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 امللخص
دراؾمي ومؼفقّي :  د اًمـّؽوحأصمر هَمْقبي اًمزوج قمـ زوضمتف ذم ومسخ قمؼ موضوع البحث:

 .مؼوركي

طمؽؿ ـمؾى اًمزوضمي ومسخ قمؼد اًمـّؽوح ذم  اًمبحٌ إمم سمقونهيدف  أهداف البحث:

مـؼطعي ٓ ُيعؾؿ ومقفو طمقوشمف مـ مموشمف، أم همػم  ، ؾمقاء يموكً همقبتفوطمول همقبي اًمزوج قمـف

 مـؼطعي مل شمـؼطع ومقفو أظمبوره.

 .ـبوـملاعمـفٍ آؾمتؼرائل، اًمتحؾقكم، آؾمت  منهج البحث:

 أهم النتائج:
 :مو يكم أّن اًمراضمح ذم طمؽؿ ومسخ قمؼد اًمـؽوح طمول همقبي اًمزوج همقبي مـؼطعي  :أوًل 

قمؼد  . إذا يمون فموهر همقبي اًمزوج اهلالك، ومنّكف حيّؼ ًمزوضمتف اعمطوًمبي سمػسخ1

 .اًمـؽوح

 ّؼ هلو ذًمؽ.اًمسالمي، ومنّكف ٓ حي تف. إذا يمون فموهر همقب2

مو خ قمؼد اًمـؽوح طمول همقبي اًمزوج همقبي همػم مـؼطعي أّن اًمراضمح ذم طمؽؿ ومس :اثنًيا

 يكم:

 .ذم طمول قمدم اًمعذر ًمؾؿرأة اعمطوًمبي سمػسخف . جيقز1

 .اًمعذر اعمطوًمبي سمػسخف ذم طمول رأةًمؾؿ ٓ حيؼ. 2

 اًمبحٌ. اعمسوئؾ اعمعوسة اعمتعؾؼي سمؿقوقع دراؾمي  التوصيات:

      اًمـؽوح. –قمؼد  –ومسخ  –همقبي اًمزوج  –اًمزوضمي  –اًمزوج  الكلمات ادلفتاحية:

 
 

 

 

 

  املقدمة
إّن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكستفديف، وكعقذ سموهلل مـ ذور أكػسـو 
وؾمقئوت أقمامًمـو، مـ هيده اهلل ومال مضّؾ ًمف، ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف، وأؿمفد أن ٓ 

 ف، أّمو سمعد:إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمفد أّن حمؿًدا قمبده ورؾمقًم
إصؾ و اًمعؼقد مـ أهّؿ إمقر اًمتل يعتؿد قمؾقفو اًمـوس ذم طمقوهتؿ اًمدكققيي، ومنن  

 د ضموء إمر سموًمقوموء هبو ذم يمتوب اهلل، ىمولىم، وأن شمؽقن مؾزمي ًمؾؿتعوىمديـ فوومق
: إمر سمقضمقب اًمقوموء  ، وهذا[1]اعموئدة:  َّىق يف ىف يث ىث ُّٱ

ومؾق مل جيى اًمقوموء سمف وٓ آًمتزام آصمور،  قف مـسمام يؽمشّمى قمؾ يتضؿـ آًمتزام سموًمعؼد
 وًمضوقمً مووًمح اًمعبود، ومل يستؼّر اًمتعومؾ سمقـفؿ. ًمف وموئدة، ًسمؿقضمبف عمو يموك

ومـ مجؾي اًمعؼقد اًمتل شمتوػ سموػي اإلًمزام ًمعوىمدهيو: قمؼد اًمـؽوح: ومنن  إصؾ 
ر اعمؽمشمبي قمؾقف، ذم هذا اًمعؼد أن يؽقن مؾزًمو ًمطرومقف، ومهو اًمزوضمون، ومؾزًمو سمؤصمو

 جيى قمغم يمّؾ مـ اًمزوضملم اطمؽمام اًمعؼد اًمذي سمقـفام، وىمد ؾمّؿك اهلل، وواعمتقًمدة مـف
 اًمعؼد سملم اًمزوضملم مقثوىًمو قمؾقًظو، طمقٌ ىمول :يه ُّٱ 
 .[21: ـسوء]اًم َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

ديـ ٓ يتؿؽـ أطمد اعمتعوىمومؼد ، مو يمدي إمم ومسخفو قمؾقفو اًمعؼقد ىمد يطرأإٓ أن  
يستحّؼفو سمؿقضمى اًمعؼد اًمذي شمّؿ سمقـف وسملم مـ احلوقل قمغم مو ًمف مـ طمؼقق 

، وقمـدئٍذ يؿؾؽ هذا اًمطرف ومسخ اًمعؼد، وُيػِؼُد اًمعؼد ىمقة اإلًمزام اًمذي أظمريـ
 يتوػ هبو أصوًمي.

ػل سمعض احلوٓت ىمد يطرأ ؾمبٌى جيعؾ ًمؾزوج ومـ هذه اًمعؼقد: قمؼد اًمـؽوح، وم
د، وهذا اًمسبى ىمد يؽقن حمؾ اشمػوق قمـد اًمػؼفوء، أو اًمزوضمي طمؼ ـمؾى ومسخ اًمعؼ

 ًٓ  ًمالضمتفود واًمـظر. وظموبً  وىمد يؽقن خمتؾًػو ومقف، ممو جيعؾ ذًمؽ جمو
مـ مجؾي أؾمبوب اًمػسخ اعمختؾػ ومقفو: ومسخ قمؼد اًمـؽوح سمسبى همقبي اًمزوج إّن و

قمـ زوضمتف، طمقٌ إن همقوب اًمزوج قمـ زوضمتف يمصّمر سمشؽؾ يمبػم قمغم اًمعالىمي 
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: إمر سمقضمقب اًمقوموء  ، وهذا[1]اعموئدة:  َّىق يف ىف يث ىث ُّٱ
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 غم اعمشوريمي وآىمؽمان وآظمتالط.تل مبـوهو قماًمزوضمقي، اًم
 مشكلة البحث:

 شمؽؿـ مشؽؾي اًمبحٌ ذم اًمتسوؤٓت اًمتوًمقي: 
 همقبي مـؼطعي هؾ شُمعطك اًمزوضمي ظمقور ومسخ قمؼد اًمـؽوح ًمغقوب زوضمفو قمـفو أوًل:

 ؟ٓ ُيعؾؿ ومقفو طموًمف أهق طمل أم مّقً
همقبي همػم ضمفو قمـفو خ قمؼد اًمـؽوح ًمغقوب زوهؾ شُمعطك اًمزوضمي ظمقور ومس  اثنًيا:
  عرف ومقفو طمقوة اًمزوج وطموًمف؟شمُ  مـؼطعي

 أهداف البحث:
ٓت مـ ظمالل دراؾمي ومؼفّقي هيدف هذا اًمبحٌ إمم اإلضموسمي قمـ هذه اًمتسوؤ

، ع سمقون اًمراضمح مـفو وؾمبى اًمؽمضمقحسملم اعمذاهى اًمػؼفّقي اعمعتؿدة، م ًمؾؿسلًمتلم
 وذًمؽ يمام يكم:

همقبي اًمـؽوح ًمغقوب زوضمفو قمـفو اًمزوضمي ومسخ قمؼد  سمقون طمؽؿ ـمؾى أوًل:
 مـؼطعي.
همقبي همػم اًمزوضمي ومسخ قمؼد اًمـؽوح ًمغقوب زوضمفو قمـفو  سمقون طمؽؿ ـمؾى  اثنًيا:
  مـؼطعي.

 منهج البحث:
، طمقٌ إّن (3) ، آؾمتـبوـمل(2) ، اًمتحؾقكم(1) اشمبعً ذم سمحثل اعمـفٍ آؾمتؼرائل

اؾمتؼراء مو  يؼتيض أصمر همقبي اًمزوج قمـ زوضمتف ذم ومسخ قمؼد اًمـؽوحاؾمتخالص 

                                       
اعمـفٍ آؾمتؼرائل: هق مو يؼقم قمغم اًمتتبع ٕمقر ضمزئقي، مستعوًكو قمغم ذًمؽ سموعمالطمظي واًمتجرسمي واومؽماض (1) 

 (.1/178اًمػروض: ٓؾمتـتوج أطمؽوم قمومي مـفو. اكظر: اًمبحٌ اًمعؾؿل، قمبد اًمعزيز اًمرسمقعي )
ي شمػؽقًؽو أو شمريمقًبو أو شمؼقياًم. اكظر: اعمـفٍ اًمتحؾقكم: هق مو يؼقم قمغم دراؾمي اإلؿمؽوٓت اًمعؾؿقي اعمختؾػ(2) 

 (.95صأسمجديوت اًمبحٌ ذم اًمعؾقم اًمنمقمقي، ومريد إكووري )
اعمـفٍ آؾمتـبوـمل: هق مو يؼقم قمغم اًمتلمؾ ذم أمقر ضمزئقي صموسمتي: ٓؾمتـتوج أطمؽوم مـفو. اكظر: اعمرضمع (3) 

 اًمسوسمؼ.
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ضموءت سمف اًمـوقص اًمنمقمّقي، ومو أورده اًمػؼفوء ذم هذا اًمبوب، صمؿ حتؾقؾ وشمعؾقؾ مو 
شمّؿ اؾمتؼراؤه، صمؿ آؾمتـبوط وآؾمتـتوج اًمؼوئؿ قمغم اظمتزال معوين اًمـوقص ًمؾتقصؾ 

وذًمؽ وومؼ اعمـفجقي اعمتبعي ذم  هذه اًمغقبي وأصمرهو ذم ومسخ قمؼد اًمـؽوح،ًمبقون طمؽؿ 
 وذًمؽ سموشمبوع اخلطقات أشمقي:اًمبحقث اًمعؾؿقي، 

 حترير حمّؾ اًمـزاع ذم اعمسلًمي.  -1
ذيمر أىمقال اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي، وذًمؽ سمذيمر ىمقل اجلؿفقر مـ إئؿي إرسمعي   -2

واًمظوهريي طمسى اًمؽمشمقى اًمزمـل، صمؿ ىمقل مـ ظموًمػفؿ مـفؿ أو مـ همػمهؿ، مع ذيمر 
ر أىمقال سمعض أهؾ اًمعؾؿ مـ ىمول هبذه إىمقال مـ اًموحوسمي واًمتوسمعلم، وأطمقوًكو أذيم

 إذا ظموًمػقا إئؿي إرسمعي واًمظوهريي.
ذيمر أدًّمي اًمػؼفوء ٕىمقاهلؿ ومـوىمشتفو، صمؿ سمقون اًمؼقل اًمّراضمح مع ؾمبى   -3

 اًمؽّمضمقح.
 قمزو أيوت إمم ؾمقرهو وأرىمومفو مع يمتوسمتفو سموًمرؾمؿ اًمعثامين.  -4
وًمعزو قمزو إطموديٌ إمم مظوّّنو، ومام يمون مـفو ذم اًموحقحلم ايمتػقً سم  -5

 إًمقفام، ومو يمون ذم همػممهو اضمتفدت ذم قمزوه وشمسطػم طمؽؿ اًمعؾامء قمؾقف.
 قمزو أراء اًمػؼفقي عمظوّنو مـ يمتى اًمػؼفوء اعمعتؿدة ذم يمؾ مذهى.  -6
ذيمر شمرمجي مقضمزة ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ ذم اًمبحٌ، سموؾمتثـوء اًموحوسمي   -7

 وإئؿي إرسمعي.
 قح.اًمتعريػ سموعموطؾحوت اًمتل حتتوج إمم شمقو  -8
ووع مو شمؿ كؼؾف سموًمـص سملم قمالمتل شمـوقص وأمو مو شمٍمومً ومقف وملطمقؾ   -9

 قمؾقف سمؾػظ اكظر.
 خطة البحث:

وىمد اىمته اًمبحٌ ذم هذا اجلوكى أن يؽقن ذم مؼدمي، وصمالصمي مبوطمٌ، وظمومتي، 
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 قمغم اًمـحق أيت:
  وومقف مطوًمى:  ادلبحث األول: التعريف ابدلصطلحات الواردة يف البحث؛

 : معـك اًمَغْقَبي ًمغي واصطالطًمو.اعمطؾى إول
 اعمطؾى اًمثوين: معـك اًمزوج ًمغي واصطالطًمو.

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: معـك اًمػسخ ًمغي واصطالطًمو.
 اعمطؾى اًمراسمع: معـك اًمعؼد ًمغي واصطالطًمو.

 اعمطؾى اخلومس: معـك اًمـؽوح ًمغي واصطالطًمو.
  ومقف مطوًمى:و::  فسخ عقد النكاح يفاين: أثر غيبة الزوج ادلنقطعة ادلبحث الث

 اعمطؾى إول: أىمقال اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي.
 اعمطؾى اًمثوين: أدًّمي اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي ومـوىمشتفو.

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: اًمراضمح مـ إىمقال وؾمبى اًمؽمضمقح.
  وومقف مطوًمى:  فسخ عقد النكاح؛ يفنقطعة : أثر غيبة الزوج غًن ادللثادلبحث الثا

 سلًمي.اعمطؾى إول: أىمقال اًمػؼفوء ذم اعم
 اعمطؾى اًمثوين: أدًّمي اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي ومـوىمشتفو.

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: اًمراضمح مـ إىمقال وؾمبى اًمؽمضمقح.
 .واًمتقصقوت : وومقفو أهؿ اًمـتوئٍاخلادتة

ـْ وراء اًمؼود، وأؾملل اهلل شمعومم أن جيعؾ هذا اًمعؿؾ ظموًمًو  ًمقضمفف  وواهلل ِم
 اًمؽريؿ، إكف ؾمؿقع قمؾقؿ. 

 
 

 

 

 

 
 املبحح األول:

 التعريف باملصطلحات الواردة يف البحح
 واصطالًحا: ادلطلب األول: معىن الغيبة لغةً 

و قوسمً وهمِ  قبيً و وهمَ ء يغقى همقبً اًمٌّم  ومعـوهو: اًمبعد، يؼول: هموَب  ،مودر هموب لغًة: يبةالغ  
  . (1)يؼول: هموسمً اًمشؿس إذا شمقارت قمـ اًمعلم ،ستعؿؾ سمؿعـك اًمتقاريد، وشمُ عُ أي سمَ 
واًمَغْقى َأْيًضو مو هموب قمـ  ،اًمَغْقى: يمؾُّ مو هموب قمـْؽ» :(2)ول اسمـ مـظقرىم

اًل ذم اًم ـَ و، ُؼُؾقِب اًمُعُققن، وإن يمون حُمَو  ضُمُؾ هَمْقًبو وَمِغقًبو  ،شَمَغق َى: سَمَط وهَموَب اًمر 
 .(3)شسَمونَ  وشَمَغق َى: ؾموومر، أو

 .ًمؾغقيقمـ اعمعـك ا معـوهو آصطالطمل ٓ خيرج الغ يبة اصطالًحا:

 ادلطلب الثاين: معىن الزوج لغة واصطالًحا:
 يل ىل مل خل ُّٱ: اًمػرد اًمذي ًمف ىمريـ، ىمول   الزوج لغًة:
ومؽؾ مـفام زوج، وموًمرضمؾ زوج اعمرأة، وهل زوضمف، يمام ذم ىمقًمف ،  [45: ـجؿ]اًمٱَّ جم
 :و: هل زوضمتف، وٓ ويؼول أيًض ، [37: طمزاب]إٱَّ زئ رئ ّٰ ُّٱ

  .(4): زوضمون، واًمزوج ذم احلسوب مو يـؼسؿ سمؿتسوويلميؼول ًمالصمـلم: زوج، إكام يؼول
 .(5) سمعؾ اعمرأة  الزوج اصطالًحا:

                                       
(، 236 /3ـ ضمقاهر اًمؼومقس، اًمزسمقدي )(، شموج اًمعروس م125 /2اًمؼومقس اعمحقط، اًمػػموزآسمودي ) (1)

 (.55 /2) اعموبوح اعمـػم، اًمػققمل
هق حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمكم أسمق اًمػضؾ مجول اًمديـ اسمـ مـظقر إكووري اًمرويػعل إومريؼل، أديى وممّرخ وقمومل  (2)

. اكظر: ـه711قموم  مٍم ، شمقذم ذمًمسون اًمعرب ذم اًمػؼف اإلؾمالمل واًمؾغي اًمعرسمقي، ومـ أؿمفر ممًّمػوشمف معجؿ
 (.108 /7) ًمزريمكما ،(، إقمالم137-136 /2) ، اًمسققـملسمغقي اًمققموة ذم ـمبؼوت اًمؾغقيلم واًمـحوة

 (.46-45 /11) ، اسمـ مـظقرًمسون اًمعرب (3)
ـ ومورس، مؼويقس اًمؾغي (4) ـ مـظقر(، ًمسون اًمعرب234 /1) ، اًمػققمل، اعموبوح اعمـػم(231 /2) اسم  (.315 /3) ، اسم
 .(60 /22) اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي (5)



د. جمال شاكر يوسف أثر َغْيبة الزوج عن زوجته في فسخ عقد الّنكاح: دراسة فقهّية مقارنة

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

297

 

 

 
 املبحح األول:

 التعريف باملصطلحات الواردة يف البحح
 واصطالًحا: ادلطلب األول: معىن الغيبة لغةً 

و قوسمً وهمِ  قبيً و وهمَ ء يغقى همقبً اًمٌّم  ومعـوهو: اًمبعد، يؼول: هموَب  ،مودر هموب لغًة: يبةالغ  
  . (1)يؼول: هموسمً اًمشؿس إذا شمقارت قمـ اًمعلم ،ستعؿؾ سمؿعـك اًمتقاريد، وشمُ عُ أي سمَ 
واًمَغْقى َأْيًضو مو هموب قمـ  ،اًمَغْقى: يمؾُّ مو هموب قمـْؽ» :(2)ول اسمـ مـظقرىم

اًل ذم اًم ـَ و، ُؼُؾقِب اًمُعُققن، وإن يمون حُمَو  ضُمُؾ هَمْقًبو وَمِغقًبو  ،شَمَغق َى: سَمَط وهَموَب اًمر 
 .(3)شسَمونَ  وشَمَغق َى: ؾموومر، أو

 .ًمؾغقيقمـ اعمعـك ا معـوهو آصطالطمل ٓ خيرج الغ يبة اصطالًحا:

 ادلطلب الثاين: معىن الزوج لغة واصطالًحا:
 يل ىل مل خل ُّٱ: اًمػرد اًمذي ًمف ىمريـ، ىمول   الزوج لغًة:
ومؽؾ مـفام زوج، وموًمرضمؾ زوج اعمرأة، وهل زوضمف، يمام ذم ىمقًمف ،  [45: ـجؿ]اًمٱَّ جم
 :و: هل زوضمتف، وٓ ويؼول أيًض ، [37: طمزاب]إٱَّ زئ رئ ّٰ ُّٱ

  .(4): زوضمون، واًمزوج ذم احلسوب مو يـؼسؿ سمؿتسوويلميؼول ًمالصمـلم: زوج، إكام يؼول
 .(5) سمعؾ اعمرأة  الزوج اصطالًحا:

                                       
(، 236 /3ـ ضمقاهر اًمؼومقس، اًمزسمقدي )(، شموج اًمعروس م125 /2اًمؼومقس اعمحقط، اًمػػموزآسمودي ) (1)

 (.55 /2) اعموبوح اعمـػم، اًمػققمل
هق حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمكم أسمق اًمػضؾ مجول اًمديـ اسمـ مـظقر إكووري اًمرويػعل إومريؼل، أديى وممّرخ وقمومل  (2)

. اكظر: ـه711قموم  مٍم ، شمقذم ذمًمسون اًمعرب ذم اًمػؼف اإلؾمالمل واًمؾغي اًمعرسمقي، ومـ أؿمفر ممًّمػوشمف معجؿ
 (.108 /7) ًمزريمكما ،(، إقمالم137-136 /2) ، اًمسققـملسمغقي اًمققموة ذم ـمبؼوت اًمؾغقيلم واًمـحوة

 (.46-45 /11) ، اسمـ مـظقرًمسون اًمعرب (3)
ـ ومورس، مؼويقس اًمؾغي (4) ـ مـظقر(، ًمسون اًمعرب234 /1) ، اًمػققمل، اعموبوح اعمـػم(231 /2) اسم  (.315 /3) ، اسم
 .(60 /22) اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي (5)
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 واصطالًحا: ادلطلب الثالث: معىن الفسخ لغةً 
 و، وهق مودر ومسَخ اًمٌمء َيػسخُف ومسخً (1)كؼض اًمٌمء ورومعف  الفسخ لغًة:

 .(3)د: رومعتف، وومسخ اًمرأي: ومسو، وومسخً اًمعؼد ومسخً (2)وموكػسخ: أي كؼضف وموكتؼض
ٓ خيرج اًمػسخ ذم معـوه آصطالطمل قمـ معـوه اًمؾغقّي،   :االفسخ اصطالحً 

ًمؾعؼد اعمؼمم، وهدًمو ًممصمور اًمتل  ووذًمؽ أن  طمؼقؼي اًمػسخ قمـد اًمػؼفوء شمتضؿـ كؼًض 
 يموكً ىمد شمرشمبً قمؾقف. 

وىمد شمـققمً قمبورات اًمػؼفوء ذم سمقون معـك اًمػسخ، إٓ أّّنو ٓ خترج قمـ اعمعـك 
مـ سمقون عمعـك اًمػسخ  (4)ه، ومـفو قمغم ؾمبقؾ اعمثول: مو أورده اًمزيؾعّل اًمذي ىمدمـو

ىمؾى يمؾ واطمد مـ » :(6)، وشمعريػ اًمؼراذم(5)شرومع اًمعؼد مـ إصؾ»سمؼقًمف: 
 .(9)شرومع اًمعؼد مـ طمقـف» :(8)، واًمـقوي (7)شولم ًمووطمبفقَ اًمعِ 

                                       
 مودة: ومسخ. (.231 /2) ، اسمـ ومورسمؼويقس اًمؾغي (1)
 .(45 /3) ، اسمـ مـظقرًمسون اًمعرب (2)
سمـ ا ،ًمسون اًمعرب (،236 /3) ًمزسمقدي، ا(، شموج اًمعروس125 /2ًمػػموزآسمودي )ا ،اًمؼومقس اعمحقط (3)

 (.45 /3) مـظقر
اًمزيؾعّل: هق اإلموم قمثامن سمـ قمكم سمـ حيقك اًمزيؾعّل احلـػل، مـ يمبور أئؿي احلـػقي، ضمؾس ذم مٍم ًمؾتدريس  (4)

ًمػتقى وكنم اًمػؼف، وموكتػع سمف اًمـوس، وُأمجَِع قمغم ضمالًمتف وإمومتف، مـ ممًمػوشمف: شمبقلم احلؼوئؼ ذح يمـز وا
 (.210 /4ًمزريمكم )ا ،(، إقمالم258 /3اسمـ طمجر ) ،هـ. يـظر: اًمدرر اًمؽومـي743ؾمـي  اًمدىموئؼ، شمقذم

 (.197 /4) ًمزيؾعلا ،شمبقلم احلؼوئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ (5)
هق اإلموم أمحد سمـ إدريس سمـ قمبد اًمرطمقؿ سمـ قمبد اهلل اًموـفوضمل اعموًمؽل، اعمعروف سموًمؼراذم، اًمػؼقف اًمؼراذّم:  (6)

د، ًمف ممًمػوت يمثػمة، مـفو: اًمػروق، اًمعؼد اعمـظقم ذم اخلوقص واًمعؿقم، شمقذم ؾمـي  هـ. 684إصقزم اعمؼعِّ
 (.188) اعموًمؽقي، خمؾقفذم ـمبؼوت  (، ؿمجرة اًمـقر اًمزيمقي62) ، اسمـ ومرطمقنيـظر: اًمديبوج اعمذهى

  (.1085 /3) ًمؼراذم، اأكقار اًمؼموق ذم أكقاء اًمػروق (7)
ا ذم ـمؾى اًمعؾؿ  (8) دًّ اًمـقوي: هق اإلموم حمل اًمديـ أسمق زيمريو حيقك سمـ ذف سمـ مري اًمشوومعل، قموش طمقوشمف جُمِ

ًٓ ذم اًموالح واًمقرع ، مـ ممًمػوشمف: ذح وشمعؾقؿف، وشموـقػ اًمؽتى واعممًمػوت اجلؾقؾي اًمـوومعي، ويمون مثو
(، اًمبدايي 89) ًمسبؽل، ايـظر: ـمبؼوت اًمشوومعقي هـ.676صحقح مسؾؿ، رووي اًمطوًمبلم، شمقذم ؾمـي 

 (.278 /13)  اسمـ يمثػم ،واًمـفويي
 (.4647 /9) ًمـقويا ،رووي اًمطوًمبلم وقمؿدة اعمػتلم (9)

 

 

، ُيؼوُد سمف ومجقع اًمتعوريػ أكػي اًمذيمر متؼورسمي اعمعـك، وموًمػسخ اكحالل اًمعؼد
طمؾ اًمراسمطي اًمعؼديي، اًمتل دمؿع اعمتعوىمديـ، وإزاًمي يمؾ آصمورهو، سمحقٌ يوبح اًمعؼد 

 يملّكف مل يؽـ، واًمعقدة إمم إصؾ ىمبؾ إسمرام اًمعؼد. ومـعدمً 

 ادلطلب الرابع: معىن العقد لغة واصطالًحا:
ؾ بْ احلَ  ؼدقم»ىمول ذم شموج اًمعروس:  .اًمرسمط واًمشد واًمضامن واًمعفد  العقد لغًة:

ه اقَمْؼدً  واًمَبْقَع واًمَعْفد َيْعِؼُده كقاِع اًمُعُؼقِد مـ اًمبقققموِت أ. صمؿ اؾمُتعؿؾ ذم وموكعَؼد: ؿَمد 
 .(1)شواًمُعُؼقد وهمػمهو صمؿ اؾمُتْعِؿؾ ذم اًمتوؿقؿ وآقمتؼوِد اجلَوزمِ 

دهتو ىمقؾ: قمؼدت اًمبقع وكحقه، وقمؼدت اًمقؿلم وقمؼّ »: اعمـػم وذم اعموبوح
قمغم يمذا، وقمؼدشمف قمؾقف سمؿعـك: قموهدشمف، ومعؼد اًمٌمء سموًمتشديد شمقيمقد، وقموىمدشمف 

 ،مثؾ جمؾس: مقوع قمؼده، وقمؼدة اًمـؽوح وهمػمه: إطمؽومف وإسمرامف، واجلؿع قمؼقد
وىمقًمف  ،[1 :وئدة]اعم َّىق يف ىف يث ىثُّ :ومـف ىمقًمف 
: أي: أطمؽومف، واعمعـك: ٓ ،  [235ًمبؼرة: ]ا َّ ىف يث ىث نث ُّٱ

 . (2)ششمعزمقا قمغم قمؼدة اًمـؽوح ذم زمون اًمعدة
، (3)يطؾؼ قمغم مو يـشل قمـ إرادشملم ًمظفقر أصمره اًمنمقمل ذم اعمحؾ  العقد اصطالًحا:
ارشمبوط اإلجيوب سموًمؼبقل آًمتزامل يمعؼد اًمبقع واًمـؽوح »سملّكف:  (4)وىمد قمّرومف اًمزريمٌم

 .(5)شوهمػممهو

                                       
 (.132 /1) ًمزسمقدي، اشموج اًمعروس (1)
 (.231 /1) ، اًمػققملاعموبوح اعمـػم (2)
 (.199 /30) اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي (3)
اًمزريمٌم: هق سمدر اًمديـ حمؿد سمـ هبودر سمـ قمبد اهلل، أسمق قمبد اهلل اًمزريمٌم، أظمذ قمـ اًمشقخلم مجول اًمّديـ  (4)

اإلؾمـقي، وهاج اًمّديـ اًمبؾؼقـل، يمون ومؼقًفو، أصقًمًقو، أديًبو، وموواًل ذم مجقع ذًمؽ، ودّرس وأومتك، ًمف 
(، ؾمػم أقمالم 572/ 8) ، اسمـ اًمعامدهـ. ؿمذرات اًمذهى 794 قمدة ومـقن، شمقذم ؾمـي شمووكقػ يمثػمة ذم

 (.9/376ًمذهبل )ا ،اًمـبالء
 (.344 /2) ، اًمزريمٌماعمـثقر ذم اًمؼقاقمد (5)
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، ُيؼوُد سمف ومجقع اًمتعوريػ أكػي اًمذيمر متؼورسمي اعمعـك، وموًمػسخ اكحالل اًمعؼد
طمؾ اًمراسمطي اًمعؼديي، اًمتل دمؿع اعمتعوىمديـ، وإزاًمي يمؾ آصمورهو، سمحقٌ يوبح اًمعؼد 

 يملّكف مل يؽـ، واًمعقدة إمم إصؾ ىمبؾ إسمرام اًمعؼد. ومـعدمً 

 ادلطلب الرابع: معىن العقد لغة واصطالًحا:
ؾ بْ احلَ  ؼدقم»ىمول ذم شموج اًمعروس:  .اًمرسمط واًمشد واًمضامن واًمعفد  العقد لغًة:

ه اقَمْؼدً  واًمَبْقَع واًمَعْفد َيْعِؼُده كقاِع اًمُعُؼقِد مـ اًمبقققموِت أ. صمؿ اؾمُتعؿؾ ذم وموكعَؼد: ؿَمد 
 .(1)شواًمُعُؼقد وهمػمهو صمؿ اؾمُتْعِؿؾ ذم اًمتوؿقؿ وآقمتؼوِد اجلَوزمِ 

دهتو ىمقؾ: قمؼدت اًمبقع وكحقه، وقمؼدت اًمقؿلم وقمؼّ »: اعمـػم وذم اعموبوح
قمغم يمذا، وقمؼدشمف قمؾقف سمؿعـك: قموهدشمف، ومعؼد اًمٌمء سموًمتشديد شمقيمقد، وقموىمدشمف 

 ،مثؾ جمؾس: مقوع قمؼده، وقمؼدة اًمـؽوح وهمػمه: إطمؽومف وإسمرامف، واجلؿع قمؼقد
وىمقًمف  ،[1 :وئدة]اعم َّىق يف ىف يث ىثُّ :ومـف ىمقًمف 
: أي: أطمؽومف، واعمعـك: ٓ ،  [235ًمبؼرة: ]ا َّ ىف يث ىث نث ُّٱ

 . (2)ششمعزمقا قمغم قمؼدة اًمـؽوح ذم زمون اًمعدة
، (3)يطؾؼ قمغم مو يـشل قمـ إرادشملم ًمظفقر أصمره اًمنمقمل ذم اعمحؾ  العقد اصطالًحا:
ارشمبوط اإلجيوب سموًمؼبقل آًمتزامل يمعؼد اًمبقع واًمـؽوح »سملّكف:  (4)وىمد قمّرومف اًمزريمٌم

 .(5)شوهمػممهو

                                       
 (.132 /1) ًمزسمقدي، اشموج اًمعروس (1)
 (.231 /1) ، اًمػققملاعموبوح اعمـػم (2)
 (.199 /30) اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي (3)
اًمزريمٌم: هق سمدر اًمديـ حمؿد سمـ هبودر سمـ قمبد اهلل، أسمق قمبد اهلل اًمزريمٌم، أظمذ قمـ اًمشقخلم مجول اًمّديـ  (4)

اإلؾمـقي، وهاج اًمّديـ اًمبؾؼقـل، يمون ومؼقًفو، أصقًمًقو، أديًبو، وموواًل ذم مجقع ذًمؽ، ودّرس وأومتك، ًمف 
(، ؾمػم أقمالم 572/ 8) ، اسمـ اًمعامدهـ. ؿمذرات اًمذهى 794 قمدة ومـقن، شمقذم ؾمـي شمووكقػ يمثػمة ذم

 (.9/376ًمذهبل )ا ،اًمـبالء
 (.344 /2) ، اًمزريمٌماعمـثقر ذم اًمؼقاقمد (5)
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 واصطالًحا: ادلطلب اخلامس: معىن النكاح لغةً 
: شمـويمحً إؿمجور: أي: اكضؿ سمعضفو اًمضؿ واًمتداظمؾ، ومـف ىمقهلؿ :النكاح لغةً 

، وؾمؿل سموًمعؼد: ٕكف ؾمببف: أي: ويسؿك سمف اًمعؼد اًمقطءإمم سمعض، ويمثر اؾمتعامًمف ذم
 .(1)جموًزا: ًمؽقكف ؾمبًبو ًمف

ؽ اعمتعي ىموًدا، سملم رضمؾ قمؼد اًمتزويٍ: أي: قمؼد يػقد مؾ ::طالًحاالنكاح اص
  ..وامرأة مـ همػم موكع ذقمل

 
 
 

 

                                       
اسمـ ، ًمسون اًمعرب (،256 /4) ًمزسمقديا ،(، شموج اًمعروس225 /3) ًمػػموزآسموديا ،اعمحقط اًمؼومقس اكظر: (1)

 (.115 /4) مـظقر



د. جمال شاكر يوسف أثر َغْيبة الزوج عن زوجته في فسخ عقد الّنكاح: دراسة فقهّية مقارنة

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

301

 

 

 
 املبحح الجاني:

 فصخ عقد النكاح أثر غيبة السوج املنقطعة يف
ىمد يغقى اًمزوج قمـ زوضمتف همقبي ٓ ُيعؾؿ ومقفو أهق طمّل أم مّقً، وىمد شمؽقن همقبتف 

طمول ؾمؾؿ، وهذه  ذم دار طمرب أو دار إؾمالم، وىمد شمؽقن همقبتف ذم طمول طمرب أو
اًمغقبي ُيسّؿقفو اًمػؼفوء اًمغقبي اعمـؼطعي، ّٕن أظمبور اًمزوج ىمد اكؼطعً قمـ زوضمتف، ومال 

 شمدري قمـف ؿمقًئو.
ومنذا هموب اًمزوج قمـ زوضمتف همقبي مـؼطعي، هؾ حيّؼ هلو أن شمطوًمى سمػسخ قمؼد 

 اًمـّؽوح واًمتحّؾؾ مـ قمفدشمف أم ٓ حيّؼ هلو ذًمؽ؟
وؾمـعرض أىمقاهلؿ وأدًّمتفؿ وكـوىمشفو وكبلّم ، ء ذم هذه اعمسلًمياظمتؾػ اًمػؼفو

 اًمّراضمح مـفو مـ ظمالل اعمطوًمى اًمّتوًمقي:
 أقوال الفقهاء يف ادلسألة ادلطلب األول:

اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم طمؽؿ ـمؾى اعمرأة سمػسخ قمؼد اًمـؽوح إن هموب قمـفو زوضمفو 
 قمغم صمالصمي أىمقال: همقبي مـؼطعي

ؼد اًمـّؽوح مـ زوضمفو ذم طمول ٓ جيقز ًمؾؿرأة أن شمطوًمى سمػسخ قم القول األول:
همقوسمف قمـفو همقبي مـؼطعي، ؾمقاء يموكً همقبتف ذم دار طمرب أم ؾمؾؿ، وؾمقاء يموكً همقبتف 

، واًمشوومعّقي ذم (1)فموهرهو اًمسالمي أم فموهرهو اهلالك، وهذا مذهى احلـػّقي 
 .(3)، واًمظوهرّيي (2)اجلديد

                                       
، (، اًمعـويي ذح اهلدايي145 /6) ، اسمـ اهلامم(، ومتح اًمؼدير196 /6) ًمؽوؾموينا ،ظر: سمدائع اًموـوئعاك (1)

(، 295 /4) (، طموؿمقي اسمـ قموسمديـ178-175 /5)، اسمـ كجقؿ (، اًمبحر اًمرائؼ146-145 /6ًمبوسمريت )ا
 (.311 /3) ًمزيؾعلا ،شمبقلم احلؼوئؼ

(، أؾمـك اعمطوًمى ذح روض 146 /2ًمشػمازي )، افّذب(، اعم97 /5ًمنمسمقـل )، ااكظر: مغـل اعمحتوج (2)
 (.253 /8) اسمـ طمجر اهلقتؿل، (، حتػي اعمـفوج400 /3) زيمريو إكووري ،اًمطوًمى

 (.316 /9) اسمـ طمزم ،اكظر: اعمحغّم  (3)
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 .(1)شميض أرسمع ؾمـلموٓ يػرق سمقـف وسمقـفو وًمق سمعد »: طموؿمقي اسمـ قموسمديـضموء ذم 
زوضمي اعمػؼقد اعمتقهؿ مقشمف ٓ شمتزوج همػمه طمتك يتحؼؼ » وىمول ذم أؾمـك اعمطوًمى:

وًمق طمؽؿ طمويمؿ سمـؽوطمفو ىمبؾ حتؼؼ  ،مقشمف أو ـمالىمف وشمعتد -أي يثبً سمعدًملم-
 .(2)شاحلؽؿ سمؿقشمف كؼض

ذم سمالد  ذهبقا إمم أّكف ُيػّرق ذم همقبي اًمزوج اعمـؼطعي سملم مو إذا يموكً القول الثّاين:
اإلؾمالم أو ذم سمالد اًمعدو، وسملم مو إذا يموكً همقبتف ذم طموًمي ؾمؾؿ أو طموًمي طمرب، 

 وسمقون ذًمؽ يمام يكم:
إذا يموكً همقبتف ذم طموًمي اًمسؾؿ ذم سمالد اإلؾمالم ومنّكف ٓ دمقز اعمطوًمبي سمػسخ  -1

قمؼد اًمـؽوح، وٓ أصمر هلذه اًمغقبي إٓ سمعد أن شمـتظر اعمرأة أرسمع ؾمـقات، ومنذا مضً 
ٕرسمع ؾمـقات ومنّكف ُيرومع إمر إمم اًمؼويض ومَقحؽؿ سمؿقشمف، ويـػسخ قمؼد اًمـؽوح، ا

 وشمعتّد اًمزوضمي قمّدة ووموة سمعد هذا احلؽؿ.
إذا يموكً همقبتف أو ومؼده ذم دار احلرب ومنّكف ٓ يـػسخ قمؼد اًمـّؽوح إٓ سموكؼضوء  -2

، (3)ؾ: مئيمّدة اًمتعؿػم، واًمتل هل: ؾمبعقن ؾمـي، وىمقؾ: صمامكقن، وىمقؾ: شمسعقن، وىمق
واًمسبى ذم وضمقب اكتظوره هذه اعمّدة هق أّكف يتعّذر اًمؽشػ قمـف ذم هذه احلوًمي، ومنذا 

 مضً شمؾؽ اعمّدة طُمؽؿ سمؿقشمف، واكػسخ قمؼد اًمـّؽوح سمحؽؿ اًمؼضوء.
إذا يموكً همقبتف كتقجي معؽمك سملم اعمسؾؿلم، ُيػسخ قمـدئذ اًمـّؽوح سموكػوول  -3

 ي اًمبّقـي قمغم أّكف طمرض اعمعريمي صمّؿ ظمػل أمره ومقفو.اًمّوّػلم واكتفوء اعمعريمي ذيطي إىموم
إذا يموكً شمؾؽ اًمغقبي ذم ىمتول سملم اعمسؾؿلم واًمؽّػور ومال أصمر هلو إٓ سمعد ميّض  -4

ؾمـي يموئـي سمعد اًمبحٌ قمـف، إذ ُيػسخ اًمـّؽوح سمعدهو سمحؽؿ اًمؼضوء إذا ـمؾبً اًمزوضمي 
 ذًمؽ.

                                       
 (.295 /4) طموؿمقي اسمـ قموسمديـ( 1)
 (.400 /3) زيمريو إكووري، أؾمـك اعمطوًمى ذح روض اًمطوًمى (2)
 (.39 /2) ، اسمـ رؿمد(، سمدايي اعمجتفد505 /5) ، اعمقاقاًمتوج واإليمؾقؾاكظر: ( 3)
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واًمسعول وكحقمهو، ومنن إذا ومؼد اًمزوج ذم جموقمي أو وسموء يمؿرض اًمطوقمقن  -5
 ًمؾزوضمي رومع أمرهو ًمؾؼويض، وحيؽؿ سموكػسوخ قمؼد اًمـؽوح، وقمؾقفو أن شمعتّد قمّدة ووموة.

، وىمد واومؼفؿ اًمشوومعّقي ذم مذهبفؿ (1) وهذا اًمتػوقؾ هق مذهى اعموًمؽّقي
ذم احلوًمي إومم، ومرأوا أّكف جيقز ًمؾزوضمي اعمطوًمبي سموًمػسخ سمعد أن شمؽمسّمص ( 2)اًمؼديؿ

 مـ وىمً اكؼطوع ظمؼمه. أرسمع ؾمـلم
مّقز أصحوب هذا اًمؼقل سملم أن يؽقن فموهر همقبي اًمزوج اًمسالمي،   القول الثالث:

 وسملم أن يؽقن فموهرهو اهلالك، وسمقون ذًمؽ يمام يكم:
إذا يمون فموهرهو اًمسالمي يمسػر دمورة ذم سمؾد آمـ، ويمطؾى اًمعؾؿ أو اًمسقوطمي  -1

ؽوح، وٓ جيقز ًمؾؼويض احلؽؿ سمػسخف ذم سمؾد آمـ، ومنّكف ٓ أصمر ًمذًمؽ ذم ومسخ قمؼد اًمـّ 
 طمتك يثبً مقت اًمزوج ىمطًعو.

أّمو إذا يمون فموهر همقبتف اهلالك، يملن يسوومر إمم سمؾد همػم آمـ، ومنّن اًمقاضمى قمغم  -2
اًمزوضمي أن شمؽمسّمص أرسمع ؾمـلم، ومنذا اكؼضً شمرومع أمرهو ًمؾؼويض، وحيؽؿ سمػسخ قمؼد 

 يض.اًمـّؽوح، وشمعتّد اًمزوضمي قمّدة ووموة سمعد طمؽؿ اًمؼو
 .(3)وهذا مذهى احلـوسمؾي 

امرأة اعمػؼقد اًمذي اكؼطع ظمؼمه ًمغقبي فموهرهو اهلالك، يموًمذي »: اإلكووفىمول ذم  
يػؼد مـ سملم أهؾف، أو ذم مػوزة، أو سملم اًموػلم إذا ىمتؾ ىمقم، أو مـ همرق مريمبف وكحق 

 .(4)شهذا اعمذهى ،ومنّنو شمؽمسمص أرسمع ؾمـلم، صمؿ شمعتد ًمؾقوموة ،ذًمؽ

                                       
(، مقاهى اجلؾقؾ 40-39 /2) اسمـ رؿمد، (، سمدايي اعمجتفد506-505 /5) ، اعمقاقاكظر: اًمتوج واإليمؾقؾ (1)

 (.479 /2) (، طموؿمقي اًمدؾمقىمل162 /4) ، احلطوبظمؾقؾ ذم ذح خمتٍم
-505 /3) ، اًمنمسمقـل(، مغـل اعمحتوج146 /2) ، اًمشػمازيفّذب(، اعم168 /6) ، اًمشوومعلاكظر: إم (2)

506.) 
، (، ذح مـتفك اإلرادات294 /9عمرداوي )، ا(، اإلكووف423 /5ًمبفقيت )ا، اكظر: يمشوف اًمؼـوع (3)

 (.106 /8) اسمـ ىمدامي، ا(، اعمغـل197 /3ًمبفقيت )ا
 (.294 /9) عمرداوي، ااإلكووف( 4)
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 ؾ ظمالف اًمػؼفوء ذم ىمقًملم:ويؿؽـ أن ُكجؿِ 

ٓ يـػسخ قمؼد اًمـؽوح ذم طمول همقبي اًمزوج مطؾًؼو، ؾمقاء يموكً  القول األول:

همقبتف فموهرهو اًمسالمي أم اهلالك، وهذا مذهى احلـػّقي واًمشوومعّقي ذم اجلديد، 

 وواومؼفؿ اعموًمؽّقي واحلـوسمؾي إذا يمون فموهر همقبتف اًمسالمي.

طؾى مـ اًمزوضمي إذا يمون فموهر همقبتف اهلالك، يـػسخ قمؼد اًمـّؽوح سم القول الثاين:

 وهق مذهى اعموًمؽّقي واحلـوسمؾي.

 سبب اخلالف يف ادلسألة:
يرضمع ؾمبى اظمتالف اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي إمم شمعورض أصمور اًمقاردة ذم ذًمؽ مـ 

، وشمقوقح (1)ضمفي، واًمتعورض سملم اؾمتوحوب احلول واًمؼقوس مـ ضمفي أظمرى

ـمرأت همقبي اًمزوج، ومـستوحى طمول سمؼوء اًمعؼد  ذًمؽ: أّن قمؼد اًمـؽوح صموسمً، وىمد

إمم أن يثبً مو يغػّم احلول سمؿقت أو ـمالق، وأّمو اًمؼقوس ومفق شمشبقف طمول اعمرأة ومو 

اًمتل ُيسؿح ًمؾؿرأة  (2)يؾحؼفو مـ رضر سمسبى همقبي اًمزوج اعمـؼطعي سمحوًمي قمـّي اًمزوج

قبي ىمقوؾًمو قمغم ومقفو سمطؾى اًمػسخ سمضقاسمط معّقـي، ومقمذن هلو سمطؾى اًمػسخ طمول اًمغ

.  ضمقاز ـمؾى اًمػسخ طمول قمـّّقي اًمزوج سمجومع اًمرضر ذم يمؾٍّ

 أدلة الفقهاء يف ادلسألة ومناقشتها ادلطلب الثاين:
 اؾمتدّل أصحوب يمّؾ ىمقل قمغم مو ذهبقا إًمقف سمؿجؿققمي مـ إدًّمي، وسمقوّنو يموًمتوزم:

 : أدلّة أصحاب القول األول:أوًل 
 يت:اؾمتدّل أصحوب اًمؼقل إول سمام يل

اْمرأُة ادلْفُقوِد اْمر أتُُه ح ّّت »أّكف ىمول: × قمـ اًمـبل  طمديٌ اعمغػمة سمـ ؿمعبي  -1
                                       

 (.39 /2) اسمـ رؿمد، اكظر: سمدايي اعمجتفد( 1)
اًمعـي: هل صػي اًمعـّلم، وهق اًمذي ٓ يؼدر قمغم إشمقون اًمـسوء ًمضعػ آًمتف أو صغرهو. اكظر: ـمؾبي اًمطؾبي  (2)

 (، مودة: قمــ.243 /2) ًمػققمل، اًمؾـسػل، يمتوب اًمـؽوح، مودة: قمــ، اعموبوح اعمـػم
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تِيه ا اخل ب  رُ    ..(1)شحّت َيتيها البيان»  وذم روايي:،،  شَيْ 
أّن همقوب اًمزوج أو ومؼده ٓ يمصّمر قمغم قمؼد اًمـّؽوح إٓ إذا شمقّؼـ مقشمف،   وجه الدللة:

ذًمؽ حيؽؿ اًمؼويض سمػسخ قمؼد اًمـؽوح وقمغم اعمرأة اًمعدة،  ومنذا شمقّؼـً اعمرأة مقشمف وُأصمبً
 ّٕمتف.×  وهلو اعمػماث، وًمق يمون ـمؾى اًمػسخ ضموئًزا سمعد ومؽمة حمّددة ًمبّقـف اًمـبل

، ومل يرِو هذا احلديٌ (2)سملّكف طمديٌ وعقػ قمـد اعمحدصملم ::ونوقش هذا الدليل
 أطمٌد مـ أصحوب اًمســ.

، »ف ىمول ذم امرأة اعمػؼقد: أكّ  مو روي قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى  -2 ًْ اْمَرَأٌة اسمتُؾَق
 .(3)شطمتك َيلشمقَفو َمقٌت أو ـَمالٌق »، وذم روايي: شوَمْؾتَْوؼِمْ وٓ شَمـؽِْح طَمتّك َيلشمَِقَفو َيِؼلُم َمْقشمفِ 

رأي قمكّم سمـ أيب  ، وقمؿر سمـ قمبد اًمعزيز  وىمد واومؼ قمبد اهلل سمـ مسعقد
 .(4)ة وشموؼم، وٓ طمّؼ هلو ذم ـمؾى اًمػسخذم ذًمؽ، ورَأَيو أن شمـتظر اعمرأ ـموًمى 

يدّل  أّن أصمر قمكم ومقاومؼي اسمـ مسعقد وقمؿر سمـ قمبد اًمعزيز ًمف   وجه الدللة:
قمغم أّن همقبي اًمزوج وومؼده ٓ أصمر ًمف قمغم قمؼد اًمـّؽوح، وأّن ومؼده اسمتالء مـ اهلل 

زوج، ًمؾزوضمي، واًمقاضمى قمؾقفو اًموؼم، وٓ شمرومع أمرهو ًمؾؼويض إٓ إذا صمبً مقت اًم

                                       
(، واًمبقفؼل ذم اًمســ، 313 /3) ،(255) أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم ؾمــف، يمتوب اًمـؽوح، سموب اعمفر، سمرىمؿ (1)

(، وىمول اًموـعوين 15342) يمتوب اًمعدد، سموب مـ ىمول امرأة اعمػؼقد امرأشمف طمتك يلشمقفو يؼلم ووموشمف، سمرىمؿ
، . اكظر: ؾمبؾ اًمسالمشإؾمـوده وعقػ، وّعػف أسمق طموشمؿ واًمبقفؼل واسمـ اًمؼطون وقمبد احلؼ وهمػمهؿ»

 (.165 /2) اًموـعوين
سمـ ذطمبقؾ وهق مؽموك احلديٌ، يروي قمـ اعمغػمة مـويمػم أسموـمقؾ، وومقف ؾمقار سمـ  ّٕن ذم إؾمـوده حمّؿد (2)

ٓ ُيعرف موعى وهق أؿمفر ذم اعمؽمويملم مـف، ودوكف صوًمح سمـ موًمؽ وٓ يعرف، ودوكف حمؿد سمـ اًمػضؾ و
 (.446 /8) ، اعمتؼل اهلـدي(، يمـز اًمعاّمل388-386 /4) ًمزيؾعل، اطموًمف. اكظر: كوى اًمرايي

(، وذم معرومي 15351اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى، سموب مو ضموء ذم شمقريٌ كسوء اعمفوضمريـ، سمرىمؿ ) أظمرضمف (3)
(، وهق وعقػ ىمول قمـف 477 /12(، )4920اًمســ وأصمور، يمتوب اًمعدد، سموب امرأة اعمػؼقد، سمرىمؿ )

، احلبػم. اكظر: اًمّتؾخقص شوهق قمـ قمكم مشفقر، وروي قمـف وضمف وعقػ مو خيوًمػف وهق مـؼطع» :اًمبقفؼل
 (. 450 /4سمـ طمجر )ا

(، وؾمــ 12333اكظر: موـّػ قمبد اًمرزاق، يمتوب اًمطالق، سموب اًمتل ٓ شمعؾؿ مفؾؽ زوضمفو، سمرىمؿ ) (4)
 (. 15341اًمبقفؼل، يمتوب اًمعدد، سموب مـ ىمول امرأة اعمػؼقد امرأشمف طمتك يلشمقفو يؼلم ووموشمف، سمرىمؿ )
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 .(1)ومثؾ هذا ٓ ُيؼول إٓ قمـ شمقىمقػ
روايتون: روايي ٓ دمقز اعمطوًمبي  سملّكف روي قمـ قمكمٍّ   ونوقش هذا الّدليل:

سموًمػسخ طمتك يتبلّم ظمؼم اًمغوئى سموعمقت أو اهلالك، وروايي أظمرى أّن اًمزوضمي شمؽمسّمص 
ء زوضمفو أرسمع ؾمـلم صمّؿ ُيطّؾؼفو وزّم زوضمفو، وشمعتّد سمعد ذًمؽ قمدة ووموة، ومنذا ضمو

اًمغوئى أو اعمػؼقد سمعد ذًمؽ، ظُمػّم سملم اًموداق وسملم امرأشمف، وهذا اًمتعورض ذم 
 .(2)اًمروايتلم ُيسؼط آطمتجوج هبام

ذم وضمقب صؼم اعمرأة وقمدم ضمقاز  ويً قمـ قمكم صمؿ إن صّحً اًمروايي اًمتل رُ 
  .(3)ًمسالميـمؾى اًمػسخ ًمغقبي اًمزوج، ومنّّنو حُتؿؾ قمغم همقبي اًمزوج اعمـؼطعي اًمتل فموهرهو ا

أّن قمؼد اًمـّؽوح أمٌر قُمرف صمبقشمف سمقؼلم، ويمذا همقبتف صمبتً سمقؼلم، إٓ أّن مقشمف  -3
حمتؿؾ ومشؽقك ومقف وًمقس متقّؼـًو، ومال يزيؾ اطمتامل مقشمف مو صمبً سمقؼلم وهق قمؼد 

، ومـ ومروقمفو: (4)شاًمقؼلم ٓ يزول سموًمشؽ»اًمـؽوح، ومـ اًمؼقاقمد اًمػؼفّقي اًمؽؼمى أّن 
 .(5)شقؼلم ٓ يزيؾف مو صمبً سموطمتاملأّن مو صمبً سم»

سملّن همقوب اًمزوج همقبي مـؼطعي ٓ ُيعّد مـ  وميكن أن ُُياب عن هذا الستدلل:
ـّ اًمّراضمح، ٓ ؾمّقام إن يموكً همقبتف فموهرهو اهلالك،  اعمشؽقك ومقف، سمؾ هق مـ اًمظ

 .(6)واًمنميعي شمعّبدشمـو سمغؾبي اًمظـ
 سمـوء قمغم اؾمتوحوب احلول، أّن طمقوة اًمغوئى قمـ زوضمتف أمر صموسمً سمقؼلم -4

وووموشمف مشؽقك ومقفو، ًمذا يؽمضّمح طمقوشمف قمغم ووموشمف: ّٕن احلؽؿ سمقوموشمف يستؾزم شمؼسقؿ 
موًمف سملم ورصمتف، وهذا ممتـع مو مل شمؼؿ سمّقـي قمغم مقشمف، وقمدم احلؽؿ قمغم اًمزوج سمؿقشمف ذم 

                                       
 (. 98 /5ل )ًمنمسمقـ، امغـل اعمحتوج إمم معرومي أًمػوظ اعمـفوج( 1)
 (.120 /9) اسمـ ىمدامي، (، اًمنمح اًمؽبػم91 /4ًمبوضمل )، ااكظر: اعمـتؼك( 2)
 (.107 /8اسمـ ىمدامي )، اعمغـل (3)
 (. 286 /2ًمزريمٌم )، ا(، اعمـثقر ذم اًمؼقاقمد50صًمسققـمل )، اُيـظر: إؿمبوه واًمـظوئر (4)
 اًمسوسمؼون.  رضمعونُيـظر: اعم (5)
 (.107 /8اسمـ ىمدامي )، اعمغـل (6)

 

 

، (1)طمّؼ موًمف يستؾزم قمدم ضمقاز اًمػسخ ًمثبقت طمقوشمف، وأّكف ٓ ومرق سملم احلوًمتلم
وسموًمتوزم ٓ أصمر ًمؾغقبي قمغم قمؼد اًمـؽوح إٓ سمظفقر اًمبقـي قمغم هاليمف، وذًمؽ قمؿاًل 

احلؽؿ سمثبقت أمر أو كػقف ذم اًمزمون احلورض أو اعمستؼبؾ »سمدًمقؾ آؾمتوحوب، وهق: 
 .(2)شسمـوًء قمغم صمبقشمف أو قمدمف ذم اًمزمون اعمويض: ًمعدم ىمقوم اًمدًمقؾ قمغم شمغقػمه

ك ومرىًمو سملم سمؼوء اعمػماث دون شمؼسقؿ وسمؼوء اًمزوضمي سمدون سملّن هـو وُُياب عن هذا:
زوج ٓ ُيعؾؿ طموًمف، ومُقؼول ذم اعمػماث: ٓ ُيؼسؿ إٓ إذا شمقّؼـّو مقت صوطمى اعمول وهق 
اًمزوج، وُيؼول ًمؾزوضمي أن شمطؾى اًمػسخ سمسبى همقوب زوضمفو اًمغقبي اعمـؼطعي إذا 

اعمرأة سمسبى همقبي زوضمفو أرادت، واًمػرق سملم اًموقرشملم: أّن اًمرّضر اًمقاىمع قمغم 
 .(3)اعمـؼطعي أقمظؿ مـ اًمرضر اًمقاىمع سمتلظمػم شمؼسقؿ اًمؽميمي

 اثنًيا: أدلّة أصحاب القول الثاين:
 اؾمتدّل أصحوب اًمؼقل اًمثوين قمغم مو ذهبقا إًمقف سمام يليت:

 .[231]اًمبؼرة :  َّ ينىن من خن حن ُّٱ :ىمقًمف  -1
عمعروف، وأّكف ٓ حيّؼ ًمؾزوج ّنك قمـ إمسوك اعمرأة إٓ سمو أّن اهلل  وجه الدللة:

اإلمسوك هبو إرضاًرا هبو، وإذا ُمـعً اعمرأة مـ ـمؾى ومسخ اًمـؽوح سمسبى همقبي زوضمفو 
 .(4)اعمـؼطعي ومنّكف ؾمقؾحؼفو رضر سمذًمؽ 

سملّن اًمزوج اًمغوئى مل يتعّؿد اإلرضار  وميكن اجلواب عن هذا الستدلل:
، صمّؿ إّكف ًمقس ذم أيي مو يدّل (5)ّؿد سمزوضمتف، وأيي إّكام ّنً اًمزوج قمـ اإلرضار اعمتع

 قمغم ضمقاز ـمؾى اعمرأة اًمػسخ إذا شمرضرت سمنمسوك اًمزوج هلو.
                                       

 (. 378 /6ًمـقوي )، ا(، رووي اًمطوًمبلم311 /3ًمزيؾعل )، اشمبقلم احلؼوئؼ (1)
 (.45صقمبد اًمقهوب ظمالف )، اكظر: قمؾؿ أصقل اًمػؼف (2)
 (.108 /8اسمـ ىمدامي )، اعمغـل (3)
 (.316 /11عمووردي )، ااكظر: احلووي اًمؽبػم (4)
ًمشقيموين ، ا(، ومتح اًمؼدير103 /3ًمؼرـمبل )ا، (، اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن99 /2جلّووص )، اأطمؽوم اًمؼرآن (5)

(1/ 242.) 
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، (1)طمّؼ موًمف يستؾزم قمدم ضمقاز اًمػسخ ًمثبقت طمقوشمف، وأّكف ٓ ومرق سملم احلوًمتلم
وسموًمتوزم ٓ أصمر ًمؾغقبي قمغم قمؼد اًمـؽوح إٓ سمظفقر اًمبقـي قمغم هاليمف، وذًمؽ قمؿاًل 

احلؽؿ سمثبقت أمر أو كػقف ذم اًمزمون احلورض أو اعمستؼبؾ »سمدًمقؾ آؾمتوحوب، وهق: 
 .(2)شسمـوًء قمغم صمبقشمف أو قمدمف ذم اًمزمون اعمويض: ًمعدم ىمقوم اًمدًمقؾ قمغم شمغقػمه

ك ومرىًمو سملم سمؼوء اعمػماث دون شمؼسقؿ وسمؼوء اًمزوضمي سمدون سملّن هـو وُُياب عن هذا:
زوج ٓ ُيعؾؿ طموًمف، ومُقؼول ذم اعمػماث: ٓ ُيؼسؿ إٓ إذا شمقّؼـّو مقت صوطمى اعمول وهق 
اًمزوج، وُيؼول ًمؾزوضمي أن شمطؾى اًمػسخ سمسبى همقوب زوضمفو اًمغقبي اعمـؼطعي إذا 

اعمرأة سمسبى همقبي زوضمفو أرادت، واًمػرق سملم اًموقرشملم: أّن اًمرّضر اًمقاىمع قمغم 
 .(3)اعمـؼطعي أقمظؿ مـ اًمرضر اًمقاىمع سمتلظمػم شمؼسقؿ اًمؽميمي

 اثنًيا: أدلّة أصحاب القول الثاين:
 اؾمتدّل أصحوب اًمؼقل اًمثوين قمغم مو ذهبقا إًمقف سمام يليت:

 .[231]اًمبؼرة :  َّ ينىن من خن حن ُّٱ :ىمقًمف  -1
عمعروف، وأّكف ٓ حيّؼ ًمؾزوج ّنك قمـ إمسوك اعمرأة إٓ سمو أّن اهلل  وجه الدللة:

اإلمسوك هبو إرضاًرا هبو، وإذا ُمـعً اعمرأة مـ ـمؾى ومسخ اًمـؽوح سمسبى همقبي زوضمفو 
 .(4)اعمـؼطعي ومنّكف ؾمقؾحؼفو رضر سمذًمؽ 

سملّن اًمزوج اًمغوئى مل يتعّؿد اإلرضار  وميكن اجلواب عن هذا الستدلل:
، صمّؿ إّكف ًمقس ذم أيي مو يدّل (5)ّؿد سمزوضمتف، وأيي إّكام ّنً اًمزوج قمـ اإلرضار اعمتع

 قمغم ضمقاز ـمؾى اعمرأة اًمػسخ إذا شمرضرت سمنمسوك اًمزوج هلو.
                                       

 (. 378 /6ًمـقوي )، ا(، رووي اًمطوًمبلم311 /3ًمزيؾعل )، اشمبقلم احلؼوئؼ (1)
 (.45صقمبد اًمقهوب ظمالف )، اكظر: قمؾؿ أصقل اًمػؼف (2)
 (.108 /8اسمـ ىمدامي )، اعمغـل (3)
 (.316 /11عمووردي )، ااكظر: احلووي اًمؽبػم (4)
ًمشقيموين ، ا(، ومتح اًمؼدير103 /3ًمؼرـمبل )ا، (، اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن99 /2جلّووص )، اأطمؽوم اًمؼرآن (5)

(1/ 242.) 
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امرأة اعمػؼقد شمؽمسّمُص أرسمَع ؾِمـلم، »أكف ىمول:  مو روي قمـ قمؿر سمـ اخلطوب  -2
، وىمد واومؼف ذم ذًمؽ قمثامن واسمـ قمبوس واسمـ قمؿر (1)شوشمعتّد أرسمعي أؿمفر وقمنًما

(2). 
ًمف ذم ذًمؽ فموهر ذم أّن  أّن هذا إصمر قمـ قمؿر ومقاومؼي اًموحوسمي  ::ةوجه الّدلل

اعمرأة اًمتل هموب قمـفو زوضمفو همقبي مـؼطعي شمؽمسّمص مّدة أرسمع ؾمـلم، صمؿ شمعتّد قمّدة ووموة 
 صمؿ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد كؽوطمفو.

مـ اًمؼقل سموٓكتظور  سملّكف روي قمـف اًمرضمقع إمم ىمقل قمكم   ونوقش هذا الّدليل:
تبلّم أمره، وًمق ـموًمً اعمّدة، وقمغم اًمتسؾقؿ سموّحتف وقمدم اًمرضمقع قمـف مل خيرج قمـ طمتك ي

 .(3)يمقكف ىمضوء صحويب، وٓ يعّد ىمضوء اًموحويب طمّجي إٓ إذا واومؼف مجقع اًموحوسمي 
إّن اًمؼضوء سمقوموة اًمغوئى أو اعمػؼقد سمعد أرسمع ؾمـلم ىمه هبو قمؿر وقمثامن واسمـ  -3

اًموحوسمي، ومل ُيـؽر أطمٌد مـفؿ هذا احلؽؿ واكتنمت ذم  قمبوس واسمـ قمؿر 
 .(4)واًمؼضوء، ومؽوكً إمجوقًمو ؾمؽقشمًقو مـفؿ قمغم ذًمؽ

سملّكف ٓ ُيسّؾؿ أّن اًموحوسمي أمجعقا قمغم ذًمؽ، ومؼد روي   ونوقش هذا الستدلل:
، ومؽقػ (5)ظمالف ذًمؽ قمـ قمؿر اًمرضمقع قمـ ىمقًمف، وأصمر قمـ قمكّم واسمـ مسعقد 

 .مـ ظمالف ومقف سملم اًموحوسمي  حُيؽؿ سمؽقكف إمجوقًمو مع مو صمبً
اًمؼقوس قمغم اًمعـّي واإليالء وإقمسور اًمزوج سموعمفر واًمـّػؼي، ومؽام ضموز ًمؾزوضمي  -4

                                       
(، قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقى 1052أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل، يمتوب اًمطالق، سموب قمدة اًمتل شمػؼد زوضمفو، سمرىمؿ ) (1)

(. واكظر: 12317(، وأظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم موـّػف، سموب اًمتل ٓ شمعؾؿ مفؾؽ زوضمفو، سمرىمؿ )450 /2)
 (. 445 /8) ، اًمزيؾعلديٌ اهلداييكوى اًمرايي ذم ختريٍ أطمو

 (.4/134(، )521 /3اكظر: موـّػ اسمـ أيب ؿمقبي ) (2)
 (.317 /11عمووردي )، ا(، احلووي اًمؽبػم37-35 /11ًمنظمز )، ااعمبسقط (3)
اسمـ ىمدامي ، (، اعمغـل801-800 /2ًمؼويض قمبد اًمقهوب )، اُيـظر: اإلذاف قمغم مسوئؾ كؽً اخلالف (4)

(8/ 107.) 
 .طؾىمـ هذا اعم أدًّمي أصحوب اًمؼقل إولظر ( اك5)
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ظمقور اًمػسخ ذم يمّؾ ذًمؽ ومنّن هلو اخلقور أيًضو طمول همقبتف اًمغقبي اعمـؼطعي مـ سموب أومم 
 .(1)سمجومع قمؾي اًمرضر ومقفام، وّٕن اًمرضر اًمقاىمع قمؾقفو ذم اًمغقبي أؿمد

سملّن هذا اًمؼقوس ٓ ُيسّؾؿ سمف: ّٕن اًمرضر اًمالطمؼ   ب عن هذا الستدلل:وُيا
سموًمزوضمي سموًمعـّي واإليالء واإلقمسور أمٌر اشّمضح سموًمـّسبي ًمؾزوضمي، سمخالف طموًمي همقبي 
اًمزوج أو ومؼده، ومنّن أمره مل يّتضح سمعد، ومؼد يعقد اًمزوج وًمق سمعد همقوب ـمقيؾ، ومال 

ومرّض سموًمزوضمي أو مطّؾؼ هلو أو مّقً  متعدٍّ  أّكف -واحلول هذه -يؿؽـ وصػ اًمزوج 
 .(2)طمتك شمظفر طمؼقؼي همقبتف اعمـؼطعي قمـفو

، ظموصي ذم (3)أّن اًمغوئى همقبي مـؼطعي، ًمق يمون طمقًّو ًمظفر أمره ذم مّدة اًمؽمسّمص -5
هذا اًمزمـ، اًمذي فمفرت ومقف وؾموئؾ آشموول اعمعوسة، واًمتل متّؽـ اًمشخص مـ 

ك ًمق مل شمتقوّمر اًمقؾموئؾ احلديثي، ومنّن اًمغوًمى أن يظفر اإلظمبور سمحوًمف طمقٌ يمون، وطمت
احلّل ظمالل هذه اعمدة، وإذا مل يظفر ومنّن اًمغوًمى ووموشمف، وإطمؽوم شُمبـك ذم اًمنميعي 

 قمغم اًمظوهر واًمغوًمى.
سملّكف اؾمتدٓل سموعمعؼقل، وٓ يؼقى قمغم مو روي   وميكن مناقشة هذا الستدلل:

، ومو ورد مـ أدًّمي أظمرى شمبلّم قمدم ضمقاز ـمؾى مـ أصمور اًمتل متـع مـ ـمؾى اًمػسخ
 اعمرأة ًمؾػسخ ذم طمول همقبي اًمزوج.

 ادلطلب الثالث: الراجح من األقوال وسبب الّّتجيح
 سمعد قمرض أدًّمي اًمػؼفوء ومـوىمشتفو هق أيت: -واهلل أقمؾؿ-اًمذي يؽمضّمح ذم كظري 

سمالد طمرب أو مؽون  إذا يمون فموهر همقبي اًمزوج اهلالك، يملن يؽقن ىمد ؾموومر إمم أوًل:
                                       

(، اإلذاف قمغم كؽً مسوئؾ 40 /2اسمـ رؿمد )، (، سمدايي اعمجتفد98 /5ًمنمسمقـل )، ا( اكظر: مغـل اعمحتوج1)
 (.810-800 /2ًمؼويض قمبد اًمقهوب )، ااخلالف

ًمنظمز ، ا(، اعمبسقط178 /5اسمـ كجقؿ )، (، اًمبحر اًمرائؼ146 /6ًمبوسمريت )، ااكظر: اًمعـويي ذح اهلدايي (2)
(11/ 35.) 

 (.527 /1اسمـ رؿمد اجلد )، (، اعمؼدموت اعمؿفدات91 /4ًمبوضمل )، ااكظر: اعمـتؼك ذح اعمقـمل (3)
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، ومنّكف حيّؼ ًمزوضمتف اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّؽوح، طمقٌ إّن هموًمى مـ شمؽقن هذه  ـٍ همػم آم
 طموًمف أن يؽقن ىمد موت: ّٕكف ًمق يمون طمقًّو ًمظفر أمره وأرؾمؾ مو ُيثبً طمقوشمف.

إذا يمون فموهر همقبي اًمزوج اًمسالمي، يملن ُيسوومر إمم سمالٍد آمـي، ـمؾًبو ًمؾعؾؿ أو   اثنًيا:
ٌُ إّن إصؾ اًمر زق أو كحق ذًمؽ، ومنّكف ٓ حيّؼ ًمؾزوضمي اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّؽوح: طمق

 طمقوشمف، وٓ جيقز احلؽؿ سمؿقت ؿمخص ؾموومر ؾمػًرا آمـًو إٓ سمعد صمبقت ذًمؽ ىمطًعو.
 والسبب يف هذا الّتجيح ما يلي:

 . صّحي مو اؾمتدًّمقا سمف.1
ي إومم أّن اًمزوج ىمد . أّن اؾمتوحوب احلول يؼتيض ذًمؽ، ومظوهر إمر ذم احلوًم2

ـّ أّكف  ىُمتؾ، طمقٌ أّن اًمغوئى طمول احلرب إذا شملظّمرت قمقدشمف ومنّكف ٓ يعقد، ومغوًمى اًمظ
ىمد موت، وىمد ؿمؽؽـو ذم طمقوشمف، وفموهر إمر ذم احلوًمي اًمثوكقي أّن اًمزوج قمغم ىمقد 

ـّ راضمح أو يؼلم قمغم مقشمف، ومقُ  حؽؿ احلقوة: ّٕكف يغؾى قمغم فمـّـو أّكف طمّل، ومل يطرأ فم
سمحقوشمف، وقمـدئٍذ ٓ ُيمذن ًمؾزوضمي سمطؾى ومسخ قمؼد اًمـّؽوح، ومـ اًمؼقاقمد اًمػؼفّقي 

 .(1)شاًمقؼلم ٓ يزول سموًمشّؽ »اعمؼررة ذقًمو: 
    وىمد ذيمرُت مـوىمشي إدًّمي اًمتل اؾمتدّل هبو يمّؾ ومريؼ سمام ُيغـل قمـ اإلقمودة.

  
  

 

                                       
 (.135 /2ًمسققـمل )، ااكظر: إؿمبوه واًمـظوئر (1)
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 :املبحح الجالح

 فصخ عقد الّنكاح عة يفأثر غيبة السوج غري املنقط
ىمد يغقى اًمزوج قمـ زوضمتف همقبي ـمقيؾي ُيعرف ومقفو ظمؼمه وشمليت رؾموئؾف، يملن 
يسوومر إمم سمؾد أظمرى ـمؾًبو ًمؾعؾؿ أو ًمؾرزق، أو حُيَؽُؿ قمؾقف سموًمسجـ مّدة معؾقمي أو 
همػم معؾقمي، وىمد شمؽمك هذه اًمغقبي أصمًرا قمغم اًمزوضمي سمسبى سمعده قمـفو وقمدم متّؽـفو 

 عف ذم مسؽـ واطمد، طمقٌ إّن اًمزواج مبـوه قمغم اعمشوريمي وآىمؽمانمـ اًمعقش م
وآظمتالط، واحلقوة اًمزوضمقي شمؼقم قمغم اًمرضمؾ واعمرأة مًعو، ومنذا هموب اًمزوج اظمتّؾً 

أن شمرومع أمرهو ًمؾؼويض ـموًمبي  - واحلوًمي هذه –إطمدى هذه اًمدقموئؿ، ومفؾ جيقز ًمؾزوضمي 
ء ذم هذه اعمسلًمي سمـوء قمغم اظمتالومفؿ ذم اظمتؾػ اًمػؼفو ومسخ قمؼد اًمـّؽوح أم ٓ جيقز؟

وؾملسملّم هذا اخلالف سمذيمر أىمقال اًمػؼفوء ذم  اًمقطء، هؾ هق طمّؼ واضمى ًمؾؿرأة أم ٓ؟
 اعمسلًمي وأدًّمتفؿ ومـوىمشتفو وسمقون اًمراضمح مـفو مـ ظمالل اعمطوًمى اًمّتوًمقي:

 أقوال الفقهاء يف ادلسألة ادلطلب األّول:
ة سمػسخ قمؼد اًمـؽوح إن هموب قمـفو زوضمفو ـمؾى اعمرأاظمتؾػ اًمػؼفوء ذم طمؽؿ 

 قمغم ىمقًملم: همقبي همػم مـؼطعي
ٓ جيقز ًمؾؿرأة اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّؽوح إذا يموكً همقبتف همػم   القول األّول:

مـؼطعي مو دامً اًمـػؼي متقومرة هلو، ويمون ىمد وـمئفو مرة واطمدة ذم طمقوشمف، ؾمقاء 
 ػم قمذر.ـموًمً همقبتف قمـفو أم ىمٍمت، وؾمقاء يموكً سمعذر أم سمغ

 .(3)، واًمظوهرّيي (2)، واًمشوومعّقي (1)وهذا اًمؼقل ذهى إًمقف ومؼفوء احلـػّقي 
                                       

رهمقـوين عم، ا(، اهلدايي495 /3(، طموؿمقي اسمـ قموسمديـ )135 /4(، )83 /3) اسمـ كجقؿ ،اكظر: اًمبحر اًمرائؼ (1)
 (.125 /2عمقداين )، ا(، اًمؾبوب ذح اًمؽتوب49، 34 /11ًمنظمز )ا، (، اعمبسقط181 /2)

 ، اًمزطمقكم(، اًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف330 /8ًمشوومعل )، ا(، إم563 /3ًمنمسمقـل )، ااكظر: مغـل اعمحتوج (2)
(7/ 532-533.) 

 (.227 /9اسمـ طمزم )، اكظر: اعمحغّم  (3)
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ًمق وـمئفو مرة واطمدة ٓ طمؼ هلو ذم اعمطوًمبي ًمسؼقط طمؼفو سموعمرة » :(1)ىمول اسمـ كجقؿ 
 .(2)شىمضوء، ومو زاد قمؾقفو ومفق مستحؼ ديوكي ٓ ىمضوء

ح إذا هموب اًمزوج قمـ زوضمتف جيقز ًمؾؿرأة اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـؽو  القول الثاين:
 همقبي همػم مـؼطعي سمـوء قمغم أن اًمقطء واضمى قمغم اًمزوج هلو.

 .(4)، واحلـوسمؾي ذم إفمفر(3)وهذا اًمؼقل ذهى إًمقف ومؼفوء اعموًمؽّقي
 .(6)شاًمقطء واضمى قمغم اًمزوج ًمؾؿرأة قمـد موًمؽ إذا اكتػك اًمعذر» :(5)ىمول اًمـػراوي

سخ قمؼد اًمـّؽوح ؾمقاء أيموكً اًمغقبي ًمعذر أم إٓ أّن اعموًمؽّقي أضموزوا ًمؾؿرأة ـمؾى وم
ًمغػم قمذر ذيطي أن شمتجووز ؾمـي ومليمثر، ويمذا ًمق ظمشقً اعمرأة قمغم كػسفو اًمقىمقع ذم 

 اًمػوطمشي، ومنّكف حيؼ هلو ـمؾى اًمػسخ ًمرومع اًمرضر قمـفو.
إّكف ٓ ُيطؾؼ قمغم مـ شمرك اًمقطء ًمغقبتف إٓ إذا ـموًمً مّدة اًمغقبي » :(7)ىمول اًمّدؾمقىمل

                                       
ـ اًمديـ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد، اًمشفػم سموسمـ كجقؿ، اإلموم اًمعاّلمي، اًمبحر اًمػفومي، وطمقد اسمـ كجقؿ: هق زي (1)

دهره، وومريد قمٍمه، يمون قمؿدة اًمعؾامء اًمعومؾلم، وىمدوة اًمػضالء اعموهريـ، وظمتوم اعمحّؼؼلم واعمػتلم، مـ 
، اسمـ ـ. ؿمذرات اًمذهىه 970شمقذم ؾمـي ممًمػوشمف: إؿمبوه واًمـظوئر، واًمبحر اًمرائؼ ذم ذح يمـز اًمدىموئؼ، 

 (.523 /10) اًمعامد
 (.135 /4) ، اسمـ كجقؿاًمبحر اًمرائؼ( 2)
(، 31 /4ًمبوضمل )، ا(، اعمـتؼك12-11 /4) ، احلطوب(، مقاهى اجلؾقؾ431 /2اكظر: طموؿمقي اًمدؾمقىمل ) (3)

 (.347 /2إلموم موًمؽ )، ااعمدّوكي
 ، اًمبفقيت(، اًمروض اعمرسمع199 /2) يون، اسمـ وق(، مـور اًمسبقؾ355 /8) ، اعمرداوياكظر: اإلكووف (4)

(2/ 130.) 
مـ سمؾدة  ومؼقف ،اعموًمؽل اًمـػراوي: هق أمحد سمـ هموكؿ سمـ ؾمومل سمـ مفـو، ؿمفوب اًمديـ اًمـػراوي إزهري (5)

 ًمزريمكم، ا. إقمالمـه1126ؾمـي  سموًمؼوهرة كػري، مـ أقمامل ىمقيسـو، سمؿٍم، كشل هبو وشمػؼف وشملدب، شمقذم
 (.40 /2يمحوًمي )، (، معجؿ اعممًمػلم192 /1)

 (.22 /2) ، اًمـػراوياًمػقايمف اًمدواين (6)
، قمومل مشورك ذم اًمػؼف واًمؽالم اعموًمؽقي اًمدؾمقىمل: هق حمؿد سمـ أمحد سمـ قمرومي اًمدؾمقىمل اعموًمؽل، مـ ومؼفوء (7)

واًمـحق واًمبالهمي واعمـطؼ واهلقئي واهلـدؾمي واًمتقىمقً، مـ شمووكقػف: طموؿمقي قمغم ذح اًمدردير عمختٍم 
يمحوًمي  ،(، معجؿ اعممًمػلم17 /6ًمزريمكم )، ا. إقمالمـه1230ظمؾقؾ ذم ومروع اًمػؼف اعموًمؽل. شمقذم ؾمـي 

(3/ 381.) 
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 .(1)شي ومليمثر.. وهق اعمعتؿدوذًمؽ يمسـ
وأّمو احلـوسمؾي ومؼد ومّوؾقا ذم ذًمؽ، وملضموزوا اعمطوًمبي سموًمػسخ طمول قمدم اًمعذر يملن 
يؽقن ذم ؾمػر منموع مـ ـمؾٍى ًمؾعؾؿ أو اًمرزق وكحقمهو سمنمط أن شمبؾغ همقبتف ؾمتي 

 أؿمفر ومليمثر، ومل جيقزوا اعمطوًمبي سموًمػسخ إذا يموكً همقبي اًمزوج ًمعذر.
كع مـ اًمرضمقع، وهموب أيمثر مـ ؾمتي وإن مل يؽـ ًمؾؿسوومر قمذر مو» :(2)ىمول اًمبفقيت

 . (3)شأؿمفر ومطؾبً ىمدومف ًمزمف ذًمؽ
 سبب اخلالف يف ادلسألة:

يرضمع ؾمبى ظمالف اًمػؼفوء ذم هذه اعمسلًمي إمم اظمتالومفؿ ذم طمّؼ اًمقطء، هؾ هق 
واضمى قمغم اًمرضمؾ أو طمّؼ ًمف، ومؿـ رأى أّكف واضمى قمغم اًمرضمؾ وطمّؼ ًمؾؿرأة أضموز 

اًمػسخ ًمغقبي اًمزوج همػم اعمـؼطعي، ومـ رأى أّن اًمقطء طمّؼ ًمؾرضمؾ وًمقس  ـمؾى
واضمًبو قمؾقف رأى قمدم ضمقاز ـمؾى اًمزوضمي ًمؾػسخ ًمغقوب زوضمفو قمـفو: ّٕن وـملهو 

 ًمقس طمًؼو هلو.

 ادلطلب الثاين:أدلة الفقهاء يف ادلسألة ومناقشتها
 الل اًمػروع اًمتوًمقي:يتـوول هذا اعمطؾى أدًّمي اًمػؼفوء ذم اعمسلًمي ومـوىمشتفو مـ ظم

 الفرع األول: أدلة أصحاب القول األّول:
 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل إول قمغم مو ذهبقا إًمقف سمام يكم:

أّن اًمقطء ًمقس سمقاضمى قمغم اًمزوج إٓ مرة واطمدة ؾمقاء أيمون هموئًبو أم   أوًل:
ط طمورًضا، ومنذا مو اؾمتقومتفو مل يعد هلو طمؼٌّ ذم اًمقطء مطؾًؼو، ومبؿجّرد اًمدظمقل يسؼ

                                       
 (.431 /2طموؿمقي اًمّدؾمقىمل ) (1)
سمـ طمسـ سمـ إدريس اًمبفقيت احلـبكم، ؿمقخ احلـوسمؾي سمؿٍم ذم ديـ اًمبفقيت: هق مـوقر سمـ يقكس سمـ صالح اًم (2)

قمٍمه، ًمف يمتى، مـفو: اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمستؼـع اعمختٍم مـ اعمؼـع، ويمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع 
 (.22 /13يمحوًمي ) ،(، معجؿ اعممًمػلم307 /7ًمزريمكم )، اهـ. إقمالم1051 شمقذم ؾمـي ًمؾحجووي،

 (.193 /5)، اًمبفقيت يمّشوف اًمؼـوع (3)
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طمؼفو سموًمقطء سمعده، ويمّيده طمول قمـّي اًمزوج، ومنّن اًمزوج إذا وـمئ زوضمتف مرة صمؿ 
أصقى سمؿرض اًمعـي ومنّكف ٓ حيؼ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـؽوح، ويمذا ًمق هموب قمـفو 
زوضمفو ومؾؿ يطلهو، ومنّكف ٓ حيّؼ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـؽوح: ًمؽقكف أّدى اًمقاضمى 

 .(1)طء زوضمتف مّرة واطمدةاًمذي قمؾقف ذم اًمقطء، وهق و
وًمؾزوضمي أن شُمطوًمى زوضمفو سموًمقطء: ّٕن طمّؾف هلو طمؼفو، يمام أّن »:(2)ىمول اًمؽوؾموين 

طمؾفو ًمف طمؼف، وإن ـمؾبتف جيى قمغم اًمزوج، وجُيؼم قمؾقف ذم احلؽؿ مّرة واطمدة، واًمزيودة 
ـو، قمغم ذًمؽ دمى ومقام سمقـف وسملم اهلل شمعومم، وٓ دمى قمؾقف ذم احلؽؿ قمـد سمعض أصحوسم

  .(3)شوقمـد سمعضفؿ دمى ذم احلؽؿ
سملّن اًمؼقل سمقضمقب مجوع اًمزوضمي مّرة واطمدة ٓ دًمقؾ قمؾقف، وأّمو  وُُياب عنه:

شمعؾقؾفؿ ًمذًمؽ سموًمؼقوس قمغم اًمعـّي ومغػم صحقح: ّٕن اًمعرف يشفد سملّن اعمرأة ٓ 
 .(4)شمؽتػل سموعمّرة اًمقاطمدة، وشمترّضر سمؿـعفو مـ اًمقطء

ـ طمؼقق اعمرأة ديوكي، وًمؽـ ٓ حيؼ هلو ـمؾى اًمػسخ ويرى احلـػّقي أّن اًمقطء م
وذم اًمقطء طمؼ اعمرأة، وموور اًمزوج سمومتـوقمف قمـ »ىمضوء، ىمول صوطمى حتػي اًمػؼفوء: 

 .(5)ش: عمـع طمّؼفو اعمستحؼووـمئفو فموعمً 
وهذا ٓ يستؼقؿ: ّٕن احلؼ إذا صمبً هلو ديوكي، ضموز هلو ـمؾى اًمػسخ ًمػؼده ىمضوء، 

ػ ومقف اًمزوج أٓ يطل زوضمتف أرسمعي أؿمفر، ومنّكف حيؼ ًمؾؿرأة سمدًمقؾ اإليالء اًمذي حيؾ
                                       

 /3(، طموؿمقي اسمـ قموسمديـ )26 /2) ، اًمزسمقدي(، اجلقهرة اًمـػّمة135 /4) ، اسمـ كجقؿاكظر: اًمبحر اًمرائؼ (1)
(، ومتح 342 /4ًمنمسمقـل )، اوج(، مغـل اعمحت358 /2ًمطحووي )، ا(، خمتٍم اظمتالف اًمعؾامء495-496

 (.202 /9) اسمـ طمزم، (، اعمحغّم 585 /9اسمـ طمجر )، اًمبوري
ى سمؿؾؽ قمؾامء ذم قمٍمه، ًمؼ احلـػقي اًمؽوؾموين: هق قمالء اًمديـ أسمق سمؽر سمـ مسعقد سمـ أمحد، أطمد يمبور ومؼفوء( 2)

سمدائع اًموـوئع ذم شمرشمقى  ، مـ ممًمػوشمف: يمتوبواًمرىمي احلديٌ، وهق مدّرس اعمدارس احلـػقي سمحؾى
 (.215 /4ًمزريمكم )، ا(، إقمالم244 /1إزدي )، . ـمبؼوت احلـػقيـه587، شمقذم سمحؾى ؾمـي اًمنمائع

 (.231 /2) ، اًمؽوؾموينسمدائع اًموـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع (3)
 (.295 /3(، ذح اًمزرىموين قمغم اعمقـمل )232 /7اسمـ ىمدامي )، ـلغاعم (4)
 (.208-205 /2ًمسؿرىمـدي )ا ء،حتػي اًمػؼفو( 5)
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 .(1)اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّؽوح إذا أّس اًمزوج قمغم إيالئف وامتـع مـ مجوع زوضمتف
، سمؿعـك أّكف يؼتيض شمبودل اًمبدًملم، ومؾؾزوضمي (2)أّن قمؼد اًمـؽوح قمؼد معوووي  اثنًيا:

ي اًمقطء، ٓىمته ذًمؽ أن شمؽقن اعمفر وًمؾزوج آكتػوع سموًمبضع، ومؾق أوضمبـو ًمؾزوضم
ضمومعي سملم سمدًملم، وهذا ممو يتـورم وـمبقعي قمؼد اعمعوووي، ًمذا ومنّن اًمقطء ًمقس سمقاضمى 

 ًمؾزوضمي، وسمام أّكف ًمقس سمقاضمى ومنّكف ٓ حيؼ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـؽوح طمول همقبتف.
 سملّن اًمقطء طمّؼ ًمؾرضمؾ وواضمى قمؾقف ذم آٍن واطمد، واًمعقض اًمذي  وُُياب عنه:

دومعف اًمزوج إّكام هق مؼوسمؾ اؾمتحالًمف ومرج زوضمتف، سمقـام يبؼك اًمقطء مـ احلؼقق 
 اعمشؽميمي سمقـفام سمحقٌ ٓ يؼع اًمرضر قمغم أي مـفام سمؽميمف.

أّن اًمقطء ًمق يمون واضمًبو ًمؾزوضمي، ٓىمته ذًمؽ شمؽؾقػ اًمزواج سمام ٓ ُيطوق،   اثلثًا:
مـ اًمؼقوم سمؿثؾ ذًمؽ اًمقاضمى وهذا فمؾؿ ذم طمؼف: ّٕكف ىمد يؿرض أو ُيووب سمام يؿـعف 

  .(3)اعمـقط سمف
سملّن اًمقطء اًمقاضمى مـقط سمعدم اًمعذر، ومنذا وضمد قمذر يؿـعف مـ  وُُياب عنه:

ذًمؽ ؾمؼط اًمقاضمى قمـف، وُيرّد قمغم أّن اًمقطء مبـل قمغم اًمرهمبي واعمقؾ اًمـػز، وهذا 
ممو ٓ يـضبط سمضوسمط سمدرضمي حتً مسّؿك اًمعذر: ّٕكف أمر ظمػل ومتػووت سملم 

 .(4)ٕؿمخوص، سمخالف اعمرأة، ومنّن اًمذي جيري مـفو هق اًمتؿؽلم ومؼطا
 الفرع الثاين: أدلة أصحاب القول الثاين:

 اؾمتدل أصحوب اًمؼقل اًمثوين قمغم مو ذهبقا إًمقف سمام يكم: 
 .[34: ـسوء]اًم  َّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ :ىمقًمف   أوًل:

                                       
 (.378 /5اكظر: طموؿمقي اسمـ قموسمديـ ) (1)
(، ومتح 283 /2) اًمؽوؾموين ،(، سمدائع اًموـوئع585 /3اسمـ قموسمديـ ) (، طموؿمقي201 /1عمرهمقـوين )ا ،اهلدايي (2)

 .(355 /3) اسمـ اهلامم ،اًمؼدير
(، مغـل 358 /2ًمطحووي )، ا(، خمتٍم اظمتالف اًمعؾامء496-495 /3اسمـ قموسمديـ ) اكظر: طموؿمقي (3)

 (.342 /4ًمنمسمقـل )ا ،اعمحتوج
 (.231 /7اسمـ ىمدامي )، غـلاعم( 4)
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هجرهو ذم  أّن اهلل شمعومم أمر سمؿعوىمبي اًمزوضمي اًمـّوؿمز قمـ ـمريؼ  وجه الدللة:

اًمػراش، وهذا يدّل قمغم أّكف ًمقس مـ طمّؼ اًمرضمؾ هجر زوضمتف إٓ إذا كشزت قمـف، ممو 

، (1)يدّل قمغم وضمقب وطء اًمرضمؾ زوضمتف واعمبقً معفو إن يمون ىمودًرا، ومل شمؽـ كوؿمًزا 

وسمام أّن اجلامع مـ طمؼقق اًمزوضمي، ومنّن هلو اعمطوًمبي سموًمػسخ إذا مل ُيعطفو زوضمفو هذا 

 ؾمبى ذقمل.احلّؼ سمدون 

، وىمقًمف [228: اًمبؼرة] َّمن زن رن مم ام ُّٱ: ىمقًمف ::  اثنًيا

: [229: بؼرة]اًم َّحب جب هئ مئ خئ ُّٱ. 

أّن اًمعؾامء ومّنوا اإلمسوك سموعمعروف سموجلامع، وىمد ـموًمبف اهلل شمعومم   وجه الدللة:

، وهذا يدّل (2)سمذًمؽ، ومدّل قمغم وضمقب ذًمؽ قمغم اًمزوج وأّن اجلامع مـ طمّؼ اعمرأة

 زوضمي اعمطوًمبي سموًمػسخ إذا شمرضرت سمؽمك زوضمفو مجوقمفو وهمقبتف قمـفو.قمغم أّن ًمؾ

أمل ُأْخب  ْر »ىمول ًمف: × أّن اًمـبل  طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص   اثلثًا:
 مْ ل تفعل، صُ »ىمول: ومؼؾً: سمغم يو رؾمقل اهلل، ىمول:   ش؟؟أّنك  ت ُصوم النهار وتقوم الليل

ا، وإّن لزوجك ا، وإّن لعينك عليك حق  ق  ، فإّن جلسدك عليك حوًل ْ  مْ وأفطر وقُ 
 .(3)شعليك حق ا

و قمغم زوضمفو، وُيػفؿ مـ ؾمقوق   وجه الّدللة: أّن احلديٌ ّسح سملّن ًمؾزوضمي طمؼًّ

احلديٌ أّن هذا احلّؼ هق اًمقطء: ّٕن اًمـفل مقاصؾي اًموقم ذم اًمـفور واًمؼقوم ذم اًمؾقؾ 

و يؿـع طمّؼ اعمرأة، وٓ طمّؼ سمقضمقد هذه إمقر إٓ  ذم اًمقطء، ومنذا يمون اًمقطء طمؼًّ

واضمًبو هلو ضموز هلو اعمطوًمبي سموًمػسخ طمول مـعفو ذًمؽ احلؼ، وذم همقوسمف قمـفو مـٌع هلو مـ 
                                       

 (.481 /5اسمـ شمقؿقي )، اًمػتووى اًمؽؼمى (1)
 (.263 /5اكظر: ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل ) (2)
(، ومسؾؿ ذم 1975أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف، يمتوب اًموقم، سموب طمؼ اجلسؿ ذم اًموقم، سمرىمؿ ) (3)

و، أو مل ُيػطر اًمعقديـ صحقحف، يمتوب اًموقوم، سموب اًمـفل قمـ صقم اًمدهر عمـ شمرضر سمف، أ و ومّقت سمف طمؼًّ
 (.1159واًمتنميؼ، وسمقون شمػضقؾ صقم يقم وإومطور يقم، سمرىمؿ )

 

 

 .(1)هذا احلؼ
سملّن اًمقاضمى ًمؾؿرأة طمؼ اًمقطء ديوكي ٓ  وميكن اجلواب عن هذا الستدلل:

ذًمؽ ضمقاز  ىمضوء، وأّن اًمذي يؽمك وطء زوضمتف مع ىمدرشمف آصمؿ، وًمؽـ ٓ يؾزم مـ
ـمؾى اعمرأة ومسخ قمؼد كؽوطمفو قمـد اًمؼويض، وُيػفؿ هذا مـ احلديٌ: ومنّن ّنل اًمـّبل 

قمـ مقاصؾي اًموقم واًمؼقوم ُيعّد ّنل إرؿمود ٓ ّنل طمؽؿ  ًمعبد اهلل سمـ قمؿرو × 
 .(2)وىمضوء، وذًمؽ طمتك ٓ َيضُعػ ضمسؿف مستؼباًل 

، أّكف يمون ضموًمًسو قمـد قمؿر سمـ اخلطوب  (3)مو روي قمـ يمعى سمـ ؾمقر رابًعا:
إكف  ،ىمط أومضؾ مـ زوضمل يو أمػم اعمممـلم: مو رأيً رضماًل ومجوءشمف امرأة ومؼوًمً: 

ذم اًمققم احلور مو يػطر، وموؾمتغػر هلو وأصمـك قمؾقفو.  ، ويظؾ ّنوره صوئاًم ًمقبقً ًمقؾي ىموئاًم 
ل يمعى: يو أمػم ومؼو ىمول: واؾمتحقً اعمرأة ومؼومً راضمعي.، وىمول: مثؾؽ أصمـك اخلػم

ذاك أرادت؟   أقمـً اعمرأة قمغم زوضمفو أن ضموءشمؽ شمستعديؽ؟ ىمول: أواعمممـلم، هاّل 
ت، ومؼول: ٓ سملس سموحلؼ أن شمؼقًمقف، إن هذا زقمؿ أكؽ ضمئً شمشتؽلم د  ىمول: كعؿ... ومرُ 

 .زوضمؽ، أكف جيتـى ومراؿمؽ
 ،و ومجوءهىموًمً: أضمؾ إين امرأة ؿموسمي، وإين أشمتبع مو يتبع اًمـسوء، وملرؾمؾ إمم زوضمف

ومؼول يمعى: أمػم  ،ومؼول ًمؽعى: اىمض سمقـفام، ومنكؽ ومفؿً مـ أمرمهو مو مل أومفؿف
ىمول: ومنين أرى  ،اعمممـلم أطمؼ أن يؼيض سمقـفام، ومؼول: قمزمً قمؾقؽ ًمتؼضلم سمقـفام

ًمف سمثالصمي أيوم وًمقوًمقفـ، يتعبد  يملّنو امرأة قمؾقفو صمالث كسقة هل راسمعتفـ وملىميض
ًمف ومقفو إٓ أداء اًمػريضي( ومؼول قمؿر: واهلل مو رأيؽ إول ومقفـ، وهلو يقم وًمقؾي )ًمقس 

                                       
 (.233-230 /7اسمـ ىمدامي )، اكظر: اعمغـل (1)

 (.491صأمحد طموضمل اًمؽردي )، اكظر: ومسخ اًمزواج (2)

ومل يره، ومفق  ×ل هق يمعى سمـ ؾمقر إؾمدي، ىمويض اًمبٍمة، وًمقفو ًمعؿر وقمثامن، أؾمؾؿ قمغم قمفد اًمـب (3)

، ه ؾمفؿ ومؼتؾف. ؾمػم أقمالم اًمـبالءمعدود مـ يمبور اًمتوسمعلم، ىُمتؾ يقم اجلؿؾ، ىموم َيِعظ اًمـوس ويذيّمرهؿ، ومجوء

 (.223 /7ًمبخوري )، ا(، اًمتوريخ اًمؽبػم524 /2ًمذهبل )ا
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 .(1)هذا احلؼ
سملّن اًمقاضمى ًمؾؿرأة طمؼ اًمقطء ديوكي ٓ  وميكن اجلواب عن هذا الستدلل:

ذًمؽ ضمقاز  ىمضوء، وأّن اًمذي يؽمك وطء زوضمتف مع ىمدرشمف آصمؿ، وًمؽـ ٓ يؾزم مـ
ـمؾى اعمرأة ومسخ قمؼد كؽوطمفو قمـد اًمؼويض، وُيػفؿ هذا مـ احلديٌ: ومنّن ّنل اًمـّبل 

قمـ مقاصؾي اًموقم واًمؼقوم ُيعّد ّنل إرؿمود ٓ ّنل طمؽؿ  ًمعبد اهلل سمـ قمؿرو × 
 .(2)وىمضوء، وذًمؽ طمتك ٓ َيضُعػ ضمسؿف مستؼباًل 

، أّكف يمون ضموًمًسو قمـد قمؿر سمـ اخلطوب  (3)مو روي قمـ يمعى سمـ ؾمقر رابًعا:
إكف  ،ىمط أومضؾ مـ زوضمل يو أمػم اعمممـلم: مو رأيً رضماًل ومجوءشمف امرأة ومؼوًمً: 

ذم اًمققم احلور مو يػطر، وموؾمتغػر هلو وأصمـك قمؾقفو.  ، ويظؾ ّنوره صوئاًم ًمقبقً ًمقؾي ىموئاًم 
ل يمعى: يو أمػم ومؼو ىمول: واؾمتحقً اعمرأة ومؼومً راضمعي.، وىمول: مثؾؽ أصمـك اخلػم

ذاك أرادت؟   أقمـً اعمرأة قمغم زوضمفو أن ضموءشمؽ شمستعديؽ؟ ىمول: أواعمممـلم، هاّل 
ت، ومؼول: ٓ سملس سموحلؼ أن شمؼقًمقف، إن هذا زقمؿ أكؽ ضمئً شمشتؽلم د  ىمول: كعؿ... ومرُ 

 .زوضمؽ، أكف جيتـى ومراؿمؽ
 ،و ومجوءهىموًمً: أضمؾ إين امرأة ؿموسمي، وإين أشمتبع مو يتبع اًمـسوء، وملرؾمؾ إمم زوضمف

ومؼول يمعى: أمػم  ،ومؼول ًمؽعى: اىمض سمقـفام، ومنكؽ ومفؿً مـ أمرمهو مو مل أومفؿف
ىمول: ومنين أرى  ،اعمممـلم أطمؼ أن يؼيض سمقـفام، ومؼول: قمزمً قمؾقؽ ًمتؼضلم سمقـفام

ًمف سمثالصمي أيوم وًمقوًمقفـ، يتعبد  يملّنو امرأة قمؾقفو صمالث كسقة هل راسمعتفـ وملىميض
ًمف ومقفو إٓ أداء اًمػريضي( ومؼول قمؿر: واهلل مو رأيؽ إول ومقفـ، وهلو يقم وًمقؾي )ًمقس 

                                       
 (.233-230 /7اسمـ ىمدامي )، اكظر: اعمغـل (1)

 (.491صأمحد طموضمل اًمؽردي )، اكظر: ومسخ اًمزواج (2)

ومل يره، ومفق  ×ل هق يمعى سمـ ؾمقر إؾمدي، ىمويض اًمبٍمة، وًمقفو ًمعؿر وقمثامن، أؾمؾؿ قمغم قمفد اًمـب (3)

، ه ؾمفؿ ومؼتؾف. ؾمػم أقمالم اًمـبالءمعدود مـ يمبور اًمتوسمعلم، ىُمتؾ يقم اجلؿؾ، ىموم َيِعظ اًمـوس ويذيّمرهؿ، ومجوء

 (.223 /7ًمبخوري )، ا(، اًمتوريخ اًمؽبػم524 /2ًمذهبل )ا
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 .(1) قمغم أهؾ اًمبٍمة سملقمجى مـ أظمر، اذهى وملكً ىموضٍ 
هذا  أّن اًمقطء مـ طمؼقق اعمرأة وواضمبوت اًمزوج، وىمد أىمّر قمؿر   وجه الّدللة:

ر، وىمد اكتنمت هذه اًمؼضّقي سملم اًموحوسمي ومل شُمـَؽر ومؽوكً احلؽؿ مـ يمعى سمـ ؾمق
و هلو ومنّكف حيّؼ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد (2)وقًمو مـفؿ قمغم هذا احلؽؿإمج ، وإذا يمون طمؼًّ

 اًمـّؽوح قمـد ومؼده.
و ًمؾؿرأة مل شمستحّؼ ومسخ اًمـؽوح قمـد شمعّذره سموجلّى   خامًسا: أّكف ًمق مل يؽـ طمؼًّ

واًمعـّي، وًمؽـ هلو اًمػسخ هبذه اًمعققب، ومؽون هلو اًمػسخ سمسبى همقوب اًمزوج سمعّؾي 
 .(3)طء سموًمؽّؾ شمػقيً اًمق

ىمقوس مع اًمػورق مـ طمقٌ إّكف متك وصؾ اًمزوج اًمعـلم إمم   أبنّه  وُياب عن هذا
 .(4)زوضمتف ؾمؼط طمؼفو ذم اًمقطء سمعد ذًمؽ

و ًمؾؿرأة عمؾؽ اًمزوج ختوقص إطمدى زوضموشمف سمف ::  سادًسا أّكف ًمق مل يؽـ طمؼًّ
ـّ اًمؼسؿ أمر واضمى قمؾقف ومؽو ن ذًمؽ يموًمزيودة قمغم اًمـّػؼي قمغم ىمدر اًمقاضمى، وًمؽ

 .(5)دًمقاًل قمغم طمؼفو ومقف
اعمؼوقد سموًمعدل ذم اًمؼسؿ سملم اًمزوضموت إّكام هق   وُياب عن هذا الستدلل أبنّ 

 اًمعدل ذم اعمبقً وًمقس اًمقطء.

ٓ كعؾؿ ظمالوًمو سملم أهؾ اًمعؾؿ »:(6) وهذا مو أيّمده اًمػؼفوء، ومؼد ىمول اسمـ ىمدامي
                                       

 (.92 /7اسمـ ؾمعد )، (، وُيـظر: اًمطبؼوت اًمؽؼمى1319 /3اسمـ قمبد اًمؼم )، آؾمتقعوب (1)
 (.196 /7اسمـ مػؾح )، (، اعمبدع265 /5ًمرطمقبوين )، اوًمى أوزم اًمـفكمط (2)
 (.228-227 /7اسمـ ىمدامي )، (، اعمغـل585 /9اسمـ طمجر )، ومتح اًمبوري (3)
 (.234 /7اسمـ ىمدامي )، اعمغـل (4)
 (.197 /7اسمـ مػؾح )، اعمبدع( 5)
كم، أسمق حمؿد مقومؼ اًمديـ، شمعؾؿ سمدمشؼ، وشمػؼف هق قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمدامي اجلامقمقكم اعمؼدد اًمدمشؼل احلـب( 6)

وت سمدمشؼ ؾمـي . م"رووي اًمـوفمر"، و"اعمغـل"قمغم اًمعؾامء طمتك أصبح مـ أيموسمر قمؾامء احلـوسمؾي. مـ موـػوشمف: 
 (.167-166 /22ًمذهبل )، ا(. ؾمػم أقمالم اًمـبالء88 /5) ، اسمـ اًمعامدهـ. ؿمذرات اًمذهى620
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ذهى موًمؽ واًمشوومعل، وذًمؽ ّٕن ذم أّكف ٓ دمى اًمتسقيي سملم اًمـسوء ذم اجلامع وهق م

ـّ ذم ذًمؽ، ومنّن ىمؾبف ىمد يؿقؾ  اجلامع ـمريؼف اًمشفقة واعمقؾ، وٓ ؾمبقؾ إمم اًمتسقيي سمقـف

 .(1)شإمم إطمدامهو دون إظمرى

أّكف ًمق مل يؽـ ومقف طمؼ عمو وضمى اؾمتئذاّنو ذم اًمعزل يموٕمي، وًمؽـ يمام هق   سابًعا:

 .(2) قمغم أّكف طمّؼ هلومعؾقم أّن آؾمتئذان واضمى، ومؽون ذًمؽ دًمقاًل 

همػم ُمسّؾؿ سمف مـ طمقٌ إّن اًمعزل ٓ يؽقن إٓ سمعد   وُُياب عن هذ القياس أبنّه

اإلدظمول واًمتفققٍ، ومقؽقن ومقف إرضار يمبػم سموًمزوضمي، سمخالف مـعفو اًمقطء اسمتداء، 

ومؾقس ومقف هتققٍ وإرضار هلو يموًمسوسمؼ، ومومتـع اًمؼقوس قمؾقف ٓظمتالومفام ذم اًمعؾي اًمتل 

 احتودهو ًموّحي اًمؼقوس.ُيشؽمط 

أّن اًمزوج ًمق طمؾػ أٓ يطل زوضمتف مّدة أرسمعي أؿمفر ومنّكف ُمقٍل، وحيّؼ ًمؾؿرأة   اثمًنا:

اعمطوًمبي سموًمػسخ ٕضمؾ ذًمؽ، واًمؼويض خيػّم اًمزوج سملم أن يطلهو أو ُيطّؾؼ، ومدّل هذا 

 قمغم أّن اًمقطء مـ طمؼقق اعمرأة اًمتل شمستحؼ اعمطوًمبي سموًمػسخ قمـد قمدمف، ؾمقاء يمون

  .(3)اًمزوج طمورًضا أم هموئًبو

سملّن هذا اًمرضمؾ ىمود اإلرضار سمزوضمتف، ومـ شمعّؿد اإلرضار ومنّكف   وُُياب عنه:

حيرم قمؾقف ذًمؽ، وجيى إزاًمي اًمرضر قمـ اًمزوضمي، ومـ هـو ُيػّرق سملم همقوب اًمرضمؾ 

قمـ زوضمتف ًمعذر أو همػم قمذر، ومنذا يمون ًمغػم قمذر ومنّكف جيقز ًمؾزوضمي ـمؾى اًمػسخ: 

في ىمود اإلرضار، سمخالف مو ًمق هموب قمـفو سمعذر، ومنّكف ٓ يظفر مـ طموًمف ّٕن ومقف ؿمب

  ىمود اإلرضار، ومال جيقز ًمؾؿرأة ـمؾى اًمػسخ ًمذًمؽ.

                                       
 (.234 /7) ، اسمـ ىمدامياعمغـل( 1)
 .اعمرضمع اًمسوسمؼ (2)
 (.232-231 /7اسمـ ىمدامي )، (، اعمغـل192 /5ًمبفقيت )، ااكظر: يمّشوف اًمؼـوع (3)
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 الراجح من األقوال وسبب الّتجيح ادلطلب الثالث:

 اًمذي يؽمضّمح ًمدّي ذم هذه اعمسلًمي سمعد ذيمر أدًّمي اًمػريؼلم ومـوىمشتفو مو يكم:
ي سمػسخ قمؼد اًمـؽوح إذا هموب اًمزوج قمـ زوضمتف همقبي همػم جيقز ًمؾؿرأة اعمطوًمب  أوًل:

مـؼطعي ذم طمول قمدم اًمعذر يملن يؽقن ذم ؾمػر همػم منموع أو همػم مفؿ يموًمّسقوطمي 
وكحق ذًمؽ: وذًمؽ ّٕن ؾمػره ذم طمول قمدم اًمعذر وهمقبتف قمـفو ذم هذه احلول ومقف هتؿي 

ز إحلوق اًمرضر سموًمزوضمي ًمف ذم أّكف يؼود اإلرضار هبو، واًمرضر ُيزال، واًمنميعي ٓ دُمق
 .(1) شل ض ر ر  ول ِضر ار»: ×مـ دون ؾمبى ذقمّل، وىمد ىمول رؾمقل اهلل 

إذا يمون اًمزوج معذوًرا ذم همقبتف همػم اعمـؼطعي قمـ زوضمتف، يملن يؽقن ؾموومر   اثنًيا:
ًمطؾى اًمعؾؿ أو اًمرزق وكحقمهو، ومنّكف ٓ حيّؼ ًمؾزوضمي ـمؾى ومسخ قمؼد اًمـّؽوح: ّٕكف 

وج ىمود اإلرضار سمزوضمتف، وقمغم اعمرأة أن شموؼم قمغم همقبتف: ًمؽقكف مل يظفر مـ اًمز
هموئًبو ٕمر ومقف كػع ًمف أو هلو أو هلام مًعو، ومو دام إمر يمذًمؽ ومنّكف ٓ ُيسؿح هلو سمطؾى 

 ومسخ قمؼد اًمـّؽوح.
إمم أّن اًمذيـ أسموطمقا ًمؾزوضمي ـمؾى ومسخ قمؼد اًمـّؽوح اؿمؽمـمقا   وجتدر اإلشارة

 سمعضفو واظمتؾػقا ذم اًمبعض أظمر، وهذه اًمنموط هل: ًمذًمؽ ذوـًمو اشمػؼقا قمغم
 أوًل: أن تكون غيبة الزوج عن زوجته طويلة:

ومنذا يموكً همقبي اًمزوج ىموػمة ومنّكف ٓ حيّؼ هلو اعمطوًمبي اًمػسخ، ومنّن يمّؾ زوج يطرأ 
 قمؾقف هموًمًبو مو يدقمقه ًمؾسػر اًمؼوػم، وٓ يؾحؼ اعمرأة رضر سمذًمؽ.

                                       
، يمتوب اًمبققع، سموب اًمـفل قمـ اعمحوىمؾي أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمستدرك مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري  (1)

وؾمؽً اًمذهبل  .شهذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود قمغم ذط مسؾؿ ومل خُيرضموه»(، وىمول: 58 /2واعمحورضة )
(، 268(، وذم إوؾمط، سمرىمؿ )1385قمـف، وىمد أظمرج اًمطؼماين هذا احلديٌ ذم اعمعجؿ اًمؽبػم، سمرىمؿ )

رواه اًمطؼماين »: (، وىمول110 /4وأورده اهلقثؿل ذم جمؿع اًمزوائد، يمتوب اًمبققع، سموب ٓ رضر وٓ رضار )
 .شذم إوؾمط، وومقف اسمـ إؾمحوق، وهق صمؼي، وًمؽـف مدًّمس
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حتديد اعمدة اًمطقيؾي مـ اًمؼوػمة، ومبعضفؿ يرى أّكف ٓ  إٓ أّن اًمػؼفوء اظمتؾػقا ذم
حيّؼ ًمؾؿرأة اعمطوًمبي سموًمػسخ إٓ إذا هموب زوضمفو قمـفو ؾمتي أؿمفر ومليمثر، وهذا رأي 

 .(1)احلـوسمؾي
وأّمو اعموًمؽّقي ومؼد رأوا أن اعمّدة اًمتل حيّؼ ًمؾزوضمي اعمطوًمبي سموًمػسخ سمعدهو هل ميّض 

اعموًمؽّقي أّن اعمّدة جيى أن شمؽقن صمالث  ؾمـي قمغم همقوب زوضمفو قمـفو، ورأى سمعض
 .(2)ؾمـقات ومليمثر

 اثنًيا: أن ختشى الزوجة الوقوع يف الزان بسبب غيبة زوجها عنها:
ومنذا مل ختَش اعمرأة قمغم كػسفو اًمػتـي أو اًمقىمقع ذم اًمزكو سمسبى همقبي زوضمفو، ومنّكف ٓ 

 ًمقطء مـ سموب أومم.حيّؼ هلو ـمؾى ومسخ قمؼد اًمـّؽوح: ّٕكف يؿؽـفو اًموؼم قمغم همػم ا
أّمو ًمق يموكً شمريد ـمؾى اًمػسخ عمجّرد ؿمفقهتو ومؼط، ومال دُموب ًمذًمؽ إن يموكً ٓ 

 ختشك قمغم كػسفو اًمػتـي واًمقىمقع ذم اًمػوطمشي.
 .(3)وهذا اًمنمط ىمول سمف ومؼفوء اعموًمؽّقي

 اثلثًا: إعالم الزوج وتبليغه بطلب زوجته الفسخ ألجل غيبته:
كؽوح سملم زوج وزوضمتف سمؿجّرد اّدقموئفو  ومنّكف ٓ جيقز ًمؾحويمؿ ومسخ قمؼد

، سمؾ ٓ سمّد مـ شمبؾقغ اًمزوج سمذًمؽ ًمقحرض ضمؾسي اعمحويمؿي، ًمعّؾ قمـده قمذر (4)وـمؾبفو
أو شمقوقح ًمقوعف، ومنذا شمّؿ شمبؾقغف ومؾؿ حيرض، ومل ُيبِد قمذًرا ًمغقوسمف قمـ اجلؾسي، ومنّن 

 ًمؾؼويض أن حيؽؿ قمؾقف سمػسخ قمؼد اًمـؽوح سمقـف وسملم زوضمتف همقوسمًقو.
 ابًعا: أن يكون غياب الزوج لغًن عذر مقبول:ر 

ومنن يمون همقوسمف ًمعذر ومنّكف ٓ حيّؼ هلو ـمؾى اًمػسخ، وذًمؽ يملن يؽقن هموئًبو ًمطؾى 

                                       
 (.232 /7اسمـ ىمدامي )، (، اعمغـل193 /5ًمبفقيت )، ا: يمّشوف اًمؼـوعاكظر (1)
 (.94 /4(، ذح اخلرر قمغم خمتٍم ظمؾقؾ )431 /2اكظر: طموؿمقي اًمدؾمقىمل ) (2)
 .اًمسوسمؼلم رضمعلماكظر: اعم (3)
 (.232 /7اسمـ ىمدامي )، (، اعمغـل193 /5ًمبفقيت )، ااًمسوسمؼلم، يمّشوف اًمؼـوع رضمعلمعماكظر: ا (4)
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ظمالوًمو ًمؾامًمؽقي اًمذيـ مل يعتؼموا  (1)اًمعؾؿ أو اًمدراؾمي أو اًمرزق، وهذا مذهى احلـوسمؾي 
 اًمعذر وقمدمف ممصمًرا ذم اًمػسخ.

 قد الّنكاح:خامًسا: أن تطلب الزوجة فسخ ع
: ّٕكف طمّؼفو، وًمقس ٕطمد (2)ومنذا مل شمطؾى اًمزوضمي اًمػسخ ومنّكف ٓ حيّؼ ٕطمٍد ومسخف

 همػمهو احلّؼ ذم ذًمؽ.
 
 
 

 

                                       
 (.193 /5ًمبفقيت )، ار: يمّشوف اًمؼـوعاكظ( 1)
 (.199-198 /7اسمـ مػؾح )، اكظر: اعمبدع (2)
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 اخلامتة

 وهي كالتّايل: مع توصية أختم هذا البحث أبهّم النتائج اليت توصلت إليها
آىمؽمان وآظمتالط، وإصؾ أن اًمعالىمي اًمزوضمقي مبـوهو قمغم اعمشوريمي وأّن   ::أوًل 

ـٍ واطمد، وًمؽـ ىمد يطرأ قمغم اًمزوج مو جيعؾف  يعقش اًمزوضمون مع سمعضفام ذم مسؽ
يغقى قمـ زوضمتف، وىمد شمؽقن همقبتف قمـ زوضمتف همقبي مـؼطعي ٓ ُيعؾؿ ومقف أهق طمّل أم 
مقً، وىمد شمؽقن همقبتف همػم مـؼطعي ُيعؾؿ ومقفو مؽوكف وشمليت أظمبوره، وىمد شمترضر اعمرأة 

 همقوب زوضمفو قمـفو، ومفؾ حيّؼ هلو ـمؾى ومسخ اًمـؽوح ٕضمؾ همقبتف أم ٓ؟ مـ
أّن اًمراضمح ذم طمؽؿ ومسخ قمؼد اًمـؽوح طمول همقبي اًمزوج همقبي مـؼطعي   :ااثنيً 

 اًمتػوقؾ وومؼ أيت:
إذا يمون فموهر همقبي اًمزوج اهلالك، يملن يؽقن ىمد ؾموومر إمم سمالد طمرب أو مؽون   .1

، ومنّكف حيّؼ ًمزوضمتف اعمط ـٍ وًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّؽوح، طمقٌ إّن هموًمى مـ شمؽقن همػم آم
 هذه طموًمف أن يؽقن ىمد موت: ّٕكف ًمق يمون طمقًّو ًمظفر أمره وأرؾمؾ مو ُيثبً طمقوشمف.

إذا يمون فموهر همقبي اًمزوج اًمسالمي، يملن ُيسوومر إمم سمالٍد آمـي، ـمؾًبو ًمؾعؾؿ أو   .2
ٌُ إّن إصؾ اًمرزق أو كحق ذًمؽ، ومنّكف ٓ حيّؼ هلو اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـّ  ؽوح: طمق

  طمقوشمف، وٓ جيقز احلؽؿ سمؿقت ؿمخص ؾموومر ؾمػًرا آمـًو إٓ سمعد صمبقت ذًمؽ ىمطًعو.
أّن اًمراضمح ذم طمؽؿ ومسخ قمؼد اًمـؽوح طمول همقبي اًمزوج همقبي همػم مـؼطعي   :ااثلثً 

 اًمتػوقؾ وومؼ أيت:
جيقز ًمؾؿرأة اعمطوًمبي سمػسخ قمؼد اًمـؽوح إذا هموب اًمزوج قمـ زوضمتف همقبي همػم   ..1

ـؼطعي ذم طمول قمدم اًمعذر يملن يؽقن ذم ؾمػر همػم منموع أو همػم مفؿ يموًمّسقوطمي م
وكحق ذًمؽ: وذًمؽ ّٕن ؾمػره ذم طمول قمدم اًمعذر وهمقبتف قمـفو ذم هذه احلول ومقف هتؿي 

 ًمف ذم أّكف يؼود اإلرضار هبو، واًمرضر ُيزال.
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وومر إذا يمون اًمزوج معذوًرا ذم همقبتف همػم اعمـؼطعي قمـ زوضمتف، يملن يؽقن ؾم  .2
ًمطؾى اًمعؾؿ أو اًمرزق وكحقمهو، ومنّكف ٓ حيّؼ ًمؾزوضمي ـمؾى ومسخ قمؼد اًمـّؽوح: ّٕكف 
مل يظفر مـ اًمزوج ىمود اإلرضار سمزوضمتف، وقمغم اعمرأة أن شموؼم قمغم همقبتف: ًمؽقكف 
هموئًبو ٕمر ومقف كػع ًمف أو هلو أو هلام مًعو، ومو دام إمر يمذًمؽ ومنّكف ٓ ُيسؿح هلو سمطؾى 

 ح.ومسخ قمؼد اًمـّؽو
أّن اًمؼوئؾلم سمجقاز ومسخ قمؼد اًمزوضمي ًمغقوب اًمزوج اؿمؽمـمقا ذوـًمو   رابًعا:

ًمذًمؽ، اشمػؼقا قمغم سمعضفو، واظمتؾػقا ذم اًمبعض أظمر: وموشّمػؼقا قمغم اؿمؽماط يمقن مدة 
اًمغقوب ـمقيؾي، ووضمقب إقمالم اًمزوج سمطؾى اًمزوضمي ًمؾػسخ إن قُمؾؿ مؽوكف، وأّن 

تؾػقا ذم اؿمؽماط قمدم اًمعذر ذم همقبتف جلقاز اًمػسخ ٓ يتّؿ إٓ سمطؾى مـ اًمزوضمي، واظم
اًمػسخ وموؿمؽمـمف احلـوسمؾي دون اعموًمؽقي، ويمذا ذم اؿمؽماط ظمشقي اًمزوضمي اًمقىمقع ذم 

  اًمػتـي أو اًمزكو اًمذي اؿمؽمـمف اعموًمؽّقي دون احلـوسمؾي.
وىمد ذيمركو أؾمبوب اًمؽمضمقح ومـوىمشي أدًّمي اًمؼقل أظمر ذم يمّؾ مسلًمي سمام يغـل قمـ 

 اإلقمودة.
سمدراؾمي اعمسوئؾ اعمعوسة اعمتعؾؼي سمؿقوقع اًمبحٌ ودراؾمتفو  أويص  ا:خامسً 

 سمشؽؾ شمػوقكم، وسمقون احلؽؿ اًمنمقمل ًمؽؾ مسلًمي قمغم طمدة.
  

 واهلل أقمؾؿ وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم.
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