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دـتوراه دم أصول افػؼه اإلشالمي
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مؾخص افبحث
شمعتؼم إهة ذم اإلؾمالم أهؿ مؽقن ذم اًمـظوم آضمتعاقمل ًممأمي وهل اًمـقاة إومم اًمتل
يؼقم قمغم ىموقمدهتو اعمجتؿع وسموؾمتؼرارهو يؽقن اعمجتؿع أىمقى وأيمثر ىمدرة قمغم اًمٌـوء ومقاضمفي
اًمتحديوت وإهة شمـشل قمـ ارشمٌوط سملم زوضملم سمعؼد ومقثوق قمظؿ ؿملكف اًمنمع ٕمهقتف ذم
اًمٌـوء آضمتعاقمل وعمو يموكً احلقوة اًمزوضمقي معروي ًممأزموت وؾموئر اًمتحديوت اًمتل هتدد
سمـقوهنو ومنن اًمنميعي اإلؾمالمقي وهل ذيعي واىمعقي مصؾحقي ىمد راقمً مو يعرض ًمؾزوضملم أو
ٕطمدمهو مـ قمدم اطمتعال آرشمٌوط سموًمطرف أظمر ًمقضمقد مو يدقمق إمم اًمتـوومر أو قمدم
آكًجوم ومتصٌح احلقوة اًمزوضمقي مصدر ًا ًمؾشؼوء واًمؼؾؼ ومنمقمً اًمطالق طم ً
ال وخمرضم ًو
ًمؾطروملم مـ ارشمٌوط همػم ٍ
جمد آؾمتؿرار ومقف.
وعمو يمون اًمطالق طموًمي ضوريي واؾمتثـوئقي ومؼد ضمعؾف اًمشورع مؼقد ًا سمضقاسمط حتد مـ ؾمقء
اؾمتععاًمف وضمرى اًمعؿؾ قمغم آقمتعاد قمغم اًمؼقؿ ذم حتؼقؼ مؼته اًمطالق وحتؼقؼ مؼوصده إٓ
أكف ذم أوكي إظمػمة أصمٌتً اًمقىموئع واإلطمصوئقوت قمدم اعمٌوٓة سمحرمي اًمزواج ًمدى اًمٌعض
وآؾمتعجول ذم إيؼوع اًمطالق مـ دون مراقموة ًمضقاسمطف وٓ عمؼوصده طمتك صور قمغم ـمرف
اًمؾًون مـ أؾمفؾ مو يؽقن ومجوءت هذه اًمدراؾمي ًمٌحٌ احلؾ ذم شمصحقح مًور اًمطالق حلػظ
يمقون إهة ومحويي اًمنمع مـ اًمعٌٌ وأصمور اًمٌحٌ ىمضقي شمدظمؾ اًمدوًمي ذم شمؼققد اًمطالق
سمضقاسمط متـع مـ إضمرائف ظمورج طمدود اًمـظوم اًمرؾمؿل ذم اعمحؽؿي ومدى صالطمقتفو ذم هذا
اإلضمراء وظمؾص اًمٌحٌ إمم أن هذا اًمتدظمؾ منموع سمؾ ومطؾقبٕ 8كف شمؼققد عمو هق أمر
اضمتفودي إضمرائل وًمقس كؼض ًو عمحؽعات اًمنمع ذم اًمطالق همويتف طمًـ اًمتطٌقؼ ًممًمقي
اًمتـػقذيي ًمؾحؽؿ وًمقس شمعطق ً
ال ًمؾحؽؿ.
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Abstract
In Islam, the family is the most important element in the social system of
the people, It is the first nucleus and the force that stands on its base of
society, In its stability, society becomes strong, And more ability to build
and meet challenges, The family arises from a bond between a couple
through a contract and a charter Great in Shari'a for its importance in social
construction, Since marital life is vulnerable to crises, And other challenges
that threaten its structure Islamic law is a realistic law that takes into
account the interests and rights of the couple or one of them When he can
not afford to stay with the other because of the lack of harmony and
dissonance, Marital life becomes a source of misery and anxiety, Therefore
divorce is the solution and the mean for both parties to get out of an
unbearable
relationship.
Since divorce is a necessary and exceptional case, the legislator has made it
subject to restrictions that limit its abuse, And continued to rely on values
to achieve the purposes of divorce, But recently, facts and statistics have
shown a lack of interest in the sanctity of marriage and the rush to divorce
without looking at the controls and objectives, Until the divorce became the
tip of the tongue, This study came to examine the solution in correcting the
course of divorce to maintain the family entity and protect Sharia from
tampering, The research raised the issue of state intervention in restricting
divorce with restrictions that prevent it from being carried out outside the
limits of the official system of the court, And its validity in this procedure,
The research concluded that this intervention is legitimate and even
desirable because it restricts what is a procedural jurisprudence rather than
a violation of the rulings of sharee'ah in divorce, Its purpose is to improve
the application of the provision, not to invalidate the judgment.
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مؼدمة

احلؿد هلل واًمصالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف ومـ وآه
أمو سمعد:
ومنن مـ رمحي اهلل سمعٌوده أن ؾمـ هلؿ شمنميع ًو وكظوم ًو حمؽ ًعا هيدهيؿ ًمؾتل هل
أىمقم صوحل ًو ًمؽؾ زمون ومؽون سمعا اؿمتؿؾ قمؾقف مـ مصوًمح معؼقًمي ومروكي
شمؾٌل اطمتقوضموت اًمـوس مع شمٌدل إطمقال شمتخذ هذه اًمتنميعوت ىموقمدة
إظمالق أؾموؾم ًو ًمًـفو وًمتطٌقؼفو ومتك ىموم هبو اإلكًون قمغم هذا إؾموس
أصمؿرت مصوحلفو وحتؼؼً مؼوصد ؿمورقمفو قمغم كحق شمظفر ومقفو طمؽؿي اًمشورع
ورمحتف سموخلؾؼ ومتك طمود اًمٌنم قمـ أظمالىمفو وحتويؾقا قمغم مؼوصدهو وأصٌح
اًمتطٌقؼ آًمق ًو جمرد ًا مـ احلؽؿي وقمدم اعمراقموة ًمروح اًمتنميع ومؼوصده سمؾ ًمرسمعا
شمًؽموا سموًمتطٌقؼ اًمشؽكم ًمتحؼقؼ مؼوصدهؿ اًمػوؾمدة اعمـوىمضي عمؼصقد اًمشورع
ومنن ذًمؽ يمؾف يزء إمم اًمنميعي وإمم كظومفو ويشقه مجوهلو وحيقهلو مـ مصؾحي
إمم مػًدة ومـ طمؾ إمم مشؽؾي.
مشؽؾة افدراشة:
ذم فمؾ اظمتالل أطمقال اًمـوس وؾمقء اؾمتععاهلؿ عمو ُذع عمصؾحتفؿ
وموختذوه هزو ًا أو ضار ًا أو قمٌث ًو ومل يراقمقا ومقف طمدود مو ذع ًمف سمؼققده
ووقاسمطف يمؿثؾ مًلًمي اًمطالق ومو شمشتؿؾ قمؾقف مـ ظمطقرة سموًمغي ذم هدم
أقمظؿ يمقون ذم اعمجتؿع وهق إهة هؾ مـ طمؼ اًمدوًمي أو مـ صالطمقتفو أن
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شمتدظمؾ ًمتحؿل اًمنمع وأطمؽومف مـ قمٌٌ اًمعوسمثلم ورد اعمًتفؽميـ إمم
صقاهبؿ ًمتحؼقؼ اعمصؾحي اًمعومي؟ أم أن هذا يعد مـ اًمتعدي حلدود اهلل؟ وإذا
ىمؾـو إن شمدظمؾ اًمدوًمي ذم محويي اًمنمع ورقمويي طمؼقق اخلؾؼ منموع إن مل يؽـ
واضمٌ ًو ومعا طمدود هذه اًمصالطمقي؟ ومو اعمًوطمي اعمتوطمي ًمؾتدظمؾ؟ ومو اعمًوطمي
اعمحظقرة؟ ومو اعمصوًمح اعمرضمقة مـ وٌط وشمؼققد اًمطالق اعمتعًػ ذم
اؾمتععاًمف؟ هذه إؾمئؾي وهمػمهو هل اًمتل دومعتـل ًمدراؾمي هذا اعمقوقع
واًمقىمقف قمغم مًوئؾف حتً قمـقان( :افطالق ومدى شؾطان افدوفة دم تؼققده).
مـفجي دم افدراشة:
اؾمتخدمً اعمـفٍ آؾمتؼرائل مـ ظمالل شمتٌع اًمـصقص اعمتعؾؼي سموًمطالق
عمعرومي مؼوصده ووقاسمطف وطمدوده وحتديد اًمثوسمً مـ اعمتغػم ويمذًمؽ اعمـفٍ
آؾمتـٌوـمل ًممأطمؽوم مـ ظمالل اًمـصقص واضمتفودات اًمػؼفوء وحتؾقؾفو
سمصقرة دمكم اعمؼوصد وإهداف واًمغويوت اًمتل يدور طمقهلو شمنميع اًمطالق.
خطة افدراشة:
ادبحث إول :تعريف افطالق ومؽاكة إرسة دم اإلشالم ،ويشتؿل ظذ
ثالثة مطافب:
ادطؾب إول :شمعريػ اًمطالق.
ادطؾب افثاين :مؼوصد اًمزواج ذم اإلؾمالم.
ادطؾب افثافث :مؽوكي إهة وأمهقي اؾمتؼرارهو.
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ادبحث افثاين :افطالق دم اإلشالم ضوابط ومؼاصد ،ويشتؿل ظذ أربعة
مطافب:
ادطؾب إول :اًمطالق يمعا يريده اًمشورع.
ادطؾب افثاين :احلؽؿ اًمعوم ًمؾطالق.
ادطؾب افثافث :احلؽؿي مـ شمنميع اًمطالق.
ادطؾب افرابع :اعمٌودئ اًمعومي اًمتل حتؽؿ اًمطالق ذم اًمتنميع اإلؾمالمل.
ادبحث افثافث :مدى شؾطان افدوفة دم تؼققد افطالق ،ويشتؿل ظذ
مطؾبغ:
ادطؾب إول :شملصقؾ مًلًمي شمدظمؾ اًمدوًمي ذم شمؼققد إطمؽوم.
ادطؾب افثاين :طمدود شمدظمؾ اًمدوًمي ذم إطمؽوم اعمتعؾؼي سموًمطالق.
اخلامتة ،وتشتؿل ظذ أهم افـتائج.
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املبحث األول
تعريف الطالق
ومكانة األسرة يف اإلسالم

اًمعؼد اًمذي شمؼقم قمؾقف اًمزوضمقي قمؼد ًمف ىمدؾمقتف ذم اإلؾمالم ؾمعاه اهلل شمعومم
ََ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ ً
ذم يمتوسمف احلؽقؿ سموعمقثوق اًمغؾقظ طملم ىمول{ :وأخذن ٌِِكً ٌِيثاكا غي ِيظا}
[اًمـًوء ]12:وهذا اًمعؼد يمًوئر اًمعؼقد اًمنمقمقي ًمف اًمتزاموت وواضمٌوت
وطمؼقق جيى قمغم اًمطروملم اًمقوموء هبو اؾمتجوسمي ًمؼقًمف { :يَا َأ ُّيٓاَ
ذ َ َُ َُْ ُُْ
اَّلِيَ آٌِٔا أوفٔا بِاىػلٔدِ} [اعموئدة.]2:
وظمص قمؼد اًمزواج سموحلٌ قمغم اًمقوموء سمف ومؼول ( :أحق

افؼوط أن توؾوا به ما اشتحؾؾتم به افػروج)( )1ومنذا ُأريد هلذا اًمعؼد أن يػرق
ومال ظمالف سملم اًمػؼفوء ذم أن اًمػرىمي شمؽقن سموًمطالق أو اًمػًخ أو اخلؾع وأن
سمعضفو ىمد يؽقن سمحؽؿ اًمؼويض وىمد يؽقن سمعضفو سمروو اًمطروملم أو أطمدمهو.
ادطؾب إول :تعريف افطالق:
ىمٌؾ أن كتحدث قمـ شمعريػ اًمطالق حيًـ أن كشػم إمم شمعريػ اًمزواج
اًمذي ؾمقجري اًمطالق قمؾقف صمؿ كٌلم طمؼقؼي اًمطالق.
) (2أظمرضمف اًمٌخوري حمؿد سمـ إؾمعاقمقؾ حتؼقؼ :حمؿد زهػم سمـ كوس اًمـوس شمعؾقؼ :د .مصطػك ديى
اًمٌغو دار ـمقق اًمـجوة ط2211 :2هـ رىمؿ ( )1512ومًؾؿ حتؼقؼ :حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل دار
إطمقوء اًمؽماث اًمعريب – سمػموت رىمؿ (.)2226
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تعريف افزواج:
افزواج دم افؾغة:
اًمزاي واًمقاو واجلقؿ أصؾ يدل قمغم مؼوركي رء ًمٌمء .مـ ذًمؽ اًمزوج
ْ ُ
اشك َْ
زوج اعمرأة .واعمرأة زوج سمعؾفو وهق اًمػصقح .ىمول اهلل ضمؾ صمـوؤه{ :
َْ ذ َ
َْ َ َ َْ ُ َ
أُت وزوجم اْلِة} [اًمٌؼرة ]53:أي زوضمتف ومـ ذًمؽ ىمقل اهلل
َ
ِإَوذا انلُّ ُف ُ
ٔس ُز ّو َج ْ
ت} [اًمتؽقير ]5:أي ىمركً وىمقًمف
{ :
ِ
َ َذ َْ ُ
اْ ًْ ِبُ
ِي}[اًمدظمون ]23:أي ىمركّوهؿ هب َّـ وىمقًمف
{ :وزوجِ
ِ
ٔر ع ٍ
ٍ
ََ
ذ َ َ َ
ْ
ْ { :
َ
ْ
ُ
َ
ُ
اخ ُ ُ
ُشوا اَّلِيَ ظئٍا وأزواجًٓ}[اًمصووموت ]11:أي
وىمركوءهؿ.
واًمزوج :ظمالف اًمػرد ويؼول :مهو زوضمون ًمالصمـلم وًمػالن زوضمون مـ
احلعام يعـل ذيمرا وأكثك(.)1
ودم آصطالح افػؼفي:
قمـد احلـػقي :اًمزواج :هق قمؼد يرد قمغم متؾؽ اعمتعي ىمصدا(.)2
و ُقم ّرف سملكف" :قمؼد يػقد مؾؽ اعمتعي سموٕكثك أي يػقد طمؾ اؾمتؿتوع اًمرضمؾ

) (2اًمصحوح شموج اًمؾغي وصحوح اًمعرسمقي أسمق كٍم إؾمعاقمقؾ سمـ محود اجلقهري حتؼقؼ :أمحد قمٌد اًمغػقر
قمطور دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم – سمػموت ط2245 :2هـ 2765 -م)46 )15/2( .

معجؿ مؼويقس

اًمؾغي :أمحد سمـ ومورس حتؼقؼ :قمٌد اًمًالم حمؿد هورون دار اًمػؽر قموم اًمـنم2577 :هـ 2757 -م
(ً )53/5مًون اًمعرب ٓسمـ مـظقر دار صودر – سمػموت ط2222 :5هـ (.)172/1
) (1شمٌقلم احلؼوئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ وطموؿمقي ِّ
اًمش ْؾٌِ ِّل :قمثعان سمـ قمكم ومخر اًمديـ اًمزيؾعل احلوؿمقي :ؿمفوب
اًمديـ أمحد سمـ حمؿد ِّ
اًمش ْؾٌِ ُّل اعمطٌعي اًمؽؼمى إمػميي  -سمقٓق اًمؼوهرة ط2525 :2هـ (.)72/1
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مـ امرأة مل يؿـع مـ كؽوطمفو موكع ذقمل

()1

وهق "قمؼد ووع ًمتؿؾقؽ مـوومع

اًمٌضع"( .)2و"مؾؽ آكتػوع سموًمٌضع وسمًوئر أضمزاء اًمٌدن"(.)3
وقمـد اعموًمؽقيُ :قم ّرف سملكف" :قمؼد حلؾ متتع سملكثك همػم حمرم وجمقؾمقي وأمي يمتوسمقي
سمصقغي"(.)4
وقمـد اًمشوومعقي :اًمزواج" :قمؼد يتضؿـ إسموطمي وطء سمؾػظ إكؽوح أو شمزويٍ أو
شمرمجتف"(.)5
وقمـد احلـوسمؾي :اًمزواج" :قمؼد يعتؼم ومقف ًمػظ كؽوح أو شمزويٍ أو شمرمجتف"(.)6
مـ اًمتعريػوت اًمًوسمؼي كجد أهنو شمتػؼ ذم مًلًمي إسموطمي اعمعوذة اًمزوضمقي مع أهنو
ًمقًً اًمغويي اًمقطمقدة مـ اًمزواج ومؼد ضموء ذم اًمؼرآن ىمقًمف َ { :وٌ َِْ
َ َ ْ َ ََ َ ُ ْ ْ َُْ
ُ ْ َ َْ ً َ ْ ُ ُ ََْ َ َ َ َ ََْ ُ
كًْ
آياثِِّ أن خيق ىكً ٌَِ أنفصِ كً أزواجا ى ِتصهِٔا إَِلٓا وجػو بيِ
َ
َ ذ َ
َم َٔ ذدةً َو َر ْ َ
ْح ًة إ ذن ِف َذل َِم ََليَ
ات ى ِل ْٔ ٍم َي َجفه ُرون}[اًمروم.]12:
ٍ
ِ ِ
ويؿؽـ شمعريػ اًمزواج قمغم وقء مؼوصده اًمعؾقو مـ إىمومي إهة:

( )2رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور ٓسمـ قموسمديـ دار اًمػؽر -سمػموت ط2221 :1هـ.)5/5( .
( )1اًمعـويي ذح اهلدايي حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿقد أيمؿؾ اًمديـ اًمٌوسمريت دار اًمػؽر (.)265/5
( )5اًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿد قمقض اجلزيري دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  -سمػموت ط:1
2212هـ (.)6/2
( )2إرؿمود اًمًوًمؽ إمم أذف اعمًوًمؽ ذم ومؼف اإلموم موًمؽ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ قمًؽر اًمٌغدادي
مؽتٌي ومطٌعي مصطػك اًمٌويب احلؾٌل وأوٓده  -مٍم اًمطٌعي اًمثوًمثي (ص.)36
( )3اًمغرر اًمٌفقي ذم ذح اًمٌفجي اًمقرديي زيمريو سمـ حمؿد سمـ أمحد إكصوري اعمطٌعي اعمقؿـقي (.)65/2
( )4يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع مـصقر سمـ يقكس سمـ صالح اًمديـ اًمٌفقيت دار اًمؽتى اًمعؾؿقي
(.)3/3
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هق قمؼد يػقد طمؾ اؾمتؿتوع يمؾ مـ اًمزوضملم سمؤظمر قمغم وضمف سمـوء أهة
مًتؼرة وشمٌودل احلؼقق واًمقاضمٌوت.
تعريف افطالق:
افطالق دم افؾغة:
رومع اًمؼقد مطؾؼ ًو ؾمقاء أيمون طمًق ًو أم معـقي ًو ضموء ذم خمتور اًمصحوح" :أـمؾؼ
إؾمػم ظماله وأـمؾؼ اًمـوىمي مـ قمؼوهلو ومطؾؼً واًمطؾقؼ إؾمػم اًمذي اـمؾؼ قمـف
أؾموره وظمكم ؾمٌقؾف" وضموء ومقف أيض ًو" :ـمؾؼ امرأشمف شمطؾقؼ ًو وـمؾؼً هل شمطؾؼ
سموًمضؿ ـمالىم ًو ومفل ـموًمؼ وـموًمؼي أيض ًو ىمول إظمػش وٓ يؼول ُـمؾؼً
سموًمضؿ"(.)1
وذم اًمتعريػوت " :هق ذم اًمؾغي إزاًمي اًمؼقد واًمتخؾقي"(.)2
وىمول اًمراهمى أصؾ اًمطالق اًمتخؾقي مـ اًمقصموق ويؼول :أـمؾؼً اًمٌعػم مـ
قمؼوًمف إذا شمريمتف سمال ىمقد ومـف اؾمتعػم ـمؾؼً اعمرأة كحق ظمؾقتفو ومفل ـموًمؼ أي:
خمالة قمـ طمٌوًمي اًمـؽوح(.)3
افطالق دم آصطالح:
قمرومف احلـػقي :سمؼقهلــــؿ" :رومع ىمقد اًمـؽــوح ذم احلــول أو اعمآل سمؾػــــظ
) (2خمتور اًمصحوح حمؿد سمـ أيب سمؽر حتؼقؼ :يقؾمػ اًمشقخ حمؿد اعمؽتٌي – سمػموت ط2214 :3هـ-
2777م (ص.)271
) (1اًمتعريػوت ًمؾجرضموين دار اًمؽتى اًمعؾؿقي – سمػموت ط2245 :2هـ 2765 -م (ص.)222
) (5اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن ًمؾراهمى إصػفوين اعمحؼؼ :صػقان قمدكون اًمداودي دار اًمؼؾؿ اًمدار
اًمشومقي  -دمشؼ سمػموت ط2221 :2هـ (ص.)544
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خمصقص"(.)1
وقمرومف اعموًمؽقي سملكف" :إزاًمي اًمؼقد وإرؾمول اًمعصؿي وىمقؾ :طمؾ اًمعصؿي
اعمـعؼدة سملم اًمزوضملم(.)2
وقمـد اًمشوومعقي :هق" :اؾمؿ حلؾ ىمقد اًمـؽوح سمؾػظ اًمطالق وكحقه"(.)3
وأمو احلـوسمؾي ومؼد قمرومقه سملكف" :طمؾ ىمقد اًمـؽوح"(.)4
ويؿؽـ أن كعرومف سمـوء قمغم وقء مؼوصد اًمشورع مـف سملكف" :طمؾ قمؼدة
اًمزواج قمـد شمعذر اؾمتؿرار احلقوة اًمزوضمقي".
ويؼوسمؾف اخلؾع ويؽقن مـ ـمرف اًمزوضمي قمـد رهمٌتفو قمـ اًمزوج مـ دون
أي ىمصقر مـف أو قمذر يٌقح اًمطالق مـ ـمرومف.
واًمطالق يؿـح اعمرأة اًمتزاموت موًمقي مـ ىمٌؾ اًمزوج واخلؾع يػرض قمغم
اعمرأة شمـوزٓت موًمقي ًمؾزوج مو مل يتـوزل اًمزوج قمـ طمؼف.
وهذا يٌلم أن اًمنميعي شمؾزم اًمطرف اًمذي يرهمى سمحؾ قمؼد اًمزواج
سمتعقيضوت موًمقي ًممظمر مراقموة ًمؾؿصؾحي واًمعدل.

) (2اًمدر اعمختور (.)115/5
) (1طموؿمقي اًمعدوي قمغم ذح يمػويي اًمطوًمى اًمرسموين :قمكم سمـ أمحد اًمعدوي اعمحؼؼ :يقؾمػ اًمشقخ حمؿد
اًمٌؼوقمل دار اًمػؽر – سمػموت شموريخ اًمـنم2222 :هـ 2772 -م (.)241/1
) (5يمػويي إظمٌور ذم طمؾ همويي آظمتصور :أسمق سمؽر سمـ حمؿد سمـ قمٌد اعمممـ احلًقـل (اعمتقرم617 :هـ)
اعمحؼؼ :قمكم قمٌد احلؿقد سمؾطجل وحمؿد وهٌل ؾمؾقعان اًمـوذ :دار اخلػم – دمشؼ ط2772 :2م
(ص.)325
) (2اعمغـل ٓسمـ ىمدامي مؽتٌي اًمؼوهرة ط2566 :هـ 2746 -م (.)155/6
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ادطؾب افثاين :مؼاصد افزواج دم اإلشالم:
اًمزواج ذم اإلؾمالم ًمقس جمرد راسمطي همريزيي إلؿمٌوع رهمٌي وطموضمي ضمًديي
مؾحي سمؾ هق راسمطي أظمالىمقي مؼدؾمي شمؼقم قمغم أؾموس اًمرمحي واعمًموًمقي
وشمٌودل احلؼقق وشمؽومؾفو همويتفو ظمؾؼ قموئؾي وأهة متعاؾمؽي مًتؼرة يًقدهو
احلى واًمدفء واحلـون وآطمؽمامً 8متؽقن ًمٌـي ذم ـمريؼ سمـوء اعمجتؿع اعمتقائؿ
واعمؽماسمط واكتفوء سمٌـوء إمي اعمثوًمقي ذم متوؾمؽفو وشمراسمطفو يموجلًد اًمقاطمد.
وسموًمتوزم ومؼد يمون ًمؾزواج مؼوصد قمؾقو ؾمومقي يتقظمك اًمنمع حتؼؼفو مـ
ظمالل هذا آرشمٌوط اًمقصمقؼ سملم اًمزوضملم وأمهفو:
 1ـ بؼاء افـوع اإلكساين:
اإلكًون جمٌقل قمغم طمى اًمٌؼوء وإذا يمون اإلكًون ٓ ؾمٌقؾ إمم سمؼوئف سمذاشمف
ومنن ؾمٌقؾف إمم اًمٌؼوء إكعا هق اًمـًؾ اعمعروف كًٌتف إًمقف طمقٌ يراه امتداد ًا ذم
واؾمتؿرارا ًمذيمراه وظمؾق ًدا حلقوشمف.
سمؼوئف
ً
وىمد َّ
ى إًمقف ومعـ معؼؾ سمـ
طمٌ اًمـٌل  قمغم ـمؾى اًمـًؾ وطم ٌَّ َ
يًور  أن اًمـٌل  ىمول( :تزوجوا افودود افوفود ؾنين مؽاثر
بؽم إمم)(.)1
 2ـ حػظ إكساب:

َ َ ََ َ ُ ْ ْ َ
ُ ْ َ َ َ ََ
ً
ْ
َ
َ
جكً بنِي وخفدة}
ىمول { :وجػو ىكً ٌَِ أزوا ِ

[اًمـحؾ.]51:

) (2أظمرضمف أسمق داود ( )1434وأمحد (.)21425
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إن سمؼوء اًمـقع اإلكًوين خيتؾػ قمـ سمؼوء ؾموئر أكقاع اًمؽوئـوت احلقيٕ 8ن
اإلكًون خمؾقق مؽرم ومؽؾػ سمنكجوز مفؿي ذم هذه احلقوة ٓ شمؼقم إٓ قمغم
أؾموس اًمؽرامي وٓ شمتحؼؼ إٓ سملن يؽقن سمؼوء اًمـقع قمغم أؾموس اًمتـظقؿ ًمؾـًؾ
سمحقٌ يؽقن ؾمٌقؾف اًمزواج اعمـضٌط اعممدي إمم سمـوء أهة مؽماسمطي سمعقد ًا قمـ
اًمًقي أن يؽقن
اظمتالط إكًوب وومقى اإلكجوب وقمؾقف ومال ُسمدَّ ًمإلكًون
ِّ
وضمدٍّ معروف وأم وضمدة يمذًمؽ ومـ
مـتً ًٌو إمم أهة مؽقكي مـ أب معروف َ
قمقامؾ آؾمتؼرار اًمـػز ًمدى اإلكًون يمذًمؽ أن يشعر سملن ًمف أسمـوء وأطمػو ًدا
يـتؿقن إًمقف وحيؿؾقن اؾمؿف وًمؼٌف.
وسمـو ًء قمغم ذًمؽ شمتؼرر احلؼقق واًمقاضمٌوت داظمؾ إهة مـ شمرسمقي وطمضوكي
وكػؼي وإرث وهمػم ذًمؽ مـ إطمؽوم اًمنمقمقي اًمتل ًمقٓ اًمٌـوء اًمًؾقؿ ًممأهة
عمو أمؽـ شمرشمقى هذه احلؼقق أو شمقومقتفو(.)1
 3ـ هتقةة بقةة مـاشبة فرظاية وتربقة إوٓد:
إن إهة هل اعمحضـ اًمطٌقعل اًمذي يتقمم محويي إضمقول اًمـوؿمئي
ورقمويتفو وشمـؿقي أضمًودهو وقمؼقهلو وأرواطمفو وذم فمؾف شمتؾؼك مشوقمر احلى
واًمرمحي واًمتؽوومؾ وشمـطٌع سموًمطوسمع اًمذي يالزمفو مدى احلقوة وقمغم هديف
وكقره شمتػتح ًمؾحقوة وشمػن احلقوة وشمتعومؾ مع احلقوة.
وكظرا ٕن اًمطػؾ اإلكًوين هق أـمقل إطمقوء ـمػقًم ًي 8إذ هل ومؽمة إقمداد
ً
وهتقم وشمدريى ًمؾدور اعمطؾقب مـف ذم احلقوة ذم سموىمل طمقوشمف ومؼد يموكً إؾمـرة

) (2أوقاء قمغم كظوم إهة ًمؾديمتقرة ؾمعود صوًمح (ص.)11 12
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اعمًتؼرة اهلودئي أًمزم ًمؾـظوم اإلكًوين وأًمصؼ سمػطرة اإلكًون وشمؽقيـف ًمؾؼقوم
سمدوره ذم هذه احلقوة(.)1
 4ـ تـظقم افطاؿة اجلـسقة:
ذيمرا أم أكثك ًمتحؼقؼ همويي ضمؾقؾي
هذه اًمطوىمي ظمؾؼً ذم اإلكًون ؾمقاء يمون ً
وهل اًمتـوؾمؾ واًمتقاًمد واًمتؽوصمر سمغرض اؾمتؿرار اجلـس اًمٌنمي ًمتتحؼؼ اًمععارة
اًمتل أرادهو اهلل شمعومم ًممأرض.
وهل يمذًمؽ وؾمقؾي ًمتحؼقؼ اعمقدة وإًمػي وزيودة اعمحٌي سملم اًمزوضملم.
اًمزواج أدا ًة وشمؽقن إهة وقمو ًء
وإكعا ذع اًمزواج وإهة ًمقؽقن
ُ
ذقمقو كظق ًػو ٓؾمتؼٌول هذه اًمطوىمي وشمقفمقػفو ذم اعمحؾ اًمصحقح.
وًمقٓ اًمزواج اًمذي هق شمـظقؿ ًمتؾؽ اًمػطرة اعمشؽميمي سملم اإلكًون واحلققان
ًمتًووى اإلكًون مع همػمه مـ أكقاع احلققان ذم ؾمٌقؾ شمؾٌقي هذه اًمػطرة قمـ
يمرمف رسمف وكػخ
ـمريؼ اًمػقى واًمشققع وقمـدئذ ًمـ يؽقن هق اإلكًون اًمذي َّ
وومضؾف قمغم يمثػم مـ ظمؾؼف مصدا ًىمو
ومقف مـ روطمف صمؿ مـحف اًمعؼؾ واًمتػؽػم
َّ
َََ ْ َ
َ َ َ ََ َْ ُ
ب َو ْاْلَدرْ
ْ
َ
اْ ًْ ِف اىْ َ ّ
َ
ذ
ًمؼقًمف { :وىلد نرٌِا ب ِِن آ َدم وْحيِ
ِ
ِ
ِ
ذ ْ َ ََْ َْ ً
َ َ ذ َْ ُ ْ ََ َ
َ َ ََْ ُ
اْ ًْ ٌ ََِ ذ
اىط ّي َ
ضيل}
ث
ن
لَع
ً
اْ
ِ
ي
ض
ف
و
ات
ب
ورزقِ
ِ
ِ
ري مٍَِ خيلِا تف ِ
ِ
ٍ
[اإلهاء.]54:

إن اإلؾمالم ٓ يـظر إمم هذه اًمطوىمي يمؿجرد أمر واىمع وًمؽـف يعومؾفو
سموًمتؼدير سموقمتٌورهو وؾمقؾي ًمغويي ضمؾقؾي وىمد ىمول ( :ودم ُبضع
) (2اعمرأة ذم فمالل اًمؼرآن (ص )25 21سمتٍمف..
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أحدـم صدؿة) -أي :إن اًمرضمؾ يثوب قمغم معوذة زوضمتف -ىمقؾ يو رؾمقل اهلل:
أيليت أطمدكو ؿمفقشمف ويؽقن ًمف ومقفو أضمر؟ ىمول( :أرأيتم فو وضعفا دم حرام أـان
ظؾقه ؾقفا وزر؟ ؾؽذفك إذا وضعفا دم احلالل ـان فه أجر)(.)2()1
يمؾ هذه اعمؼوصد وهمػمهو دمعؾ اًمزواج راسمطي هلو ىمقؿي أظمالىمقي شمشعر
اجلؿقع سميورة اطمؽمامفو وقمدم ظمدؿمفو سملي كقع مـ أكقاع اًمتعدي أو
اًمتعًػ طمتك شمٌؼك مؼدرة يمعا يريدهو اًمشورع.
ادطؾب افثافث :مؽاكة إرسة وأمهقة اشتؼرارها:
مل َ
حيظ مقوقع سموهتعام واؾمع مـ اًمنميعي اإلؾمالمقي سمؿثؾ مو طمظل سمف
شمنميع إهة 8ومؼد شمـوول يمؾ مراطمؾ شمؽقيـ إهة وىمقومفو صمؿ اعمحوومظي قمغم
سمـقوهنو ىمقيو متعاؾمؽًو طمتك شمًتطقع اًمقوموء سموًمرؾموًمي اإلكًوكقي واحلضوريي اًمتل
أرادهو اعمقمم ؾمٌحوكف مـفو وىمد أوص سمحًـ آظمتقور قمـ رهمٌي طمؼقؼقي ورى
ٍ
قمومؾ مـ اًمعقامؾ اًمتل شممصمر ذم إرادة اإلكًون ورؾمؿ
سملي
ىمؾٌل همػم مشقب ِّ
إؾموس اًمذي يـٌغل أن يؼقم قمؾقف هذا اًمٌـقون ومجعؾ اًمديـ هق إصؾ ذم
آظمتقور.
وهلذا ضمعؾ سمـوء إهة يتؿ قمغم مراطمؾ متعددة شمٌدأ مـ طمًـ آظمتقور إمم
اخلطٌي إمم اًمعؼد إمم اًمدظمقل  ...يمؾ ذًمؽ طمتك يتل َّيمدَ ـمروموهو مـ متوكي اًمٌـقون
) (2أظمرضمف مًؾؿ (.)2444
) (1اًمزواج ذم اإلؾمالم أموم اًمتحديوت حمؿد قمكم وـووي اعمؽتى اإلؾمالمل – سمػموت ط2245 :5هـ -
2764م (ص.)224
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وىمقشمف ًمقًتطقعو مقاضمفي أقموصػم احلقوة.
َّى ًمؽؾ ـمرف طمؼقىمف وواضمٌوشمف ًمدى اًمطرف أظمر وأظمذ قمؾقفعا
صمؿ رشم َ
اعمقثوق اًمغؾقظ ًمؾقوموء هبذه احلؼقق واًمؼقوم سمتؾؽ اًمقاضمٌوت.
وز َع يمذًمؽ سمقـفعا إقمٌوء اًمتل جيى قمغم ٍّ
يتحؿؾفو ذم إهة
يمؾ مـفعا أن
و َّ
َّ
طمقٌ يتقمم أطمدمهو قمؿؾ يمؾ إؾمٌوب اًمتل شمقومر احلقوة اًمؽريؿي ٕومراد إهة
وقمغم اًمطرف أظمر أن يقومر قمقامؾ آؾمتؼرار واًمًؽقـي ٕومراد إهة داظمؾ
اعمـزل.
يمذًمؽ رؾمؿ اًمطريؼ اًمصوًمح اًمذي شمعوًمٍ سمف اعمشؽالت اًمتل ىمد شمـشل سملم
ـمرذم إهة وضمعؾفو قمغم مراشمى متعددة طمًى كقع اعمشؽؾي وفمروف يمؾ
أهة.
يمريعا ٍّ
ًمؽؾ مـفعا صمؿ
ى طم ّؾفو ضمعؾ هلو
ً
ومنذا شمع َّؼدت إمقر وص ُع َ
خمرضمو ً
َّى ٍّ
ًمؽؾ مـفعا احلؼقق اًمتل جيى قمؾقف اًمقوموء هبو واًمتل يؼتضقفو اًمتنيح
رشم َ
سموعمعروف طمػو ًفمو قمغم مو يمون مـ و ٍّد وطمًـ قمنمة ًمعؾ اهلل أن حيدث سمعد ذًمؽ
ذم اًمؼؾقب مو جيؿعفو سمعد شمـوومر ويمًمػ سمقـفعا سمعد ؿمتوت.
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املبحث الثاني
الطالق يف اإلسالم ضوابط ومقاصد
ادطؾب إول :افطالق ـام يريده افشارع:
سمعد أن سمقـو مؼوصد اًمزواج ذم اإلؾمالم ومؽوكي إهة اًمـوؿمئي قمـف ذم
اًمتصقر اإلؾمالمل حيًـ أن كٌلم مو هق اًمطالق اًمذي ذقمف اًمشورع واًمذي
يؼيض قمغم هذا اًمٌـوء ومتك يؽقن مصؾحق ًو وطمالً.
ًمؼد اىمتضً طمؽؿي اًمشورع أن يؽقن اًمتنميع واىمعق ًو مصؾحق ًو يدور مع
حتؼقؼ مؼوصد اًمشورع ورقمويي مصوًمح اخلؾؼ ومـ هذه اًمتنميعوت اًمزواج
ومؼد ضمعؾف اهلل ؾمٌق ً
ال إمم طمقوة ؾمعقدة مًتؼرة سموًمتقضمقف إمم طمًـ آظمتقور
وآرشمٌوط سمؿـ حيصؾ معف آكًجوم وآؾمتؼرار ًمتًػم ىموومؾي اًمزواج ذم ؾمالم
طمتك شمصؾ إمم سمر إمون وًمؽـ هذا إمر ىمد ٓ يتحؼؼ ذم سمعض صقر اًمزواج
أو ىمد شمتعثر هذه اًمراسمطي سمػعؾ قمقامؾ متعددة وأؾمٌوب خمتؾػي ؾمقاء داظمؾقي مـ
ذات اًمزوضملم أو ظمورضمقي سمػعؾ اعممصمرات اًمتل شمًعك إلومًود ذات اًمٌلم
ومقتحقل اًمزواج ذم فمؾ إزموت إمم ىمطعي مـ اجلحقؿ ٓ شمطوق وسمعد اؾمتـػود
يموومي وؾموئؾ شمصحقح اعمًور وشمعثر يمؾ ضمفقد اعمصوحلي سملم اًمطروملم ومنكف
واحلوًمي هذه يصٌح اًمطالق طم ً
ال وخمرضم ًو ذقمق ًو قمودًٓ ًمؾخروج مـ إزمي
وإقمودة اًمٌحٌ ًمؽؾ مـ اًمزوضملم قمـ ىمريـف اًمذي يـًجؿ معف وشمصحقح
ْ َََ ذ َ ُ ْ ذُ ُا
َ
ْ
َ
آظمتقور ىمول اهلل ِ{ :إَون يجفركا يغ َِ اَّلل ّلُك ٌَِ شػجِِّ}
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[اًمـًوء]254:
ادطؾب افثاين :احلؽم افعام فؾطالق:
مـ يؼرأ كصقص اًمشورع ذم اًمطالق ويتلمؾ مؼوصد اًمزواج ومو اطمتػ
سمف مـ شمعظقؿ ؿملكف مـ ظمالل وؾموئؾ حتؼقؼف واإلرؿمود إمم اؾمتٌؼوء هذا اًمراسمطي
مـ ظمالل مجؾي مـ اًمتقصقوت واًمتعوًمقؿ ومو ًمؾطالق مـ أصمر ذم شمػتقً إه
ومتزيؼ ىمؾقب إـمػول سملم إسمقيـ يصؾ إمم ىمـوقمي أن إصؾ ذم اًمطالق هق
احلظر واعمـع إٓ ًمعذر ذقمل مؼٌقل سمحقٌ يصٌح طم ً
ال مـ أزمي ظموكؼي ذم إـمور
احلقوة اًمزوضمقي وهذا هق اعمـًجؿ مع مؼوصد اًمشورع ذم احلػوظ قمغم إهة
ومتوؾمؽفو وطمًـ رقمويتفو.
هذا وىمد اظمتؾػ اًمػؼفوء مـ طمقٌ اًمتقصقػ اًمػؼفل ٕصؾ اًمطالق هؾ
هق قمغم اإلسموطمي أم اًمتحريؿ؟ ىمقٓن ذم اًمؽتى اًمػؼفقي واًمراضمح مو ذيمركو
ًمالقمتٌورات اعمذيمقرة.
ىمول اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل" :إن إصؾ ذم اًمطالق احلظر وإكعا أسمقح مـف ىمدر
احلوضمي"(.)1
ويؼقل ذم مقوع آظمر" :وًمقٓ أن احلوضمي داقمقي إمم اًمطالق ًمؽون اًمدًمقؾ
يؼتيض حتريؿف يمعا دًمً قمؾقف أصمور وإصقل وًمؽـ اهلل شمعومم أسموطمف رمحي مـف
سمعٌوده حلوضمتفؿ إًمقف أطمقوك ًو"(.)2
) (2اًمػتووى اًمؽؼمى ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي حتؼقؼ وشمعؾقؼ وشمؼديؿ حمؿد قمٌد اًمؼودر قمطو ومصطػك قمٌد
اًمؼودر قمطو دار اًمؽتى اًمعؾؿقي – سمػموت ط 2246 :2هـ 2765 -م (.)24/5
) (1اعمرضمع اًمًوسمؼ (.)45/5
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وإمم هذا ذهى احلـػقي قمغم إرضمـح مـ أىمقاهلؿ يؼقل اًمعالمي اسمـ قموسمديـ:
"وأمو اًمطالق وموٕصؾ ومقف احلظر سمؿعـك أكف حمظقر إٓ ًمعورض يٌقحف وهق
معـك ىمقهلؿ إصؾ ومقف احلظر واإلسموطمي ًمؾحوضمي إمم اخلالص ومنذا يمون سمال
ؾمٌى أص ً
ال مل يؽـ ومقف طموضمي إمم اخلالص سمؾ يؽقن محؼ ًو وؾمػوهي رأي وجمرد
يمػران اًمـعؿي وإظمالص آيذاء هبو وسملهؾفو وأوٓدهو"(.)1
وضموء ذم يمشػ اًمؼـوع" :ويٌوح اًمطالق قمـد احلوضمي إًمقف ويؽره اًمطالق مـ
همػم طموضمي إًمقف"(.)2
ادطؾب افثافث :احلؽؿة من تؼيع افطالق:
ذع اًمطالق ذم اإلؾمالم ًمقتؿؽـ اًمزوضمون مـ اًمتخؾص مـ راسمطي
اًمزوضمقي إذا شمٌلم أهنو مصدر اًمشؼوء وأكف ٓ يؿؽـ أن يتعوذ اًمزوضمون
سموعمعروف وٓ أن يؼقم يمؾ مـفعا سمحؼقق اًمزوضمقي وواضمٌوهتو وذًمؽ ٕؾمٌوب
قمدة مـفو:
 2ـ أن اًمزوضملم ىمد يتٌلم هلعا سمعد اعمعوذة اًمزوضمقي أن سمقـفعا شمٌويـ ًو ذم
إظمالق وشمـوومر ًا ذم اًمطٌوع وأن مو سمذٓه مـ اًمٌحٌ واًمتحري ذم وىمً اخلطٌي
مل يظفر احلؼقؼي اًمتل أفمفرهتو اعمعوذة اًمزوضمقي وأهنعا مع هذا اًمتٌويـ واًمتـوومر ٓ
يتٌودٓن مقدة وٓ رمحي وٓ يؼقم واطمد مـفعا سمحؼقق اًمزوضمقي وواضمٌوهتو.
) (2رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور حمؿد أملم سمـ قمؿر سمـ قموسمديـ دار اًمػؽر -سمػموت ط2221 :1هـ
(.)116/5
) (1يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع مـصقر سمـ يقكس سمـ صالح اًمديـ اًمٌفقيت دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.
(.)257/5
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ومؾرومع احلرج قمـفعا ومتح اهلل هلعا سموسم ًو ًمؾخالص مـ هذا اًمشؼوء واًمتٌوهمض
ْ
ًمقًتٌدل يمؾ مـفعا زوضم ًو آظمر ىمد يلشمؾػ سمف ويتٌودل معف اعمقدة واًمرمحيِ{ .إَون
َََ ذ َ ُ ْ ذُ ُا
اَّلل ّلُك ٌ َِْ َش َػجِِّ} [اًمـًوء.]254:
يجفركا يغ َِ
 1ـ شمعذر اإلكجوب سمقـفعا ٕن سمعض اًمـًوء ىمد شمؽقن قمؼق ًعا مع زوج
ووًمقد ًا مع آظمر ويمذًمؽ سمعض إزواج ىمد يقًمد ًمف مـ زوضمي وٓ يقًمد ًمف مـ
أظمرى.
 5ـ أن اًمزوضمي ىمد دمد مـ زوضمفو مو حيؿؾفو قمغم طمؾ اًمعؼدة اًمتل شمرسمطفعا
يملن يؿرض سمداء قمضول ٓ يؿؽـ اًمؼمء مـف وٓ معوذشمف معف وٓ شمًتطقع
اًمصؼم معف أو يضورهو سملىمقاًمف أو أومعوًمف أو أظمالىمف أو يؽقدهو سمعدم اإلكػوق
قمؾقفو أو يعن قمـ كػؼتفو أو يغقى قمـفو اعمدة اًمطقيؾي سمال قمذر .وهمػم ذًمؽ.
وموحلؼقؼي أن اإلؾمالم ذع اًمطالق ًمقؽقن وؾمقؾي إمم اخلالص مـ زوضمقي ٓ
ظمػم ذم سمؼوئفو وٓ يؿؽـ معفو أداء طمؼقق وٓ واضمٌوت وذع إيؼوقمف قمغم
ؾمــ يؽػؾ شمدارك اخلطل ومقف.
وًمق أن اًمـوس ؾموروا قمغم ؾمــ اًمنمع ومل يتعدوا طمدود اهلل وراقمقا أن
اًمطالق أسمغض طموًمي اؾمتثـوئقي ومل يؾجئقا إًمقف إٓ ًمؾيورة وأوىمعقه قمغم ؾمــف
اعمنموع مو يمون هذا اًمـظوم مقوع ؿمؽويي وٓ مٌعٌ ؿمؼوء ًممأهة اإلؾمالمقي8
ٕن إصؾ ومقف احلظر – يمعا شمؼدم  -وإسموطمتف ًمؾيورة واًمقاضمى أن شمؼدر
اًميورة سمؼدرهو(.)1

) (2أطمؽوم إطمقال اًمشخصقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي قمٌد اًمقهوب ظمالف مطٌعي دار اًمؽتى اعمٍميي
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ادطؾب افرابع :ادبادئ افعامة افتي حتؽم افطالق دم افتؼيع اإلشالمي:
 1ـ افتـػر من افطالق من خالل ؿقوده:
عمو يمون اًمزواج مقثوىم ًو همؾقظ ًو وسمـوء إهة واؾمتؼرارهو ؿملك ًو قمظق ًعا ومؼد
ادمفً إرادة اًمشورع إمم اًمتليمقد قمغم اؾمتدامي هذه اًمراسمطي سمؽؾ مو مـ ؿملكف أن
حيؿقفو مـ اًمتصدع وآهنقور وملىمومتفو قمغم اًمرهمٌي واًمروو واعمقدة واًمرمحي
واعمًموًمقي وشمٌودل احلؼقق واًمقاضمٌوت واًمتحكم سموًمصؼم واحلؽؿي عمقاضمفي
إزموت واًمتحديوت اًمتل ىمد شمعرض قمغم مًػمة احلقوة اًمزوضمقي ومـ اعمعومل
اًمتل شمؼمز أمهقي سمؼوء احلقوة اًمزوضمقي واحلقؾقًمي دون وىمقع اًمطالق أن وٌطف
اًمشورع سمؼققد شمٌعد اًمزوضملم قمـ آىمؽماب مـف وذًمؽ سمقضمقب اًمؼقوم سموحلؼقق
واًمقاضمٌوت ىمدر اإلمؽون واًمصؼم قمغم أي ىمصقر حمتؿؾ وهمض اًمطرف قمـ
اًمًؾٌقوت مؼوسمؾ اإلجيوسمقوت ومعـ أيب هريرة ىمول :ىمول رؾمقل اهلل
 ٓ( :يػرك مممن مممـة ،إن ـره مـفا خؾؼا ريض مـفا آخر)(.)1
وإذا طمصؾ كشقز مـ اًمزوضمي أرؿمد إمم معوجلتف سموًمطرق اًمؽمسمقيي اًمتل
شمؽقن همويتفو اإلصالح وشمصحقح اعمًور مـ دون شمعد وٓ اكتؼوم ىمول
َ ذ
َْ َ
ََ ُ َ ُُ َ ُ ذ َ ُ ُ ذ َ ْ ُ ُ ُ
ذ
جعِ
{ :والل ِِت َتافٔن نشٔزَْ فػِظَْٔ واْجروَْ ِِف الٍضا ِ
َ ْ ُ ُ ذ َ ْ ََ َْ ُ ْ ََ َُْ َ َْ ذ َ ً ذ ذَ َ َ َ ا َ
ً
اْضبَْٔ فإِن أطػِكً فل تبغٔا غيي َِٓ شبِيل إِن اَّلل َكن غي ِيا نبِريا}
و ِ
[اًمـًوء ] 52:وإذا طمصؾ اًمـشقز مـ اًمزوج أرؿمدت اًمزوضمي إمم معوجلتف

سموًمؼوهرة اًمطٌعي :اًمثوكقي 2535هـ2756 -م (ص )255-251سمتٍمف.
) (2أظمرضمف مًؾؿ (.)2247
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ْ
ام َرأَةٌ َخافَ ْ
ت ٌ َِْ َب ْػي َِٓا ن ُ ُش ً
ٔزا أَوْ
ِإَون
سموًمطرق اعمـوؾمٌي ىمول ِ { :
ْ َ ً َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ً َ ُّ ْ ُ َ ْ ٌ َ ُ ْ
َ
ت
ِض ِ
إِغراضا فل جِاح غيي ٍِٓا أن يصي ِدا بيٍِٓا صيدا والصيح خري وأخ ِ
ُّ
َُْْ
ْ ُْ ُ ََذُ َ ذ ذَ َ َ َ ََُْ َ َ
ذ
ً
ُ
اْلنفس الشح ِإَون ُتصِِٔا وتجلٔا فإِن اَّلل َكن بٍِا تػٍئن خبِريا}
[اًمـًوء.]216:
وإذا اظمتؾػ اًمزوضمون وٓ يعرف مـ اعمخطئ أرؿمدت اًمنميعي إمم معوجلي
ىمضقتفعا قمـ ـمريؼلم طمؽؿلم مـ أهؾقفعا ووقمد اًمشورع سملكف ؾمققومؼ سمقـفعا إن
ْ ْ
َ َ
يموكو صودىملم ذم إرادة اإلصالح ىمول اهلل ِ{ :إَون خِف ُج ًْ شِلاق
َْ َ َ َُْ َ َ ً ْ َ ْ َ َ َ ً ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ً َُّ ذ
اَّللُ
بيِ ِ ٍِٓا فابػثٔا خهٍا ٌَِ أْيِِّ وخهٍا ٌَِ أْي ِٓا إِن ي ِريدا إِصلخا ئف ِِق
ِيٍا َخب ً
بَيْ َِ ُٓ ٍَا إ ذن ذ َ
اَّلل ََك َن َغي ً
ريا} [اًمـًوء.]53:
ِ
ِ
وإذا شمعذر اإلصالح سمقـفعا واؾمتحؽؿً إزمي ومنن اًمشورع 

ذُ ُا
ْ َ َ ْ
ْ َ َ ََ َ ذ
َ
ً
ُ
ً
َ
ىمولِ{ :إَون َي َجف ذركا ُيغ َِ اَّلل ّلُك ٌَِ شػجِِّ وَكن اَّلل واشِػا خهِيٍا}
[اًمـًوء.]254:

وضمعؾً اًمنميعي اإلؾمالمقي اًمطالق قمغم صمالث مرات عمـح اًمزوضملم
اًمػرصي ذم اًمرضمقع ًمٌعضفعا وىمقدت إيؼوع اًمطالق ذم أطمقال معقـي طمتك
ال طم ً
شمتحؼؼ أهداومف ومقؽقن ومع ً
ال ٓ مشؽؾي ومال جيقز إيؼوقمف ذم طمول احلقض
وٓ ذم ـمفر مًفو ومقف وٓ جيقز شمعدي طمدوده سملي وضمف مـ اًمقضمقه وأن يؼع
مـ خمتور ىموصد إهنوء اًمعالىمي ومع ً
ال قمـ رهمٌي وىمصد وًمقس قمـ همضى واكػعول.
ورشمًٌ اًمنميعي قمغم اعمريد ًمالكػصول اًمتزاموت موًمقي وطمؼقق يؾتزمفو
ًمؾطرف أظمر ؾمقاء سموًمطالق مـ ضمفي اًمزوج أو اخلؾع مـ ضمفي اًمزوضمي.
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سمؾ طمرمً اًمنميعي سمعض قمؼقد اًمزواج اًمتل ٓ دمعؾ آؾمتدامي أص ً
ال
ًمؾزواج يمزواج اعمتعي واًمتحؾقؾ واعممىمً سمـقي اًمطالق.
يمؾ هذه اًمؼققد وهمػمهو شمميمد طمؼقؼي مفؿي وهل أن اًمنميعي اإلؾمالمقي
شمتجف ًمؾحقؾقًمي دون اًمطالق سمؽؾ اًمًٌؾ وأكف ٓ يـٌغل اًمقصقل إًمقف إٓ ذم
إطمقال اًمطورئي آؾمتثـوئقي سمحقٌ يؽقن ذم أوقؼ كطوق.
ومـ هـو ومنن يمؾ ىمرار أو اضمتفود يتجف إمم حتؼقؼ مؼصقد اًمشورع مـ
اًمطالق سمـوء قمغم إطمقال واًمقىموئع مـ اًمـوس ومنن يعد منموقم ًو سمؾ ومطؾقسم ًو.
 2ـ افطالق ٌ
حل ٓ مشؽؾة:
شمنميعوت اًمشورع احلؽقؿ يمؾفو شمؼقم قمغم اًمرمحي واعمصؾحي واحلؽؿي
وًم غويي رقمويي اإلكًون واظمتقور إكػع ًمف ذم اًمعوضمؾ وأضمؾ ومنذا مو ىموم اعمؽؾػ
سموًمتعوًمقؿ اًمنمقمقي وومؼ وقاسمطفو وقمدم دمووز طمدود اهلل ومقفو أدت صمؿراهتو
يوكعي ومقت حؼؼ هبو اخلػم واًمصالح وإذا مو شمعًػ اعمؽؾػ ذم شمطٌقؼ احلؽؿ
اًمنمقمل واكحرف قمـ مؼوصد اًمشورع ومنن احلؽؿ ذم هذه احلول ًمـ حيؼؼ
همويوشمف اًمتل ذع مـ أضمؾفو سمؾ يتحقل مـ مصؾحي إمم مػًدة ومـ طمؾ إمم
مشؽؾي.
ومـ هذه اًمؼضويو اًمتل ىمصدت اًمنميعي مـ شمنميعفو اعمصؾحي واإلصالح
اًمطالق ومنن اًمزواج طمقـعا يتحقل إمم ضمحقؿ ٓ يطوق يصٌح اًمطالق هق اًمـوومذة
إمم اًمـعقؿ واعمخؾص مـ إزمي واعمشؽؾي اًمؼوئؿي اًمتل شمؽدر طمقوة اًمزوضملم أو
أطمدمهو وـمالق قمودل ظمػم مـ زواج فمومل ومؽون اًمطالق طموًمي اؾمتثـوئقي حيتوج
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إًمقفو إلـمػوء طمريؼ اًمزواج.
وإذا مو يمون اًمطالق ذم طمدود مو ذقمف اهلل وووع ذم مؽوكف اعمـوؾمى
واؾمتعؿؾف اًمرضمؾ سمحؽؿي وقمدل وإصالح يمون ظمػم ًا ورمحي سموعمجتؿع.
أمو إذا اكحرف اًمرضمؾ سموؾمتععال اًمطالق وموختذه ؾمقـم ًو ًمالكتؼوم مـ اًمزوضمي
يمؾعا همضى أو يمؾعا أراد ومرض رأيف أو إصمٌوت وضمقده أو ًمإلضار سموًمزوضمي ومنكف
ذم هذه احلول يتحقل مـ طمؾ إمم مشؽؾي ومـ دواء إمم داء.
وسموًمتوزم ومنن اعمـطؼ اًمتنميعل ورقمويي عمصوًمح اخلؾؼ ومراقموة ًمتطٌقؼ
مؼوصد اًمنمع جيى أن شمعود إمقر إمم كصوهبو سمحًـ شمقضمقف اعمًؾؿلم إمم
مراقموة طمدود اهلل أو اختوذ أي إضمراء مـوؾمى حيؿل اًمنمع مـ اًمعٌٌ ويصقن
طمؼقق اخلؾؼ مـ اًمتعًػ.
 3ـ افطالق يؼوم ظذ ادصؾحة وافعدل:
قمؼد اًمزواج راسمطي سملم ـمروملم ويمؾ وـمرف ًمف اؾمتحؼوىموت مـ هذه
اًمراسمطي وىمد شمـوًمف أضار مـفو يمعا أن ومصؿفو ىمد يمدي إمم أضار سموًمغي
سملطمدمهو وسموًمتوزم وموًمطالق ًمقس ىمرار ًا مزاضمق ًو وٓ شمعًػق ًو سمؾ هق شمنميع يؼقم
قمغم اًمعدل واعمصؾحي ًمنيون آصموره قمغم اًمطرف أظمر وسموًمتوزم جيى قمـد
إيؼوقمف مراقموة يموومي ذوـمف طمتك ٓ يؽقن ذم إيؼوقمف ضر قمغم أظمر مـ دون
وضمف طمؼ ومعا ذقمً إطمؽوم ًمؾير سمؾ جلؾى اعمصوًمح ودرء اعمػوؾمد ومـع
اًمير ورومعف.
وقمؾقف ومؾًً مع اًمذي يًفؾقن اًمطــالق ًمؾرضمــؾ سمحقٌ يقىمعف متك ؿموء
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وطمًى مزاضمف وًمق يمون هلقى أو مـ همػم قمذر أو ٕضمؾ اًمتـؼؾ سملم اًمـًوء
زواضم ًو وـمالىم ًو ومنن هذا حتقز ٕطمد اجلـًلم سمعا يي سمؤظمر واًمنميعي ىموئؿي
قمغم اًمعدل ٓ اًمتحقز ومؿثؾعا أن اًمنميعي اإلؾمالمقي طمرمً قمغم اعمرأة ـمؾى
اًمطالق مـ دون وضمف طمؼ يمعا روى صمقسمون ريض اهلل قمـف قمـ رؾمقل اهلل
 أكف ىمول( :أيام امرأة شلفت زوجفا ضالؿ ًا دم ؽر ما بلس ،ؾحرام
ظؾقفا رائحة اجلـة)

()1

ومؽذًمؽ اًمرضمؾ ٓ جيقز ًمف أن يطؾؼ مـ دون وضمف طمؼ

وإٓ يمون احلؽؿ موئ ً
ال واًمنميعي ٓ شمليت سموجلقر سمؾ سموًمعدل واعمصؾحي اًمعومي.
 4ـ افطالق بغ افؾػظ وافؼصد:
قمؼد اًمزواج ىموم قمغم أؾموس إرادة ـمروملم آرشمٌوط اًمذي يقومر هلعا طمقوة
زوضمقي مًتؼرة وؾمعقدة يعقشون مع سمعض احلؾق واعمر ويؼضقون هذه احلقوة مع
سمعض ذم فمؾ أهة مؽماسمطي ومًموًمقوت متٌودًمي.
وإصؾ ذم اكعؼود اًمعؼقد اإلرادة اخلوًمقي مـ يموومي اعممصمرات اًمتل شمـؼص مـ
اًمؼدرة قمغم آظمتقور أو شمؾغقف ويعؼم قمـ هذه اإلرادة اجلوزمي سموًمؾػظ ٕن
اإلرادة أمر سموـمـل يظفره اًمعوىمد سمؾػظف اًمٍميح اعمعؼم قمـ هذه اإلرادة ومتني
يموومي أصمور قمغم وقء هذا اًمؾػظ.
ويمذًمؽ إهنوء اًمعؼد وومؽ آرشمٌوط ٓ سمد أن يؼقم قمغم إرادة إهنوء اًمعالىمي
سمصقرة ظموًمقي مـ يموومي اعممصمرات اًمتل شمدومع إمم إيؼوقمفو سموًمؾػظ مع قمدم اكعدامفو
ذم اًمٌوـمـ.

) (2أظمرضمف أسمق داود ( )1114واًمؽممذي ( )2265واسمـ موضمي (.)1433
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ومـ هـو ومنن إصؾ اقمتٌور اًمؾػظ وًمؽـ ٓ سمد مـ مراقموة اًمؼصد مـ
ظمالل ؾمقوق اًمقىموئع ًمؽؾ طموًمي قمغم طمدة وإصؾ أن اًمعالىمي اًمزوضمقي عمو يموكً
ىموئؿي قمغم أؾموس اعمؽورمي واًمؼقؿ وشمعظقؿ ؿملن اًمزواج واًمطالق ومؼد يموكً
دمري قمؼقد اًمزواج قمغم مًتقى ومردي دون شمدظمؾ رؾمؿل ًمعدم احلوضمي
ًمذًمؽ وآيمتػوء سمرادع اًمؼقؿ واًمثؼوومي آضمتعاقمقي واًمرىموسمي اًمذاشمقي.
أمو ذم طمول شمغػم إطمقال وومًود اًمذمؿ وقمدم اًمتؼدير ًممأًمػوظ وٓ
ًمعقاىمٌفو وشملصمػمهو اعمٌوذ قمغم أقمظؿ يمقون ذم اعمجتؿع وهق إهة ومنن مراقموة
اًمؼصد يعتؼم أوًمقيي وومحص إطمقال واًمظروف واعمالسمًوت اًمتل وىمع
اًمطالق قمغم وقئفو طمتك يتؿ اعمطوسمؼي سملم اًمؾػظ واًمؼصد وسموًمتوزم ومال حيؽؿ
سمقىمقع ـمالق ًمػظل ؿمؽكم مـ همػم حتؼؼ اإلرادة وهلذا صقر يمثػمة ؾمـذيمر
سمعضفو ٓطمؼ ًو.
 5ـ افتعسف دم اشتعامل افطالق:
إكعا ضمعؾ اًمطالق مـ طمؼ اًمرضمؾ يمقكف أىمدر قمغم وٌط اًمـػس وقمدم
آؾمتجوسمي ًمعقاـمػف وأن ٓ يقىمعف إٓ سمعا شمؼتضقف اًميورة وشمميده اًمنميعي
وٕن اًمطالق يػرض قمؾقف اًمتزاموت طمؼقىمقي ًمؾزوضمي سمعد اًمطالق ومٌوًمتوزم يتلكك
وحيذر مـ آكًقوق وراء اًمعوـمػي واحلعاس ذم حلظوت اًمغضى وآكػعول.
واعمممؾ أن يؽقن اًمرضمؾ قمغم ىمدر مـ اعمًموًمقي ومقحػظ هلذا اًمعؼد
مؽوكتف وهلذه اًمراسمطي ىمدؾمقتفو وحيػظ ًمؾزوضمي طمؼفو ومال يظؾؿفو ذم إهنوء قمالىمي
هل طمريصي قمغم سمؼوئفو مـ دون مؼمر ذقمل معتؼم وشمؽري ًعا ًمقاًمدهيو وؾموئر
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أهؾفو اًمذيـ ارشمضقه مـ سملم ؾموئر اعمتؼدملم ـمؿع ًو ذم أن يؽقن ٓسمـتفؿ كعق ًعا
وقمقو ًو قمـفؿ.
وإذا يمون اًمطالق طمؼ ًو ًمؾرضمؾ ومنن اًمقاضمى اًمنمقمل وإظمالىمل حيتؿ قمؾقف
أن ٓ يقىمعف وٓ يًتعؿؾف إٓ ذم مقوعف اعمـوؾمى وأن ٓ يتعًػ ذم اؾمتععال
هذا احلؼ ومنن اًمتعًػ ذم اؾمتععال احلؼ سموـمؾ.
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املبحث الثالث
مدى سلطان الدولة يف تقييد الطالق

ادطؾب إول :تلصقل مسلفة تدخل افدوفة دم تؼققد إحؽام:
أوًٓ :أحؽام افؼيعة اإلشالمقة بغ افثبات وافتغر ،وافـص وآجتفاد:
مـ رمحي اهلل سمعٌوده أن ذع هلؿ كظوم ًو يؼقم قمغم مراقموة مصوحلفؿ ذم ؾموئر
أطمقاهلؿ ذم آظمتقور وآوطرار وذم يمؾ زمون ومؽون وضموءت أطمؽومف
ًمتحؼقؼ هذا اعمٌدأ قمغم كؿطلم مـ إطمؽوم:
افـؿط إول :إطمؽوم ذات إومفوم اًمثوسمتي.
افـؿط افثاين :إطمؽوم ذات إومفوم اًمؼوسمؾي ًمؾتغقػم.
يؼقل اإلموم اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل" :إطمؽوم كققمون :كقع ٓ يتغػم قمـ طموًمي
واطمدة هق قمؾقفو ٓ سمحًى إزمـي وٓ إمؽـي وٓ اضمتفود إئؿي يمقضمقب
اًمقاضمٌوت وحتريؿ اعمحرموت واحلدود اعمؼدرة سموًمنمع قمغم اجلرائؿ وكحق
ذًمؽ ومفذا ٓ يتطرق إًمقف شمغقػم و ٓ اضمتفود خيوًمػ مو ووع قمؾقف.
واًمـقع اًمثوين :مو يتغػم سمحًى اىمتضوء اعمصؾحي ًمف زموكًو ومؽوكًو وطموًٓ
يمؿؼودير اًمتعزيرات وأضمـوؾمفو وصػوهتو ومنن اًمشورع يـقع ومقفو طمًى
اعمصؾحي....وهذا سموب واؾمع اؿمتٌف ومقف قمغم يمثػم مـ اًمـوس إطمؽوم اًمثوسمتي
اًمالزمي اًمتل ٓ شمتغػم سموًمتعزيرات اًمتوسمعي ًمؾؿصوًمح وضمق ًدا وقمد ًمو"(.)1
( )2إهموصمي اًمؾفػون مـ مصوئد اًمشقطون ًمإلموم اسمـ اًمؼقؿ حتؼقؼ :حمؿد طمومد اًمػؼل دار اعمعرومي – سمػموت
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 1ـ إحؽام ذات إؾفام افثابتة:
هذه إحؽام ظذ مرتبتغ:
إوػ :افثبات افؽع وافعام:
ويتؿثؾ ذم كققملم مـ إطمؽوم:
افـوع إول :إطمؽوم اًمـوؿمئي قمـ اًمـظر ذم اًمـصقص اًمؼطعقي واًمتل يموكً
دًٓمتفو حمددة ذم وضمف واطمد مـ اعمعوين يؿثؾ اعمعـك اعمراد ًمؾشورع ىمط ًعو ومال
يؼٌؾ اًمتغقػم مفعا شمغػم اًمزمـ(.)1
مثل :أصقل اًمعٌودات يموًمصالة واًمزيموة واًمصقم واحلٍ وأصقل
اعمعومالت ِ
يمحؾ اًمٌقع وطمرمي اًمرسمو وطمرمي اًمغرر واًمير.
وأصقل اًمعالىموت إهيي اعمتعؾؼي سموًمزواج واًمطالق واعمػماث.
واعمحرموت اًمؼطعقي يموًمؼتؾ واًمزكو واًمنىمي وذب اخلؿر واًمؼعار
وكحقهو.
افـوع افثاين :إطمؽوم اًمـوؿمئي قمغم وضمف فمـل إٓ أهنو طمظقً سمنمجوع اًمصحوسمي
 وملؾمٌغ قمؾقفو ديؿقمي زمـقيٕ 8ن اًمصحوسمي  وايمٌقا كزول
اًمقطمل وقمرومقا فمروومف وأؾمٌوسمف ووىمػقا قمغم شمػوؾمــػم اًمرؾمقل 

ط2573 :5هـ 2753 -م (.)554/2
( )2ظمالومي اإلكًون سملم اًمعؼؾ واًمقطمل :د .قمٌد اعمجقد اًمـجور دار اًمغرب اإلؾمالمل – ًمٌـون ط:2
2245هـ 2765 -م( .ص )75احلؽؿ اًمنمقمل سملم اًمثٌوت واًمتغػم د .قمٌد اعمجقد اًمًقؾمقة وؿـ
أسمحوث جمؾي اًمنميعي واًمؼوكقن اًمعدد ( )14ذو اًمؼعدة 2212هـ  -يـوير 1442م (ص)11 -12
ؾمٌؾ آؾمتػودة مـ اًمـقازل اًمديمتقر وهٌي اًمزطمقكم جمؾي اعمجؿع اًمعدد (.)22

34

وسمقوكوشمف يمعا أهنؿ يموكقا قمغم درايي قمؿقؼي سمؾًون اًمعرب(.)1
ويؿؽـ إدراج وؿـ هذا اًمٌوب إطمؽوم اًمتل طمصؾ قمؾقف ؿمٌف إمجوع مـ
قمؾعاء إمي قمغم مر اًمعصقر وصورت اعمخوًمػي ومقفو كق ًقمو مـ اًمشذوذ واًمزًمؾ.
افثاين :افثبات افـسبي واخلاص:
وهل إطمؽوم اًمتل كشلت مـ اًمـظر ذم كصقص فمـقي ذم صمٌقهتو أو دًٓمتفو
أو يموكً م ٌـقي قمغم آضمتفود ومقعا مل يرد ومقف كص ومفذه إومفوم كوؿمئي سمعد اًمـظر
ذم اطمتعآت خمتؾػي وىمع شمرضمقح أطمدهو سمـوء قمغم أدًمي وىمرائـ سمذل اعمجتفد
وؾمعف ذم اإلدٓء هبو ًمؽمضمقح ذًمؽ آطمتعال ومنذا صمًٌ ًمدى اعمجتفد احلؽؿ
اًمنمقمل ذم هذه اعمًوئؾ ومنكف يٌؼك صموسمتًو صمٌقشمًو كًٌ ًقو سمحقٌ يؾزمف آؾمتؼرار قمؾقف
واًمعؿؾ سمؿقضمٌف مع إمؽوكقي إقمودة اًمـظر ودمديد آضمتفود ومقف سمـوء قمغم فمفقر
أدًمي ضمديدة أو ىمرائـ أو دٓٓت مل يتؿؽـ مـ آـمالع قمؾقفو ؾموسم ًؼو وًمف
اًمعدول قمـ احلؽؿ وشمغقػم رأيف ومقف.
يؼقل اًمديمتقر قمٌد اعمجقد اًمـجور ..." :ومنن هذه إدًمي واًمؼرائـ ىمد شمؽقن
حمؾ كظر ضمديد سمـوء قمغم معطقوت ضمديدة يتقصؾ إًمقفو اًمـظر آضمتفودي
اعمؼتدر أو شمؽشػ قمـفو مًتجدات اعمعورف واًمعؾقم اإلكًوكقي وشمؽقن كتقجي
ذًمؽ اًمـظر اًمعدول قمـ أدًمي اًمؽمضمقح وىمرائـف اًمؼديؿي إمم أدًمي وىمرائـ أظمرى
شمرضمح اطمتعآً آظمر ومقـشل ومفؿ ضمديد وًمقس اظمتالف اعمذاهى اًمػؼفقي ذم ؿمطر

( )2اكظر :ظمالومي اإلكًون سملم اًمقطمل واًمعؼؾ د .قمٌد اعمجقد اًمـجور (ص )71سمتٍمف ذم احلؽؿ اًمنمقمل
سملم اًمثٌوت واًمتغػم د .قمٌد اعمجقد اًمًقؾمقة (ص.)15 – 12
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يمٌػم مـف إٓ كوؿم ًئو قمـ هذا آقمتٌور إذ خيتؾػ اًمػفؿ سملم إئؿي ًمؾـصقص
اًمظـقي ٓظمتالف إدًمي واًمؼرائـ اعمرضمحي سمؾ ىمد خيتؾػ اًمػفؿ قمـد اإلموم
اًمقاطمد سملم زمـ وآظمر يمعا يمون مـ أمر اإلموم اًمشوومعل اًمذي أكشل أومفو ًمو ضمديدة
سمعد اكتؼوًمف مـ اًمعراق إمم مٍم.
وهلذا اعمعـك ومنن آضمتفود ذم اًمػفؿ مػتقح سموسمف ذم يمؾ زمـ عمـ شمقومرت ًمديف
أدوات اًمـظر وأؾمٌوب آضمتفود سملن يـظر ذم اًمـصقص ًمقخرج مـفو سموًمػفؿ
اًمذي يمدي إًمقف اضمتفوده سمحًى مو يٌذل مـ وؾمع ذم آؾمتدٓل واًمؽمضمقح
ًمذًمؽ اًمػفؿ .)1("..
 2ـ إحؽام افؼابؾة فؾتغقر:
مـ طمؽؿي اهلل شمعومم أن ذع إطمؽوم ًمتؾٌقي مصوًمح اًمـوس وطموضموهتؿ
وهلذا ضموءت متضؿـي ًمتحؼقؼ مصوحلفؿ ومـوومعفؿ احلؼقؼقي ورومع احلرج
واعمشؼي واًمير قمـفؿ ويموكً إطمؽوم شمتؿحقر وشمدور ذم ومؾؽ هذا اعمعـك
وهلذا عمو يموكً هذه اًمنميعي ظمومتي اًمنمائع وظموًمدة إمم آظمر اًمزمـ وقمومي جلؿقع
اخلؾؼ ذم خمتؾػ اًمٌؾدان قمغم شمعدد صمؼووموهتؿ وشمـقع طمضوراهتؿ واظمتالف
قموداهتؿ وشمؼوًمقدهؿ ضموءت هذه اًمنميعي سملطمؽوم شمراقمل هذا اًمتـقع وهذا
آظمتالفً 8متحؼؼ اعمصؾحي ًمؾجؿقع سمال طمرج وٓ مشؼي وىمد اهتؿ اًمعؾعاء
سمضٌط هذا اًمـقع مـ إطمؽوم سمضقاسمط وىمققد حتػظ ًمؾنميعي هقؿـتفو وشمراقمل
ظمصقصقي يمؾ زمـ وسمؾد وقمرف طمتك ٓ يتخذ هذا اًمٌوب مطقي ومدظم ً
ال

( )2اكظر :ظمالومي اإلكًون سملم اًمقطمل واًمعؼؾ د .قمٌد اعمجقد اًمـجور (ص.)72
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ًمؾتحؾؾ مـ اًمنميعي واًمعٌٌ هبو وشمغقػم أطمؽوم اهلل وشمعطقؾفو سمحجي شمغػم
إطمؽوم سمتغػم إزمون وإطمقال(.)1
ثاكق ًا :مؼوظقة تدخل افدوفة دم محاية أحؽام افؼع ،وحػظ حؼوق اخلؾق:
عمو يموكً إطمؽوم اًمنمقمقي كظؿ وشمرشمقٌوت هلو ؿمؽؾ فموهري وهلو همويي
مؼوصديي شمؼقم قمغم اعمصؾحي واًمعدل ومنن مـ اعمتعلم أن ُيراقمك ذم شمطٌقؼفو احلؽؿ
وروطمف وأن شمتطوسمؼ مؼوصد اعمؽؾػ وشمٍموموشمف مع مؼوصد اًمشورع ًمتثؿر
اًمغويوت اًمتل ذقمً مـ أضمؾفو.
وًمؽـ هذا آومؽماض ىمد ٓ يتحؼؼ ذم سمعض إطمقال ومؼد ختتؾ ًمدى
اًمـوس ظموصقي آكضٌوط سمؿعويػم اًمنمع ودمري شمٍموموهتؿ قمغم كقع مـ إكوكقي
واًمتعًػ ومتؽقن شمطٌقؼوت إطمؽوم قمغم همػم مراد اًمشورع وشمؽقن آصمورهو
اًمًؾٌقي قمغم ظمالف مو ىمصد إًمقف اًمشورع ومـ هـو يمون ٓ سمد مـ ضمفي قمؾقو هلو
ؾمؾطي قمغم اًمـوس شمعقد إمقر إمم كصوهبو وشمرد اًمـوس مـ اخلطل إمم اعمًور
اًمصحقح ًمتحؿل اًمنميعي وأطمؽومفو قمغم وقء مؼوصدهو وحتػظ طمؼقق
اخلؾؼ مـ اًمتعدي وآؾمتغالل واًمتعًػ.
وإذا يمون اًمزواج راسمطي مؼدؾمي شمؼقم قمغم إصمر اكعؼوده أهة سمحؼقق
وواضمٌوت ومًموًمقوت وشمتعدى هذه اًمراسمطي مـ اًمزوضملم وإوٓد ًمتشؿؾ
) (2احلؽؿ اًمنمقمل سملم اًمـظريي واًمتطٌقؼ دراؾمي أصقًمقي قمغم وقء مؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقي :د .قمٌد
اًمرىمقى صوًمح اًمشومل مريمز كعاء ًمؾٌحقث واًمدراؾموت – اًمريوض ط2255 :2هـ 1424 -م
(ص )52-47وومقف سمقون أؾمٌوب شمغػم إطمؽوم اًمنمقمقي ووقاسمط شمغػمهو.
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أومراد اًمعوئؾتلم وسموؾمتؼرار اًمزواج واؾمتدامتف شمتحؼؼ مؼوصد اًمزواج وشمتعؿؼ
اًمرواسمط وشمتجذر اًمعالىموت سمصقرة دمعؾ مـ اًمعوئؾتلم قموئؾي واطمدة ومنن إيؼوع
اًمطالق سمتعًػ أو سمـقع مـ اًمالمٌوٓة وٓ مراقموة ًمغويوشمف وأهداومف ومـ دون
مؼمرات ذقمقي معتؼمة يعد هدم ًو ًمعرى إهة وكؼض ًو ٕؾموؾمفو اًمذي ؾمعً
اًمنميعي سمؽؾ شمقضمقفوهتو وشمعوًمقؿفو إلىمومتف سمرؾمقخ.
وسموًمتوزم ومنن مـ مًموًمقي اًمدوًمي محويي اًمنميعي وأطمؽومفو سمقوع اًمؼققد
واًمضقاسمط اًمـوومذة اًمتل متـع مـ آؾمتغالل واًمتعًػ واًمعٌٌ ًمتًتؼقؿ ؿممون
اخلؾؼ وشمـتظؿ أمقرهؿ.
وشمدظمؾ اًمدوًمي ذم اًمتؼققد واًمضٌط واًمتعؾقؼ ًمقس عمجرد اهلقى وإكعا
اؾمتـود ًا إمم اعمصؾحي اًمعومي سموٓؾمتعوكي سموًمعؾعاء واخلؼماء مـ ظمالل اًمقىموئع اًمتل
دمري قمؾقفو طمقوة اًمـوس واًمتل شمًتدقمل إقمودة اًمـظر ذم آًمقي اًمتـػقذ ووٌطفو
سمصقرة متـع اًمير.
ومـ اعمعؾقم أن كطوق شمدظمؾ اًمدوًمي ذم شمصحقح اعمًور ٓ جيري ذم شمغقػم
إطمؽوم اًمؼطعقي وٓ إًمغوئفو وإكعا ذم اعمًوطمي اًمتل مل شمـص قمؾقفو اًمنميعي
سمصقرة ىموـمعي حمؽؿي وإكعا هل ذم طمقز آضمتفود.
ثافث ًا :ظؿل افصحابة دم تؼققد بعض إحؽام بـاء ظذ ادصؾحة افعامة:
شمدظمؾ اًمدوًمي ذم شمؼققد ووٌط وشمـظقؿ شمطٌقؼ إطمؽوم ًمقس سمدقم ًو مـ
إمر وٓ اومتئوت قمغم اًمنمع وإكعا ضمًده مـ ىمٌؾ ومؼفوء اًمصحوسمي وقمغم
رأؾمفؿ أمػم اعمممـلم قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـف ذم ىمضويو متعددة:
38

أ ـ شمعؾقؼ إىمومي طمد اًمنىمي سمًٌى اًميورة اًمتل أطموـمً سموًمقىموئع واًمظروف
واعمالسمًوت واًمتل دمعؾ مـ اًمتطٌقؼ أزم ًمؾحؽؿ مـوف ًمؾؿصؾحي واًمعدل
ومؼد درأ اًمؼطع قمـ اًمناق ذم قموم اًمرمودة ومؼول ٓ :ىمطع ذم قموم ؾمـي(.)1
وقمـــ حيقك سمـ أيب يمثػم ىمــول :ىمــول قمؿر ٓ( :يؼطع ذم قمذق وٓ قموم
اًمًـي)(.)2
وضموء رضمؾ إمم قمؿر سمـ اخلطوب ذم كوىمي ُكحرت ومؼول ًمف قمؿر( :هؾ ًمؽ ذم
كوىمتلم هبو قمشوريتلم مرسمغتلم ؾمؿقـتلم؟ ىمول :سمـوىمتؽ ومنكو ٓ كؼطع ذم قموم
اًمًـي)(.)3
ىمول اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل ذم ىمضوء قمؿر" :وهذا حمض اًمؼقوس ومؼته
ىمقاقمد اًمنمع 8ومنن اًمًـي إذا يموكً ؾمـي جموقمي وؿمدة همؾى قمغم اًمـوس احلوضمي
واًميورة ومال يؽود يًؾؿ اًمًورق مـ ضورة شمدقمقه إمم مو يًد سمف رمؼف ...
وقموم اعمجوقمي يؽثر ومقف اعمحوويٍ واعمضطرون وٓ يتؿقز اعمًتغـل مـفؿ
واًمًورق ًمغػم طموضمي مـ همػمه وموؿمتٌف مـ جيى قمؾقف احلد سمؿـ ٓ جيى قمؾقف
ومدرئ كعؿ إذا سمون أن اًمًورق ٓ طموضمي سمف وهق مًتغـ قمـ اًمنىمي ىمطع"(.)4

( )2إمقال ٕيب قمٌقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم حتؼقؼ :ظمؾقؾ حمؿد هراس اًمـوذ :دار اًمػؽر - .سمػموت.
(ص.)447
( )1أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم مصـػف يمتوب اًمؾؼطي سموب اًمؼطع ذم قموم ؾمـي (.)121/24
( )5اعمرضمع اًمًوسمؼ.
( )2اكظر :إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملمٓ :سمـ ىمقؿ اجلقزيي حتؼقؼ :حمؿد قمٌد اًمًالم إسمراهـقؿ دار
اًمؽتى اًمعؾؿقي – سمػموت ط2222 :2هـ 2772 -م (.)26/5
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ب ـ مو ومعؾف قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـف مع ؾمفؿ اعممًمػي ىمؾقهبؿ وهؿ
اًمذيـ يراد شملًمقػ ىمؾقهبؿ واؾمتعاًمتفؿ ًمؾدظمقل ذم اإلؾمالم أو شمثٌقً ىمؾقهبؿ
قمؾقف أو يمػ ذهؿ قمـ اإلؾمالم واعمًؾؿلم أو رضموء كػعفؿ عمصؾحي
اعمًؾؿلم.
وىمد شملًمػ اًمـٌل  أىمقامـًو قمغم اإلؾمالم يقم يمون اعمًؾؿقن ذم
طموًمي وعػ وسمحوضمي إمم مًوكدة مـ اًمؽؼماء وأصحوب اًمقضموهي واعمؽوكي سملم
أىمقامفؿ ومؼد أقمطك إىمرع سمـ طموسمس وصػقان سمـ أمقي وقمققـي سمـ احلصـ
يمؾ واطمد مـفؿ موئي أًمػ مـ اإلسمؾ وأقمطك أسمق سمؽر ريض اهلل قمـف قمدي سمـ
طموشمؿ واًمزسمرىمون سمـ سمدر  -ومهو مًؾعان -عمؽوكتفعا ذم ىمقمفعا.
ومؾعا ضموء قمفد قمؿر سمـ اخلطوب ريض اهلل قمـف وىمد اؿمتد ؾموقمد اعمًؾؿلم
وىمقي كػقذهؿ رأى أن اًمعؾي اًمتل يموكً مقضمٌي إلقمطوء ؾمفؿ اعممًمػي ىمؾقهبؿ
ًمقًً مقضمقدة ذم قمٍمه هلذا أوىمػ ؾمفؿ اعممًمػي ىمؾقهبؿٓ 8كعدام اًمعؾي وهذا
اًمتٍمف ٓ يعد مـ ىمٌقؾ كًخ احلؽؿ أو إًمغوئف هنوئ ًقو وًمؽـف اًمتٍمف سمعا يؾقؼ
سموًمغويي اًمتل ذع هلو احلؽؿ وقمؾقف ومؾق اطمتوج اعمًؾؿقن ذم مرطمؾي وعػ
يؿرون هبو ًمتػعقؾ هذا اًمًفؿ ومنكف يعقد إمم طمقز اًمتـػقذ(.)1
ج ـ إصدار ىمرار سمجعؾ اًمطالق صمالصم ًو سمؾػظ واطمد أو سموجلؿع سمقـفو ذم جمؾس
واطمد صمالث ـمؾؼوت كوومذة سموئـي واًمًٌى هق شمعًػ اًمـوس ذم آكدوموع كحق

( )2ىمصي قمؿر مع اعممًمػي ىمؾقهبؿ أظمرضمفو اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى سموب ؾمؼقط ؾمفؿ اعممًمػي ىمؾقهبؿ
(.)51/5

41

اًمطالق مـ دون مراقموة مؼوصده وقمدم آًمتزام سمضٌط اًمـػس ومؽون هذا
احلؽؿ وهذا اًمؼرار اؾمتـود ًا إمم طمػظ مؼوصد اًمنمع ورقمويي مصوًمح اخلؾؼ
ومؽون اًمـظر ومقف ًمؾؿصؾحي اًمعومي وهق مو سم ّقـف اسمـ اًمؼ ّقؿ ذم ىمقًمف" :إذا قمرف هذا
ومفذه اعمًلًمي ممو شمغػمت اًمػتقى هبو سمحًى إزمـي يمعا قمرومً 8عمو رأشمف اًمصحوسمي
مـ اعمصؾحيٕ 8هنؿ رأوا مػًدة شمتوسمع اًمـوس ذم إيؼوع اًمثالث ٓ شمـدومع إٓ
سمنمضوئفو قمؾقفؿ ومرأوا مصؾحي اإلمضوء أىمقى مـ مػًدة اًمقىمقع ومل يؽـ
مػتقطمو سمقضمف مو سمؾ يموكقا أؿمد
سموب اًمتحؾقؾ اًمذي ًمعـ رؾمقل اهلل ع وموقمؾف
ً
ظمؾؼ اهلل ذم اعمـع مـف وشمققمد قمؿر وموقمؾف سموًمرضمؿ ويموكقا قموعملم سموًمطالق اعملذون
ومقف وهمػمه وأمو ذم هذه إزمون اًمتل ىمد ؿمؽً اًمػروج ومقفو إمم رهبو مـ مػًدة
اًمتحؾقؾ وىمٌح مو يرشمؽٌف اعمحؾؾقن ممو هق رمد سمؾ قمؿك ذم قملم اًمديـ وؿمجك
يمثػما ممـ يريد
ذم طمؾقق اعمممـلم مـ ىمٌوئح شمشؿً أقمداء اًمديـ سمف ومتـع ً
اًمدظمقل ومقف سمًٌٌف سمحقٌ ٓ حيقط سمتػوصقؾفو ظمطوب وٓ حيٍمهو يمتوب ....
 ...ومؾعا شمغػم اًمزمون وسمعد اًمعفد سموًمًـي ؤصمور اًمؼقم وىمومً ؾمقق
اًمتحؾقؾ وكػؼً ذم اًمـوس وموًمقاضمى أن ير ّد إمر إمم مو يمون قمؾقف ذم زمـ
ذهو
اًمـٌل وظمؾقػتف مـ اإلومتوء سمعا يعطؾ ؾمقق اًمتحؾقؾ أو يؼؾؾفو وخيػػ ّ
وسمٍمه سموهلدى ووومؼف ذم ديـف مًلًمي يمقن
وإذا ُقمرض قمغم مـ وومؼف اهلل ّ
أي
اًمثالث واطمدة ومًلًمي اًمتحؾقؾ ووازن سمقـفـعا شمٌ ّقــ ًمف اًمتػووت وقمؾؿ ّ
اعمًلًمتلم أومم سموًمديـ وأصؾح ًمؾؿًؾؿلم"(.)1

( )2اكظر :إقمالم اعمقىمعلم ( )56/5ومعا سمعدهو.
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ومؼد يمون شمػٌم اًمتحؾقؾ

ومو يًٌٌف مـ ضر سموًمغ سموٕهة

ً
واعمجتؿع قموم ً
ـمؾؼي
ال واىمعقو ذم شمغقػم احلؽؿ سموقمتٌور اًمتطؾقؼ سموًمثالث ذم ًمػظ
واطمدة واظمتقـوره احلؽؿ اًمنمقمل اعمـوؾمى ًمؾظرف اًمقاىمعل.
ومـ اًمؼضويو اًمتل ضمرى قمؾقفو اًمعؿؾ ذم اًمعٍم احلوض مـ دون كؽػم سملم
قمؾعاء اعمًؾؿلم شمقصمقؼ قمؼقد اًمزواج وؾموئر اًمعؼقد عمصؾحي طمػظ احلؼقق
واقمت ٌور أي دقمقى زواج ظمورج اًمـظوم اًمرؾمؿل همػم مـظقرة ذم اًمؼضوء ًمػؼداهنو
اًمصػي اًمرؾمؿقي.
وشمقصمقؼ اًمطالق سمؾ وإضمراؤه ذم اعمحؽؿي سمصػي رؾمؿقي ٓ يؼؾ أمهقي مـ
إكشوء قمؼد اًمزواج وموهلدم أظمطر مـ اًمٌـوء.
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ادطؾب افثاين :حدود تدخل افدوفة دم إحؽام ادتعؾؼة بافطالق:
سمـوء قمغم مو ؾمٌؼ مـ شمؼًقؿ أطمؽوم اًمنميعي اإلؾمالمقي إمم ىمًؿلم مـ طمقٌ
اًمثٌوت واًمتغػم واًمـص وآضمتفود ومنن اعمٌدأ اًمعوم أن مو يمون مـ إطمؽوم صموسمت ًو
حمؽ ًعا سمـصقص ىمطعقي ٓ جيقز ٕي أطمد يموئـ ًو مـ يمون شمغقػمهو وٓ شمعديؾفو وٓ
طمذومفوٕ 8هنو ذقمً عمصوًمح دائؿي ومو يمون مـ إطمؽوم اًمظـقي اًمثٌقت أو
اًمدًٓمي أو مو يمون مـ إطمؽوم آضمتفوديي أو مـ اإلضمراءات واًمؽماشمقى
اًمتـػقذيي ًممأطمؽوم ومنن شمٌؼك مقوع اضمتفود وكظر سمحقٌ يؼرر مو شمؼتضقف
اعمصؾحي ومراقموة شمغػم اًمزمون واعمؽون واحلول.
وسموًمتوزم وموًمـظر إمم طمدود شمدظمؾ اًمدوًمي ذم أطمؽوم اًمطالق شمؼققد ًا ومراضمعي
يؽقن وومؼ أيت:
أوًٓ :ؿطعقات افطالق افتي ٓ حيق فؾدوفة افتدخل ؾقفا تغقر ًا وتعديالً،
وتؼققد ًا:
 2ـ اًمطالق مـ طمقٌ إصؾ طمؽؿ ذقمل ٓ جيقز إًمغوؤه هنوئق ًو 8عمو ومقف مـ
إسمطول حلؽؿ ذقمل ىمطعل ضموءت سمف كصقص حمؽؿي ىمطعقي اًمثٌقت واًمدًٓمي
وأمجع قمؾقف اعمًؾؿقن مـ خمتؾػ اعمذاهى.
وًمؾدوًمي أن شمؼقد إطمقال اًمتل ٓ جيقز ومقفو اًمطالق مراقموة ًمؾؿصؾحي
اًمعومي واقمتٌور ًا عمؼوصد اًمنمع.
 1ـ اًمطالق طمؼ ذقمل مـحف اهلل شمعومم اًمرضمؾ يمقكف أىمدر قمغم وٌط اًمـػس
ذم اًمتحؽؿ ذم إيؼوقمف ويمقكف اعمًمول قمـ آًمتزاموت اعموًمقي ًممأهة وٓ جيقز
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ًمؾدوًمي أن دمعؾ اًمطالق طمؼ ًو ًمؾطروملم مطؾؼ ًو سمؾ ًمؾزوضمي احلؼ ذم ـمؾى
آكػصول إذا رهمًٌ ومل يؼٍم اًمزوج ذم طمؼفو قمـ ـمريؼ اخلؾع اًمذي شمؾتزم سمف
ًمؾزوج سمحؼقق موًمقي أو شمـوزل قمـ طمؼ يرى سمف اًمزوج.
 5ـ ًمؾزوج قمدد صمالث ـمؾؼوت ٓ جيقز ًمؾدوًمي وٓ آضمتفود أن يزيد ذم
قمددهو وٓ يـؼص مـفو ٕن اًمعدد كص ظموص ىمطعل واوح اًمٌقون.
 2ـ ًمؾطالق قمدة ذقمقي ٓ يصح ًمؾزوضمي أن شمتزوج أو ختطى سموًمتٍميح
ظمالهلو.
ثاكق ًا :افؼضايا افتي فؾدوفة وآجتفاد افتدخل ؾقفا فؾؿصؾحة افعامة:
مو ؾمقى اًمؼطعقوت اعمذيمقرة ؾموسمؼ ًو هل حمؾ اضمتفود واظمتالف سملم اًمػؼفوء
مـ خمتؾػ اعمذاهى مثؾ:
 2ـ مجع اًمثالث سمؾػظ واطمد أو ذم جمؾس واطمد هؾ يؼع واطمدة أم صمالصم ًو؟
 1ـ اًمطالق ذم وىمً احلقض أو اًمطفر اًمذي مًفو ومقف هؾ يؼع أم ٓ؟
 5ـ اًمطالق اعمعؾؼ هؾ يؼع أم ٓ؟
 2ـ احلؾػ سموًمطالق هؾ يؼع أم ٓ؟
 3ـ ـمالق اًمغضٌون واهلوزل واًمًؽران واعمؽره وكحقهؿ هؾ يؼع أم
ٓ؟
 4ـ اإلؿمفود قمغم اًمطالق هؾ هق ذط ٓ يصح اًمطالق مـ دوكف؟ أم هق
مًتحى ٓ يمصمر قمغم وىمقع اًمطالق؟
ويمؾ هذه اعمًوئؾ وهمػمهو حمؾ كظر واضمتفود ًمؾرأي ومقفو جمول وآظمتالف
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ومقفو ؾموئغ مـ طمقٌ اًمتؼرير اًمـظري آضمتفودي إٓ أن وٌط هذه اعمًوئؾ ذم
ىموكقن مؾزم ًمؾجؿقع مـ طمقٌ اًمتطٌقؼ اًمعؿكم واًمـظر اًمؼضوئل أمر طمتؿل حلػظ
احلؼقق وشمـظقؿ طمقوة اًمـوس سمصقرة واوحي ٓ همؿقض ومقفو وٓ اظمتالف وٓ
اوطراب سمحقٌ خيتور اًمرأي إوومؼ ًمؾنمع وإصؾح ًمؾخؾؼ سمحًى اًمزمون
واعمؽون وسمؿشوريمي اًمػؼفوء واخلؼماء مـ خمتؾػ اعمذاهى طمتك يؽقن اًمرأي
أىمرب ًمؾؿصؾحي واًمعدل.
ثافث ًا :هل من صالحقة افدوفة ؾرض تؼققد افطالق دم ادحؽؿة ،وإفغاء
افطالق خارج افـظام افرشؿي؟
كقوح هذه اًمؼضقي ذم اًمعـوس اًمتوًمقي:
( أ ) أشباب افدظوة إػ هذا افرأي:
شمًوهؾ اًمـوس ذم إيؼوع اًمطالق ذم همػم مقوعف أو اًمتعًػ ذم اؾمتععاًمف
ُ
طمتك صور ذم شمـو ٍم مًتؿر مع مرور اًمًـقات وشمؽو ُصمر طموٓت اًمطالق سمصقرة
مػزقمي هتدد يمقون إهة وىمد شمصؾ أطمقوك ًو كًٌي وىموئع اًمطالق أيمثر مـ كًٌي
اًمزواج طمًى اإلطمصوئقوت وإن يموكً هـوك أؾمٌوب أظمرى أيض ًو ًمؾطالق
يؿؽـ معوجلتفو سموًمطرق اعمـوؾمٌي مـ اًمتلهقؾ واًمتققمقي إٓ أن إيؼوع اًمطالق
سموًمصقرة آردموًمقي اًمعٌثقي احلوصؾي يشؽؾ مًوطمي يمٌػمة إن مل شمؽـ إيمؼم مـ
سملم أؾمٌوب شمػؽؽ إهة وًمذا ضموء هذا اًمٌحٌ ًمقدقمق إمم معوجلي هذه
اًمؼضقي.
ويؿؽن إمجال أشباب ترجقح هذا افرأي وتبـقه دم افـؼاط افتافقة:
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 2ـ محويي إطمؽوم اًمنمقمقي مـ اًمتعدي واًمعٌٌ واًمتعًػ وردهو إمم
اعمؼوم اًمذي ذقمً مـ أضمؾف ومـع اًمتعدي حلدود اهلل شمعومم اًمتل أيمد قمؾقفو ذم
أيمثر مـ مقـمـ ذم ؾمقوق هذا اعمقوقع.
 1ـ محويي إهة مـ اًمتػؽؽ وشمضققؼ كطوىمف إمم أدكك اعمًتقيوت.
 5ـ رقمويي طمؼقق اخلؾؼ وإىمومي إطمؽوم واحلؼقق قمغم أؾموس اعمصؾحي
واًمعدل.
( ب ) هل افطالق افؾػظي وافشػوي يؼع دم ـل إحوال؟
إن اهلل شمعومم سملم ذم يمتوسمف اًمؽريؿ أمهقي اًمزواج ومؽوكتف وسملم أكف آيي مـ
آيوشمف وأمر سمنىمومي اًمزواج قمغم أؾموس اعمقدة واًمرمحي واعمًموًمقي اعمتٌودًمي سملم
اًمطروملم وأمر سمًد يمؾ اعمـوومذ اًمتل شممدي إمم كؼض هذه اًمراسمطي ودقمو إمم طمؾ
يمؾ إؿمؽول سموًمتػوهؿ واًمتـوزل وأمر سمتدظمؾ إهؾ ًمإلصالح سمقـفعا قمـ ـمريؼ
احلؽؿلم ووقمد ؾمٌحوكف سملن يقومؼ سمقـفعا إن أرادا إصالطمو.
ومنن شمعثرت يمؾ اعمًوقمل وشمعذر اًمصؾح سمقـفعا وشملزمً اعمشويمؾ سمقـفعا ومؼد
ضمعؾ اهلل ذم هذه احلوًمي اًمطالق رمحي وخمرضم ًو وقمالضم ًو ًمؾطروملم.
وعمو سملم اهلل اًمطالق مل حيدد وؾمقؾي إيؼوقمف وإكعا ذيمره قمغم ؾمٌقؾ اعمٌدأ
واًمػؽرة اًمعومي اًمتل شمعـل طمؾ رسموط اًمزوضمقي وكؼض اًمنمايمي سملم اًمزوضملم
وومؽ آرشمٌوط سمقـفعا أمو اًمقؾمقؾي ومفل راضمعي إمم اًمعرف إٓ أكف جيى مراقموة
اعمؼصد قمـد شمعقلم اًمقؾمقؾي طمًى اًمزمون واعمؽون طمتك ٓ شمؽقن اًمقؾمقؾي وؾمقؾي
ًمتعطقؾ اعمؼوصد.
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وسموًمتوزم ومؼد يمون إصؾ ذم اًمطالق ومثؾف ؾموئر اًمعؼقد هق سموًمؾػظ اعمعؼم
قمـ اإلرادة احلرة ذم إضمراء اًمعؼد أو كؼضف ويموكً هذه اًمؼضقي أمر ًا معؾقمو ٓ
حيتوج إمم شمقىمػ وٓ كظر صمؿ سمحٌ اًمعؾعاء وؾموئؾ أظمرى إليؼوع اًمطالق
ومذيمروا اًمؽتوسمي واإلؿمورة واًمؽـويي وكحقهو.
وىمد يموكً هذه اًمقؾموئؾ قمغم ظمطقرة إضمرائفو سموإلرادة اعمـػردة مع شمعؾؼفو
سمطرف آظمر ىمد يتير مـ اًمتعًػ ذم اؾمتخدامف إٓ أن اًمنمع ويمذًمؽ اًمػؼف
يمون معقًٓ قمغم صالح اعمجتؿع وشمؼقاه وطمًـ شمدسمػمه وىمقؿف وأظمالىمف ذم أن ٓ
يؾجل إمم إيؼوع اًمطالق إٓ ذم اًمظروف وإطمقال اًمتل شمًؿح هبو اًمنميعي
وشمػروفو ـمٌقعي اًمعالىمي سملم اًمزوضملم.
ومل شمؽـ هـوك طموضمي إمم شمؼققد اًمعؼقد ذم اًمزواج أو اًمطالق وشمقصمقؼفو ًمدى
اجلفوت اًمرؾمؿقيٕ 8ن احلؼقق حمػقفمي سمحؽؿ اًمؼقؿ وإظمالق واًمشعقر
سموعمًموًمقي.
أمو ذم قمٍمكو سمعد أن اظمتؾً يمثػم مـ اًمؼقؿ وومًدت ومقف اًمذمؿ يمون ٓ سمد
مـ اًمتؼققد واًمضٌط واًمتقصمقؼ ًمدى اجلفوت اًمرؾمؿقي واإلًمزام سمذًمؽ وؾمـ
ىمقاكلم ٓ شمًؿح سمتجووزهو 8محويي ًمؾحؼقق وطمػظفو مـ اإلكؽور واًمتفرب مـ
اعمًموًمقي.
ومع أن اظتبار افؾػظ وشقؾة إليؼاع افطالق فدى افػؼفاء إٓ أن من افػؼفاء
ؿدي ًام وحديث ًا ٓ يعتزون ـل إيؼاع فػظي فؾطالق كاؾذ ًا وواؿع ًا دم صور ـثرة،
مـفا:
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 2ـ افطالق أثـاء احلقض.
ىمول سمعدم وىمققمف سمعض اعموًمؽقي( )1وهق أطمد اًمقضمفلم ذم مذهى أمحد

( )2

واظمتوره سمعض احلـوسمؾي( )3مـفؿ اسمـ قمؼقؾ ( )4واسمـ شمقؿقي ( )5واسمـ اًمؼقؿ( )6وهق
مذهى اسمـ طمزم

()7

وحمؿد سمـ إؾمعاقمقؾ اًمصـعوين

()8

واًمشقيموين( )9وصديؼ

طمًـ ظمون( )11وأمحد ؿمويمر( )11واًمشقخ قمٌد اًمرزاق قمػقػل( )12وهمػمهؿ.
( )2اًمتقوقح ذح خمتٍم اسمـ احلوضمى ذم ومؼف اإلموم موًمؽ :اًمشقخ ظمؾقؾ سمـ إؾمحوق اعموًمؽل حتؼقؼ:
حمؿد قمثعان دار اًمؽتى اًمعؾؿقي – سمػموت ( )56/2ذح اًمرؾموًمي ىموؾمؿ سمـ قمقًك اًمتـقظمل
اًمؼػمواين دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  -سمػموت ط2216 :2هـ 1445 -م)252/1( .
( )1إهموصمي اًمؾفػون ذم طمؽؿ ـمالق اًمغضٌون :اسمـ ىمقؿ اجلقزيي اعمحؼؼ :حمؿد قمػقػل اعمؽتى اإلؾمالمل
سمػموت ط2246 :1هـ2766-م( .ص.)42
( )5اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالفً :مؾؿرداوي دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ط.)226/6( 1
( )2إهموصمي اًمؾفػون ذم طمؽؿ ـمالق اًمغضٌون (ص.)45
( )3جمؿقع اًمػتووى اسمـ شمقؿقي احلراين اًمـوذ :جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطٌوقمي اعمصحػ اًمنميػ ط2224 :هـ-
2773م (.)51/55
( )4هتذيى اًمًــ ٓسمـ ىمقؿ اجلقزيي حتؼقؼ :إؾمعاقمقؾ سمـ هموزي مرطمٌو مؽتٌي اعمعورف ًمؾـنم واًمتقزيع –
اًمريوض ط2216 :2هـ 1445 -م (.)245/5
( )5اعمحغم سمؤصمور :أسمق حمؿد قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم دار اًمػؽر – سمػموت (.)244 242/24
( )6ؾمٌؾ اًمًالم حمؿد سمـ إؾمعاقمقؾ سمـ إمػم اًمصـعوين اًمـوذ :دار احلديٌ (. )537/5
( )7اًمدراري اعمض َّقي ذح اًمدرر اًمٌفقي :حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين دار اًمؽتى اًمعؾؿقي – سمػموت ط:2
2245هـ 2765 -م (.)24/1
( )24اًمرووي اًمـديي ذح اًمدرر اًمٌفقي :حمؿد صديؼ ظمون سمـ طمًـ ِ
اًمؼـَّقضمل دار اعمعرومي.)26/1( .
( )22كظوم اًمطالق ذم اإلؾمالم أمحد حمؿد ؿمويمر مؽتٌي اًمًـي ط2776 :1م (ص .)27
( )21ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي مجع وشمرشمقى :أمحد سمـ قمٌد اًمرزاق اًمدويش اًمـوذ :رئوؾمي إدارة اًمٌحقث
اًمعؾؿقي واإلومتوء  -اإلدارة اًمعومي ًمؾطٌع – اًمريوض (.)36/14
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 1ـ افطالق دم ضفر مسفا ؾقه.
وهذا اًمطالق واًمذي ىمٌؾف خموًمػ ًمؾًـي ويًؿك اًمطالق اًمٌدقمل ويمؾ
مـ ىمول سمعدم وىمققمف ذم احلقض يؼقل سمعدم وىمققمف ذم اًمطفر اًمذي مًفو ومقف.
ىمول حمؿد سمـ قمٌد اًمًالم اخلشـل :طمدصمـو حمؿد سمـ سمشور طمدصمـو قمٌد
اًمقهوب سمـ قمٌد اعمجقد اًمثؼػل طمدصمـو قمٌقد اهلل سمـ قمؿر قمـ كوومع مقمم اسمـ قمؿر
قمـ اسمـ قمؿر  -ريض اهلل قمـف  -أكف ىمول ذم رضمؾ ـمؾؼ امرأشمف وهل طموئض :ىمول
اسمـ قمؿر ٓ( :يعتد سمذًمؽ) ذيمره أسمق حمؿد سمـ طمزم ذم "اعمحغم" سمنؾمـوده إًمقف.
وىمول قمٌد اًمرزاق ذم "مصـػف"( :)1قمـ اسمـ ضمريٍ قمـ اسمـ ـموووس قمـ أسمقف
أكف ىمول :يمون ٓ يرى ـمالىمو مو ظموًمػ وضمف اًمطالق ووضمف اًمعدة ويمون يؼقل:
(وضمف اًمطالق أن يطؾؼفو ـموهرا مـ همػم مجوع وإذا اؾمتٌون محؾفو)(.)2
وىمول اخلشـل :طمدصمـو حمؿد سمـ اعمثـك طمدصمـو قمٌد اًمرمحـ سمـ مفدي طمدصمـو
مهوم سمـ حيقك قمـ ىمتودة قمـ ظمالس سمـ قمؿرو أكف ىمول ذم اًمرضمؾ يطؾؼ امرأشمف
وهل طموئض ىمول ٓ( :يعتد هبو).
واًمعؾي ذم مـع وىمقع اًمطالق ذم احلوًمتلم مو ووحف اسمـ شمقؿقي سمؼقًمف" :ـمالق
ِ
اعمقاومؼ
أرضمح اًمؼقًملم وقمؾقف َيدُ ُّل اًمؽتوب واًمًـي وهق
اًمٌدقمي ٓ َي َؼع هق
ُ
ُ
ِ
اًميار واعمخودقمي واعمؽر اًمذي أراده اهلل
سموب ِّ
عمؼوصد اًمنمع وهق اًمذي َي ًُدُّ َ
ٍ
ِ
سمل ْم ِره سمطالق اًمًـي وسم َؼ ِ
َ
ـمالق
صمالث وإّٓ ومنذا ىمقؾ سمقىمقع
اًمطالق قمغم
ٍمه

) (2اعمصـػ ًمعٌد اًمرزاق (.)24715
) (1اعمحغم ٓسمـ طمزم (.)553/7
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اًمٌدقمي يمون اًمير اًمذي يمون ذم اجلوهؾقي مـ هذا اًمقضمف سموىم ًقو"(.)1
 5ـ افطالق ادعؾق ظذ رشط.
ىمول سمعدم وىمققمف اسمـ طمزم

()2

وهبذا اًمؼقل أظمذت جمؿققمي مـ ىمقاكلم

إطمقال اًمشخصقي اًمعرسمقي وسمعض اًمػؼفوء اعمعوسيـ ضموء ذم اًمػصؾ اًمثوين
واخلؿًلم مـ مدوكي إطمقال اًمشخصقي اعمغرسمقي أن (اًمطالق اعمعؾؼ قمغم ومعؾ
رء أو شمريمف ٓ يؼع) وضموء ذم اًمػؼرة (ب) مـ اعمودة اًمثوًمثي واًمثالصملم مـ ىموكقن
إهة اًمؾقٌل رىمؿ ً 24مًـي 2762م أكف (ٓ يؼع اًمطالق اعمعؾؼ قمغم ومعؾ رء
أو شمريمف) وورد ذم اعمودة اخلومًي ومئي مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اًمؽقيتل
أكف (يشؽمط ذم اًمطالق أن يؽقن مـجز ًا) وهق مو يػفؿ مـف أن اًمطالق همػم
اعمـجز ٓ يعتؼم وممـ أظمذ هبذا اًمؼقل مـ اًمػؼفوء اعمعوسيـ إؾمتوذ قمكم طمًى
اهلل وسح سمؿقؾف إًمقف(·)3
وقمؾؾً اعمذيمرة اًمتقوقحقي ًمؼوكقن إطمقال اًمشخصقي اًمؽقيتل اظمتقور اًمعؿؾ
هبذا اًمؼقل إن (اًمنمط اًمذي يعؾؼ قمؾقف اًمطالق ٓ ومرق سملم أن يؽقن ذكٌ ًو
شمؼؽمومف اًمزوضمي وسملم أن يؽقن ـموقمي مـفو وىمد يؽقن اًمتعؾقؼ قمغم ومعؾ ؿمخص
آظمر وقمغم هذا يمثرت طمقادث اًمػرىمي واًمشتوت مـ دون ذكى قمغم طملم همػؾي

) (2ضمومع اعمًوئؾ ٓسمـ شمقؿل  :حتؼقؼ :حمؿد قمزير ؿمؿس دار قمومل اًمػقائد ًمؾـنم واًمتقزيع ط:2
2211هـ( .ص.)142
) (1اعمحغم ( )252 244/7جمؿقع اًمػتووى (.)144/55
) (5اًمػرىمي سملم اًمزوضملم ومو يتعؾؼ هبو مـ قمدة وكًى ًممأؾمتوذ قمكم طمًى اهلل دار اًمػؽر اًمعريب – مٍم
ط2565 :2هـ 2746 -م (ص 34ـ ·)32
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مـ اًمزوضموت اًمصوحلوت اعمطقعوت واًمزوضمي ذم هذه احلول أطمى إمم زوضمفو·
وإن شمؼقيي اًمعزائؿ قمغم اًمػعؾ أو اًمؽمك ومثؾفو شمليمقد إظمٌور إكعا ـمريؼفو ذم
اإلؾمالم هق احلؾػ سموهلل  -شمعومم  -واؾمتخدام اًمطالق ًمذًمؽ هق اكحراف قمـ
همويتف ومو ذع ًمف وًمق يمون اًمقؿلم سموًمطالق شمعؾقؼ ًو أو شمـجقز ًا ذم صقرة اًمتعؾقؼ
ممو هق أيمثر دوراك ًو ذم هذه إيوم)(.)1
ورضمح قمدم وىمققمف اسمـ شمقؿقي إذا ىمصد اًمتفديد أو اًمقؿلم طمقٌ يؼقل" :إن
اًمتعؾقؼ كققمون :كقع يؼصد سمف وىمقع اجلزاء إذا وىمع اًمنمط ومفذا شمعؾقؼ ٓزم.
ومنذا قمؾؼ اًمـذر أو اًمطالق أو اًمعتوق قمغم هذا اًمقضمف ًمزمف .ومنذا ىمول ٓمرأشمف :إذا
شمطفرت مـ احلقض وملكً ـموًمؼ أو إذا شمٌلم محؾؽ وملكً ـموًمؼ وىمع هبو اًمطالق
قمـد اًمصػي ويمذًمؽ إذا قمؾؼف سموهلالل ويمذًمؽ ًمق هنوهو قمـ أمر وىمول :إن ومعؾتف
وملكً ـموًمؼ وهق إذا ومعؾتف يريد أن يطؾؼفو ومنكف يؼع سمف اًمطالق وكحق هذا.
سمخالف مثؾ أن يـفوهو قمـ وموطمشي أو ظمقوكي أو فمؾؿ ومقؼقل :إن ومعؾتقف أكً
ـموًمؼ .ومفق وإن يمون يؽره ـمالىمفوً 8مؽـ إذا ومعؾً ذًمؽ اعمـؽر يمون ـمالىمفو أطمى
إًمقف مـ أن يؼقؿ معفو قمغم هذا اًمقضمف .ومفذا يؼع سمف اًمطالق .ومؼد صمًٌ قمـ
اًمصحوسمي أهنؿ أوىمعقا اًمطالق اعمعؾؼ سموًمنمط إذا يمون ىمصده وىمققمف قمـد اًمنمط
يمعا أًمزمقه سموًمـذر سمخالف مـ يمون ىمصده اًمقؿلم .واًمذي ىمصده اًمقؿلم هق مثؾ
اًمذي يؽره اًمنمط ويؽره اجلزاء وإن وىمع اًمنمط مثؾ أن يؼقل :إن ؾموومرت

) (2اكظر :ىموكقن إطمقال اًمشخصقي وهق مـ ووع جمؾس اًمقزراء إدارة اًمػتقى واًمتنميع( :ص 125ـ
·)126
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معؽؿ ومـًوئل ـمقاًمؼ وقمٌقدي أطمرار وموزم صدىمي وقمكم قمنم طمجٍ وأكو
سمريء مـ ديـ اإلؾمالم وكحق ذًمؽ ومفذا ممو يعرف ىمطعو أكف ٓ يريد أن شمؾزمف
هذه إمقر وإن وضمد اًمنمط ومفذا هق احلوًمػ .ومقجى اًمػرق ذم مجقع
اًمتعؾقؼوت ومـ ىمصده وىمقع اجلزاء ومـ ىمصده اًمقؿلم .ومنذا ـمؾؼ امرأشمف ـمالىمو
مـجز ًا أو معؾؼ ًو سمصػي يؼصد إيؼوع اًمطالق قمـدهو :وىمع سمف اًمطالق إذا يمون
طمالٓ وهق أن يطؾؼفو ـمؾؼي واطمدة ذم ـمفر مل يصٌفو ومقف أو طمومؾ ىمد شمٌلم
محؾفو"(.)1
وىمد أظمذ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي ذم دوًمي اإلمورات هبذا اًمؼقل ومال يؼع
اًمطالق اعمعؾؼ قمغم ومعؾ رء أو شمريمف وٓ اًمطالق سموحلـٌ سمقؿلم اًمطالق وٓ
سموًمطالق اعمتؽرر إّٓ إذا ىمصد سمف اًمطالق(.)2
ويمذًمؽ اًمؼوكقن اعمٍمي طمقٌ ضموء ذم اعمودة اًمثوكقي مـ ىموكقن إطمقال
اًمشخصقي رىمؿ ً 31مًـي  2717أكف (ٓ يؼع اًمطالق همػم اعمـجز إذا ىمصد سمف
ا حلؿؾ قمغم ومعؾ رء أو شمريمف ٓ همػم) وضموء ذم اعمودة اًمتًعلم مـ ىموكقن
إطمقال اًمشخصقي اًمًقري أكف (ٓ يؼع اًمطالق همػم اعمـجز إذا مل يؼصد سمف إٓ
احلض قمغم ومعؾ رء أو اعمـع مـف واؾمتخدم اؾمتععال اًمؼًؿ ًمتليمقد اخلؼم ٓ
همػم) وورد ذم اعمودة ( )65مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين ًمعوم 1424م
أكف (ٓ يؼع اًمطالق همػم اعمـجز إذا ىمصد سمف احلؿؾ قمغم ومعؾ رء أو شمريمف).

) (2جمؿقع اًمػتووى (.)217/55
) (1اكظر ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اعمودة رىمؿ (.)245
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 2ـ احلؾف بافطالق.
ىمول سمعدم وىمققمف قمدد يمٌػم مـ اًمػؼفوء مـ خمتؾػ اعمذاهى ىمول اسمـ شمقؿقي:
"وهق اعمـصقص قمـ أيب طمـقػي وهق ىمقل ـموئػي مـ أصحوب اًمشوومعل
يموًمؼػول وأيب ؾمعقد ا عمتقزم صوطمى اًمتتؿي وسمف يػتل ويؼيض ذم هذه إزمـي
اعمتلظمرة ـموئػي مـ أصحوب أيب طمـقػي واًمشوومعل وهمػمهؿ مـ أهؾ اًمًـي
واًمشقعي ذم سمالد اجلزيرة واًمعراق وظمراؾمون واحلجوز واًمقؿـ وهمػمهو وهق
ىمقل داود وأصحوسمف يموسمـ طمزم وهمػمه ...وهق ىمقل ـموئػي مـ اًمًؾػ
يمطوووس وهمػمه وسم ف يػتل يمثػم مـ قمؾعاء اعمغرب ذم هذه إزمـي اعمتلظمرة مـ
اعموًمؽقي وهمػمهؿ ويمون سمعض ؿمققخ مٍم يػتل سمذًمؽ وىمد دل قمغم ذًمؽ يمالم
اإلموم أمحد اعمـصقص قمـف وأصقل مذهٌف ذم همػم مقوع"(.)1
 3ـ افطالق من افغضبان.
ىمول سمعدم وىمققمف احلـػقي وهق ىمقل ًمؾشوومعل وروايي قمـ أمحد واظمتوره
اسمـ شمقؿقي واسمـ اًمؼقؿ(.)2
يؼقل اسمـ اًمؼقؿ ذم شمعؾقؼف قمغم طمديٌ اًمذي أظمطل مـ ؿمدة اًمػرح ومؼول:
اًمؾفؿ أكً قمٌدي وأكو رسمؽ" :ومعؾقم أن شملصمػم اًمغضى ذم قمدم اًمؼصد يصؾ إمم
) (2جمؿقع اًمػتووى ()251/55
) (1طموؿمقي اسمـ قموسمديـ ( 8)215/1اًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف :د .وهٌي اًمزطمقكم دار اًمػؽر اعمعوس –
دمشؼ ( )543/5اًمػروع حمؿد سمـ مػؾح اعمؼدد اعمحؼؼ :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل ممؾمًي
اًمرؾموًمي ط 2212 :2هـ 1445 -م ( )524/4اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي صودر قمـ :وزارة
إوىموف واًمشئقن اإلؾمالمقي – اًمؽقيً ط2215 :هـ (.)26 /17
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هذه احلول أو أقمظؿ مـفو ومال يـٌغل مماظمذة اًمغضٌون سمعا صدر مـف ذم طمول ؿمدة
همضٌف مـ كحق هذا اًمؽالم وٓ يؼع ـمالىمف سمذًمؽ وٓ ردشمف وىمد كص اإلموم
أمحد قمغم شمػًػم اإلهمالق ذم ىمقًمف  ٓ( :ضالق دم إؽالق)( )1سملكف
اًمغضى وومنه سمف همػم واطمد مـ إئؿي وومنوه سموإليمراه واجلـقن .ىمول
ؿمقخـو – أي :اسمـ شمقؿقي  :-وهق يعؿ هذا يمؾف وهق مـ اًمغؾؼ ٓكغالق ىمصد
اعمتؽ ِّؾؿ قمؾقف ومؽلكف مل يـػتح ىمؾٌف عمعـك مو ىموًمف"(.)2
وأظمذ هبذا اًمؼقل مـ اعمعوسيـ :د .قمٌد اًمؽريؿ زيدان
احلؼ قمكم ضمود احلؼ

()4

()3

ود .حمؿد احلػـووي( .)5واًمشقخ ؾمقد ؾموسمؼ

واًمشقخ ضمود
()6

ود .حمؿد

سمؽر إؾمعاقمقؾ( .)7وأظمذ سمف اًمؼوكقن اًمؽقيتل كوىمال يمالم اسمـ اًمؼقؿ ذم مذيمرشمف
اإليضوطمقي(.)8
) (2أظمرضمف أسمق داود ( )1275وىمول" :اًمغالق :أفمـف ذم اًمغضى" واسمـ موضمي (.)1424
) (1مدارج اًمًوًمؽلم سملم مـوزل إيوك كعٌد وإيوك كًتعلمٓ :سمـ ىمقؿ اجلقزيي اعمحؼؼ :حمؿد اعمعتصؿ سموهلل
اًمٌغدادي دار اًمؽتوب اًمعريب – سمػموت ط 2224 :5هـ 2774 -م (.)147/2
) (5اعمػصؾ ذم أطمؽوم اعمرأة :د .قمٌد اًمؽريؿ زيدان ممؾمًي اًمرؾموًمي – سمػموت ط2225 :2هـ
(.)563-562/5
) (2اًمػتووى اإلؾمالمقي مـ دار اإلومتوء اعمٍميي (.)5232-5234/7
) (3اًمطالق (وؿـ ؾمؾًؾي اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اعمقنة) :د .حمؿد إسمراهقؿ احلػـووي دار اإليعان ط3
(ص.)25
) (4ومؼف اًمًـي ؾمقد ؾموسمؼ دار اًمؽتوب اًمعريب سمػموت ط 2575 :5هـ 2755 -م (.)25-21/5
) (5اًمػؼف اًمقاوح د .حمؿد سمؽر إؾمعاقمقؾ دار اعمـور ًمؾـنم واًمتقزيع ط2225 :1هـ 2775 -م
(.)244-243/1
وذيمرت أن اًمعؿؾ ضمور
) (6اعمودة ( )241مـ اًمؼوكقن اًمؽقيتل واعمذيمرة اإليضوطمقي (ص.)125-121
ْ
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وأظمذ سمف أيض ًو ىموكقن اإلمورات

()1

ومنموع اًمؼوكقن اًمعريب اعمقطمد

اعمقطمد ًمدول جمؾس اًمتعوون اخلؾقجل

()3

()2

واًمؼوكقن

وهق مو أظمذ سمف ىموكقن إطمقال

اًمشخصقي إردين (رىمؿً 54/معوم1424/م) ذم اعمودة (.)4()64
ىمول اسمـ اًمؼقؿ" :إن ىموقمدة اًمنميعي أن اًمعقارض اًمـػًقي هلو شملصمػم ذم اًمؼقل
واقمتٌورا وإقمعآ وإًمغو ًء .وهذا يمعورض اًمـًقون واخلطل واإليمراه
إهدارا
ً
ً
واًمًؽر واجلـقن واخلقف واًمغػؾي واًمذهقل 8وهلذا ُحيتؿؾ مـ اًمقاطمد مـ
همٓء مـ اًمؼقل مو ٓ ُحيتؿؾ مـ همػمه ويعذر سمعا ٓ يعذر سمف همػمه ًمعدم دمرد
اًمؼصد واإلرادة ووضمقد احلومؾ قمغم اًمؼقل 8وهلذا يمون اًمصحوسمي يًلل أطمدهؿ
ىمؾً ذًمؽ أم ذم همضى؟ ومنن يمون ذم همضى أمره سمؽػورة
روو َ
اًمـوذر :أذم ً
يؿلمٕ 8هنؿ اؾمتدًمقا سموًمغضى قمغم أن مؼصقده احلض واعمـع يموحلوًمػ ٓ
اًمتؼرب"(.)5
 4ـ افطالق من ادؽره ،وافسؽران ،واهلازل.
وملمو قمدم وىمقع ـمالق اعمؽره ومؼد ىمول سمف مجفقر اًمػؼفوء مـ اعموًمؽقي
اًمشوومعقي واحلـوسمؾي(.)6
سمذًمؽ ذم اعمؿؾؽي اعمغرسمقي ومٍم واًمًقدان وإردن واًمعراق وؾمقريو.
) (2اعمودة ( )242مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اإلمورايت ومذيمرشمف اإليضوطمقي (ص.)114
) (1اعمودة (/64ب) مـ منموع اًمؼوكقن اًمعريب اعمقطمد.
) (5اعمودة ( .)65مـ اًمؼوكقن اعمقطمد ًمدول جمؾس اًمتعوون اخلؾقجل.
) (2ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين اعمعدل سمؿقضمى اًمؼوكقن (رىمؿً 54/معوم1424/م).
) (3إهموصمي اًمؾفػون ذم طمؽؿ ـمالق اًمغضٌون ٓسمـ اًمؼقؿ (ص.)33
) (4اًمعؼد اعمـظؿ ومقعا جيري سملم أيدهيؿ مـ اًمعؼقد وإطمؽوم ًمؾؽـوين هومش قمغم يمتوب شمٌٍمة احلؽوم ٓسمـ
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وأمو قمدم وىمقع اًمطالق مـ اًمًؽران ومؼد ىمول سمف اًمؽرظمل واًمطحووي مـ
احلـػقي واًمشوومعل ذم ىمقًمف اًمثوين وهق ىمقل رسمقعي واًمؾقٌ وداود وأسمق صمقر
واعمزين وهق مذهى أمحد واًمظوهريي ورضمحف اسمـ شمقؿقي(.)1
وىمول سمعدم وىمقع ـمالق اهلوزل سمعض اًمػؼفوء مـفؿ سمعض اعموًمؽقي وروايي
قمـ أمحد(.)2
وأظمذ سمف ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين (رىمؿً 54/معوم1424/م) ذم
اعمودة (.)3()66
 5ـ افطالق من دون إصفاد:
ىمول اسمـ طمزم ذم (اعمحغم)" :ويمون مـ ـمؾؼ ومل يشفد ذوي قمدل أو راضمع
ومل يشفد ذوي قمدل متعدي ًو حلدود اهلل شمعومم .وىمول رؾمقل اهلل :
ومرطمقن ( )71-72/2اكظر اًمتوج واإليمؾقؾ ًمؾؿقاق هومش مقاهى اجلؾقؾ ًمؾحطوب حمؿد سمـ
يقؾمػ اًمغركوـمل دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ط2224 :2هـ2772-م ( )24 -22/2إم ًمإلموم
اًمشوومعل دار اعمعرومي – سمػموت ط2224 :هـ2774-م ( )154/5هنويي اعمحتوج إمم ذح اعمـفوج:
حمؿد سمـ أيب اًمعٌوس أمحد سمـ محزة ؿمفوب اًمديـ اًمرمكم دار اًمػؽر سمػموت ط2242 :هـ2762-م
( )223/4اعمغـل واًمنمح اًمؽٌػم ًمإلموم اسمـ ىمدامي (.)141-137/6
) (2شمٌقلم احلؼوئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ وطموؿمقي ِّ
اًمش ْؾٌِ ِّل :قمثعان سمـ قمكم ومخر اًمديـ اًمزيؾعل احلـػل احلوؿمقي:
ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ حمؿد ِّ
اًمش ْؾٌِ ُّل اعمطٌعي اًمؽؼمى إمػميي  -سمقٓق اًمؼوهرة ط2525 :2هـ
( )274/1سمدايي اعمجتفد وهنويي اعمؼتصد ٓسمـ رؿمد اًمؼرـمٌل اًمشفػم سموسمـ رؿمد احلػقد اًمـوذ :دار
احلديٌ – اًمؼوهرة شموريخ اًمـنم2213 :هـ 1442 -م ( )241/5اًمٌقون ًمؾعؿراين ()47/24
اعمحغم ٓسمـ طمزم ( )252/7اًمػتووى اًمؽؼمى (.)545/5( )264/2
) (1إهموصمي اًمؾفػون ذم طمؽؿ ـمالق اًمغضٌون ٓسمـ اًمؼقؿ (ص )44اًمػتووى اًمؽؼمى ٓسمـ شمقؿقي (.)45/4
) (5مقىمع دار اإلومتوء اًمعوم:
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=444#.Wtyb724mDIU
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(من ظؿل ظؿال فقس ظؾقه أمركا ؾفو رد)(.)2(")1
وممـ اظمتور هذا اًمؼقل مـ اعمعوسيـ اًمشقخ أمحد ؿمويمر .)3(- -
ىمول اًمؼوؾمؿل" :ممّـ ذهى إِمم وضمقب ِ
اإلؿمفود واؿمؽماـمف ًمصحتف مـ
اًمصحوسمي :أمػم اعمممـلم قمكم سمـ أيب ـموًمى وقمؿران سمـ طمصلم --
اإلموم حمؿد اًمٌوىمر ِ
ومـ اًمتوسمعلم ِ
واإلموم ضمعػر اًمصودق  ..ويمذًمؽ قمطوء واسمـ
ضمريٍ واسمـ ؾمػميـ  ...وإِذا شمٌلم ًمؽ أن وضمقب ِ
اإلؿمفود قمغم اًمطالق هق
مذهى همٓء اًمصحوسمي واًمتوسمعلم اعمذيمقريـ شمعؾؿ أن دقمقى ِ
اإلمجوع قمغم كدسمف
اإلمجوع اعمذهٌل ٓ ِ
اعملصمقرة ذم سمعض يمتى اًمػؼف مراد هلو ِ
اإلمجوع إصقزم"(.)4
ويؼقل اإلموم حمؿد قمٌده" :ومؾؿ ٓ جيقز ومع فمفقر اًمػًود ذم إظمالق
واًمضعػ ذم اًمعؼقل وقمدم اعمٌوٓة سموعمؼوصد أن يمظمذ سمؼقل سمعض إئؿي مـ
أن آؾمتشفود ذط ذم صحي اًمطالق يمعا هق ذط صحي اًمزواج يمعا ذيمره
ََ ْ
ُ
اًمطؼمد ويمعا شمشػم أيي ذم ؾمقرة اًمطالق طمقٌ ضموء ذم آظمرهو{ :وأش ِٓدوا
ْ ُ
َذ َو ْ
ى َغ ْد ٍل ٌِِك ًْ} [اًمطالق]1:؟ .أًمقس هذا أمر ًا سحي ًو سموٓؾمتشفود يشؿؾ
يمؾ مو أشمك ىمٌؾف مـ ـمالق ورضمعي وإمًوك وومراق؟ مل ٓ كؼرر أن وضمقد اًمشفقد
وىمً اًمطالق ريمـ سمدوكف ٓ يؽقن اًمطالق صحقح ًو ومقؿتـع هبذه اًمطريؼي هذا

) (2أظمرضمف مًؾؿ (.)2526
) (1اعمحغم (.)25/24
) (5اكظر :يمتوسمف (كظوم اًمطالق ذم ِ
اإلؾمالم) (ص .)64
) )5(2آؾمتئـوس ًمتصحقح أكؽحي اًمـّوس :مجول اًمديـ اًمؼوؾمؿل حتؼقؼ :قمكم طمًـ قمٌد احلؿقد دار قمعار
– إردن ط2244 :2هـ 2764 -م (ص )32واكظر :ومؼف اًمًـي ًمًقد ؾموسمؼ (.)136/1
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اًمـقع اًمؽثػم اًمقىمقع مـ اًمطالق اًمذي يؼع أن سمؽؾؿي ظمرضمً قمغم همػم ىمصد
وٓ رويي ذم وىمً همضى؟  ..كظـ أن ذم إظمذ هبذا احلؽؿ مقاومؼي ٔيي مـ
يمتوب اهلل ورقمويي عمصوًمح اًمـوس ومو يدريـو أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ىمد اـمؾع
قمغم مو شمصؾ إًمقف إمي ذم زمون يمزموكـو هذا وملكزل شمؾؽ أيي اًمؽريؿي ًمتؽقن
كظوم ًو كرضمع إًمقفو قمـد مًقس احلوضمي يمعا هق ؿملكـو اًمققم"(.)1
ََ ْ ُ َ
ْ
َ
ْ
َ
وقمؾؼ اًمشقخ أسمق زهرة قمغم ىمقًمف { :وأش ِٓدوا ذوى غد ٍل
ْ ُ
ٌِِك ًْ} [اًمطالق ]1:ومؼول رمحف اهلل" :ومفذا إمر سموًمشفودة ضموء سمعد ذيمر
إكشوء اًمطالق وضمقاز اًمرضمعي ومؽون اعمـوؾمى أن يؽقن رضمع ًو إًمقف وإن شمعؾقؾ
اإلؿمفود سملكف يققمظ سمف مـ يمون يممـ سموهلل واًمققم أظمر يرؿمح ذًمؽ ويؼقيف ٕن
طمضقر اًمشفقد اًمعدول ٓ خيؾق مـ مققمظي طمًـي يزضمقهنو إمم اًمزوضملم
ومقؽقن هلعا خمرج مـ اًمطالق اًمذي هق أسمغض احلالل إمم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم.
وأكف ًمق يمون ًمـو أن كختور ًمؾؿعؿقل سمف ذم مٍم ٓظمؽمكو هذا اًمرأي ومقشؽمط
ًمقىمقع اًمطالق طمضقر ؿموهديـ قمدًملمً 8مقؿؽـفعا مراضمعي اًمزوضملم ومقضقؼو
اًمدائرة 8وًمؽقال يؽقن اًمزوج ومريًي هلقاه وًمؽل يؿؽـ إصمٌوشمف ذم اعمًتؼٌؾ ومال
دمري ومقف اعمشوطمي ويـؽره اعمطؾؼ إن مل يؽـ ًمف ديـ واعمرأة قمغم قمؾؿ سمف وٓ
شمًتطقع إصمٌوشمف ومتؽقن ذم طمرج ؿمديد وىمد ىمول اًمظوهريي ٓ يؼع اًمطالق إٓ سمعد
إقمالم اًمزوضمي سموًمطالق وقمغم ذًمؽ إذا ـمؾؼفو وهل هموئٌي ومؾف اًمرضمقع ومقعا ىمول

) (2حمؿد قمٌده إقمعال اًمؽومؾي حتؼقؼ د .حمؿد قمعارة دار اًمنموق – اًمؼوهـرة ط2222 :2هـ 2775 -م
(.)215 – 211/1
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وذًمؽ أمر طمًـ"(.)1
وهق اظمتقور اًمشقخ إًمٌوين طمقٌ ىمول ٓ" :يرشموب قموىمؾ ذم أن اًمطالق
ِ
يموهلدم سموًمـًٌي ًمؾٌـوء  ..واًمـِؽوح هق سمـوء ٕهة طمقـعا يتزوج
سموًمـًٌي ًمؾـؽوح هق
اعمًؾؿ ومنكعا يضع إؾموس إلىمومي أهة مًؾؿي ويمؾـو يعؾؿ ىمقل اًمرؾمقل
ِ
ي ظدل)( )2وملي كؽوح مل يتحؼؼ ومقف
 ٓ( :كؽاح إٓ بويل وصاهدَ ْ
اًمشفقد اًمعدول ومال يعتؼم كؽوطم ًو ذقمق ًو وهق سمـوء وموًمطالق اًمذي ىمؾـو إكف
أظمطر مـ هذا اًمـؽوح ومفق يموهلدم سموًمـًٌي ًمؾٌـوء افعؼل وافـظر افسؾقم يميد أن
يشسط ؾقه اإلصفاد ومعـك ذًمؽ أن إكًوك ًو مو ىمرر وقمزم يمعا ىمول – :-
ْ
ِإَون َغ َز ُمٔا ذ
اىط َل َق فَإ ذن ذ َ
اَّلل َش ٍِ ٌ
يع َغي ٌ
ِيً} [اًمٌؼرة ]15:قمزم قمغم اًمطالق
{
ِ
وًمؽـ هذا اًمطالق ووع ًمف اًمشورع احلؽقؿ ذوـم ًو وهذه اًمنموط هل ذم
اًمقاىمع يموًمعرىمؾي عمـع وىمقع هذا اًمطالق ٕن اًمطالق –يمعا ىمؾـو -يؽمشمى مـ
اًمًـّي اإلؿمفود ومؽلن اًمشورع احلؽقؿ يؼقل
وراءه هدم إهة ومؼول إن ُّ
ًمؾؿطؾؼً :مق قمزمً قمغم اًمطالق وأردت شمـػقذه وملت سمشوهديـ يمعا إذا أردت
أن شمـؽح.)3( "..
وًمؼد ضموء ذم اعمودة  57مـ منموع ىموكقن آطمقال اًمشخصقي اًمذي ىمدمف
مػتل اًمديور اعمٍميي وؿمقخ إزهر اًمشقخ ضمود احلؼ واًمعالمي اًمشقخ مصطػك

) (2يمتوب إطمقال اًمشخصقي حمؿد أسمق زهرة دار اًمػؽر اًمعريب (ص.)547
) (1أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ (.)24255
) (5اكظر :اًمنميط اًمثومـ مـ ؾمؾًؾي اهلدى و اًمـقر
http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(08_04.rm).html

59

اًمزرىموء رمحفعا اهلل (وهق منموع اًمؼوكقن اًمذي ىمدم ًمدوًمي اًمقطمدة سملم مٍم
وؾمقريي)" :أن اًمطالق ٓ يؼع آ إذا شمؿ شمقصمقؼف قمـد مقصمؼ".
ويؼقل اًمديمتقر حمؿد رأومً قمثعان اًمعؿقد اًمًوسمؼ ًمؽؾقي اًمنميعي واًمؼوكقن
وقمضق جمؿع اًمٌحقث اإلؾمالمقي ذم إزهر" :يمؾؿي اًمطالق هيتز هلو قمرش
اًمرمحـ ًمعظؿ مو يؽمشمى قمؾقفو مـ آصمور طمقٌ شمـفور أه وشمنمد أـمػول إذا مل يؽـ
اعمطؾؼقن واعمطؾؼوت يتؼقن اهلل ذم أوٓدهؿ .ومـ اعممؾمػ أن قمدم ظمشقي اهلل
ًمدى سمعض إزواج ضمعؾ ذع اهلل ًمعٌي ذم أيدهيؿ وهمٓء يـطؼقن سمؽؾؿي
اًمطالق مرات ومرات مـ دون أن يعؾؿقا شمٌعوهتو اًمديـقي مـ حتريؿ زوضموهتؿ
قمؾقفؿ سمعد اًمطؾؼي اًمثوًمثي طمتك شمتزوج سمغػمهؿ زواضم ًو يموم ً
ال يعؼٌف ـمالق .وهلذا
ومنن اؿمؽماط شمقصمقؼ اًمطالق مثؾ اًمزواج ًمضعان ضمديي اًمزوج وشمـػقذه ًممصمور
اعمؽمشمٌي قمؾقف مـ كػؼي ًمؾؿطؾؼي وأوٓدهو اىمؽماح مؼٌقل قمؼ ً
ال وًمؽـف حيتوج إمم
مزيد مـ اًمٌحٌ واًمـؼوش مـ اًمػؼفوء واًمؼضوة ًمدرس اًمؼضقي مـ يمؾ ضمقاكٌفو
اًمنمقمقي واًمؼوكقكقي"(.)1
ويؼقل اًمشقخ قمكم اخلػقػ" :وذم رأيل :إن اؿمؽماط اإلؿمفود قمغم اًمطالق
هق أىمرب أراء ًمتحؼقؼ اعمصؾحي وإسمعوده مـ أن يؽقن كتقجي همضى أو
اكػعول وىمتل وسمذًمؽ شمضقؼ دائرة اًمطالق"(.)2

) (2اكظر:
http://telbana.alafdal.net/t4318-topic
) (1حموضات قمـ ومرق اًمزواج ذم اعمذاهى اإلؾمالمقي اًمشقخ قمكم اخلػقػ ـمٌع وكنم معفد اًمدراؾموت
اًمعرسمقي اًمعوعمقي اًمتوسمع جلومعي اًمدول اًمعرسمقي 2736م (ص.)252
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ويؼقل اًمشقخ حمؿد اًمغزازم" :وأؾمتطقع أن أوؿ إمم ذًمؽ رومض اًمطالق
اًمذي ًمقس قمؾقف إؿمفود وموًمشوهدان ٓسمد مـفعا ًمؼٌقل اًمعؼد واًمرضمعي واًمطالق
قمغم ؾمقاء وظمػم ًمـو كحـ اعمًؾؿلم أن شمؼتٌس مـ شمراصمـو مو يصقن جمتؿعـو
وحيؿقف مـ كزوات إومراد .أمو اًمزهد ذم هذا اًمؽماث يمؾف ومفق اًمذي ومتح اًمطريؼ
عمحووٓت شمـصػم ىمقاكلم إهة"(.)1
وىمول اًمديمتقر قمٌداعمعطل سمققمل قمؿقد يمؾقي أصقل اًمديـ إؾمٌؼ:
"اًمطالق اًمققم ظمرج قمـ مفؿتف وهك (شمنيح سمنطمًون) وأصٌح ًمػظ اًمطالق
قمؼقسمي أو حتدي ًو واكتؼوم ًو وىمد يؼع ٕشمػف إؾمٌوب مع أكف ومًخ ًمعؼد ذيمي
طمقوة ومنذا يمون اًمعؼد ىمد صمًٌ سمشفقد ومؿـ سموب أومم أن يـتفك سمشفقد وهذا مو
َْ َ ُ ُ
ََْ ُ ُ
ْ
َْٔذ
َ
ذ
ُ
وف أو فارِك
أىمره اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ىمقًمف شمعومم{ :فأمصِهَْٔ بٍِػر ٍ
ْ ُ ْ ََ
َ
ََ ْ
ذ َ ََ ذ
ْ
َ
َ ْ
ُ
ْ
َ
ُ
وف وأش ِٓدوا ذوى غد ٍل ٌِِكً وأقِئٍا الشٓادة َِّللِ}
ب ٍِػ ُر ٍ
[اًمطالق.)2("]1:

وشمؼقل اًمديمتقرة ؾمعود صوًمح – أؾمتوذ اًمػؼف اعمؼورن " :-آىمؽماح ضموء
متقاومؼ ًو مع مو أكودي سمف مـ اؿمؽماط اإلؿمفود قمغم اًمطالق يمؿخرج ذقمل
ًمؾزوضموت اعمـؽقسموت سملزواج (مطالىملم) سمحقٌ يتؿ احلػوظ قمغم يمقون إهة
وذم اًمقىمً كػًف آسمتعود قمـ ؿمٌفي احلرام أو مموـمؾي اًمزوج ظموصي أن اإلؾمالم
حيرص قمغم اؾمتؿرار ممؾمًي اًمزواج مو اؾمتطوع إمم ذًمؽ ؾمٌق ً
ال ويؾتؿس
) (2ىمضويو اعمرأة سملم اًمتؼوًمقد اًمرايمدة واًمقاومدة اًمشقخ حمؿد اًمغزازم دار اًمنموق (ص .)262
) (1اكظر :مقىمع اًمرايي:
http://www.alrayahnews.com/site/index.php?go=news&more=33148
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إؾمٌوب اًمنمقمقي اًمتل شمتقح اؾمتؿرارهو ٓ ؾمقعا أكـو كعقش ذم قمٍم شمراضمع ومقف
اًمقازع اًمديـل وظمرسمً اًمذمؿ".
وأووومً" :أدقمق إمم آضمتفود اجلعاقمل ذم هذه اًمؼضقي احلًوؾمي اًمتل ٓ
يؽػل ومقفو اضمتفود مػتل مٍم وطمده سمؾ ٓسمد أن جيتؿع مًموًمق اإلومتوء
واعمجومع اًمػؼفقي ذم إمي اإلؾمالمقي يمؾفو ويؽقن اضمتفودهؿ اًمـفوئل وومؼ
وقاسمط اًمـصقص اًمنمقمقي عمقاضمفي هذا اًمطقومون مـ قمؿؾقوت اًمطالق اًمتل
حتصؾ ٕشمػف إؾمٌوب وشمدومع ضيٌتفو إم وأوٓدهو اًمذيـ يتعروقن
ًمؾضقوع وذًمؽ ذم وقء مو أـمؾؼ قمؾقف اًمػؼفوء (مـ إمقر اًمتل قمؿً هبو
اًمٌؾقى) وإقمعال اًمؼوقمدة اًمػؼفقي (اعمشؼي دمؾى اًمتقًػم) ممو يعـل اإلؿمفود قمغم
اًمطالق وشمقصمقؼف قمـد اعملذون حلعايي طمؼقق أـمراومف"(.)2()1
) (2اكظر:
http://telbana.alafdal.net/t4318-topic
) (1شمـص اعمودة  12مـ اًمؼوكقن اعمٍمي ًمًـي  1444سمشلن شمـظقؿ إضمراءات اًمتؼويض ذم مًوئؾ إطمقال
اًمشخصقي ذم ومؼرهتو إومم قمغم أكف ٓ« :يعتد ذم إصمٌوت اًمطالق قمـد اإلكؽور إٓ سموإلؿمفود واًمتقصمقؼش.
وسمرصد ىمقاكلم إطمقال اًمشخصقي سملم اًمدول اًمعرسمقي ضموء ذم مدوكي اعمغرب اعمودشمون  57و 222مـ
مدوكي إهة اًمصودرة ذم  3ومؼماير  1442وشمميمد أكف جيى قمغم مـ يريد اًمطالق أن يطؾى اإلذن مـ
ّ
اعمحؽؿي سموإلؿمفود سمف ًمدى قمدًملم مـتصٌلم ًمذًمؽ سمدائرة كػقذ اعمحؽؿي اًمتل يقضمد هبو سمقً اًمزوضمقي أو
مقـمـ اًمزوضمي أو حمؾ إىمومتفو أو اًمتل أسمرم ومقفو قمؼد اًمزواج طمًى اًمؽمشمقى وسمعد أن حتوول اعمحؽؿي
اإلصالح سملم اًمزوضملم مو أمؽـ ومنذا شمعذر اإلصالح أذكً سموإلؿمفود قمغم اًمطالق وشمقصمقؼف أمو اًمرضمعي
ومال يؼع إصمٌوهتو وشمقصمقؼفو مـ ـمرف ىموى اًمتقصمقؼ إٓ سمعد ىمٌقل اًمزوضمي اعمردمعي وقمدم شمشٌثفو سمًؾقك
مًطرة اًمتطؾقؼ ًمؾشؼوق .ورم ىموكقن إطمقال اًمشخصقي ًمتقكس اًمػصقل ( 24و 22و )21مـ
اًمؼوكقن ً 5مًـي  2735واعمتعؾؼ سمتـظقؿ احلوًمي اعمدكقي ٓ« :يؼع اًمطالق إٓ ًمدى اعمحؽؿي ويتؿ شمرؾمقؿ
رؾمؿ ومقف قمؼد
إطمؽوم اًمصودرة سموًمطالق اًمتل اشمّصؾ هبو اًمؼضوء سمدوموشمر احلوًمي اعمدكقي سموعمؽون اًمذى ّ
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وهمػم ذًمؽ مـ اعمًوئؾ اًمتل مـع اًمػؼفوء ومقفو وىمقع اًمطالق سمؿجرد اًمؾػظ
واظمتورت سمعضفو ىمقاكلم إطمقال اًمشخصقي ذم قمدد مـ اًمدول اًمعرسمقي
واإلؾمالمقي ومل يؼؾ أطمدٌ إن همٓء قمطؾقا ذع اهلل أو شمعدوا احلدود
واضمتفدوا ومقعا ورد ومقف اًمـص وإكعا حتروا مؼوصد اًمطالق وهمويوشمف وأهداومف
ووضمدوا أن إيؼوع اًمطالق ذم هذه اًمصقر ٓ يتقاومؼ مع منموقمقي اًمطالق وٓ
حيؼؼ مؼوصد اًمطالق اًمتل ذع مـ أضمؾفو وأكف يتـورم مع اعمصؾحي واًمعدل
اًمزواج ويؽقن اًمؽمؾمقؿ سمعؼد اًمزواج ورؾمؿ وٓدة يمؾ مـ اًمزوضملم ويتقمم شمرؾمقؿ إطمؽوم اًمصودرة
سموًمٌالد اًمتقكًقي سمًعل مـ يموشمى اعمحؽؿي اًمتل أصدرت طمؽؿ اًمطالق سمعد اؾمتـػود ـمرق اًمطعـ
وذًمؽ سملن يتقمم هذا إظمػم شمقضمقف كص احلؽؿ إمم ووسمط احلوًمي اعمدكقي اعمعـك سموٕمر ذم فمرف قمنمة أيوم
مـ شموريخ اشمصول اًمؼضوء سمحؽؿ اًمطالق .وسموًمـًٌي ٕطمؽوم اًمطالق اًمصودرة ظمورج اًمٌالد اًمتقكًقي
ومقؼع شمرؾمقؿفو سمًعل ممـ هيؿفؿ إمر سمدوموشمر احلوًمي اعمدكقي ًمؾؿؽون اًمذى وىمع ومقف شمرؾمقؿ اًمزواج
اعمختصي وومؼ
ويتؿثؾ ضمزاء خموًمػي يموشمى اعمحؽؿي سمقاضمى شمقضمقف إقمالم سموًمطالق ًمؾجفوت اًمرؾمؿقي
ّ
اإلضمراءات اًمًوًمػ اإلؿمورة إًمقفو سمتًؾقط ظمطقي قمؾقف ىمدرهو قمنمة دكوكػمش .ورم اعمؿؾؽي إردكقي
اهلوؿمؿقي اعمودة  75مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين رىمؿ ً 54مًـي  1424واعمودة  162مـ ىموكقن
اًمعؼقسموت رىمؿ ً 24مًـي « :2744جيى إصمٌوت اًمطالق واًمرضمعي أموم اجلفوت اًمرؾمؿقي اعمختصي وجيـى
قمغم اًمزوج أن يًجؾ ـمالىمف ورضمعتف أموم اًمؼويض وإذا ـمؾؼ زوضمتف ظمورج اعمحؽؿي ومل يًجؾف ومعؾقف
أن يراضمع اعمحؽؿي ًمتًجقؾ اًمطالق ظمالل ؿمفر ويمؾ مـ يتخؾػ قمـ ذًمؽ يعوىمـى سموًمعؼقسمي
اعمـصقص قمؾقفو ذم ىموكقن اًمعؼقسموت وهك احلٌس مدة ٓ شمزيد قمغم ؿمفر واطمد أو سمغرامي مـ صمالصملم
ديـور ًا إمم موئي ديـور وقمغم اعمحؽؿي أن شمؼقم سمتٌؾقغ اًمطالق اًمغقويب واًمرضمعي ًمؾزوضمي ظمالل أؾمٌقع مـ
شمًجقؾفش .ورم مجفقريي مقريتوكقو ومنن قمغم اًمزوج اًمراهمى ذم اًمطالق أن يؿثؾ أموم اًمؼويض أو اعمصؾح
أس
مـ أضمؾ شمدويـف ورم هذه احلوًمي يًتدقمك اًمؼويض أو اعمصؾح اًمزوضمي عمحووًمي اًمصؾح سمقـفعا وإذا ّ
اًمزوج قمغم اًمطالق يًجؾ اًمؼويض أو اعمصؾح ـمالىمف وحيدد سموشمػوىمفعا ًمقازمف ويًجؾ مًتـد اًمطالق
ذم ؾمجالت احلوًمي اعمدكقي ـمٌؼ ًو ٕطمؽوم اعمودة  47مـ اًمؼوكقن رىمؿ  427-74اًمصودر سمتوريخ  27يقكقق
اعمتضؿـ ىموكقن احلوًمي اعمدكقي وذًمؽ ذم فمرف صمالصمي أؿمفر مـ شموريخ اًمطالق..
2774
ّ
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وسموًمتوزم رأوا إًمغوءه وقمدم آقمتداد سمف مع شملصمقؿ مـ ارشمؽٌف ٕكف شمعدى طمدود
اهلل ومل يؾتزم وقاسمطف وىمققده.
وسمـوء قمغم مو ؾمٌؼ إذا رأت اًمدوًمي – وهق اًمقاىمع – شمًوهؾ اًمـوس ذم
اًمطالق وشمعًػفؿ ذم إيؼوقمف سمصقرة أصٌحً فموهرة مـ اًمظقاهر ممو ضمعؾ
كًى اًمطالق ذم ارشمػوع ىمد شمتعدى كًى اًمزواج أطمقوك ًو وهذا هيدد يمقون
إهة مـ دون رهمٌي ذم حتؼؼ اًمطالق وإكعا اًمتفوون ذم أًمػوفمف حتً فمروف
معقـي اؾمتفتور ًا أو همضٌ ًو أو اكتؼومو أو كحق ذًمؽ ممو مل ينمع ًمف اًمطالق ومودمفً
إمم أن شمًـ ىموكقك ًو يؼقد وىمقع اًمطالق ذم اعمحؽؿي عمـح اًمزوج ومرصي ذم اًمؼرار
وحتؼؼ مـ ذًمؽ اكخػوض كًٌي اًمطالق ومنن هذا ٓ يعد ظمروضم ًو قمـ مؼته
اًمنمع سمؾ يًػم مع مؼوصده وأهداومف وىمد رأيـو يمقػ أن سمعض اًمعؾعاء مل يعتد
سمٌعض صقر إيؼوع اًمطالق اؾمتـود ًا إمم اعمصؾحي وهق مو اختذه قمؿر 

يمعا مر معـو ؾموسمؼ ًو.
( ج ) هل إفغاء افطالق افشػوي أو خارج ادحؽؿة من افتعدي ظذ
افؼع واخلروج ظن مؼتضاه؟
شمٌلم ًمـو ومقعا ؾمٌؼ أن اًمطالق منموع سمـص إهلل سمضقاسمطف قمـد احلوضمي إًمقف
سمحقٌ حيؼؼ مؼوصد اًمنمع أمو آًمقي إضمرائف ومؾؿ شمتعرض هلو اًمـصقص اًمنمقمقي
سمصقغي معقـي سمحقٌ ٓ جيقز شمعدهيو وإكعا اإلضمراء خيضع ًمؾعرف وآضمتفود
وومؼ مو شمؼتضقف اعمصؾحي وىمد يمون  -يمعا ذيمركو ؾموسمؼ ًو  -اقمتٌور اًمؾػظ واًمؽتوسمي
شمعٌػم ًا قمـ اإلرادة اجلوزمي ًمؾطالق.
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وهذه اًمقؾمقؾي رهمؿ ظمطقرهتو يمقهنو حتصؾ مـ ـمرف واطمد ىمد يتير مـف
أظمر إذا اؾمتعؿؾ سمتعًػ ومنن اًمؼقؿ يموكً حتؿل أو ختػػ مـ ؾمقء آؾمتععال.
وإذا رأت اًمدوًمي أن هذا احلؼ سموًمصقرة آكػراديي اعمطؾؼي اؾمتعؿؾ سمصقرة
أصمرت قمغم يمقون إهة ومنن مـ واضمٌفو أن حتؿل إهة سموإلضمراءات اًمتل متـع
هذا اًمتعًػ وهذا اًمعٌٌ وهذه اًمػقى.
وقمؾقف ومنن شمؼققد اًمدوًمي ًمؾطالق سملن يؽقن ذم اعمحؽؿي وقمدم آقمتداد سمؽؾ
مو يصدر ظمورج اعمحؽؿي هق كظر اضمتفودي ذم إـمور اًمتطٌقؼ احلؽقؿ ًمؾحؽؿ
اًمنمقمل اًمثوسمً وًمقس اومتئوشم ًو قمغم اًمنمع وٓ شمعدي ًو حلدوده وٓ شمعطق ً
ال
حلؽؿف ومغويتف كظر ذم أًمقي اًمتـػقذيي ًمؾحؽؿ طمًٌعا شمؼتضقف اعمصؾحي اًمعومي.
( د ) مؼسح ٔفقة تـػقذ افطالق دم ادحؽؿة:
أىمؽمح أن شمشؽؾ جلـي مؽقكي مـ قمؾعاء اًمنميعي مـ خمتؾػ اعمذاهى اًمػؼفقي
اخلؼماء سموًمقاىمع وقمؾعاء اًمؼوكقن وظمؼماء اًمتـؿقي إهيي وظمؼماء قمؾؿ اًمـػس
وآضمتعاع عمدارؾمي اعمقوقع قمغم وقء اًمقىموئع اعمرومققمي ذم اعمحويمؿ وشمؼققؿفو
واًمـظر ذم حمؾ اخلؾؾ عمعوجلتف.
وادؼسح فؾـظر دم إجراءات افطالق:
2ـ صدور ىموكقن سمنًمغوء إضمراء اًمطالق ظمورج اعمحؽؿي وومرض قمؼقسمي
مـوؾمٌي عمـ يتؾػظ سموًمطالق ظمورج مو يـص قمؾقف اًمؼوكقن.
 1ـ يطوًمى اًمراهمى سموًمطالق احلضقر إمم اعمحؽؿي مع زوضمتف ًمقـظر ذم
ىمضقتفعا ودواومع اًمؾجقء إمم اًمطالق ومـ صمؿ قمروفو قمغم جلـي اإلصالح
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آضمتعاقمل ًمؾـظر ذم مدى إمؽوكقي اًمصؾح وإقمودة اعمقوه إمم جمورهيو.
 5ـ ومنن أس اًمطرومون أو اًمزوج قمغم اًمطالق يتؿ شمؼديؿ ـمؾى إيؼوع
اًمطالق ويراضمع اًمزوج واًمزوضمي اعمحؽؿي سمعد أؾمٌقع مـ شموريخ شمؼديؿ
اًمطؾى ومنن سمؼل اًمزوج مٍم ًا قمغم اًمطالق أمره اًمؼويض أن يطؾؼ ـمؾؼي واطمدة
– مع مراقموة ؾموئر اًمنموط اًمالزمي ًمصحي إيؼوع اًمطالق – ويتؿ شمقصمقؼ اًمطالق
سمشفودة ؿموهديـ.
وهبذه اًمطريؼي كؽقن ىمد مـعـو اًمعٌٌ اًمؾػظل سموًمطالق اًمذي أصٌح وؾمقؾي
ًمؾحؾػ واًمققمقد وآكتؼوم واًمتفديد وكحق ذًمؽ.
ويمذًمؽ مـحـو اًمزوضملم ومرصي اًمصؾح ومـحـو اًمزوج ومرصي اعمراضمعي
ًمؾـػس ومنن إيؼوع اًمطالق حلظي اًمغضى ٓ شمتحؼؼ ومقف اإلرادة اجلوزمي ًمؾػراق
وإكعا هق شمعٌػم وىمتل قمورض قمـ اًمتذمر مـ احلدث اًمؼوئؿ أمو ذم طمول اًمطالق
ذم اعمحؽؿي ومال يتلشمك ذًمؽ ٕكف يعؾؿ أكف ًمق شمؾػظ ًمـ يـػعف ؿمقئ ًو وسموًمتوزم يؼؾ أو
يـعدم اًمؾجقء إًمقف سموًمصقرة اًمعٌثقي احلوصؾي.
واًمـتقجي أكـو طمػظـو ًمؾنمع مؼوصده وًمؾطالق طمرمتف وًمؾزوضملم
طمؼقىمفعا وًممأهة يمقوهنو وسمؼوءهو ومتوؾمؽفو.
( هـ ) افـتائج وادصافح افتي تتوؿع من تؼققد افطالق دم ادحؽؿة:
حتدصمـو قمـ اًمـتوئٍ اعمتقىمعي مـ هذا آىمؽماح وأمهقي شمػعقؾف مـ اًمـوطمقي
اًمـظريي وكذيمر ومقعا يليت اًمـتوئٍ اًمقاىمعي واعمتقىمعي مـ اًمـوطمقي اًمتطٌقؼقي وموذا
طمؼؼ مثؾ هذا اًمؼرار أو مو يؼورسمف:
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ومػل قموم  1442أصدر اًمؼمعمون اعمغريب مدوكي إهة اعمغرسمقي وهل ىموكقن
ووعف اًمؼمعمون وأىمره اعمؾؽ حمؿد اًمًودس ًمتـظقؿ إطمقال إهيي واًمعوئؾقي
ذم اعمغرب ضموء ذم مؼدمتف ومقعا خيص اًمطالق" :ضمعؾ اًمطالق طم ً
ال عمقثوق
اًمزوضمقي يعارس مـ ىمٌؾ اًمزوج واًمزوضمي يمؾ طمًى ذوـمف اًمنمقمقي
وسمؿراىمٌي اًمؼضوء وذًمؽ سمتؼققد اعمعارؾمي اًمتعًػقي ًمؾرضمؾ ذم اًمطالق سمضقاسمط
حمددة شمطٌق ًؼو ًمؼقًمف ( :إن أبغض احلالل ظـد اهلل افطالق)

()1

وسمتعزيز

آًمقوت اًمتقومقؼ واًمقؾموـمي سمتدظمؾ إهة واًمؼويض".
ويمون مـ سملم سمـقده ووع اًمطالق حتً اعمراىمٌي اًمؼضوئقي وهق مو ـمٌؼ
ومتقى اًمطالق اًمذي ٓ يتؿ إٓ سمنؿمفود ومتؼقل اعمودة " :57جيى قمغم مـ يريد
اًمطالق أن يطؾى اإلذن مـ اعمحؽؿي سموإلؿمفود سمف ًمدى قمدًملم مـتصٌلم ًمذًمؽ
سمدائرة كػقذ اعمحؽؿي اًمتل يقضمد هبو سمقً اًمزوضمقي أو مقـمـ اًمزوضمي أو حمؾ
إىمومتفو أو اًمتل أسمرم ومقفو قمؼد اًمزواج طمًى اًمؽمشمقى".
وذم اعمودة " :62شمًتدقمل اعمحؽؿي اًمزوضملم عمحووًمي اإلصالح إذا شمقصؾ
اًمزوج ؿمخصقو سموٓؾمتدقموء ومل حيي اقمتؼم ذًمؽ مـف شمراضم ًعو قمـ ـمؾٌف .إذا
شمقصؾً اًمزوضمي ؿمخصقو سموٓؾمتدقموء ومل حتي ومل شمؼدم مالطمظوت مؽتقسمي
أظمطرهتو اعمحؽؿي قمـ ـمريؼ اًمـقوسمي اًمعومي سملهنو إذا مل حتي ومًقتؿ اًمًٌ ذم
اعمؾػ .إذا سملم أن قمـقان اًمزوضمي جمفقل اؾمتعوكً اعمحؽؿي سموًمـقوسمي اًمعومي
ًمؾقصقل إمم احلؼقؼي وإذا حتويؾ اًمزوج ـمٌؼً قمؾقف اًمعؼقسمي اعمـصقص قمؾقفو

) (2أظمرضمف أسمق داود ( )1256واسمـ موضمي (.)1426
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ذم اعمودة  542مـ اًمؼوكقن اجلـوئل سمطؾى مـ اًمزوضمي" .وشمؽتؿؾ اعمـظقمي سموعمودة
 61واًمتل شمقوح إضمراءات اًمصؾح" :قمـد طمضقر اًمطروملم دمرى اعمـوىمشوت
سمغرومي اعمشقرة سمعا ذم ذًمؽ آؾمتعاع إمم اًمشفقد وعمـ شمرى اعمحؽؿي وموئدة ذم
آؾمتعاع إًمقف ًمؾؿحؽؿي أن شمؼقم سمؽؾ اإلضمراءات سمعا ومقفو اكتداب طمؽؿلم أو
جمؾس اًمعوئؾي أو مـ شمراه ممه ً
ال إلصالح ذات اًمٌلم .وذم طموًمي وضمقد أـمػول
شمؼقم اعمحؽؿي سمؿحووًمتلم ًمؾصؾح شمػصؾ سمقـفعا مدة ٓ شمؼؾ قمـ صمالصملم يق ًمو .إذا
شمؿ اإلصالح سملم اًمزوضملم طمرر سمف حمي وشمؿ اإلؿمفود سمف مـ ـمرف اعمحؽؿي".
اكخػووو
وووم ًؼو ًمإلطمصوءات اًمرؾمؿقي ومؼد ؿمفدت معدٓت اًمطالق
ً
واوحو ذم اعمغرب سمعد شمطٌقؼ مدوكي إهة 8إذ شمراوطمً طموٓشمف ذم
واؾمتؼرارا
ً
ً
اًمًـقات إظمػمة سملم أدكك معدل ؾمجؾ ظمالل ؾمـي  1424وهق  11أًم ًػو
و 213طموًمي وأقمغم معدل ؾمجؾ ظمالل ؾمـي  1443طمقٌ سمؾغ  17أًم ًػو و446
طموًمي ـمالق وذم قموم  1425اؾمتطوقمً اعمحويمؿ أن حتوومظ قمغم يمقون  26أًم ًػو
و 272أهة مـ ظمالل شمدظمؾفو ًمعؼد اًمصؾح ذم طموٓت اًمطالق وومؼ مو
شمتضؿـف مدوكي إهة مـ مقاد(.)1

) (2مقىمع ؾموؾمي سمقؾمً
/https://www.sasapost.com/oral-divorce
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اخلامتة
افـتائج:
ذم هنويي هذا اًمٌحٌ أود أن أؾمجؾ أهؿ اًمـتوئٍ ذم اًمـؼوط اًمتوًمقي:
 2ـ اًمنميعي اإلؾمالمقي رمحي مـ اهلل سمعٌوده وكظوم هدايي ٓ كؽويي
ومصؾحي ٓ مػًدة ىمومً قمغم أؾموس أظمالىمل ومؼوصدي جيى قمغم اعمؽؾػ
قمـد شمـػقذهو وشمطٌقؼفو مراقموة هذه اًمؼقؿ واعمؼوصد طمتك شمظفر حموؾمـفو
ومصوحلفو ذم طمقوة اًمـوس.
 1ـ ضموءت أطمؽوم اًمنميعي قمغم كؿطلم مـ إطمؽوم ًمتحؼقؼ ظمؾقدهو
ودوامفو وصالطمقتفو ًمؽؾ زمون ومؽون ومػقفو إطمؽوم اًمثوسمتي اعمحؽؿي وومقفو
اعمتغػمة واعمركي سمحًى مو شمؼتضقف أطمقال اًمـوس ومصوحلفؿ.
 5ـ أصقل أطمؽوم اًمزواج واًمطالق مـ اًمؼضويو اعمحؽؿي اًمتل ٓ جيقز
شمغقػمهو وٓ اًمتحؽؿ ومقفو وإكعا شمـػقذهو سمحًى مو يؼتضقف اًمٌقون وطمًى
مؼوصد اًمرمحـ.
 2ـ اًمتػوصقؾ اإلضمرائقي ًمؼضويو اًمزواج واًمطالق مـ إمقر آضمتفوديي
اًمتل شمتلصمر سموًمعرف واًمـظر آضمتفودي اعمصؾحل طمًى مو حيؼؼ مؼصقد
اًمنمع ويؾٌل مصوًمح اخلؾؼ.
 3ـ إهة هل أهؿ كقاة ذم اًمـظوم آضمتعاقمل ًممأمي اإلؾمالمقي سمؾ ويمؾ
اعمجتؿعوت وًمذا ضموءت أطمؽوم اًمنميعي معززة ًمتقـمقد أريمون هذه اًمراسمطي
وؾمؿتف مقثوىم ًو همؾقظ ًو وأىمومتف قمغم اعمقدة واًمرمحي واعمًموًمقي واًمقوموء وؾمـً مـ
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اإلضمراءات اًمالزمي ًمؾحقؾقًمي دون شمصدقمفو واهنقورهو.
 4ـ اًمطالق كظوم ذقمل ذع خمرضم ًو ًمؾزوضملم مـ طمقوة زوضمقي ٓ شمطوق
ومقٌؼك قمغم أصؾ احلظر إٓ عمقضمى يؼتضقف حتؼقؼ ًو عمـفٍ اًمشورع ذم محويي إهة.
 5ـ اًمطالق طمؼ ًمؾرضمؾ واخلؾع طمؼ ًمؾؿرأة ٓ جيقز ٕي مـفعا اؾمتععاًمف ذم
همػم حمؾف ومال جيقز اختوذه وؾمقؾي ًمؾتفديد وٓ آكتؼوم وٓ اإلضار وٓ
ًمؾتعٌػم قمـ اًمغضى أو ًمؾقؿلم وكحق ذًمؽ ٕن يمؾ ذًمؽ مـ اًمتعًػ ذم
اؾمتععال احلؼ واًمتعًػ ذم اؾمتععال احلؼ سموـمؾ.
 6ـ شمٌلم ًمـو أن إصؾ ذم اًمطالق اًمؾػظ اعمعؼم قمـ اإلرادة ًمػؽ آرشمٌوط
وًمؽـف ٓ يعؼم سموًميورة قمـ إرادة اًمػراق وًمذا مـع سمعض اًمػؼفوء وىمققمف ذم
أطمقال وواومؼتفؿ قمؾقف ىمقاكلم إطمقال اًمشخصقي ذم سمعض اًمٌؾدان يموًمطالق
ذم احلقض أو ذم ـمفر مًفو ومقف أو ذم طمول اًمغضى أو اإليمراه واًمًؽر
واخلطل واهلزل أو مع قمدم اًمشفقد وكحق ذًمؽ.
 7ـ جيى قمغم اًمدوًمي أن شمتدظمؾ ًمصقوكي اًمنمع مـ اًمعٌٌ ومحويي طمؼقق
اخلؾؼ مـ اًمتعًػ.
 24ـ شمؼققد اًمطالق ذم اعمحؽؿي عمصؾحي زضمر اًمـوس قمـ اًمتعادي ذم إيؼوع
اًمطالق مصؾحي قمومي حتؿل إه مـ اًمتػؽؽ وشمصقن اًمنمع مـ اًمعٌٌ.
 22ـ شمؼققد اًمطالق ذم اعمحؽؿي ًمقس مـ اًمتعدي قمغم طمدود اهللٕ 8كف
اضمتفود مصؾحل ذم اًمتطٌقؼ عمٌدأ اًمطالق قمغم وقء مؼوصد اًمنمع ومراقموة
مؼوصد اخلؾؼ ذم أهؿ ىمضقي وهل إهة.
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افتوصقات:
أويص سمعا يكم:
 2ـ دقمقة اًمٌوطمثلم مـ اًمعؾعاء واًمػؼفوء واخلؼماء إمم دراؾمي هذا اعمقوقع
ويػضؾ أن يؽقن ذم إـمور مممتر قموعمل يشورك ومقف مـ يموومي اعمذاهى طمتك
يتدارس اجلؿقع ويصؾقا إمم رؤيي أؿمؿؾ وأقمؿؼ قمغم وقء أطمؽوم اًمنمع
ومؼوصده واقمتٌور اًمقىموئع واإلطمصوئقوت اًمتل شمعؾـفو اجلفوت اًمرؾمؿقي قمـ
طموٓت اًمطالق.
 1ـ أدقمق أن يعود اًمـظر ذم ىمقاكلم إطمقال اًمشخصقي ذم إمقر آضمتفوديي
قمغم وقء مو حتؼؼف مـ مصوًمح ًمؾخؾؼ وٓ شمتعورض مع مؼوصد اًمنمع سموًمـظر
إمم اًمقىموئع واحلقادث واعمًتجدات ذم شمٍموموت اًمـوس ومـ هذه اًمؼضويو
ىمضقي شمؼققد اًمطالق ذم اعمحؽؿي.
وآخر دظواكا أن احلؿد هلل رب افعادغ.
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فهرس املصادر واملراجع
 )2أحؽام إحوال افشخصقة دم افؼيعة اإلشالمقة :قمٌد اًمقهوب ظمالف
مطٌعي دار اًمؽتى اعمٍميي سموًمؼوهرة اًمطٌعي :اًمثوكقي 2535هـ-
2756م.
 )1إرصاد افسافك إػ أرشف ادسافك دم ؾؼه اإلمام مافك :قمٌد اًمرمحـ سمـ
حمؿد سمـ قمًؽر اًمٌغدادي ذيمي مؽتٌي ومطٌعي مصطػك اًمٌويب احلؾٌل
وأوٓده  -مٍم اًمطٌعي اًمثوًمثي.
 )5آشتةـاس فتصحقح أكؽحة افـّاس :مجول اًمديـ اًمؼوؾمؿل حتؼقؼ :قمكم
طمًـ قمٌد احلؿقد دار قمعار – إردن ط2244 :2هـ 2764 -م.
 )2أضواء ظذ كظام إرسة دم اإلشالمً :مؾديمتقرة ؾمعود إسمراهقؿ صوًمح دار
هتومي – ضمدة ط2242 :1هـ.
 )3إظالم ادوؿعغ ظن رب افعادغ :حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد
ؿمؿس اًمديـ اسمـ ىمقؿ اجلقزيي حتؼقؼ :حمؿد قمٌد اًمًالم إسمراهـقؿ دار
اًمؽتى اًمعؾؿقي – سمػموت ط2222 :2هـ 2772 -م.
 )4إظامل افؽامؾة فإلمام افشقخ حمؿد ظبده :حتؼقؼ د .حمؿد قمعارة دار
اًمنموق – اًمؼوهـرة ط2222 :2هـ 2775 -م.
 )5إؽاثة افؾفػان دم حؽم ضالق افغضبان :اسمـ ىمقؿ اجلقزيي اعمحؼؼ :حمؿد
قمػقػل اًمـوذ :اعمؽتى اإلؾمالمل سمػموت ط2246 :1هـ2766-م.
 )6إؽاثة افؾفػان من مصائد افشقطانً :مإلموم اسمـ اًمؼقؿ حتؼقؼ :حمؿد طمومد
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اًمػؼل دار اعمعرومي – سمػموت ط2573 :5هـ 2753 -م.
 )7إم :حمؿد سمـ إدريس اًمشوومعل دار اعمعرومي – سمػموت ط2224 :هـ-
2774م.
 )24إموالٕ :يب قمٌقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم حتؼقؼ :ظمؾقؾ حمؿد هراس
اًمـوذ :دار اًمػؽر - .سمػموت.
 )22اإلكصاف دم معرؾة افراجح من اخلالف :قمكم سمـ ؾمؾقعان اعمرداوي دار
إطمقوء اًمؽماث اًمعريب اًمطٌعي :اًمثوكقي.
 )21افتاج واإلـؾقل دخترص خؾقل :حمؿد سمـ يقؾمػ اًمغركوـمل دار اًمؽتى
اًمعؾؿقي ط2224 :2هـ2772-م.
 )25بداية ادجتفد وهناية ادؼتصدٓ :سمـ رؿمد اًمؼرـمٌل اًمشفػم سموسمـ رؿمد
احلػقد اًمـوذ :دار احلديٌ – اًمؼوهرة شموريخ اًمـنم2213 :هـ -
1442م.
 )22تبرصة احلؽام دم أصول إؿضقة ومـاهـج إحؽام :إسمراهـقؿ سمـ قمكم سمـ
ومرطمقن اًمـوذ :مؽتٌي اًمؽؾقوت إزهـريي ط2244 :2هـ 2764 -م.
 )23تبقغ احلؼائق رشح ــز افدؿائق وحاصقة ِّ
افش ْؾبِ ِّي :قمثعان سمـ قمكم ومخر
اًمديـ اًمزيؾعل احلـػل احلوؿمقي :ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ حمؿد ِّ
اًمش ْؾٌِ ُّل
اعمطٌعي اًمؽؼمى إمػميي  -سمقٓق اًمؼوهرة ط2525 :2هـ.
 )24افتعريػاتً :مؾنميػ قمكم سمـ حمؿد اجلرضموين دار اًمؽتى اًمعؾؿقي –
سمػموت ط2245 :2هـ 2765 -م.
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 )25هتذيب افسـنٓ :سمـ ىمقؿ اجلقزيي حتؼقؼ :إؾمعاقمقؾ سمـ هموزي مرطمٌو
مؽتٌي اعمعورف ًمؾـنم واًمتقزيع – اًمريوض ط2216 :2هـ 1445 -م.
 )26افتوضقح رشح خمترص ابن احلاجب دم ؾؼه اإلمام مافك :اًمشقخ ظمؾقؾ سمـ
إؾمحوق اعموًمؽل حتؼقؼ :حمؿد قمثعان دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  -سمػموت.
 )27جامع ادسائل ٓبن تقؿقة :حتؼقؼ  :حمؿد قمزير ؿمؿس دار قمومل اًمػقائد
ًمؾـنم واًمتقزيع ط2211 :2هـ.
 )14حاصقة افعدوي ظذ رشح ـػاية افطافب افرباين :قمكم سمـ أمحد سمـ مؽرم
اًمصعقدي اًمعدوي (اعمتقرم2267 :هـ) اعمحؼؼ:
يقؾمػ اًمشقخ حمؿد اًمٌؼوقمل اًمـوذ :دار اًمػؽر – سمػموت شموريخ
اًمـنم2222 :هـ 2772 -م.
 )12احلؽم افؼظي بغ افثبات وافتغر :د .قمٌد اعمجقد اًمًقؾمقة وؿـ
أسمحوث جمؾي اًمنميعي واًمؼوكقن اًمعدد ( )14ذو اًمؼعدة 2212هـ -
يـوير 1442م.
 )11احلؽم افؼظي بغ افـظرية وافتطبقق ..دراشة أصوفقة ظذ ضوء مؼاصد
افؼيعة اإلشالمقة :د .قمٌد اًمرىمقى صوًمح اًمشومل مريمز كعاء ًمؾٌحقث
واًمدراؾموت – اًمريوض ط2255 :2هـ 1424 -م.
 )15خالؾة اإلكسان بغ افعؼل وافوحي :د .قمٌد اعمجقد اًمـجور دار اًمغرب
اإلؾمالمل – ًمٌـون ط 2245 :2هـ 2765 -م.
 )12افدراري ادضقة رشح افدرر افبفقة :حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين (اعمتقرم:
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2134هـ) دار اًمؽتى اًمعؾؿقي – سمػموت ط2245 :2هـ 2765 -م.
 )13رد ادحتار ظذ افدر ادختار :حمؿد أملم سمـ قمؿر سمـ قموسمديـ دار اًمػؽر-
سمػموت ط2221 :1هـ.
 )14افروضة افـدية رشح افدرر افبفقة :حمؿد صديؼ ظمون سمـ طمًـ ِ
اًمؼـَّقضمل
(اعمتقرم2545 :هـ) اًمـوذ :دار اعمعرومي.
 )15افزواج اإلشالمي أمام افتحديات :حمؿد قمكم وـووي اعمؽتى اإلؾمالمل
– سمػموت ط2245 :5هـ 2764 -م.
 )16شبل آشتػادة من افـوازل :اًمديمتقر وهٌي اًمزطمقكم جمؾي اعمجؿع اًمعدد
(.)22
 )17شبل افسالم :حمؿد سمـ إؾمعاقمقؾ سمـ إمػم اًمصـعوين اًمـوذ :دار
احلديٌ.
 )54شـن ابن ماجة :أسمق قمٌد اهلل حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل حتؼقؼ :حمؿد ومماد
قمٌد اًمٌوىمل دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي  -ومقصؾ قمقًك اًمٌويب احلؾٌل.
جًتوين حتؼقؼ :حمؿد
اًمً ْ
 )52شـن أيب داود :أسمق داود ؾمؾقعان سمـ إؿمعٌ ِّ
حمقل اًمديـ قمٌد احلؿقد اًمـوذ :اعمؽتٌي اًمعٍميي صقدا – سمػموت.
 )51شـن افسمذي :حمؿد سمـ قمقًك اًمؽممذي حتؼقؼ :أمحد حمؿد ؿمويمر
مطٌعي مصطػك اًمٌويب احلؾٌل  -مٍم ط 2573 :1هـ 2753 -م.
 )55افسـن افصغرى فؾـسائي :أمحد سمـ ؿمعقى سمـ قمكم اخلراؾموين اًمـًوئل
حتؼقؼ :قمٌد اًمػتوح أسمق همدة مؽتى اعمطٌققموت اإلؾمالمقي – طمؾى
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ط2244 :1هـ 2764 -م.
 )52افسـن افؽزى :أمحد سمـ احلًلم اًمٌقفؼل حتؼقؼ :حمؿد قمٌد اًمؼودر قمطو
دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت – ًمٌـون ط2212 :5هـ .1445 -
 )53رشح افرشافة :ىموؾمؿ سمـ قمقًك اًمتـقظمل اًمؼػمواين دار اًمؽتى اًمعؾؿقي
 سمػموت ط2216 :2هـ 1445 -م. )54افصحاح تاج افؾغة وصحاح افعربقة :إؾمعاقمقؾ سمـ محود اجلقهري
اًمػورايب حتؼقؼ :أمحد قمٌد اًمغػقر قمطور دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم – سمػموت
ط2245 :2هـ 2765 -م.
 )55صحقح افبخاري :حمؿد سمـ إؾمعاقمقؾ اًمٌخوري حتؼقؼ :حمؿد زهػم سمـ
كوس اًمـوس دار ـمقق اًمـجوة ط2211 :2هـ.
 )56صحقح مسؾم :حتؼقؼ :حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب
– سمػموت.
 )57افطالق (وؿـ ؾمؾًؾي اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اعمقنة) :د .حمؿد إسمراهقؿ
احلػـووي دار اإليعان ط.3
 )24افعـاية رشح اهلداية :حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿقد أيمؿؾ اًمديـ اًمٌوسمريت
(اعمتقرم564 :هـ) اًمـوذ :دار اًمػؽر.
 )22افغرر افبفقة دم رشح افبفجة افوردية :زيمريو سمـ حمؿد سمـ أمحد
إكصوري اعمطٌعي اعمقؿـقي.
 )21افػتاوى اإلشالمقة مـ دار اإلومتوء اعمٍميي.
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 )25افػتاوى افؽزى :اسمـ شمقؿقي حتؼقؼ حمؿد قمٌد اًمؼودر قمطو ومصطػك قمٌد
اًمؼودر قمطو دار اًمؽتى اًمعؾؿقي – سمػموت ط2246 :2هـ 2765 -م.
 )22ؾتاوى افؾجـة افدائؿة :اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾٌحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء مجع
وشمرشمقى :أمحد سمـ قمٌد اًمرزاق اًمدويش اًمـوذ :رئوؾمي إدارة اًمٌحقث
اًمعؾؿقي واإلومتوء  -اإلدارة اًمعومي ًمؾطٌع – اًمريوض.
 )23افػرؿة بغ افزوجغ ،وما يتعؾق هبا من ظدة وكسبً :ممأؾمتوذ قمكم طمًى
اهلل دار اًمػؽر اًمعريب – مٍم ط2565 :2هـ 2746 -م.
 )24افػروع :حمؿد سمـ مػؾح ؿمؿس اًمديـ اعمؼدد احلـٌكم (اعمتقرم:
545هـ) اعمحؼؼ :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل اًمـوذ :ممؾمًي
اًمرؾموًمي ط 2212 :2هـ 1445 -م.
 )25افػؼه اإلشالمي وأدفته :د .وهٌي اًمزطمقكم دار اًمػؽر اعمعوس – دمشؼ.
 )26ؾؼه افسـة :ؾمقد ؾموسمؼ دار اًمؽتوب اًمعريب سمػموت – ًمٌـون ط:5
 2575هـ 2755 -م.
 )27افػؼه افواضح ،د .حمؿد سمؽر إؾمعاقمقؾ دار اعمـور ًمؾـنم واًمتقزيع ط:1
2225هـ 2775 -م.
 )34افػؼه ظذ ادذاهب إربعة قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿد قمقض اجلزيري دار
اًمؽتى اًمعؾؿقي  -سمػموت ط2212 :1هـ.
 )32ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين اعمعدل سمؿقضمى اًمؼوكقن (رىمؿ54/
ًمعوم1424/م).
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 )31ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين ًمعوم 1424م.
 )35ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اًمؽقيتل رىمؿ ً 32مًـي 2762م اعمعدل
سموًمؼقاكلم ً 42مًـي 2774م وً 17مًـي 1442م وً 44مًـي 1445م.
 )32ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اعمٍمي رىمؿ ً 31مًـي 2717م.
 )33ىموكقن إطمقال اًمشخصقي ذم دوًمي اإلمورات اًمعرسمقي اعمتحدة
(1443/16م).
 )34ىموكقن إهة اًمؾقٌل رىمؿ ً 24مًـي 2762م.
 )35اًمؼوكقن اعمقطمد ًمدول جمؾس اًمتعوون اخلؾقجل(2774م).
 )36ؿضايا ادرأة بغ افتؼافقد افراـدة وافواؾدة :اًمشقخ حمؿد اًمغزازم دار
اًمنموق.
 )37ـتاب إحوال افشخصقة :حمؿد أسمق زهرة دار اًمػؽر اًمعريب.
 )44ـشاف افؼـاع ظن متن اإلؿـاع :مـصقر سمـ يقكس سمـ صالح اًمديـ
اًمٌفقيت دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.
 )42ـػاية إخقار دم حل ؽاية آختصار :أسمق سمؽر سمـ حمؿد سمـ قمٌد اعمممـ
احلًقـل (اعمتقرم617 :هـ) اعمحؼؼ :قمكم قمٌد احلؿقد سمؾطجل وحمؿد
وهٌل ؾمؾقعان اًمـوذ :دار اخلػم – دمشؼ ط2772 :2م.
 )41فسان افعرب :حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمغم مجول اًمديـ اسمـ مـظقر دار صودر
– سمػموت ط2222 :5هـ.
 )45جمؿوع افػتاوى :اسمـ شمقؿقي احلراين اًمـوذ :جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطٌوقمي
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اعمصحػ اًمنميػ ط2224 :هـ2773 -م.
 )42حمارضات ظن ؾرق افزواج دم ادذاهب اإلشالمقة :اًمشقخ قمكم اخلػقػ
ـمٌع وكنم معفد اًمدراؾموت اًمعرسمقي اًمعوعمقي اًمتوسمع جلومعي اًمدول اًمعرسمقي
2736م.
 )43ادحذ بأثار :أسمق حمؿد قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم دار اًمػؽر – سمػموت.
 )44خمتار افصحاح  :حمؿد سمـ أيب سمؽر حتؼقؼ :يقؾمػ اًمشقخ حمؿد اعمؽتٌي –
سمػموت ط2214 :3هـ2777 -م.
 )45مدارج افسافؽغ بغ مـازل إياك كعبد وإياك كستعغ :حمؿد سمـ أيب سمؽر
ؿمؿس اًمديـ اسمـ ىمقؿ اجلقزيي اعمحؼؼ :حمؿد اعمعتصؿ سموهلل اًمٌغدادي
دار اًمؽتوب اًمعريب – سمػموت ط 2224 :5هـ 2774 -م .
 )46مدوكي إطمقال اًمشخصقي اعمغرسمقي (2555هـ 2735 -م).
 )47ادرأة دم طالل افؼرآن :مقًوء قمٌدو دار احلوومظ ًمؾـنم واًمتقزيع –
دمشؼ.
 )54منموع اًمؼوكقن اًمعريب اعمقطمد.
 )52معجم مؼايقس افؾغة :أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريو اًمرازي حتؼقؼ :قمٌد
اًمًالم حمؿد هورون دار اًمػؽر قموم اًمـنم2577 :هـ 2757 -م.
 )51ادغـي :مقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمدامي اعمؼدد مؽتٌي اًمؼوهرة
ط2566 :هـ 2746 -م.
 )55ادػردات دم ؽريب افؼرآن :أسمق اًمؼوؾمؿ احلًلم سمـ حمؿد اعمعروف
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سموًمراهمى إصػفوكك اعمحؼؼ :صػقان قمدكون اًمداودي دار اًمؼؾؿ
اًمدار اًمشومقي  -دمشؼ سمػموت ط2221 :2هـ.
 )52ادػصل دم أحؽام ادرأة :د .قمٌد اًمؽريؿ زيدان ممؾمًي اًمرؾموًمي –
سمػموت ط2225 :2هـ.
 )53ادوشوظة افػؼفقة افؽويتقة :صودر قمـ :وزارة إوىموف واًمشئقن
اإلؾمالمقي – اًمؽقيً ط2215 :هـ.
 )54مقىمع دار اإلومتوء اًمعوم ًمؾؿؿؾؽي إردكقي اهلوؿمؿقي.
 )55كظام افطالق دم اإلشالم :أمحد حمؿد ؿمويمر مؽتٌي اًمًـي ط2776 :1م.
 )56هناية ادحتاج إػ رشح ادـفاج :حمؿد سمـ أيب اًمعٌوس أمحد سمـ محزة ؿمفوب
اًمديـ اًمرمكم (اعمتقرم2442 :هـ) اًمـوذ :دار اًمػؽر سمػموت ط:
2242هـ2762-م.
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ومفرس اعمحتقيوت
افصػحة

ادوضوع

مؼدمة

6

ادبحث إول :تعريف افطالق ومؽاكة إرسة دم
اإلشالم.

21

ادطؾب إول :شمعريػ اًمطالق.

21

ادطؾب افثاين :مؼوصد اًمزواج ذم اإلؾمالم.

25

 1ـ بؼاء افـوع اإلكساين:

25

 2ـ حػظ إكساب:

25

 3ـ هتقةة بقةة مـاشبة فرظاية وتربقة إوٓد:

26

 4ـ تـظقم افطاؿة اجلـسقة:

27

ادطؾب افثافث :مؽوكي إهة وأمهقي اؾمتؼرارهو.

14

ادبحث افثاين :افطالق دم اإلشالم ضوابط ومؼاصد.

11

ادطؾب إول :اًمطالق يمعا يريده اًمشورع.

11

ادطؾب افثاين :احلؽؿ اًمعوم ًمؾطالق.

15

ادطؾب افثافث :احلؽؿي مـ شمنميع اًمطالق.

12

ادطؾب افرابع :اعمٌودئ اًمعومي اًمتل حتؽؿ اًمطالق ذم
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14

اًمتنميع اإلؾمالمل.
 1ـ افتـػر من افطالق من خالل ؿقوده:

14

 2ـ افطالق ٌ
حل ٓ مشؽؾة:

16

 3ـ افطالق يؼوم ظذ ادصؾحة وافعدل:

17

 4ـ افطالق بغ افؾػظ وافؼصد:

54

 5ـ افتعسف دم اشتعامل افطالق:

52

ادبحث افثافث :مدى شؾطان افدوفة دم تؼققد افطالق.

55

ادطؾب إول :شملصقؾ مًلًمي شمدظمؾ اًمدوًمي ذم شمؼققد
55

إطمؽوم.
أوًٓ :أحؽام افؼيعة اإلشالمقة بغ افثبات وافتغر،
وافـص وآجتفاد:

55

 1ـ إحؽام ذات إؾفام افثابتة:

52

إوػ :افثبات افؽع وافعام:

52

افثاين :افثبات افـسبي واخلاص:

53

 2ـ إحؽام افؼابؾة فؾتغقر:

54

ثاكق ًا :مؼوظقة تدخل افدوفة دم محاية أحؽام افؼع،
وحػظ حؼوق اخلؾق:

55
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ثافث ًا :ظؿل افصحابة دم تؼققد بعض إحؽام بـاء ظذ
ادصؾحة افعامة:

56

ادطؾب افثاين :طمدود شمدظمؾ اًمدوًمي ذم إطمؽوم اعمتعؾؼي
25

سموًمطالق.
أوًٓ :ؿطعقات افطالق افتي ٓ حيق فؾدوفة افتدخل ؾقفا
تغقر ًا وتعديالً ،وتؼققد ًا:

25

ثاكق ًا :افؼضايا افتي فؾدوفة وآجتفاد افتدخل ؾقفا
فؾؿصؾحة افعامة:

22

ثافث ًا :هل من صالحقة افدوفة ؾرض تؼققد افطالق دم
ادحؽؿة ،وإفغاء افطالق خارج افـظام افرشؿي؟
( أ ) أشباب افدظوة إػ هذا افرأي:

23
23

( ب ) هل افطالق افؾػظي وافشػوي يؼع دم ـل
إحوال؟

24

 2ـ افطالق أثـاء احلقض.

26

 1ـ افطالق دم ضفر مسفا ؾقه.

27

 5ـ افطالق ادعؾق ظذ رشط.

34

 2ـ احلؾف بافطالق.

35
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 3ـ افطالق من افغضبان.

35

 4ـ افطالق من ادؽره ،وافسؽران ،واهلازل.

33

 5ـ افطالق من دون إصفاد:

34

( ج ) هل إفغاء افطالق افشػوي أو خارج ادحؽؿة من
افتعدي ظذ افؼع واخلروج ظن مؼتضاه؟
( د ) مؼسح ٔفقة تـػقذ افطالق دم ادحؽؿة:

42
43

( هـ ) افـتائج وادصافح افتي تتوؿع من تؼققد افطالق دم
ادحؽؿة:

44

اخلامتة.

54

ؾفرس ادصادر وادراجع

52

ؾفرس ادحتويات

62
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* مـ مقاًمقد اًمقؿـ قموم 2762م.
* درس اعمرطمؾي اجلومعقي ذم اجلومعي اإلؾمالمقي سموعمديـي اعمـقرة وطمصؾ قمغم درضمي
(افبؽافوريوس) مـ يمؾقي اًمنميعي سمتؼدير (ممتاز مع مرتبة افؼف إوػ) ؾمـي 1443م
وطمصؾ قمغم (دبؾوم ٍ
ظال ) ذم اًمؼضوء واًمًقوؾمي اًمنمقمقي مـ كػس اًمؽؾقي سمتؼدير (ممتاز) ؾمـي
1444م وطمصؾ قمغم درضمي (اداجستر) ختصص أصول افػؼه مـ يمؾقي اًمنميعي واًمؼوكقن
سمجومعي أم درمون اإلؾمالمقي –مجفقريي اًمًقدان سمتؼدير (ممتاز) ؾمـي 1447م وطمصؾ قمغم
درضمي (افدـتوراه) ختصص أصول افػؼه مـ كػس اجلومعي سمتؼدير (ممتاز) (مع افتوصقة
بطباظة افرشافة) ؾمـي 1425م.
* فه من افؽتب وافبحوث:
 2ـ ـمرق شمـػقذ إطمؽوم اًمؼضوئقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي.
 1ـ اًمؼقاقمد إصقًمقي قمـد اإلموم موًمؽ مـ ظمالل يمتوب اعمدوكي اًمؽؼمى – مع شمطٌقؼوت مـ
يمتوب اًمـؽوح( -سمحٌ مؼدم ًمـقؾ درضمي اعموضمًتػم) – دار افـور ادبغ – إردن ،ط:1
1441هـ 2119 -م.
 5ـ احلؽؿ اًمنمقمل سملم (اًمـظريي) و(اًمتطٌقؼ) – دراؾمي أصقًمقي قمغم وقء مؼوصد اًمنميعي
اإلؾمالمقي( .سمحٌ مؼدم ًمـقؾ درضمي اًمديمتقراه) -مطبوع دم مرـز كامء فؾبحوث وافدراشات-
افرياض ،ط1437 :1هـ 2116 -م.
ال وشمػعق ً
 2ـ ومؼف مراشمى إقمعال  ..شملصق ً
ال مطبوع دم وزارة إوؿاف ،افؽويت ،ط:1
1437هـ 2116 -م.
 3ـ مـفٍ اًمـٌل  ذم اإلومتوء دار افؾمفمة – ادـصورة ،مجفورية مرص افعربقة ،ط:1
1441هـ 2119 -م.
4ـ ومؼف اًمديـ واًمتديـ – مطبوع – دم دار افؽتب افعؾؿقة ،بروت ،ط1439 :1هـ -
2118م.
 5ـ كظريي اًمتؽؾقػ سملم ومؼف آؾمتطوقمي وومؼف اًميورة.
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 6ـ إمتوم اًمدرايي ًمؼراء اًمـؼويي ًمإلموم اًمًققـمل حتؼقؼ ودراؾمي وذح سموٓؿمؽماك مع د.
قمٌد اًمؼودر دمهون واًمشقخ مصطػك ؾمؾقخ – مطبوع -دم دار افضقاء – افؽويت ،ط:1
1437هـ 2116 -م.
 7ـ اًمؽػورات  ..أطمؽوم ووقاسمط  -مطبوع -ضؿن إصدار ادراؿبة افثؼاؾقة بندارة مساجد
حماؾظة افػرواكقة – افؽويت ،ط1439 :1هـ 2118 -م.
 24ـ اعمدظمؾ إمم اًمػؼف اإلؾمالمل ــــ ـتاب مؼرر رشؿق ًا ظذ ضالب ـؾقة افسبقة إشاشقة دم
اهلقةة افعامة فؾتعؾقم افتطبقؼي وافتدريب ،دوفة افؽويت ،ضباظة دار افؽتاب احلديث – دوفة
افؽويت ،ط1439 :1هـ 2118 -م.
22ـ ومؼف اًمتقًػم ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي. .شملصق ً
ال وشمطٌقؼ ًو .مطبوع دم وزارة إوؿاف،
افؽويت ،ط1441 :1هـ 2119 -م.
 21ـ قمؾؿ أصقل اًمػؼف  ..وأصمره ذم اًمػفؿ واًمتطٌقؼ.
 25ـ كظريي اًمتدرج ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي.
 22ـ مؼوٓت وظمقاـمر ذم اًمػؽر واًمدقمقة واًمتنميع.
 23ـ رطمقؼ اًمؽؾعات ذم أوضمز اًمعٌورات.
 24ـ اعمـوهٍ اعمعوسة ًمؾػؼف اإلؾمالمل .بحث حمؽم – جمؾة ـؾقة افدراشات افعؾقا – جامعة
افـقؾغ ،افسودان  ،افعدد ( )2/45أؽسطس .2018
 25ـ اًمتلويؾ وأصمره ذم ومفؿ اخلطوب اًمنمقمل – بحث حمؽم – جمؾة ادوضل ،مرـز ادوضل –
أبوطبي.
 26ـ مـفٍ شمطٌقؼ أطمؽوم اًمنميعي اإلؾمالمقي ذم اًمقاىمع اعمعوس.
 27ـ احلؽؿ اًمقوعل  ..دراؾمي أصقًمقي.
 14ـ ىموقمدة ٓ :اضمتفود ذم مقرد اًمـص ..دراؾمي وشمؼقي ًعا بحث حمؽم – جمؾة أداب وافعؾوم
اإلكساكقة – جامعة ادـقا ،افعدد ( ،)78يوفقو .2018
* قمضق هقئي شمدريس مـتدب ذم يمؾقي اًمؽمسمقي إؾموؾمقي ذم اهلقئي اًمعومي ًمؾتعؾقؿ اًمتطٌقؼل
واًمتدريى.
Al.shami2011@hotmail.com
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