٔؾٞ ٜقس١َِٕٜ 

َٕٛ ايٚسَداٍَ                                  115 81 إ٢ْٖٝهِِ ٜيَتٞأُت

 سورة األنفال
َِٔٔ ز٢َبأط اٞيد٢ٌَِٝ                     َِٔٔ ق٠ٕٖٛٝ َٚ ِٜٛعُتِِ   32 61 َٜٚأٔعٗدٚا يُِِٜٗ ََا اِضَت

 سورة  التوبة
 75 5 ٛٞا ايُُِٞػس٢ٔننَي سَُِٝح ََٚددتُُُِِٖٗٛ                ٜؾاٞقتًُٝ

 127 14 ٜقاتًُِِٖٔٝٛ َُٜعٚربُِِِٗ اي٤ًُ٘ ٔبأِٜٜٔدٜٝهِِ             

   َٕٛ ِّْٛ َٜٞؿَسٝق ُِِٖٓٗ ٜق َََٚا ُِٖ َٚٓٝهِِ َٜٚيـٔه َٕٛ ٔباي١ً٘ٔ إ٢ُِِْٖٗ ئُٜٓٝهِِ   3 56 ََٜٚشًِٔٝؿ

َٔٓٔنَيَٚاي٤رَٜٔٔ اٖت 1178 َدُرٚا ََِطٔذدٟا ٔضَسازٟا َٚٝنٞؿسٟا ََٚتٞؿس٢ٜكٟا َبَِٝٔ ايُُِٞؤ

 سورة يونس
 127 َٚإ٢َذا ََٖظ اإل٢َِْطإَ ايٗضٗس َدَعاَْا ٔيذَِٓبٔ٘ٔ أِٜٚ ٜقأعدٟا أِٜٚ ٜقا٥ُٟٔا

َُٖٛ ـَ يُٜ٘ إ٢ال٤  1177 َٚإ٢ِٕ ََُِٜطِطٜو اي٤ًُ٘ ٔبُضسٍّ ٜؾال ٜنأغ

 دسورة ىو 
                 ِِ٢ٗٝ َِّٛ َٜٞأٔت  71 8 ي٤َٝٝكٛيٖٝٔ ََا َِٜشٔبطُُ٘ ٜأال َٜ

ًََِٜٜٚت٢ ٜأٜأٔيُد َٚأَْٜٞا َعُذْٛش                                     111 72 ٜقاٜيِت َٜا 

َِٔٔ أَِٜس٢ اي١ً٘ٔ َزسَُُِت اي١ً٘ٔ                     111 73 ٜقاٝيٛٞا ٜأَتِعَذٔبنَي 

 سورة يوسف
ٝ٘ٔ َٜا ٜأَبٔت إ٢ْٚٞ َزأُِٜٜت ٜأَسَد َعَػَس نِٜٜٛنبٟا                    ـُ ألٔب  ب 4 إ٢ِذ ٜقاٍَ ُُٜٛض

               ِٔ٘ٝ َْٓٛٔٞ إ٢ٜي َُٖٔا َِٜدُع  73،76 33 ٜقاٍَ َزٚب ايٚطذُِٔ ٜأَسٗب إ٢يٜٖٞ 

َُٛٗ ًٔ٘ٔ ٜؾ  81 75 َدَصاؤُُٙ             ٜقاٝيٛٞا َدَصآؤُُٙ ََٔ ُٚٔدَد ٔؾٞ َزِس

ِٝ٘ٔ ٜقاٝيٛا َٜا أَٜٜٗٗا اٞيَعص٢ُٜص ََطَٖٓا َٜٚأًَِٖٜٓا ايٗضٗس ًُٜٖا َدخًَٝٛا عًَٜ 887 ٜؾ

 114 97 ٜقاٝيٛا َٜا ٜأَباَْا اِضَتِػٔؿِس يَٜٓا ذُُْٛبََٓا إ٢ْٖا نٖٝٓا َخأط٦ٔنَي        
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 سورة الحجرات
 124 9 ٞ َسٖت٢ َتٔؿ٤َٞ إ٢ٜي٢ أَِٜس٢ اي٤ً٘ٔ                                           ٜؾٜكاتًٔٝٛا اي٤ٔتٞ َتِبٔػ

 113 13 َٜا أَٜٜٗٗا ايٖٓاُع إ٢ْٖا خًَٜكَٞٓاٝنِ َٚٔ َذٜنس٣ َٚٝأَْج٢                    

 سورة اإلسراء
 125 6               أٚٔيٞ َبٞأع٣ َغٔدٜٕد ٜؾذاُضٛا ٔخالٍَ ايٚدٜاز٢                 

 71 8 ٚدعًٓا دِٗٓ يًهاؾسٜٔ سصريا              

 143،146 31 َٚال َتٞكتًُٝٛٞا أِٜٚالَدٝنِِ َخػ١َِٜٝ إ٢َِالم٣          

 143،145 33 َٚال َتٞكتًُٝٛٞا ايٖٓٞؿَظ اي٤ٔتٞ َسسَّٖ اي١ًُ٘ إ٢ال٤ ٔباحٜلٚل                  

678 ايٗضٗس ٔؾٞ اٞيَبِشس٢ َٚإ٢َذا ََٖطٝهِِ

 3 116 َٚٝقِسآْٟا ٜؾَسقَٞٓاُٙ ٔيَتٞكَسأُٜٙ ع٢ًَٜ ايٖٓاع٢ ع٢ًَٜ َُٞهٕح ََْٖٚصيَٞٓاُٙ َتٓص٢ٜاٟل 

 سورة الكيف
َٕٛ ش١َٜٝٓ٢ اٞيشََٝا٠ٔ ايدَِْٝٗا                   111 46 ايَُٞاٍُ َٚاٞيبَُٓ

 124 64                              ٜقاٍَ َذٔيٜو ََا نٖٝٓا َِْبؼ٢         

 سورة مريم
 146 23       ٜؾٜأَدا٤َٖا ايََُٞداُض إ٢ٜي٢ ٔدِرع٢ ايٖٓد١ًِٜٔ                                                                              

ًُٝ٘ ٜقاٝيٛا َٜا ََسَُِِٜ ٜيٜكِد ٔد٦ِ َََٗا َتشُِٔ  146 27 ٔت غ٦َِّٝا ٜؾس٢ٜ٘ا                             ٜؾٜأَتِت بٔ٘ٔ قِٜٛ

َََٚا ٜناَِْت أَٝٗٔو َبػٔٝ٘ا         َٕٚ ََا ٜنإَ ٜأُبٛٔى اََِسٜأ ض٤َِٕٛ   146 28 َٜا ٝأِخَت َٖاُز

 سورة األنبياء
َُِٝإَ                                 َُِٓاَٖا ضًُٜ  117 79 ٜؾؿٜٖٗ

 117 78 َُِٝإَ إ٢ِذ َِٜشهَُٝا٢ٕ ٔؾٞ اٞيَشِسٔخ                               ََٚداَُٚٚد َٚضًُٜ

 113 89 ََٚشٜنس٢ٜٖا إ٢ِذ َْاَد٣ َزبُٖ٘                             

َََٖٚٚبَِٓا يُٜ٘ َٜش٢َِٝ َٜٚأصًِٜشَِٓا يُٜ٘ شَِٚدَُ٘                          112 91 ٜؾاِضَتَذبَِٓا يُٜ٘ 

 رة الحجسو 
َِٔٔ عًَٜٜك١ٕ                          ٜٛٞؿ١ٕ ُثِٖ  ُْ َِٔٔ َِٔٔ ُتَسإب ُثِٖ   146 5 ٜؾإ٢ْٖا خًَٜكَٞٓاٝنِِ 

ًُُٔٛا                   َٕٛ ٔبأُِِْٖٜٗ ٝظ  127 39 ٝأذَٕٔ ي٤ًٔرَٜٔٔ ُٜٜكاتًَٝ

        ُِ٘ٓ  99 55    َٜٚيا ََٜصاٍُ اي٤رَٜٔٔ ٜنٜؿُسٚا ٔؾٞ َٔس١َِٕٜ َٚ

 سورة المؤمنون
ٜٛٞؿ١ٜ عًَٜٜك١ٟ ٜؾدًَٜكَٞٓا اٞيعًَٜٜك١ٜ َُِضَػ١ٟ                             146 14 ُثِٖ خًَٜكَٞٓا ايٓٗ
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 سورة النور
َٕٛ ايُُِٞشصََٓأت ُثِٖ ٜيِِ َٜٞأُتٛا ٔبٜأِزَبَع١ٔ غََُٗدا٤           62،117 4 َٚاي٤رَٜٔٔ َٜسَُِ

َٕٛ ٜأشَِٚادَُِِٗ َٜٚيِِ َٜٝهٔ ي٤ُِِٗ غََُٗدا٤ إ٢ال ٜأْٝؿطُُِِٗ                               َٚاي٤رَٜٔٔ َٜ  57 6 سَُِ

ََٔٔ اٞيٜهأذٔبنَي                            ِٝ٘ٔ إ٢ٕ ٜنإَ   57 7 َٚاٞيَدأََط١ٝ أٜٕٖ ٜيعََِٓت اي٤ً٘ٔ عًَٜ

َِٓٗا اٞيَعَراَب أِٜٕ َتػَِٗ َُٔٔ اٞيٜهأذٔبنَي                     ََِٜٚدَزٝأ َع  57 8 َد ٜأِزَبَع غََٗاَدإت ٔباي٤ً٘ٔ إ٢ُْٖ٘ ٜي

ََٔٔ ايٖصأدٔقنَي                  َِٝٗا إ٢ٕ ٜنإَ   57 9 َٚاٞيَدأََط١ٜ أٜٕٖ ٜغَضَب اي٤ً٘ٔ عًَٜ

ََٔٓأت َٕٛ ايُُِٞشصََٓأت اٞيَػاؾًٜٔأت ايُُِٞؤ  62 23          إ٢ٕٖ اي٤رَٜٔٔ َٜسَُِ

َِٔٔ ٔعَبأدٝنِِ               85 32 َٜٚأْٔهُشٛا اٞيأَٜٜا٢ََ َٔٓٝهِِ َٚايٖصأئشنَي 

 72 35 شَُِٜت١ْٕٛ ال َغِسق١ٕٖٝٔ ٚال ٜغِسب١ٕٖٝٔ                 

 سورة القصص
َِٕٛ َٖٚاَإَ َٚدَُُٓٛدُُٖا ناُْٛا خأط٦ٔنَي                   114 8 إ٢ٕٖ ٔؾِسَع

 سورة الروم
ََٖٖٛد٠ٟ ََٚزسَُِ َِٝٓٝهِ  َِٝٗا ََٚدَعٌَ َب َِٚٔ ٜأْٝؿٔطٝهِِ ٜأشَِٚاّدا يَِّتِطهُٝٓٛا إ٢ٜي َِٔٔ آَٜاتٔ٘ٔ أِٜٕ خًََٜل ٜيٝهِ  َٚ  ١ٟ 21 12

 117 37 أَٜٜٚيِِ َٜسَِٚا أٜٕٖ اي٤ًَ٘ َِٜبُطٝط ايٚسِشَم ئَُٔ ََٜػا٤          

 سورة األحزاب
َُٝا ٜأِخٜٛٞأُتِِ بٔ٘ٔ                   َٚيِٜٝ  114 5 َظ َعًِٜٝٝهِِ دَُٓاْح ٔؾ

 87 28 َٜا أَٜٜٗٗا ايٖٓبٔٞٗ ٝقٌ يِّٜأشَِٚأدٜو إ٢ٕ ٝنٓتُٖٔ ُتس٢دَِٕ اٞيشََٝا٠ٜ ايدَِْٝٗا                  

ِٔ٘ٝ ِٝ٘ٔ َٚأِْٜعََُِت عًَٜ  14،138 37 أَِٜٔطٞو َعًِٜٜٝو شََِٚدٜو َٚاٖتل٢ اي٤ًَ٘    َٚإ٢ِذ َتٝكٍُٛ ي٤ًٔٔرٟ أَِْٜعَِ اي٤ًُ٘ عًَٜ

      ُٖٖٔ ََٔٓأت ُثِٖ ط٤ًٜٞكتُُُٛ ََُٓٛا إ٢َذا َْٜهِشُتِِ ايُُِٞؤ  32،33،42 49 َٜا أَٜٜٗٗا اي٤رَٜٔٔ آ

ُٖٖٔ  21 15 َٜا أَٜٜٗٗا ايٖٓبٔٞٗ إ٢ْٖا ٜأسًًَِٜٞٓا ٜيٜو ٜأشَِٚاَدٜو ايال٤ٔتٞ آتََِٝت ٝأُدَٛز

 سورة الزمر
َِٓٗا شَِٚدََٗا                      146 6 خًَٜٜكٝهِ َٚٔ ْٖٞؿظ٣ َٚأسَد٠ٕ ُثِٖ َدَعٌَ َٔ

ٔٓٞٙ َعٓٝهِِ                 147 7 إ٢ٕ َتٞهٝؿُسٚا ٜؾإ٢ٕٖ اي٤ًَ٘ ٜغ

 سورة الشورى
 111 49                                       ي٤ًٔ٘ٔ ًَُٞٝو ايطَُٖاَٚأت َٚاٞيٜأِزض٢ َٜدًُِٝل ََا ََٜػا٤

ُّٝا                 99،111 51 أِٜٚ ُٜصَٚٚدُُِِٗ ُذٞنَساّْا َٚإ٢َْاّثا ََِٜٚذَعٌُ ََٔ ََٜػا٤ َعٔك
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 سورة محمد
 76 4 ٜؾإ٢ذا ٜئكُٝتُِ اي٤رَٜٔٔ ٜنٜؿُسٚا ٜؾَضِسَب ايٚسٜقأب                  

َِٔٔ َبِعٔد ََا َتَبَٖٝٔإ٢ٕٖ اي٤رَٜٔٔ ٜنٜؿ 328 ُسٚا ََٚصٗدٚا عَِٔ َضٔب٢ٌٝ اي٤ً٘ٔ ََٚغاق٥ٛا ايٖسُضٍَٛ 

 سورة الفتح
                       ُٙٚ ُٚٙ َٚتَُٛقُِّس َُٔٓٛا ٔباي٤ً٘ٔ ََٚزُضٛئ٘ٔ َُٚتَعٚصُز  79 9 ُٔتِؤ

 سورة الذاريات
ََٗٗا                                       ٜؾٜأٞقبًَٜٔت اََِسٜأتُُ٘ ٔؾٞ َصٖس٠ٕ ٜؾَصه٤ِت  111 29 َِٚد

 111 31 ٜقاٝيٛا ٜنَرٔيٜو ٜقاٍَ َزٗبٔو                                

٢ُِِٗٝ ايٚسَٜح اٞيَعٔكِٝ                 111 41 َٚٔؾٞ َعإد إ٢ِذ ٜأِزَضًَٞٓا عًَٜ

 سورة المجادلة
َٕٚ َٔٓٝهِ   58 2 َٚٔ َْٚطا٢ٗٔ٥ِ              اي٤رَٜٔٔ ُٜٜعأُٖس

 سورة الممتحنة

َيٖسِٔ ْٕ تيَٓهرسٖٛسِٔ ٜإذيا آتيْٝتسُسٖٛسِٔ ِٗجسٛ ِٖ ِْ 1121،118،111 ٚيال جسٓيَ ي  يًْٖٝٗه

 سورة الطالق
َِٔٔ ُِٚدٔدٝنِِ     َِٔٔ سَُِٝح َضٜهُٓتِِ   ُٖٖٔ  36،38،43 1  ٜأِضهُٔٓٛ

َُٖٗٔٚأِٝٚالُت األسَُِا٢ٍ ٜأ ًُِٜ ُٖٗٔ أِٜٕ ََٜضعَِٔ َس  32،33 4 دًَٝ

   ١َٕٓٝٚ َِٔٔ بُُٝٛت٢ٖٗٔٔ َٚال َِٜدُسدَِٔ إ٢ال٤ أِٜٕ َٜٞأٔتنَي ٔبٜؿأسَػ١ٕ ََُب  ُٖٖٔ  37 6 ال ُتِدس٢ُدٛ

َِٔٔ َضَعتٔ٘ٔ      7 ئُٝٓٔؿِل ُذٚ َضَع١ٕ 
35،36،39،84،

85 

 سورة المدثر
ِّْٛ َع ٦ََِٕٔٛر َٜ  55 9 ٔطرْي            ٜؾَرٔيٜو َٜ

 سورة الجن
 31 28 َٜٚأِسَص٢ ٝنٌٖ غ٤َِٕٞ َعَددا        

 سورة اإلنسان
 74 8 ٜٚٛعُٕٛ ايٛعاّ ع٢ً ُسٚب٘ َطهٟٝٓا ٜٚتُٟٝا ٜٚأضريٟا        

 سورة التكوير
َُُِٛؤَٚد٠ٝ ُض٦ًِٜٔت                             143 8 َٚإ٢َذا اٞي

 سورة المطففين
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 73 7 ال إٕٖ نتاَب ايٝؿٖذاز يؿٞ ٔضٚذني             ن

 سورة الشرح
 55 5 ٜؾإ٢ٕٖ َََع اٞيُعِطس٢ ُِٜطسٟا               
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ىفهرسىاألحادوثىالشروفة
ى

 الصفحة الحديث
اىارت عمئى   ر،رة مف األدةمر لاااهىمو كاىارطكا عم،ىمو أف اجاؿ لىـ كال وم 

 15 فىرطت ذلؾ

 58 إذا افارلم ال ،جامامفالمابلعدمف 
 34و 25 أج،ؼ ال مبو كأرخ،ت ال اكرو فهد كجب المىرإذا 

 119و 80و 77 إذا أم ؾ الرجؿ الرجؿ كلامه اآلخر ،هاؿ الذم لاؿ ك،ح س الذم أم ؾ
 144و 143 إف أحدكـ ،جم  فح  طف أمه أر ا،ف ،كمم  ـ ،ككف عمه 

 138و 105 د أفأازكجىمإدح أة ت امرأة ذات ح ب كجممؿ كلكدىم ال ام
 81و 77 حى ىسى رىجيبلن فح ايٍىمى و  أىفَّ الد ح 

 125 أل،س مف أوؿ  در فهمؿ لاؿ هللا اطم  إلن أوؿ  در فهمؿ اعممكا مم ىئاـ
فه ن عمن  أف امرأة لامت  راىم  امكد ف طمط فأاح ف،ه ر كؿ هللا 

 عملماىم  ملد، 
148 

 مرأة  م ت  ف ل،س  ف ىممس أات الد ح أف جم،م   دت ع د هللا  ف  مكؿ ا
 فهملت: ،م ر كؿ هللا  م ت  ف ل،س مم أعاب عم،ه فح خمؽ

 24و 17و 14

 78  جف رجبل أعاؽ ىركم له فح ع د فأكجب عم،ه ا ااممـ عاهه أف ر كؿ هللا 
 98و  89أف رفمع  الهرظح ازكج امرأة  ـ طمهىم فازكجت آخر فأات الد ح 

 64 ن لةره  ملاه،ؽ فكجد ع دان ،هط  ىجران أك ،خ طه ف م هأف  ادان ركب إل
أف فمطم   دت ل،س أخ راه أدىم كمدت احت أ ح عمرك  ف الم ،رة فطمهىم آخر 

  بلث اطم،همت
38 

 72 أده أمر ف،مف زدن كلـ ،حةف  جمد ممئ  كا ر،ب عمـ
أـ الدردا   ،ف  مممف كأ ح الدردا  فزار  مممف أ م الدردا  فرأل  آخن الد ح 

 92 ما ذل  فهمؿ لىم مم ىأدؾ؟

 145 اخ،ركا لدط كـ ال ا اكوم إال فح األك م 
 105 اخ،ركا لدط كـ كادكحكا األك م  كأدكحكا إل،ىـ

 135و 28 أم،مه  دت ىراح،ؿ فممم أدخمت عم،ه ازكج الد ح 
امرأة مف   مر فدخؿ  ىم فأمروم فدزعت  ك ىم فرأل  ىم  ازكج ر كؿ هللا 

  ،م م
 24و 22
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 64 كردائه جم  ز،د  ف  اد  ،طمب حهم له فأخذ  مجمم  لم،ص ر كؿ هللا 
 134 ح م كمم عمن هللا أحدكمم كمذب ال   ،ؿ لؾ عم،ىم

إلن ال،مف فأر ؿ إلن امرأاه فمطم   اطم،هه كمدت  ه،ت مف  خرج م  عمح 
 طبللىم

39 

 118 عمن ال،د مم أخذت حان اؤدم
هللا لمؿ طمهت خملاح فأرادت أف اجد دخمىم فزجروم رجؿ أف  عف جم ر  ف ع د

 41 اخرج

ٍ،طىمفً  ٍ،ًؼ كىالرَّاً  ي ًلمىَّ ًفرىاشه اًلٍمرىأىًاًه كىال َّمًلثي ًلم َّ ًؿ كى  92 ًفرىاشه ًلمرَّجي
 37 لـ ،جاؿ لىم  كدن كال د ه  فمطم   دت ل،س أف ر كؿ هللا 

ككمف أد ؽ عم،ىم د ه  دكف  د الد ح فمطم   دت ل،س أده طمهىم زكجىم فح عى
 40 فممم رأت ذلؾ

فمطم   دت ل،س لملت لمت ،م ر كؿ هللا زكجح طمهدح  بل م كأخمؼ أف ،هاحـ 
 37 عمح لمؿ فأمروم فاحكلت

 147 فجم ت ال ممد،  فهملت ،م ر كؿ هللا إدح لد زد،ت فطىردح
 58  ،ف المابلعد،ف كلمؿ: ح م كمم عمن اّللٌ  فٌرؽ ر كؿ 

 64 فح كؿ  مئم  مف اإل ؿ فح كؿ أر ا،ف  دت ل كف
 41 فح ا ف المبلعد  أف ال ،دعن ألب ل ن ر كؿ هللا 

ىىم  ىمًطؿه  ٍت فىًدكىمحي ًل،ًٌىىم فىًإٍف دىكىحى  15 الى ايٍدكىوي اٍمرىأىةه ً  ىٍ،رو أىٍمًر كى
و 48و 14و 8 ال  رر كال  رار 

و 118و 87
138 

 105 فإف الرجؿ إذا ممت كل،س له كلد ادهط  ا مه ال ،دع أحدكـ طمب الكلد
 109 لمم  اث أوؿ مك  فح فدا  أ راوـ  ا ت ز،دب فح فدا  أ ح الامص

لك أف رجبلن اطم  عم،ؾ   ،ر إذفو فحذفاه  حةمة و ف هأت ع،ده مم كمف عم،ؾ 
 جدمحه 

65 

 80و 77 لح الكاجد ،حؿ عهك اه كعر ه
 78 ىم   مع  مف دىمر  ـ خمن عدهح س فح ا مم ذكر أف ر كؿ هللا 

 148 مم مف مكلكد إال ،كلد عمن ال طرة فأ كاه ،ىكداده أك ،دةراده
 63 مف أةمب   ،ه مف ذم حمج   ،ر ماخذ خ د  فبل ىح  عم،ه
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 119 مف اط ب كلـ ،امـ مده طب ل ؿ ذلؾ فىك  ممف
 118 همف زرع فح أرض لـك   ،ر إذدىـ فم،س له مف الزرع ىح  و كله د ها

 104 مف  ره أف ،  ط له فح رزله كأف ،د أ له فح أ ره فم،ةؿ رحمه
م فىبلى اىظىملىميكا رَّمن ـٍ ميحى اىٍمايهي  ىٍ،دىكي مىن د  ح كىجى ـى عى رٍَّمتي الظٍُّم  12 ،ىم ع مدم إدح حى

ال ،  ؿ  ا دم عمن  اض فن اله ـ مف  ،م ا ف أخاح كمف ر كؿ هللا  
 مك ه عدددم

93 

 92 هللا ألـ أخ ر أدؾ اةـك الدىمر كاهـك الم،ؿ،م ع د 
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ىفهرسىاآلثار
ى

 الصفحة األثر
 120و65 أر ؿ عمر  ف الخطمب إلن امرأة م ،   " كمف ،دخؿ عم،ىم فأدكر ذلؾ

 78 لد  جف الحط،ئ  عمن الىجك أف عمر  ف الخطمب 
 93 ك،هـك الم،ؿ فهملت ،م أم،ر المؤمد،ف إف زكجح ،ةـك الدىمر جم ت امرأة إلن عمر 

 120 خرج عمر ك،داه فح أذد،ه كوك ،هكؿ :) ،م ل ،كمه ! ،م ل ،كمه ! لمؿ الدمس : مم له
 88 عف  ا،د  ف الم ،ب ) فح الرجؿ ال ،جد مم ،د ؽ عمن أومه ػ ، رؽ  ،دىمم

 87 عف عمر ر ح هللا عده أده كاب إلن أمرا  األجدمد فح رجمؿ  م كا عف د مئىـ
 15 رأة مف زكجىم  م،را ىم كعهمص رأ ىم كمف ذلؾ جمئزالك اخامات ام

 16 مم جم  عف الر ،   دت ماكذ: كمف  ،دح ك ،ف ا ف عمح كبلـ
 106 مم ركل أ ك ع ،د  إ دمده عف  م،ممف  ف ، مر أف ا ف  ددر ازكج امرأة كوك خةح

 94 مر  ممرأة فح  ،اىم كوك ،حرس المد،د  مم ركم أف عمر  ف الخطمب 
 78 ةم ئ  ف حمرث ككمف مف لةكص  دح ام،ـ  ف  جف ع ممفكأ
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 المراجعفيرس 

  :وعمومو الكريم تفسير القرآن
 ـ(و2003و )3ط وػ(و أحكمـ الهرآف ال ف الار حو543الهم ح أ ك  كر ا ف الار حو اكفن ) .1

 و ل دمف.الكاب الامم، دار 
و 1وػ(و ا  ،ر الهرآف الاظ،ـو ط 774)فن و اك إ ممع،ؿ ا ف ك ،ر الهرىح الدمىهحأ ك ال دا   .2

 ـ(و دار الاكز،  كالدىر اإل بلم، و مةر.1998)
و 2ط وػ(و الجمم  ألحكمـ الهرآفو671)و اكفن محمد  ف أحمد األدةمرم الهرط حأ ك ع د هللا .3

 و مةر.دار الكاب المةر،  ـ(و1964)
دار إح،م   ق(و1420) و3ط وػ(و ا  ،ر ال خر الرازمو606) اكفنمحمد ا ف عمر الرازمو  .4

 و  ،ركتو ل دمف.الاراث الار ح

 السنة النبوية وعموميا:
و 2و طوػ(و ىرح ال خمرم449ممؾو اكفن ) ا ف  طمؿ أ ك الح ف عمح  ف خمؼ  ف ع د ال .1

 ـ(و مكا   الرىدو الر،مضو ال اكد، .2003)
و 1ط ممجهو ف وػ(و  دف ا273ا ف ممج  أ ك ع د هللا محمد  ف ،ز،د الهزك،دحو اكفن )  .2

 إح،م  الكاب لماراثو ل دمف.ق(و دار 1422)
دار طكؽ و(ـ1981و)1طوالجمم  الم دد الةح،ووػ(و 256و اكفن ) ال خمرم أ ك ع د هللا .3

 .ل دمف الدجمةو
و اكفن كد  ف الداممف  ف د،دمر ال  دادمأ ك الح ف عمح  ف عمر  ف أحمد  ف مىدم  ف م ا .4

 .(و مؤ    الر مل و  ،ركتو ل دمفـ2004و )1و ط دف الدارلطدح ق(و385)
 وػ(و إكممؿ المامـ   كائد م مـ.544)اكفنأ ك ال  ؿ الهم ح ع،مضو  .5
وػ(و فاو 852أ ك ال  ؿ أحمد  ف عمح  ف محمد  ف أحمد  ف حجر الا هبلدحو اكفن )  .6

 .ق(و دار المارف و  ،ركتو ل دمف1379و )ال مرم ىرح ةح،و ال خمرم
إاحمؼ  وػ(و852حمد  ف أحمد  ف حجر الا هبلدحو اكفن ) أ ك ال  ؿ أحمد  ف عمح  ف م .7

ـ(و مركز خدم  ال د  كال ،رة الد ك،  1994و )1المىرة  مل كائد الم اكرة مف أطراؼ الاىرةو ط
  ملمد،د و ال اكد، .

ًجٍ امدحو  .8 أ ك داكد  م،ممف  ف األىاث  ف إ حمؽ  ف  ى،ر  ف ىداد  ف عمرك األزدم ال ًٌ
 .و المكا   الاةر، و ل دمفف أ ح داكدوػ(و  د275اكفن ) 
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و المدىمج ىرح ةح،و م مـ وػ(676أ ك زكر،م مح،ح الد،ف ،ح،ن  ف ىرؼ الدككمو اكفن )  .9
 و دار إح،م  الاراث الار حو ل دمف2طو حجمجال ف 

 و1و دةب الرا،  ألحمد،ث الىدا، و طوػ(762)اكفن أ ك محمد ا ف ،ك ؼ الز،ماحو  .10
 .مط مع  كالدىرو ل دمفمؤ    الر،مف ل ـ(و1997)

أ ك محمد محمكد  ف أحمد  ف مك ن  ف أحمد  ف ح ،ف ال ،ام ن الحد ن  در الد،ف الا،دنو  .11
 .ل دمفو دار إح،م  الاراث الار حو وػ(و عمدة الهمرم ىرح ةح،و ال خمرم855اكفن ) 

و 1م دد أ ك ،امنو ط ق(و307)المكةمحو اكفن أحمد  ف عمح الام،مح  أ ك ،امن .12
 (و دار المأمكف لماراثو دمىؽو  كر،م. ـ1984)

 ـ(و  دف ال ،ىهح الك رلو458أحمد  ف الح ،ف  ف عمح  ف مك ن أ ك  كر ال ،ىهحو اكفن ) .13
 .دار الكاب الامم، و  ،ركتو ل دمفـ(و 2003) و3ط

كاآل مر ق(و ال در المد،ر فح اخر،ل األحمد،ث 804 راج الد،ف  ف الممهف الىمفاحو اكفن ) .14
 ـ(و دار الىجرة لمدىر كالاكز، و الر،مضو ال اكد، .2004و )1الىرح الك ،رو طالكالا  فح 

وػ(و 360) اكفن م،ممف  ف أحمد  ف أ،كب  ف مط،ر المخمح الىممحو أ ك الهم ـ الط رادحو  .15
 .ـ(و المكاب اإل بلمحو  ،ركتو ل دمف1985و )1طالماجـ الة ،رو 

ـ(و 1996و )1و طوػ(و فاو ال مرم795ع د الرحمف  ف أحمد  ف رجب الحد محو اكفن )  .16
 .مكا   ال ر م  األ ر، و المد،د  المدكرةو ال اكد، 

فح  كاآل مرلـ ،خرج مف األحمد،ث  الاحج،ؿ فح اخر،ل ممو الطر، ح  ف مرزكؽ ع د الاز،ز .17
  ال اكد، . رىد لمدىر كالاكز، و الر،مضوـ(و مكا   ال2001و )1إركا  ال م،ؿو ط

وػ(و   ؿ ال بلـ ىرح  مكغ المراـ مف 1182) اكفنر الةدامدحو محمد  ف ا ممع،ؿ األم، .18
 و دار الحد،ثو مةر.(ـ1997 )و5جم  أدل  األحكمـو ط

ةح،و ا ف ق(و ةح،و اإلح مف فح اهر،ب 739محمد  ف ح مف  ف أحمد  ف ح مفو اكفن ) .19
ـ(و مؤ    الر مل و  ،ركتو 1988و )1حههه كخرج أحمد، ه ىا،ب األردؤكطو ط ح مفو

 مف.ل د
إركا  ال م،ؿ فح اخر،ل أحمد،ث مدمر ال  ،ؿو  ق(و1420اكفن ) محمد دمةر الد،ف األل مدحو .20

 ـ(و المكاب اإل بلمحو ل دمف.1985و )2ط 
  )ال م م  وػ(و  م م  األحمد،ث الةح،ح1420محمد دمةر الد،ف األل مدحو اكفن ) .21

 .(و مكا   المامرؼ لمدىر كالاكز، و الر،مضو ال اكد، الةح،ح 
ـ(و 2002و )1ق(و ةح،و أ ح داكد)األـ(و ط1420اكفن ) حمد دمةر الد،ف األل مدحوم .22

 مؤ     راس لمدىر كالاكز، و الكك،ت.
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و 1وػ(و ةح،و م مـو ط261)اكفن م مـ  ف الحجمج أ ك الح ف الهى،رم الد، م كرمو  .23
 و ل دمف.دار إح،م  الاراث الار حو  ،ركتـ(و 1983)

 المذىب الحنفي: 
وػ(و  دائ  الةدمئ  فح 587)كفن ا  الد،ف أ ح  كر  ف م اكد الكم مدح الحد حو اإلممـ عبل .24

 ـ(و دار الحد،ثو مةر.2005ارا،ب الىرائ و )
حمى،  رد المخامر عمن الدر المخامر  ق(و1252اكفن ) محمد أم،ف  ف عمرو ا ف عم د،ف .25

 ىرو ل دمف.و  دار ال كر لمط مع  كالد(ـ2000)ىرح ادك،ر األ ةمر فهه أ ك حد،  و 
و دار 2طوػ(و ال حر الرائؽ ىرح كدز الدلمئؽو 970ز،ف الد،ف ا ف دج،ـ الحد حو اكفن ) .26

 ل دمف. الكامب اإل بلمح
 و ق(483اكفن ) ىمس الد،ف أ ك  كر محمد  ف أ ح  ىؿ ال رخ حو الم  كط لم رخ حو .27

 و دار ال كر لمط مع  كالدىر كالاكز، و ل دمف.(ـ2000 )و1ط
وػ(و ا ،ف الحهمئؽ ىرح كدز الدلمئؽو 743)اكفنف  ف عمح الز،ماح الحد حو فخر الد،ف ع مم .28

 و دار الكاب اإل بلمحو مةر.(وػ1313)

 المذىب المالكي
ـ(و دار الحد،ثو 2005وػ(و المدكد  الك رلو )179)اكفناإلممـ مملؾ  ف أدس األة ححو  .29

 مةر.
ن مخاةر  ،دم خم،ؿو عم الخرىح ق(و1101اكفن ) ومحمد  ف ع د هللا الخرىح الخرىح .30

 دار ال كر لمط مع و ل دمف.
وػ(و مكاوب الجم،ؿ لىرح 954)اكفن أ ك ع د هللا محمد  ف محمد  ف ع د الرحمف الم ر حو  .31

 ـ(.1978و )2مخاةر خم،ؿو ط 
و 3وػ(و فكاكه الدكادح عمن ر مل  أ ح ز،د اله،ركادحو ط 1120)اكفن أحمد  ف  د،ـ الد راكمو .32

 ـ(و مةر.1955)
اكفن الد،ف إ راو،ـ  ف عمح  ف أ ح الهم ـ ا ف محمد  ف فرحكف المملكح المددحو   رومف .33

المكا    ـ(و1986و )1ط وػ(و ا ةرة الحكمـ فح أةكؿ األل ،  كمدمول األحكمـو799)
 األزور،  لماراث مةر.

وػ(و  دا،  المجاىد كدىم،  595)اكفن محمد  ف أحمد  ف محمد  ف أحمد  ف رىد الهرط حو  .34
 و مةر.ـ(و دار الحد،  و الهمورةو2004)ةدو المها

حمى،  الد كلح عمن الىرح الك ،رو ق(و 11230اكفن )عرفه الد كلحو  ف أحمد  ف محمد  .35
 دار ال كرو ل دمف.
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 المذىب الشافعي:
احر،ر أل مظ الاد ،ه اك ل   ال ههو  ق(و676اكفن ) االممـ مح،ح الد،ف ،ح،ن  ف ىرؼ الدككمو .36

 همـو  كر،م.و دار ال(ـ1988)و 1ط
و 2وػ( رك   الطمل ،ف كعمدة الم ا،فو ط 676)اكفن و أ ك زكر،م مح،ح الد،ف الدككم الدككم .37

 ـ(و المكاب اإل بلمحو ل دمف.1985)
ـ(و 1994و )1وػ(و األحكمـ ال مطمد،  لمممكردمو ط 450)اكفن أ ك الح ف ح ،ب الممكردمو  .38

 .دار الكاب الامم، و ل دمف
وػ(و المىذب فح 476)اكفن ا مدم الى،رازمو  عمح  ف ،ك ؼ ال ،ركزأ ك إ حمؽ إ راو،ـ  ف  .39

 ـ(و دار الكاب الامم، و ل دمف.1995و )1فهه اإلممـ الىمفاحو ط 
أ ح ع د هللا محمد  ف ع د الرحمف الدمىهح الا ممدح الىمفاحو رحم  األم  فح اخابلؼ  .40

 ـ(.1981األئم و )
ة ا ف ىىمب الد،ف الرممح الىى،ر  ملىمفاح ىمس الد،ف محمد  ف أ ح الا مس أحمد  ف حمز  .41

و دار ال كر لمط مع و (ـ1984 )وػ(و دىم،  المحامج إلن ىرح المدىمجو1004الة ،رو اكفن )
 ل دمف.

دار ال كرو  ،ركتو ـ(و 1992و )3ق(و ط954ىىمب الد،ف أ ك ع د هللا الحطمبو اكفن ) .42
 ل دمف.

 المذىب الحنبمي:
ماجـ الم دح فح ال هه  ق(و620اكفن ) وف  ف لدام  الحد محأ ك محمد مكفؽ الد، ا ف لدام  .43

 دار ال كرو ل دمف. ـ(و1968) الحد محو
وػ(و اعبلـ المكلا،ف 751)اكفن و محمد  ف أ ح  كر  ف أ،كب  ف ل،ـ الجكز،  ا ف ل،ـ الجكز،  .44

 و مةر.الكاب الامم، دار ـ(و 1991و )1ط عف رب الاملم،فو
وػ(و الطرؽ الحكم،  751)اكفن و  كر  ف أ،كب  ف ل،ـ الجكز، محمد  ف أ ح  ا ف ل،ـ الجكز،  .45

 فح ال ،م   الىرع، و المكا   الاكف،ه، و مةر.
الىرح المما  عمن زاد  ػ(وو1421)اكفن و محمد الا ،م،ف فمحمد  ف ةملو  اإلممـ  .46

 .(ق1428و )1الم اهد و ط 
ن ماف اإللدمعو وػ(و كىمؼ الهدمع عم1051)اكفن الى،خ مدةكر  ف ،كدس ال ىكاحو  .47

 ـ(و دار ال كرو ل دمف.1982)
 و دار الكامب الار حو ل دمف.(ـ1972 ) الم دح ك،م،ه الىرح الك ،رو ط .48
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وػ(و األحكمـ ال مطمد، و دار الكاب 485)اكفن أ ك ،امح محمد  ف الح ،ف ال را  الحد محو  .49
 الامم، و ل دمف.

اكفن ام  المهد ح الدمىهح الحد محو مكفؽ الد،ف أ ك محمد ع د هللا  ف أحمد  ف محمد  ف لد .50
 ـ(و دار الحد،ثو مةر.2004وػ(و الم دحو )620)

 اىري:المذىب الظ
 وػ(و المحمنو دار ال كر.456أ ح محمد عمح حـز االددل حو اكفن )ػ 1

 :الفقو العامكتب 
و مكا   (ـ2001 )و1وػ(و الهكاعد الدكراد،  ال هى، و ط728ى،خ اال بلـ ا ف ا،م، و اكفح ) .1

 الرىدو ال اكد، .
(و عملـ 1986و )2وػ(و اخابلؼ الاممم و ط294)اكفن  أ ك ع د هللا محمد  ف دةر المركزمو .2

 الكابو ل دمف.
ـ(و دار  ف 1997و )1الدكاكر أحمد مكافحو ال رر فح ال هه اإل بلمحو المجمد األكؿو ط .3

 ع مف لمدىر كالاكز، و ال اكد، .
و  دار الكاب الامم، و (ـ1991 )و1دالئؿ األحكمـو  طوػ(و 632)اكفن  ىم  الد،ف ا ف ىدادو  .4

 ل دمف.
الدكاكر ةملو  ف ع د هللا  ف حم،دو رف  الحرج فح الىر،ا  اإل بلم،   كا طه كاط ،هماهو  .5

ح،م  الاراث اإل بلمح فح جمما  أـ الهرلو (وػ1403 )و1ط و مركز ال حث الاممح كا 
 ال اكد، .

و دار ا ف ـ(1997و) 1الخم  فح الىر،ا  اإل بلم، و ط الدكاكر عممر  ا،د الز، مرمو أحكمـ .6
 حـز لمط مع  كالدىر كالاكز، و ل دمف.

 ـ(و دار الحد،ثو مةر.2005الدكاكر ع د الاز،ز محمد عزاـو الهكاعد ال هى، و ) .7
 ـ(و مكا   آفمؽو فم ط،ف.2005و )1الدكاكر ع د الهمدر ةم ر جرادةو الجر،م  الدكل، و ط  .8
ـ(و مكا   آفمؽو 2010مدر ةم ر جرادةو م مدئ لمدكف الاهك مت ال م ط،دحو )الدكاكر ع د اله .9

 فم ط،ف.
 ـ(و الر مل و ل دمف1997و )1الدكاكر ع د الكر،ـ ز،دافو الكج،ز فح أةكؿ ال ههو ط  .10
ـ(و إدارة إح،م  الاراث 1985و )1 ادم أ ك ح ،بو مك كع  اإلجممع فح ال هه اإل بلمحو ط  .11

 اإل بلمحو لطر.
وػ(و 684)اكفن الد،ف أ ح الا مس أحمد  ف إدر،س  ف ع د الرحمف الةدىمجحو ىىمب  .12

 ال ركؽ.. أدكار ال ركؽ فح أدكا  ال ركؽو دار ال بلـ.
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ـ(و دار الدىر 1952ع د الرزاؽ ال دىكرمو الك ،ط فح ىرح الهمدكف المددح الجد،دو ) .13
 لمجممامت المةر، و مةر.

ـ(و دار 2008و )1لم هكد فح ال هه اإل بلمحو ط ع د المداـ فمرس  همو أحكمـ ال مئب كا .14
 الدكادرو  كر،م.

وػ(و الهكاعد الك رل المك ـك 660) اكفنى،خ اإل بلـ عز الد،ف ع د الاز،ز  ف ع د ال بلـو  .15
 و دار الهمـو  كر،م.(ـ2000)و 1 هكاعد األحكمـ فح إةبلح األدمـو ط

و إدارة إح،م  2ابل  الد،ف ال مرلددمو طوػ(و فهه ال هىم  ل539) نعبل  الد،ف ال مرلددمو اكف .16
 الاراث اإل بلمحو لطر.

 محمد أ ك زورةو الجر،م  كالاهك   فح ال هه اإل بلمحو دار ال كر الار ح. .17
و دار ال بلـ (ـ2003 )و2الدكاكر محمد ال مامجحو مدىل عمر  ف الخطمب فح الاىر، و ط .18

 لمط مع  كالدىر كالارجم .
 وػ(و الهكاد،ف ال هى، .741 ح ال ردمطحو اكفن )محمد  ف أحمد  ف جزم الكم .19
فح لمدكف الماممبلت المدد،  لدكل   لبللازاـالدكاكر محمد المر ح زورةو المةمدر  ،ر اإلراد،   .20

و مط كعمت جمما  اإلممرات الار ،  الماحدةو (ـ2002 )و1اإلممرات الار ،  الماحدةو ط
 .اإلممرات

 ـ(و مكا   اإل،ممفو مةر.2005و )2طبلؽو ط الدكاكر محمد إ راو،ـ الح دمكمو ال .21
ـ(و دار 1997و )1الدكاكر محمد  كر إ ممع،ؿو الهكاعد ال هى،   ،ف األةمل  كالاكج،هو ط .22

 المدمر لمط   كالدىر كالاكز، و مةر.
 الدكاكر محمد خ،ر و،كؿو الجىمد كالهامؿ فح ال ،م   الىرع، و دار ال ،مرؽو  كر،م. .23
و كم،  (ـ2001و)كاس لما  جحو مك كع  فهه عمر  ف ع د الاز،زاأل امذ الدكاكر محمد ر  .24

 الىر،ا  _ جمما  الكك،تو الكك،ت.
دمت الاىر،ا، _ اط ،ؽ الهمدكف وػ(و المهمر 1295)اكفن دكم الم،دمكمو مخمكؼ  ف محمد ال  .25

دار ال بلـ لمط مع  كالدىر  ـ(و1999) و1المددح كالجدمئح عمن مذوب االممـ مملؾو ط
 الارجم .كالاكز،  ك 

 ـ(و دار الهمـو  كر،م.1988و )1مةط ن أحمد الزرلمو ال اؿ ال مر كال ممف ف،هو ط  .26
 ـ(و دار ال كرو  كر،م.1997و )4الدكاكر كو   الزح،محو ال هه اإل بلمح كأدلاهو ط  .27
ـ(و دار الكفم  لمط مع  كالدىر 1994و )3الدكاكر ،ك ؼ الهر مكمو فامكل مامةرةو ط  .28

 كالاكز، و مةر.
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 لقواميس والمعاجم:ا
و 3ط ق(و711اكفن ) ا ح ال  ؿ جممؿ الد،ف محمد ا ف مدظكر االفر،هح المةرمو .1

 ل مف الاربو دار ةمدرو ل دمف. ق(و1414)
وػ(و المة مح المد،ر فح  ر،ب الىرح الك ،ر لمرافاحو 770) نأحمد  ف محمد ال ،كمحو اكف .2

 ـ(و مةر.1922المط ا  األم،ر، و دار ال كرو )
 نحو اكفا ح ال او دمةر  ف ع د ال ،د  ف عمح المطرزم ال ه،ه الحد ح الخكارزم االممـ .3

 وػ(و الم رب فح ارا،ب الماربو دار الكامب الار حو ل دمف.610)
(و مكا   1998و )1مك كع  مةطمحمت أةكؿ ال هه عدد الم مم،فو ط الدكاكر رف،ؽ الاجـو .4

 ل دمف دمىركفو ل دمف.
ـ(و 2007و )1وػ(و الاار، متو ط 816)اكفن دح الجرجمدحو عمح  ف محمد  ف عمح الح ، .5

 ىرك  الهدس لماةد،رو مةر.
و دار الدهمش (ـ1996)و 1كآخركفو ماجـ ل   ال هىم و طو الدكاكر محمد ركاس لما  جح .6

 لمط مع  كالدىر كالاكز، و ل دمف.
 ل و ل دمف.وػ(و الهممكس المح،طو مؤ    الر م817آ مدمو اكفن ) محمد  ف ،اهكب ال ،ركز .7

 :العممية الدورياتالمجالت و 
الدكاكر الد،ف الج،بللح محمد  كز،دو أحكمـ ال رر فح الم ؤكل،  اإلدار، و اإلدارة الامم و  .1

دكر   عمم،  ماخةة  كمحكم  ،ةدروم ماىد اإلدارة الامم  الر،مضو ال اكد، و المجمد 
 .(ـ2003)ال ملث كاألر اكفو الادد ال مدحو 

مح الجكجكو الا ر،ؽ  ،ف الزكج،ف لما،كب الجد ، و المد رو مجم  إ بلم،  الدكاكر ح ف ع .2
 و فم ط،ف.(ـ1999 ) همف،  ىممم و كزارة األكلمؼ كالىؤكف الد،د، و الادد ال ممف عىرو

الدكاكر ح ف عمح الجكجكو الىهمؽ  ،ف الزكج،ف كالا ر،ؽ لم رر  ،ف الكال  كاله م و  .3
مم و كزارة األكلمؼ كالىؤكف الد،د، و الادد ال بل كفو المد رو مجم  إ بلم،   همف،  ىم

 و فم ط،ف.(ـ2000)
الدكاكر خملد ع د هللا ىا،بو الااك،ض عف ال رر المادكمو مجم  الىر،ا  كالهمدكف  ملهمورةو  .4

 الادد: الرا   كالاىركف.
ح الدكاكر ع د ال دح محمكدو م ىكـ إةبلح ال رر كط ،ااه الهمدكد،  فح الهمدكف الدكل .5

 )كالىر،ا  اإل بلم، و مجم  الىر،ا  كالهمدكف  ملهمورةو الادد: الرا   كالاىركفو الجز  ال مدحو
 .(ـ2002
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الدكاكر ع د هللا م ركؾ الدجمرو  ممف ال رر األد ح فح ال هه اإل بلمح كالهمدكفو مجم   .6
 الىر،ا  كالهمدكف  ملهمورةو الادد: الرا   كالاىركف.

الدجمرو  كا ط الا ر،ؽ لم رر.. ىركطه كآ مره فح ال هه اإل بلمحو  الدكاكر ع د هللا م ركؾ .7
 .(ـ2000)مجم  الىر،ا  كالهمدكف  ملهمورةو الادد: ال مدح كالاىركفو الجز  األكؿو 

الدكاكر ممزف ود، و إجىمض الجد،ف    ب المرض الكرا حو مجم  جما،  الهدس لم حكث  .8
 و فم ط،ف(ـ2008 )كالدرا مت اإل بلم، و الادد األكؿو ،دم،ر

الدكاكر ممور أحمد ال ك حو حؽ الزكج  فح ف خ الدكمح    ب عهـ الزكجو مجم  جما،   .9
 الهدس لم حكث كالدرا مت اإل بلم، و فم ط،ف

 ـ(.1949)آب/أ  طس 12المجد  الدكل،  لمةم،ب األحمرو اا مل،مت جد،ؼو  .10
و مؤا  لم حكث كالدرا متو ومدح  م،ممف الطا،ممتو ال رر المادكم  ،ف الاهك   كالااك،ض .11

 .(ـ1998 )(و8(و الادد )13مجم  عمم،  محكم  كم ىر  و  م م  الامـك اإلد مد، و المجمد )

 الماجستير:و  الدكتوراة رسائل
دظر،  الا ر،ؽ اله مئح  عمن ال رطمكمو أىرؼ ،ح،ح رى،د الامرم _ إىراؼ الدكاكر محمكد .1

 األردف.الجمما  األردد، و ـ(و 2005 ،ف الزكج،فو )
ام،ـ  ملـ  ا،د  ى،ر_ إىراؼ الدكاكر ،كدس األ طؿو دكر مهمةد الىر،ا  فح الارج،و  .2

 و الجمما  اإل بلم،  ل ـ ال هه المهمرفو فم ط،ف.(ـ2003 )ال هىح كاط ،هماىمو
إىراؼ الدكاكر ممور حممد الحكلحو حهكؽ األ ،ر الم مـ عمن و مدحرف،ؽ ا راو،ـ ا ك و .3

 لجمما  اإل بلم،  _ فهه مهمرفو فم ط،ف.و ا(ـ2007 )الم مم،فو
ىراؼ الدكاكر  م،ممف ال طرمو أحكمـ الرجا  فح ال هه اإل بلمح إ ور،مض ح ،ف ال بلخح .4

و الجمما  اإل بلم، _فهه مهمرفو (ـ2002 )كاط ،هماىم فح المحمكـ الىرع،  فح لطمع  زةو
 فم ط،ف.

الا ر،ؽ اله مئح  ،ف الزكج،فو إىراؼ الدكاكر ممور أحمد ال ك حو  وعددمف عمح الدجمر .5
 ـ(و الجمما  اإل بلم، و فم ط،ف.2004)

إىراؼ الدكاكر ح ،ف مطمكع الاراكرمو الا ر،ؽ لما،كب  ،ف  ومحمكد داكد محمكد الخط،ب .6
 .ـ(و جمما  الخم،ؿو فم ط،ف2005الزكج،فو )

،ف    ب إىراؼ الدكاكر مركاف الهدكمحو الا ر،ؽ  ،ف الزكج ومحمكد ع مس ةملو أ ك ع، ن .7
ح س الزكج فح ال هه اإل بلمح كالمامكؿ  ه فح المحمكـ الىرع،  فح ال    ال ر ، و 

 جمما  الدجمحو دم مسو فم ط،ف.ـ(و 2005)
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 إىراؼ الدكاكر ز،مد ا راو،ـ مهدادو المىه  كأ روم فح ا ،،ر األحكمـو الامكدمو إ ممع،ؿمدذر  .8
 و فم ط،ف.اإل بلم، و الجمما  (ـ2004 )

إىراؼ الدكاكر ومركف الىر ماحو الد ه  الكاج   عمن الزكج  وؿ  كر أ ك مدىمردزار د ، .9
 كاإلجرا ات اله مئ،  الماامه   ىمو جمما  الخم،ؿو فم ط،ف.
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