
الإسلا!هالزواج

المسيحيةأالشرائعفىبالزواجومقارنته

اكانمضالبلمكتمهمنتابعرلخطملآحتىالالجعسررفىالعلاوقال

يفثا!/رلمتثا
النقصمحكلمةلرليسالاسبقالمات!

كلن.لفصل!ةاللا!المرب!اهةلد

.االم!اترةآدا!-الاسلاملىالس-المهر-الحط!ة

الر،حاتعدد-المحرمات-الروحيةاستقرارالحياةعوامل-

حقو-الحلع-التطليق-الطلاق-الؤآرفىلمرأةا-

لولية)قاشاراتا-الا!تاءدارءآرا-والأولادالزوحة

.الرواحئلما

لملشرااكاللأفىحالروأعنتفميليةسةدرايتملكما
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ادال!

ظدة.النرءيزةا!ننىألى

روحى.ونه!ىننسىلو!مإلى

فى*!دةحهاةلاسننهالىينيأنأال!ىاكلارضهن!فعةكلنى!ناشبى

الزوجية.غ!

لهسفطىنلمهانهضاتيئعممسرملهعالممع!ةنجيدزومةكل!لى

والحي.الودكمافها

لححصبىذتا!يرصلارولمنوالظلمالنصاهم!هازومةكلإلى

اثمملاع.دوئائث

النطكيهمولع!العهلاهمهـهمو!اكلاسرةثوأل!ض!نالذينإلى

تسالندطوهسحالر!كلا!احةزمن!نزالواولاوألرم!عة

حير.

دتألا!دومالقمن!لاسحياةحولالذىشنودهالماكاإلى

ثمملاعوعلىالألصفائنشرعلىفرارهشما!الطصاتيريمهوحرهلن

ألطهـنة.أوالدينهنثلدنه!نى

!دنالنصمةإلال!نلاهمالعىالمراةوحنولىالنمماليةالعميكرالداتإلى

الا!م.وساللفىوالظهورالأروفه

!ا-إلىوالنصوالنصليوألنطلكلالخلعفض!احو"ثاضكلإلى

الثمن.فداحةالطاللا!نكفكلفوئئصيرهلهاسئرخانهوئفيي

وافح.لا!دالدمحلان..انول...!لاءكل!لى

يردلواوانح!كلمةبفولواانوادعسهم...ألكناليهذااهدىجمبداألههم

لإحصان.تسريحاويمصوففإهساك..الزهانحكمةضمالرهمفى

المؤلف

الشريفطهلمالمستشاو

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



مo,دهlAاداللةيصم!

وأجعلناأعينقعرةوفىوياثناأؤواجيناهنلناهبوبنايقولونوالدين11

إمامأاللمتقين

475"النر"ن

11الدعاءيسميعإنكطيبلأث!ولالدنكمنلىهبوب11

"38مصك"ال

بينكموجكلإلمهالتسبهنوأأؤوأجأأنف!مكممنلكمعلقأنأيالهومن

51يتفكرونلقوملآ!اتفى!ثفىإنووحملأموفىة

21""الروم

11إلمحهاليسكنؤوجهاهنهاوصواصةنف!منخلقكماللىىهو51

81!ادلأكلا"

وشلمعلطالمهصلىالمهوسولىلالى

11أ!الحلأأ!رأةا.ورئيامتاعومحعمرمئاعكلهاالدنيا11

وممملم"أص"رواهة.
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فدءثى
ماإذاحكمتهمنبنحردالمد!..والعد!بكونإلا.!االعثليكونلا

أنهاممنعا..إلافمباعهاكانواقالمثمهوةلأن،النضلائمصالنطمادهأسعلم

نضعلىا!الهانح!اولتلنلك،الحنونوئورلث!الدماوتعلبقدهنعة

علهها.اقفزلأبحوزلمعللقبهاحدردا

بعضالمرأةنطباأنحاولثدبانةأولالموسو!ةألائعريعةكفتففد

هنيطلقوأني!ئزوجكظهمقرانها،فىالرحبل!دأطلصهـلكنها!توفها

الرجلمئعةهىالمراة!يم..أنخاطئلمفهومهؤكدة،"ثمماءمنبائماء

لهايابهعلاءمنلها..بلحقمنئنبعلئ!لاحقوفهاوأنفمئونه،وواعه

ال!همةالفديةالمعلضالنأبعضأنبريد..حلئىماوبفدرأرادهنىوجلها

.الموتبعدزوجهاجمعدبحرقحبنحبةوهىالمرأةندحرقكانت

يؤثهلاالنهبربطهفماهقثعمأامراالزواجالمسيحبة..فاعئرلئاوطت

الاخدنلاففكاقالموسعوي!ةال!ثريعةلنعالبمممافرأنقبضأكاقأهرو!الانساق

!ولأفهاللمراةصووةلل!نمبالبأأ!ىالرسولبولم!ولكنفماممعابينهما

لانالزنىفىالوفوعخافإذاإلابنزوج..ألايتزوجلأهمنفطلبالغواية

ا!احيم!ؤافىهاوهولمرأةعيلهذاقممنبافهالتممافأاثالأعزلي

أكلالياو..فأناثمئلئا!لزواجمنيهربونهعرعراالرجالطمنكئيرعلىالقاسبة

الحباةهنععنوببنطونبالربيلوفونالنبنالخالبنأىالرطانحلنلنضم

هلاطكةئواثدنمنعشيطانرأ!المرأةوكانوائامفعرووكلهالزواجوكان

اوب.

ولكنهالربانيةشونهىهحتوماأهواالزواجف!ئرعالإس!مجاء!

الأسلاموهنح"اوبعلمموىيجمعولامحيداتبنمماءبتزوجأنللرجلأحل

.أخرىاحيانفىلهاومقيدأالأحباق.أبعضفىالاهاهنصفاحقوفاللمرأة
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ئفتضىوتكى!نها..المراةطليعةانوهوخاصمنظورعلىوذدهذاوفام

وسلمعلطألالهصلىهحمدالنبىأنثرحة..حنىعلبهاللرجالفلك.مفجعل

تممحدلالنمماءكلامرتالنهلغيريسجدأنأحدأأمرأكنتكال..الو

.الرث!(شيتائقفمماهالى!قولكانأخرىأحيانفىلكنه!ازواثهن(.

ال!كاليدوخنهللبئمر..!دينيةالعقائداورثنهالذىالخلطكانوفيا

الع!التفل!فىلماالزواجهنظورحولالأخنلافإلىادىوا!اصاف

وصطةأحكابمعلىنزو!حهنسواءاللاثمرفىمحضاخيرأنرظمالأسرية

لىامدلهاكلهأا!د!لأ،الزوههةالع!طات!نسلمذىالمممبح!ي

سبللا!عو!الكووثقصثشهالدالد!ممنطيعولاالأخربائمريكهضمفى

لأله!ؤوثنهبخدالطكلاثمهوفهيطقفيمنهحضأخوانرولمالنحاة

نحدلمثموهنالأممر+،للعدةالمنتصنببنوالودالحنانسبلبنلكبلام

!ائدقاهعلب!الأحيكسكلثيرفىنهيخركله،الثمروكلهالخير

.الحنانوانحممر

الضفردةاالأوكة!لاقوبالاحةالزوثالنأبنعلدسماحهرغموالاس!

الا!مولكن،ا!اسرةككبلنللع!اتوسطبامنهجارسمأنهإلاللرجل

.المرأةراسالرجلامخبرعليهالسابقةوالمتقداثا!اثيانهنكيره

اللانىضظووهامنالزوثيةالعلافةالكنلبهذافىنعرضلانحن

علىللئوفللاخربنويقثمهـأالحقائقبحهمعمفكرمنطقمنبلفحسب

ح!ممنولغرسالمسارلاسئقاهةالجوهريلههلالطههىوالمعرفه،دينهممنهج

الطر!ن.ببنالمودة

لاذلكأنإلا8السنبنألافهنذالبائمرإلىنزلتقدالائمرائعكانتوإذا

واجتنابوالحبالودعلىتحضالتىوهبالئهاأخلاطاتهانهملانلعنى

أنللرجلأحبماؤتفدالإسحميةال!ثمرلعةكانتوإذا،والخيانةوالخداعالظلم
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حوصرتإذاالاياحةهذهمد،بفر!طلقاوامرأةمنأكثرمنينزوج

ضراواولاضررالاألاثمر!حةنوثممهأمرأباسكلار.الضررومحملالعلل

افيره!ضرم!مملكأالفردسلكفإذاالدنيا،فوالقكلفيالمولىحكمو!

الضررهذا!رفعاناكلامرولى...وعلىوالظلماساءكلمةعليهحيف

المحنمع.لصنالحهح!ةاراهاالنىبالطر!قة

ا!اهر!همهمنلكلمعودةالحفانقيضع!الكلناليلههذا...لرت

اوهولعها!لرهيةنحباوزتواقطقائحئق.!درهتهمااصبت.8فاق

هـيدلمنلبنةوضعثانىو!كفىوحدهللهالكمالفانبلولحه...ص!صر!

البنا،،!كملىان

22لم7 0 0 o / p

،!.

،دم!ث!ربر!لد!رطه
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لمفقوفىةا!والمساأ

صربحفىلتقرلبب!أكلهاضبةالالىوالصائدالممماوب!ةافمرائعئعم!ع

المسراةانبعنىبمااللرأة،وأسLالراقعلىهضمو!افىاواحكاهها

علىفتاتوصىاعر،بغبربالاحرىاووأسبغوحمم!أتصيروثلببر

عصربعدالاندمانهةالحضاوةتقدمتشبلانبعدخاصة،الخلقلمجعه

لثبتلمكماهبدعات،واخرياثالحكمسوشيصالينلمماءاواناإذيلنهضلأ،

نركليبفىالرجلهحننممدلو!ىلأالمرأةانالحزمسببلسالأنحنى

علىيدم!الامرولكنوالاحاسيسالمائماسكرفىنخلكففدرردجيا،الدهالح

رفظتوأخرماتال!ماصثاسياتالطباعحافىا!ن!كثيراتنمماءأئ!ناطابهه

تكونفوإلماو!لطبيعةالخلقفىاخنلافبانهيفممرلأفا!اهرا!احاسبدم!

معهاالرجلمعلوكيكونوندالممنين،ملابينخص!لمرأة!لنممبنهاموووئات

شيئا.أمرهامنتملكلاالجيناحه!ضةضجفةجعلهاالذىهو

فهيعنىبماوحبرؤةجمماوةو!ئرالمرأةهنأ!ىلمرجلانيق!وت

بألشللهصلةلاالبيولسوحبىالاخئلافهذاوحنى..بيولوجيايخلالف

المرأةتكونالفمعوببعض!انمكندهبةايضاالقوةنكونفبل..والئفكير

للكدب.تخرجالنىوه!اوطمنأفوىهها

اشكاللكلرفضهميطنونالانسانحقوقعنالمدافعبنجعلذلككل

عقبدةولاالاديانهندينأبذلكيخصرنلأوهموالمراة،الرجلبينافمييز

يصيرالجتسينبينالمساواةطياتهفىيحمللاحكمكلانبل..العقائدهن

أوليسنفىالحكمهذاوردسواءالمراةلحتوقاهداوايمل!لانهمرفوضأ

تقاليد.أوعرفأوعقيدة
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كيلانوفدحالرقألغثفدالن!هضةعصربعدالحعصارأكانتوإدا

ويثمرالإليان!خرليال!غاهـاوقاناحد!قلىفلمدحرمه،ولألئحيزهالاداان

ولوهوبدأالعكماصيرانفلك!عدى*حكمأنعيزه!الاد!انإذ.هكيالها

انهافيهاالاصمل-المعاهلاثاحكاملأنهدههزهاوالعألمدهاوالىأدى

العلعادة،وطتوميطالنعهيةالعنائداخيلاسفوالاهولالزهانل!ننيرهئنيرهه

نطالبولاالاليانفىالمعاهلاتاحكاملالمميةعلىلصرإلن!نفلماذا

تجفيلرهاه

ط!تأةللمئفيراثوالمراهالرثلسنالناهةلالمساوا؟المطاللةان!

الممماواةلمذهالنساههنالعظمىالفال!يةاسلنهمانيحدهاهروالمكاليةالزمنية

اهمالهمعلىمتدوان!نسكلىالرثالثلضمة!ملنهولاءاناذ-الئياهة

وثسلأنريدولايحئوا!الومىوحلكدف!فىلنعيم!انئر*فالمراةل!،5

وأنالوثئهافىالمراةثملأ!ان!قلرنالنساءوهؤلاءلها،هساويأاوضعيدأ

البهاالزثلىئمنبالئىهىالمراةةئjوانووقتهاضعنهاهنل!لبعاكلانرئة

االعاللةلضموكلهلكدمماالىواسثناداهدهاالهرل!الىعلنوانهاوردىيينما

I$الدرأئشحكفىممقةالأ!مانكانثف!هل.هللحل!ولوعليرممعبة

س!دءشلنمديرالئىهىالانمميانحترقثماعاثانام-الئانمةالدرثة

..الاهكعاموسلاسلأالأهوو

AN!الرهل.اادسثماالمرا؟ييدالنطليقهقاكيوناناثل

دنيلله.ئميزالنىالائرائعلىالزوحاثلخدالناءيبهل

والاثمهادةالميراثفىلالرثلهمماوالئ!هااهل!ول

يالاسيرةينعلقماكلفىالنئضهقلهايكوناقديييهل

ىاعقئممألفد*ؤواثهاوعمثسدهاهلكيةحقئمنحاناثدثطول

الجممد.هذايصلئصرف
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ذاك.أوالراىبهذائاخذاقالممهلهنيس

الحقائقواسنظهارالواقعواسنفراءالنععمقمنهزيدالىييحئاجالأص

..كاملحمادفى

نم!ىلالانهابملنغبراتهاأوالأولنبئوابلنأنرنبطالحفوقهذهكيلهل

لتظمفىببناا!فاا!لالفتفدافلانةا!ادباناننرىوهموف..العفيدة

.الزواجوهنهاا!اسرةعدات

للمرأةويجزللرحلالمنفردةيالأرادةيبيحهود!الطلاقدحرم!!

نببحهاخرىبانوافىهطلقة.هنالزواج!رمولقؤوثهامننخلالعان

الط.وند!

كلهافهىالمبراثفىنصببهنوهقداوالائمهادةفىالنساءنصابأط

لين.إلىلينمننخلالفنظم

دينمنابضأئخلالف..باثمرىكخن!ىالمرأةالىالاليأننظرةانول

الأماهتبرهاوالبعضاللئميطانومدخلالغوايهراسبنبرهافالبعض..لثين

لتبحا!ادبانهذهكلانوعم..أفدامهانحتالجنةو!ضمعوالابنةوالأخت

..النههوواهدمصدومن

05الحتيتةأين

انجماعةلكلنتركفهلوا!الهانالعكافدهنعلدمجنمعفىكناوإذا

بينالمساواةفتصيرصكقيثنهمبناءعلىاللينىأوالكفوئىموووثهائطبق

اخرونمذث!بحرمبحموقاناسبنمتعحيئ!فوضىالواحدةالجنمميةاصحاب

ساورغمالوأحثالوطنفىتجاورهموعموالمنعالمنحببنالحقوقولنبالل

واثأفانونأندثمرعام-الدلأنبلممبليالئمبيزعدممنالدستورعليهنص

الأمراق...معينةسكقيدةمنبالموووثنربطهاندونالعلاقاثهذهبحكم

لثعاوىالتفاتدوقنصابهافىا!اموويضعجرىءرأىإلىي!حتاج
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إلىفوةمنناونواهابكلبعععونالنبنوالكفةوالملتطعبنالمنزملنبن

النيهمقالواحسينانباعهمبهاوخدصاابئدصهااللئىبطفوسمالاحنفاظ

..اللهباسمينحثثون

الئىالكثبفةالحجبهذهتخينرقجربئةآراءالىحاجةفىنحين..

فكشكفلا..صوشهمعنينزلونوحينما..والضنطعونالكنفةوضعها

...أفضلالحياةسلتجد

ملتى؟أولكنسلأتىفانهبالطبع..اليومهذايانىث!
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والمرأةللوجلىضرووةالزواج"

لهـن"!اسواننملكملهاسط"هنالكرامالقرانفىنعالىاللهوو

وخير-مناعالدنيا"والدملامالصؤةعلطهحمداللهرسولوئالووك!87؟(

المكانلب-عونهماللهعلىحقثلائة"ابضاوفال"الصالحةالمرأةهناعها

بالص!اوقبنهلعتقنفسهيجهدالذىى11الأفىا،يربدالذى!ر!!العبدأ

."اللهسبيلفىوالمجاهدالعفافلريدالذى(الزوج)اىوالناكح

أنلأحببتأيامغعرةإلاعمرىمنيبقلملو"هسعودابنوكل

علىالرحلبحضالالهأنيعنىؤهذاسبانعالىالثهألئىلكيلاأتزوج

الأمينةهىةالمرةطانلهساترأىللاخرلباسالزوثهنمنكلالانالزواج

بحنانيهاالفياضةلقائهفىالراعلبةلأسراوهالحافظةؤوجهالنمرفعلى

اللئمرعحدودفى!اوامرهالملبية-والولدللزوجورعابنهالودههاهالواهبة

.نبرماوطلاوساملونوالمعقول

المتعففالمحبالدههمالكريموأولأفىهلزوجنهالراعى!ودهل

ولاعللهابفترىولالظلمهالاوودهبضانه،الفباضاجلهممنلحيائهالبافل

مقنرأولاشهواتهأجلمنهبدنعرأ،للي!ىوالخنوعالطل!ذلالحاحةغدينلقها

.Nدهاوواؤوجتهعلى

والأثمالأعزب*

منهالإئمولكنالإئمفىيقعأنلابدأعزبكللي!ىأنهتقثبرناوالى

نكاحمايحدونلاالذينو!شفف))فولهفىالفرآنذلكإلىنبهوقدقريب

.*"النوو)33(((فضلهمناللةيقيهمحبنىؤواجا()اى
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اثهاكلهحنىعلهفىو!عنهدا!اعزلي!لنعففانبنلكوالشصود

الننصسكناطاصليلصرف6عديدسبلوهن!اك،الزواجمن!مكيذ"الذىالمال

كالئرا،ةههادةهوالةأوصلاةاوبصميامنفدطانمغلكانالحن!ىفى

فىالمفماوكةأوالللراتحضمووأوالأصللا.زااوةاووالرسمواللناليف

يلفاهن*اللمماهإلىشينه!ركاهرأىصكناصلعوانالعاهةالخدمالنه

فز.للونهثوةهائماهدلوv*kياتصورألىانطلعوخاصةأهماكنفى

المنطاعمنالدثمددهضمريا":ومملمعليهاللهصلىالمهرسرلثال

فطيهاهمنطعلمومنللفرجوأحصنللبصرألحضفإنهفلدزوجالدب!اءةهنكم

ألىحيي5روإذالنساء!حبكانوالسلامالصلاةسطيهوالنلى"بالصوم

51وو0الصلا8فىعنى!رةوثعلتالعطووااوالطيليالنمماهلنماكمهن

وامطىوفطراصومولكنىلهوألهأكمللهأخائماكمإنى"يضأوثالالنسائى

.البخاوىوواههذ!هفليسسننىعنوسدلطفمنالنمماهوأئزوجوار!د

محدبغيرالزوثاثوئعثدالزواجعلىنحضكانثاليهولطوالداثة

والليانةللرثل،عدواا4هليعثنطأليهولييةاللطنةفىالمرا؟انعرهحدوفى

الايل!زوجلموهنؤوثئهعطى!ئىان!ئزوبممننأهركانثال!سيحيه

صبالر!سأىالرسولوبولسالممميحالمميدسوتلىالمراةيانينزوج

لله.8العهاد

وسطىفىلنلأسلام,"

،للحياةواء.الالهخلئهالذىالالمممالىالطهعاوافقلينالأسلامان

فوثنتالمن!هجط!ايملتعلالنممل..ولوالحياةفنعلحرين!عاشركوامراهرثل

الرثلصكدلألظمالذ!ى-الزواجشاليعدكانثمادالها!ومنمخدالحياة

لتا!ضئمةظيسلرشمهفىالدهدملهحهخالفأوالئ!عن!ادنبيبحعةبالمرأة

العبسادةمنماس!سلهالانسانيئيمانوبينيئعرعىداشلىألمراةهعاشرةبين
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لالنعومى.اللهمعورزاصل

منسولماال!مميحيةفىكانتوفالربنة،!عرتلافالاسم

،!رلمصرفىلممعميح!ضدد!ديالو!سأهارسه!ذىالاضطهاد

فىوحينهالزواجمن!ملاثهلعبادةالئدرد!وولالىذبالاثمافعى

لنكرياالنالممميحية(فىالسدانمأ!وحنا)يحيىمدحئعالىالالهانفللد

!ائيلأ!ىسوالصورو!را"ؤصأ!ولهووعليهما

141(الأيةعرينالسووةفىنعالىبفولهالضاالنمانعىالنمما...واخح

لاالأطتدلالةولكنو!..((فءصاف!-!د!ا)نش

فىا!اخرىالآا!صمونلأيةلك!ويصؤلالأالئمفعى،راىنو!

رفلاثهشليههولهاالنصاءهن..!ا!واجعلىالرح!حشث

علىواثبالاحلىأصدوصدل!ة+تاالاتوفي"...ور،ع"

نىالوفىعننسهعلىخافشنفلليعلىيدملبهو!الاطلاق

الئباح.علهوثيالمحظور

هكروهأأومحرمأ!كونوهتىرضأأوفىأبميكين!"

!تزوجلمإذاالزنىارئكابهإمكانالرثلنيقفيافىضأالزواجمن

!ضعلى!كنلمفإذاالفعر!ةالزواجوحئوقوالنضةالمصعلىلالرأوكان

!كونالزواجفاقلالراوكاناونكابههنظوخ!الزنىارنكالىفى

الؤض(.من.لرثةدو!)واههأ

وأنهاجالزوالتكايفمنرنهمحمالرحلنيقرا!حرمو!واج

ظلمفىعالوكهنيقنأ(اكناولمخافإذاهكروهأوث!نبالزوث،سيضر

.اةالص

مكونالظلمفىالودعيخش.ولمالزنىفى!!عيغشلما%اما

.الاعددحالةوهى(هحب!أى11ضلوباالزواج
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الاختيياوميثية

بعدصحهحأاختياراشربكهاختلارالانسانلحسنأنالضرووىهن

والنظرة،حلاتهشريكإلىتلبهيطمننحتىاسرتهوعلىعليهبلعرفأن

نعالى:فولهإلىندئمبرالاساليمبة

!ئراءاكونواإنوإهانكمعادكمهنوالصاليعينهنكماةياهىاوأنكحوا)

النوو)32(.(عمولسعوالنهفضلههنالتهيقهم

من)الصالحينالخلقحدمندتوافروجوبإلىيدثميرالقرآنىوالنص

هذافىل!ئيرماوكثوأ؟والدئراءوالنسبالحسبتشترطولا(عبالكم

ح!رثةبنزبدهنوالن!سبالحصبسليلةجحشبنتؤينبزواجإلىالمجال

اوبلهيكنولموسلملجهاللهصلىهحمدللنبىبالنبنىإبنأكانالذى

لزوجإذ..واعقلسلمالذىالحباثمىاليعبدرباحلبنبصزواجوكن!لك،نسب

.المعروفالحمعبذالتعوفبنالرحمنعبداخلت

ولدبنهاوحدملههالمالهالأويعالمراةلثكح":الحديثفىوجاء

+ادكئربتالدينبذاتفاظفرولجمالها

حنىيلدميمة..ؤواجعلىبحضلاالحديثأنإلىالاشارةوا-

مناجملؤوحبهاجمنفىالمرأةنكونانبحبإذلين..ذالناكانتولو

لاالئىالحهمبلةعناللينذات!فضلولكنهعناهقرلنطوأهاإذاغيرها..

لبن.اولهاخلق

ومنذلاإلأاللهبزدهلملعزهاامراةئزوجمنحدممنحديثوفى

إلاالله!زدهلملحدمبهائزوجهاومنفقراإلأالثهيزدهلملمالهالزوج!ا

.دناءة

فقالازوجهافمنتخطبوأنهابنلبةلىك"للحسنوجلوقال

الثهونهى"يظلمهالمأبغضهاواناكرمهاأحبهافاكنالثهيئقىممن..ؤوجها
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أواليهودبةاىالكتابيةؤواجللمسلموابيحالملحداثاوالماثمركاتنكاحش

إليهماالكتاببةمناولادهوبنطمب.ئموثحتىدينهاعلىظلتولوالمسيحية

أناحمدالامامكرهوفدالاسلامأىالألبادينالبنثأوالابنويحملهعا

رجلمنالصيفةئؤويج!خوزولاشؤبحتىمؤمنوجلمنالبغىئزوج

فاحر.

الرجلبينالئكافؤإلىفيهينظرأنبجلبطسليمأالاخنباول!ونولكى

ؤوجةمحبنواعمانيممنطيعلاسكالهةعل!ةدرحيةيحملفمنوالمواة

بعاملاوبخادمهااوسيأرنهـابسائقالملقفةالفناهنعلقئما.كانوهنحاهلة،

مننوعهوفحولةواكئرهملفنياناأجملهنكانواولوعرهماوثاهل

بفترةالزواجبعدبزولمؤقتافتلتانعلىيقوملأنه.المواةبحياةالمقاهوة

الذىالدثمقاقإلىيؤدىهماجسيمةهتيئمعبةمتدمعةالفووقفتبدرقصيرة

الإثم.ارئكالباننيجنهوتكونالنفوراووث

الموأةإ!االنظو

بهاالاقئرانيراداللئىالمراةإلىالرجلنظرالاسلاميئربعةاطزت

51وو"بينكمايؤدمانأحرىفإنهإلطهاأنظر"النبوىبالحديثوردإذ

ماإلىبنظرأناشطاعفإنالمراةاحدكمخطبإذاوفال"والنسائىالترمذى

ددوهناعلمهاببرالمراةإلىالنظرالنبىأجاؤبل"فلبفعللنكاحهايدعوه

الساقلن.إلىالنظرال!مأيجوزبلوالكفينالوجهإلىالنظريكفىلا

العلماهلبيننعلمولاال!ممابع"الجزء-المغنىفىفدامهابنول!

امراةفخطبتجابرقالنكاحها..أوادلمنالمراةإلىالنظرإباحةفىخالكأ

باسولا،فئؤوجتهانكاحهاإلىدعانىماهنهاوأيتحتىلهاائخبافكنث

نبوىحديثففىبهاالخلوةلهيجوؤلاانهإلاإفنهاويخوبإفنهاإليهاللنظو
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افظرداباحلأداط!اوقال"ال!نمبطانئالئهمافياطابامرأهوجل!خلولا"

.!الهها!نظرإنهداودأبوفالبينماهعاد!ظهرهاإلا

كلانضىوالمعمدوالصنوالكنقالوههإلىالنظرإباحةهووالأوفق

لفص!!سالرطوكا!اكلحضورفىمعها!حهلسكواجوز،هسئووأ

انطرتلكلوالدوؤ!!نهاهسوهاونفدمهاوطبولما!اعلمهاإلى

ضروهنوعلونمطيوحمميوبخلكرمهنألاخرللطرتاحوليتصعى

.!اعوصكمنفلكعصوودىهاوحممنسلوكمناووئراء

لأالخلقهممنة!اعلجنةلاصأاالاخانلرثونأنالتولواثدو

الآهركإصا.نمليالمرا8ت.لأناثههخلققدللزبنلنهافىشالغ

تزفىلن!اخر!مئ!ةالىسدلعول!نهافيانهاصفضلابهولزضى

هسنواتسعصوواد*كللأالسنفاوى!كوفانو!جعبالزائدةالزبنة

يكون.و!دوا!اوالمانماسولت!اءفلاواحدعلطهنالطرفانبكونحنى

طرذ،كل!نأ!خى!زهةالنحاللالإثراهلجيأالطرفطفحصضمروو!ا

رلاضمررالأاللدوىللحلتهصد!أ!صحهةهاحيةمنالأخرسلا!ةمن

ضراو(.

البكرأوالثتب"

ينهىلاولكنهالبكرهنالزواجوسلمعلطاللهصلىالرسولاشى

فواهأاتليفإنهنا،!ا!كار"عليكمكدلهحد!ثففىالئيبهنالزواجعن

احمدرواه"ارحاماوانقى

أبىع!وولاإذالأصنةالودهعةالحميلةاخلفاوفىالرسولوحبي

نظر!اندمرهالنى"ق!خوالنساهاىاللهرسول!افيل-فالأنههريرة

لىسشالنممائيرواه"اكرهبماهالهولاننطمهالىنخالمهولأامرإذاوئطعه

أفادهافائدةخير"ق!وس!عليهاللهصلىالرسولأنصعببينيحيى
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أهرهاإذاوئطيعهإلالهانظرإذائدممرهحمهلةامراةإسحمهبعدالمسلمالمره

ونفسهاهمالهفىلحيبنهفىوتحنظه

ابنو!تولالنسديضطوعةالحمقاءالمراةينجنبانالرجلومحى

الحسيبةوخنمارالحمتا.و!حئنبالعئلذاثو!خ!نار"الكلبيرالمننىنىئداهه

الزواجاوتإذاو!تال"إليهمؤنزعاطهااشبهوبمافإنهنجحيبأولدهايكون

الرسولوعكن،ابننهمأهرفى!ننيكحالهمفا!نوا!اوباطاهلإلىفأنظر

411رووفى"اكناه،والكحوالنطنكم.نخيروا":ثالوالسلامالصلاةعليه

.بطواواق'*,Jbصمفالنايحملثدالوليداناى.سمام!العرقفامفأاخر!ى

الأجنبطوالمرأةالقر!بلأالمرأة"

!رابةبصلةنملناالنىأىاثاربزواجصالنهىسوفد

ذلكلأننرابةصلةلهاتربطهلااللئىاطاثنليةو!ختاوالزوجالىئريبة

الرحمفطعهنالأهارب!عصمكماوالمرضالضت.هناطالناه!!مم

الزوثق.لونألاثمتاقبسببأ

اععيروياع!سيب

علىالقائمالحبفصالطرفينبقالعذرىالحبرو!.الاسلاملا

ببنوالحمعالدلن،يحرمهممابإثماخلالطانلرنالوثدانيةالماثهاص

فىجوهرىجملب!ثمةلبسانهطالمابينهماالنفريقمنافضملالمئح!ابين

كانت!الما،ابنائهمرجمةضدالأهلاقفلاأنو!حب8الرحلأوالفناة

هذ*.الاختبارعلبهاوعليهاوفعهمنالزواجفىالأبناءرس!بة

اللهرسولبا"فالرحلاأن"عنهماالالهرضىجماس!ابنروىودد

الموسرنحبفنحنمدمووجلموسررجلخطبهافديئيمهحجرىفى

هد!لمحمنحالهينررلم+وسلمعلبهاللهصملىالنهوسولففالالمعثمئحدباوهى

51

http://kotob.has.it



أنإلى!ارومملمعليهالالهصلىالرسولأن.أىماجهلنرواه"النكاح

هالص!بلينالحبلم!ثماعرالطبيعىالتتويجهوالزواجأىالنكاح

!ئوافرأن!ليإذللنكماحوحبداسببايصملحلاالحبانالقولويعدر

واالخلق.والينوالكفاءةالمظهركحطعنالأخرىاسبابههنهمالكل

الزوجيلأالكلاثاتف!الحب"

يوففالزواجتالكاووأىمنتزوجتدطالماأنهالرجلبئصورف

افيضأن!حبإذأسعيحدالدط!اقبلؤوجتهوبينبينهالحبمدثماعر

يرعىممانلكئ!والحنانوالودالحليبعاطتالآخرعلىضهماكل

الطرف!.ب!الود!وبحافظبينهماالعائمرة

باقىعلىوافضلهاعائائمةيحبوسلمعلطاللهسىألثبىكانوقد

ابنةفىالعثليسألنكؤوحهالداقافهوسوليالاطصلأبنلظلهفقالتؤوجاته

مائحبلنالسثوسلمسكلبهالثهصلىالرسولفقال(عالعاثمهاى)كحافةأب!

عائدئمة()اىهذهفاحبى:فالنعم()أىبلىهالثفاطمةبااحب

العاطفى!رنباطالجوهر!ةالأسبالباهنالطرفبنمطملكبكونوفد

حببطمئقطبنلكىللؤوجاثالحارثبنتامامةوصايانعرضونحنبينهما

ازواجهن.

ؤواجها:غدلابننهاأماههقالت

والطاسكة.الممصحوحدمنبالقناعةللزوج:الخضوعالأولىأوصط

قبلحعلىمنكعينهتقعفلاوأنفه!حطظلمواذء:اللدقدالثثيةالو!

ويح.أطيبإلأهنلدانممولا

لط!عامه.هناههلوفت:اففدالئالثلأالومط

ايلىفىالأمروم!محبالهورعايهبماله:الاحنر!ألرايعةألوجم!ة

أفدببر.حدمناليالوفىالنقليرحدمن
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انفإنكسرالهتفشينولاامرألهئعصقلأ:ألطياهممةألوصية

لمسرهأضمثوالماصثرهأوعرتأهوهخالفت

.علرهناطى

بقوالكأبة.هقماجماناقيدطبينوألنرحالهاك:السادسةألوصية

01فرحاكاناق!ليه

!ننها:ا!امهاثإحدىو!الت

!لاءتعاهلىكيمافعامليهوصيلبوطنلكواليكوالبنكوا!كووج!

ومنووجدانهبعفلها!لسللبمدرحةألىامره!صلحنى!بهالىهدخلا!بر!

ن!لملأننانملكهاأصؤوثلدل!قدبنئهالزوجالحماةوولانالأنشل

!مل.ولاهليةا!لى

بالزبنةوعلبكالطلاقمفناحفإنهاوالغوةاياكلالنئه:-رثلوفلا

لزوجئه:الدرداءبو"الشاسونالالدكبمفناحاالها

ا!مبحبنثوونىفىللطفىولاهحسلتىتدمتلمحلىالعفوخذى

نقللبطوالقلولباكلبىويأباكىبالقوىقذب!عكوى!رىولا

يذهبالحبيلبثلماجتمعاإذاواطاذ!ىالقلبفىالحبراكلثفإنى

ؤوطته.معالتعاهلفىللرجلوصابانااخرهوضمحفىنئابعوس!

هفدهسسسة

ومالبانفسيامطنأيكونأنيجبالزواجفىالرثلب!رأنقبل

جديدةحباةلبناءبلالجندمىالأشباعهجردليسالزواءفهدتتبعائه-لتحمل

فىيتزوجأنالرجلعلىئنرضلاالأديانأنورغمع!؟اتبعاتئقئضمى
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ممنالرحلببغإذاضرورةالزواجأنإلأالحلمسنبلوضكهبعدمعبنةسن

والثلال!الخامممةوحنىوالعائ!مر!الممابعةمنئبداالئىالعقلىافضوج

اسمتثناء..فاعدةولكل

ا!اسهانفىوهـشرعتط(الخماهبكممر)ب!الخ!طبة.ا!لرحلةوثا

كلاطمانقإذاالعينرةبدوامالكفيلةالحتائقوسصمىالطرف!ببنللئعاوف

العلولاقإلىالاشارةمحالطبهطة،النهإ!ة!الزواجكانلد*خرطرف

!ببالأخرالطرفمعالحياة!ممنطعلنانهطرفوأىماإذاالجطبةعن

ضمرلة.للوهنو!سقطبنهارصمرحإئماممنلضم!-جوهرى

لكظرانللمرأةو!مممح..8للمرأ!لظرلىللرجل!هامممحطناوثد

الاشدملامكانسواهللرثلالاسئمملاممنالفناةنحنيربجلبانه!ر"للرعلط،

طباعمنلأنالخطبةنضفىمممماواولتضمعبذلكإذكييأاو.جزئيا

عليها.طاوق!اولالأبوبلقحالمن!السالةباهراة!طزنألاال!ئمركىالرجل.

الى:ممانلخصهااننرعىوهحظوراتونتاليداغباواثوللغطة

حياةلوحيانهاسرارب!للاخرابوحانضياطرفلأعىدجوزلاأ-

وفتنهاثمالهاسكنالغروو-هنطقهن-الفناةلهن!حكىكانأطه

إذثنممهابناثهعماضطصخاطبهالهاويحكىفيهاالفمبابوو!بهة

الناسينناكلهاشائعاتئماخباوإلىا!اسراوفنتحولنناثملئدالخطبةان

هاضبهاصلخاطبهاالنلاةئحكىطانداعانرىولأعليهايزيلون

.الزوجيننرهابهكانإذاخاصة

كانفإذابهالبؤح!بوؤمماالأخرهعصمالكأطرفكل!كوقأنبجب2-

للطرف!ضمىانمئضدفولبفبرولوالزواجمذ!مالأمم!سبققد

المالبةباحواله!خرمنهماكليصرحيجب!أنكمابذلكالآخر

.القولفىالغلويئجنباوانالعانليةو

18

http://kotob.has.it



وأنحانيةنظرالتذاتولمحوفىةعد4الطر!بقالع!ةنكونأنبجب3-

هنينخلصاوكاليمموأاكلةظاهسشللاخرالأتارمتهماكلى!لنمس

!بلرا!اسلبال!داورنالأدنمماليةالنضشحلة!صيبالذىا!اصمابلنونر

.العيا.هنضصدأاللملنسليطضلرهأغمهأالأنصلن

!نعاوزواانثون!اL!ردفى8ا!اسرلذخلاكيونأن!عي4-

الأخر.!رفطاسوهصولهحلولة!ىالع!ةهذ.حدود

فىطتاساها!ذىالئمحيحالرحلوئكر.الكرامالرحلنحبالمرأةان5-

.الصاهاوال!اهطبللالطلا!فاوغدلرها!لخللىالمندطهك

نكنهفلاالماليةخ!بهااحويلنراعىانالقاةعلى!بطفلكورض

به.لهطلأ4مالامنهنطلبلووضا

اوجلإلىالمرأةنظر"

روا!نانت!رثل!راةنصناهاالك!و"أستىنى!!ةيينهل

هنالنظرلها!دوزلاوالأنجرىل!سوةليسماإلىالنظرلهاإحداسا،

."هنهاإلطينظرهاصدبىإلاأوحل

اناوسلمعلبهاللهصلىالن!ىغد!اءةكنت"!التسلمةأموص

منهاحتعبنوسلملحهاثهصلىفهىوررمحنومامالنفاسنافنوحضة

"؟لبصرانهلانئماف!اوان"!ال!بصرضرهـلاإنهالالهرسوليافقلت

.دودبورواه

علىللتعرفالرثلالىورانلها!باحالمرأةلو!ض

فىلأنلهامعصلأرحعلأئفلفلاسيثهار!لعةحممنككلنخالجها

والندم.الائمفاقيثبرهاذلكفى

91

http://kotob.has.it



الضولعلألىالخيطيبلأموأنح"

النعالين:ال!النمنفىالخطمهةلانعوز

انتهلنأفإذا:وثاهاوط!مصة!ثتسواءالعصةثطء!غطةأ-

والمقدة،بائنأاووحبعبأالطلاقكانوسواءالمانعؤ!العدة

الئصربحبطريقولب!م!اللالميحبطر!ططبنهاالدوؤوفاة!

للمطلق.ؤوجةنعدوجعىطلاقمنالمعندةلأنونلك

مطلقهاإلىأفربنعنبرفإنهاصمونىببنونةالبائن!لاقوفى

كبر!لبينونةالبائنفىاها،ثليدمنالرجوععلىالالئفاقلهماوبجيوز

بينالائمقاقهحصلهطلقهاسكدالبنضاءنثلر!خطبئهافإقلثلاثأكالمطلقه

المدملمق.

!اللخطبنها!نقمكطاحدبجوؤلا:!مضة!اة!!ة2-

بحلفلاالمومناخوألمؤمن":وسلمعلبها.دلهصلىالةوسول

خطبةعلىبخطبولإأخيهبهحعلى*ئائمترىيبناعانلموهن

"بنرك()أىليزرحلىأخيه

بالخطبلأخاص!ةأحكام"

المكصالآهوافقةوثوب

الصلاةعليبهلقولهالمخطوبةموافقةلمحونالخطبةإئمامروؤلا

ىا"نممنافنحنىالبكرننكيحولائمملأهرحنى"الئبب"الابمللكحلا"والسلام

فالزواج.لوليهاإذنهابإصدارالبكروؤواجوباهرهابإواستهاالئيبؤواجأن

المرأةأكرههنويائمباطلأكانوإلاواثراهالقهرعلىيقوملاالأورفى

ترضى.اوئحبلأبمنالزواجعلى
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الخطبلأعنالعدولي"

عنهاالعثولالطرفينمنلكليجوؤإذالخطب!ةاسئمواولىإ!اهلا

إذالعقدبإلتمامإلؤاهاأوغدألبدتالخطبةلأنطول!اوفصبروفتبعد

واقالعقدأتصالئوافقاةقالاخنطاونحتفيالطرفانيوضعئمابدمجردهى

تفاوفا.ئنافرا

الآخوللطوفلأقعويضحظبولدلاذائهفىالخطبةعنوالصول

فىيئهمهاكانالاخيرإلىعلالذ!ا!رفبسئحيثالنعولضيكونوإنما

شرفها.اواخالدما

الخطبلأعنالعدولأثو"

نضاندونأسنودهاهلهاأول!وبئهالمهوفدمفدالخاطبكانإذا

...عليهمخ!فالأهوللهداياوبالنسيةبالعقد،إلايجبألاالمهولأن

حالما"علىوباجمةالائماثئانتاقالهدلاودبوجلبالحنفىفالمذهي

كالملالساخوئأصنعتاواستبثلتاوبهعتاوهلكتفاق"مئلأكالخاتم

اسنردادها.للخاطبفلبس

سكللتالنىهىالمواةكانلن!إذاالهـداباودبوحببالمالكىوالمذ!

الذىهوالوجلكانإذاأمااستهلكتأوطكتاقفيمتهاوتردالخطبةعن

الهدايا.يدهتودأقيجوؤفلاعثل

إذاإلاالممابقحكمهاوئاخذالهداباصورمنصورةتعد"الش!كةو+

النوضط!ا!ىلههقثماأوالمهرهنجؤءانكونأنعلىالطرفانأنفق

الطوفصاناياالخطبةعنالعدولعندردهايوحهببماالمهرحكمت!اخذ

غها.عثلالذى
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اد!!يأنللموأةهلىء

انغانبنمخمانصطىصضاولاليدا!اان!حليهثفى

غمانفقالىعمرلنتحضةانصالثئملثلى"تالإذحفصهبابنئهيتزوج

ئانيةمرةالهنتهعلطفعرضعو!هي!ء8ؤبصأهرىفىسأنظر

أنكحلكفئثان"له!لطثرلىلتىثمائزوثهالاأنلىادافدفاثابه

الصلاةسطيه"هحمدالنبىخطبها!!عليولمفصمث،عربنتحضة

ونزوجها.والسالم

لنار*أسوو+نعالىاللهررل27()الآيةالفصصسووةود

غرأالتنكحع!ئمصكلعرنىانعلىهثىإ!ننىإحد!أيكحك

إحدىيزوثهكورعلطهوهمىعلىالرثلصضوكانNغليكفمن

تعضأ.فلكلنمنعالحاليةالتقايدانوبمغصافلكفىالاسلام!ر!ىولاابننط

الخطبلأعندالدفضوب،

فلكهنمانعلاواالدفتو!مربالنكاحإ!نالاسملهاليدضا

.للنطعالنميدبإعئارهاالخطبةغد

والضمربالنكاحإ!نو!ممئحلط"أس!مو!نى!لمهبنت

حنىبالثفتواضردطالنكاحنظصلنالمن!يأأحصئال"بالدففيه

."و!عرتيائئهو

أظهروالفظوفىالنكاحأعلنوا"والسلمالصلاةعلطالنبىوق!

."العزسفىبالدفباسولاالنكاح

المافىيلأالنكاحمساللىعل!ألاتفاق*

الخيطلةإعلان!بلالمخطوبةالمراةوولىالخاطببالرجل!حمممن

لقنحئغرةننركلاحلى...بينهمالمعرسهئطلبالئاجمععلىالإنفاق
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بلالذكاحغدعلىالدمابقالالتاقهذاالأسلام!ضح...ولاللخلافالطر!

.لمالانباعاولى!

-:!ا+شلقلترلها!ميالنىاله!ةالأمهـرصأ

المهرمضو-

وأثله.عاثله-

!دممىمماذبهنلمخطوتالخاطبالرثلياثمنرولها!مة-

الائملكة.

لزواجونيئنهاالننهنحهونفىالعروميطوالدكلرةعلىالنعرف-

لا.أم!ائمةلهاسنصروروالزوثيةلاتيشون!عرفمما

الترلنغداوالضفىطامالذىللحنلوالتصوىاللنياالحدود-

النكا!ف.هذهسينحملالذىوسالزفكاو

دهه.هنتعيزهئموهل!زوثانمهسيقمالذىالمكاق-

رفضه..لىللعمللممرأةخروجهلداعلىا+لماق-

منفلكوعروالزف!الترانوغدالخطبةناريخعلىالالماق-

حينه.فىالوفععنها!كاثمفالنىالمممائل

.1.31.

الائيخ-البلهوبله".الخاطر:مددكئالههنىالحوؤولالتم!نوول

حملفاق!قدرلاوالائميخ،الحيماعكثرةأرالتبلفتفإذاصلهيةيطلبالذى

سر!عأ".بىهلكمرادهايبلغلانفممهعلى

إليكأفضلالرث!الاى-بنيئىأى"لابنئهاا!اههاتإحدعىفالتوثد

الننىأم(المعارفمنعدداى)الصاحالمنئمال(العظيماىأالحعاحالكهل
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سريعأ(بملالذىأى)الطماحالملولالجصل(الوجهصاحب)اىالوضاح

.الوضاحالفتى:الفتاةقالت

!فالائميخأما(عليكينزوجدداى)يغيركالفتىاق-اةمافالت

.العطاءكئبرالائمهخببنما(بمالهبنلهاأى)المنكئبروالفنى،عليكبغبر

نضطراى)ئيابىيثن!م!اناللثمبخهنأخدئمىأماهيا-الفناه!لت

الأمر.الفتاهحلمممثوهكذاائرابىبىوباثممتشبابىويبلىيخره(الىللنظر

لابحث،الزواجإلىالفتاةئثفحالنىالأسبابكانتايأللطمباب،فالشباب

.سنواثغمرشالطرفينبينالفاوقيزلب

لاالنفسأطباءوخاصمةا!اطباءنصيحةانإلىالإشاوةوخدر

سفوات،ع!ثمرعلىبزبدالطرفلنبينالفاوقفيهيكونالذىالزواجيدئو!ن

والحالةوالصحةوالنقاليدالمعارففىيخلالفانلمحيلينهلؤطت!حمل!اله

الننممميلأه

الؤوايمنايات

لنسكنواازواثأأنفسكممنلكمحل!ان"ثهوهنه)نعالىاللهافول

)34(النماءاانفرونلنوملا!اتذلكنىانورحمةهودةليدنكموثكلإليها

!رثة(عليهنوللرثاللالمصوفعليهنالذىهد!اولهننعالىوك!

علىلضهماقهفضللهماالنمياءعلىثواهونالرث!)أبضاوفال

43؟كةالنعماء(أصالهمهنأننقواولهماليضى

وفىالرث!(شكالي)النساءوسلمعليهاللهصلىاللهوسولوقال

واناصجضلحهنخلقتالمراةلإنول")أسئوصوافالاخرحديث

اسثاووللمنركنهوانكيسرتهتاتمهأ!!ا!هألضلعفىهاأ!ج

1لهالنساء(فدمنوصوا
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حيلثالتوراةأساطيرإلىانتمىلأنهالحديثهذافىكثيرأناثمكوخن

أدماثهيرليإفأوثعالىهاعلىالنلر!سزهن2وفمالأصحاحنص

منوعلباللحمطالهاو"فهلاعههنضلعاساولىثمعملا!نومنى

ضاهىهنضمالانلأ.ألألمو!ل!أدمإلىاحضرهااهراةأدضلعط!ه

طرفكلبكوقأنفإنهـيجبصاءخ!طرائةكانتوأليأ(!مىهينولص

وحعنانهبحبهالآخريغمرلناحيد!امننطلبولاا!اخرللطرف!الرفيقنعم

السكلعلب!النبىلقولمصدفاوللبالمودةمنالثانىالطرفيتجردببنما

.(!اهلىخيركموناياطهخيركمايضأونوله(يرحملايرحملاهناقا

اث!علىللموانفيجبالطرمنبينلمعاطفىالحبلعنائمالمفلذا

لزوجتهوفياالزوجيكونأنولمودةهذهوتقتضىببنهم،المودةأواصر

الزوثةتكونوأقاولادهوشئونبائمئونها!قمالماثماصوققاللفظغيف

ئئيرلاأمينةصالنهوههتكونوأنوأسراوهوبنائهوشرنهلمالهحانظة

الفكرىمدطنواهمنريبةتكوقكندمئطيحهابقثرئحاولوأنطئةاوخعلافأ

و!لعمالى.

شروطأأاووأجل!تعاثترطأنللمرأةهلى"

لحقوقمححنةنجرفمروطاالعلافىلثعئرطأقللمراةالأسلمهفح

ا!علىتحصلوأقالمهرمن!نعصلمماضممانالائمروطهذهومنالزوج

كانبيدهاالعصمةنكونأقالزوحةوافعئراطعليرهيووالدهمنالضمان

بجوزولاالمحكمةإلىالل!جوءإلىحاجةدوناراتمنىالزوجنطلق

الاأوبالبيتتحئبسالااوضرئهابطلقأنالزوجعلىئ!ثمنرطأنللزوجة

جنسبة.بمعاشرةبمسها
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ءأ

اوعطيهاالعصحقلزوثئهالزوجيلفمهليحبالذىيلمال!

فالمص.والوناضةواطاثروللنحلهبالصدكا!و!مممىالصقىبدخود

الحقتىاالخولاوالصحيحالزواجثاابرامطاكدلمرثلعلىواثب

الائبهة.حالةفىلر!اسدبالزواج

النمماء)،1(نحلةهملدث!نالنمماء)وءالوافم!:ث!

ضضفالالو!يقافوناأنذ!مهراءمالكل!الىاووللكل

علدكمهاعولا!ةل!ر!نثوشهن!نولالمنمنفمصامممالحت

علممأهمأ!اء)،12ككا!ك!نريضة*منولنر!نم!ما

بضكلروجلىويدككلرهلوسلمعلطالالهصلىاثهوسولوكل

حظ!وواكيونلىأثاؤ!هبل(!دهنخانماو!التمس)هص

)أىدراهم4ضصكلالصص!فينالحنفةوغدهنهبضحنظلوالترأن

.(&شا25

الزوجةوولىالص"

اصردليهاحنأوالسللزوحةحقالمصانألائمر!مةفىولمنروس

للزوثةصنااصبرالحققةفىوصالممملثللزوجةكليرهصالزوجبه

الزوطة.لبتئرا.هاونيئةئعهيزفى

فح!شئفىاللقمنليستالمصوفىالمغالا.اقالتولسبقوكيما

اعطها)الرسوللهكلوسلمعليهاثهصلىلمرسيولبنتفاطمةعلىتزوج

ها)و!الخطميةدرثأ!الرسوللهن!شئغدىأمائالههرأا!ىنمينا
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فىنغالوالأالخطاليلرنعمروفالإليهافأعطاها(القتالعندبدمتعمل

ب!هاأو!ملكانالدعن!دولئفوىالثنلافىهكرمةكانلئ!لولأنهاالمهوو

النه.نبى

ألمهراءأفىوجوب"

بطببالمهراىا!لةصميثنافساء)وءائواالكريمةالأ!ةفى

هريلا(هنيلأفكلوهنشأهفهشئمحطلكمفلهلناى)1طهنفد(خاطر

41(أفمماء

زوجإسئ!دالاردنم)وإن91002الآ!نينفىالنساءفىايضمأوثلى

ا!نثاللخ!ن!ونهشيلأذ"ظمذوانلاثدطلأأاحداهنوءات!مزوجمحان

هيثاتاهنكمواخلن!نل!ضىألى!مكمأ!ىوثدئلغنونهوكهفمههنا،وإثمأ

.غل!ا

هاسطىاهرأةنؤرجرحلايماأومملم:عليهاللهصملىلموسولوكل

ولمفماتخدعهاحتهاإلههايودىلدفممهفىوليم!ك!مزه!اوالمهرمن!

.اؤال!وهوالفماهةيوماللهلقىحقهاإليهايؤد

المهـواع*10

بيذ!ماعليهالممنهقأ!الطر!يقلممممىهويكلنلىإدا!ص

ويجلىبعضمهلنحلوكلهل!دنحسوا!فراو!اوحنطالفعلىيلتاثان

المال!ههوهرالمهويكصن!وإهاالوفاةو!قوثا!ىالأخيراللض

اوالثمققةكلطئهاالؤوثةلىأسرةمناطوىؤوثةمصيمالرمبدفأاى

الصمفاتفى!يوحدالىالزوثلألمائلهالكونو!عهابنمظأولأبيهاأخنها

والتعليم.والئالبوالممنكالجمإل

وهى:و!رلبوحالالنطأهكامالصيلو!ص
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فاسدعرصحيحاالعضكانمهرفلهط!كرولمالقركعقدإذا-أ

ألمدل.هرللمرأةبفرضوإنما

ناسدأفصطفط!الممووحبوبعثما!كوجعليهاانهنرطب!ا-دب

ولأالعقدفىركناليسالمهر!انابطلهولاالضد!فممدلأولكنه

الصر.بمهرالمطالبةللمرأةو!جوؤالائمرطويبطلميهشرطا

ههرعلىنزوبحلكلهابقولىكأنهجهولمصتعمميةحالةفى-ج

فإنهفببحيماضلعوالصاههنخروالصحراهفىسبع!ثره

المئل.هررلهاو!كونالانمرط!بطل

المهر!بفى"

و!سمىالعضو!كلهسداده!حوز!هرهضو!العض!!حدد

ا!احلبنكربصيلآضاض!و؟!!ضه!ررويحيوزلمعجلالمس

هىيرثعالو!نحد*محم!لةوفيكلهل!ثبلهوبفؤؤ..،"الوفاةالطلاق

!مه!وجةحعقماكانصفروثدلمفإذاالمنطتةفىالساوىالعرف

لهاكلنيو!دفىهعجلصا!طط!الزوجبؤدلمفإذاالعقدوقثكله

ثىالايمك!وصمفىففصالا!عحقطهنكلنرصيكفصشيكالتط

جشعيألهاالاشمتاعمقمنعهفلهاإلهههـبلمكتكان!وإذالمحزوجيهمنزلى

شر!كىبح!إمنناعكلانهنشوؤاهنهايعدلاو!ا

يممئمنعنركنهاوالطرمنفيصحيد!ةخلوةحدلففياولمحن

الأصتاعفىحقهابفدالمقطتنها!قهاهلعضرأىفضجنلمميابمعاشرتها

أوالزف!افرفضلهااجاؤحنيفهباأنلمجرالرفضحقلهايعدولم

طانصوليرأىوهوالمهرهنعحلهاتقبضلمطالمابهاالاستملاع

الذىالحقيقىالمهرهوالواجبوالمهر،واجبهسدرالمجالهذافىالطاعة

.مغايرامهراالزواجوثيقةفىكنبولوحنىالطرفانعليهاتفق
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العلئ!والمهرالسرىأل!مهر"

وليسالزوجعلىداثب!العلنىالمهبرانعلىالطماءبجمعطك

ا!اخذالواثبشالطنى!نكاحلىالىالمللادأسرأعلطالفقالذىالمهر

البضوذب.والفمافعىوا!اوزاعيحنبفهأبىددوصتعلبهقففامما

الصرجهرالرثلعلىوحبالطنهوهناجمرالعمرهصل!ا.كانفهالى

النالبنى!كونلألهالبرلب.نلك!العلنىالد!رلاعمالناوئى

اهام.الزواجبكظوبهلهنالمخأهكونالسرىالمصمنا+لهاقفىأث

نمرعا.المئبرهوالعلنىوويكوقوبنلكلعمى

المهو-ألعلوةم!!روأت"

احدبموتاوالصحيمةبالخلوةاوأبحتلقىبالدخولكلهالصريئدد

فىدوشها.أوالمهرللزوجهبكونيحييثوأشلوةاللخؤلقيولوالزوجين

اهاهنالممعجلحدردفىولكئنهتاكدالمهزأنيفىو!ا.وفاتها،حالة

.الوفاةاوالطلقلممدادهوفتانفلهالمؤجلسأ

العظبعدوحدهماالزوجاقيجتمعانالصحيبحةبالخلوةوالمقصود

شخصأىهنحييئا.يأضانانكاهلالتمنعمنفيهاتمكنانهكانفىالصنحييح

جنمميأ.لم.يعاشرهاولوأسراوهماعلىبطلعاوعلبهمايعخلفدآخر.

امرتهخماوكئمف)هنوالمملامالصلاةعلبهالرسولصحلبثوفى

.(يدخللملىبهادخل(المهرأالصديقوجبإليهاونظر

اوجبفللثفاقممئرأارخىوبابااعلقهنعلىالصحابةوأصمع.

بالمراةخلافدلمرجلكانفيافبماالروابةواخلالفتالعدةوبوجبالمهر

أووالنناسوالحيضوالصبامy&leكاالوطءهنمانعباحدهمااووبهما

الصداقاستترارعلىلفلكئائيرفلاالمرأةفىالرئقأووالنةكالجب

المهرأ.أ
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بعلمفلمأعمىكاناونفلممفافمنعنهبهاخاطبهاخلاإذاالمراةانوول

أنهىالخلوةئطأخلوةفلكاغباريمكن.فلابهابفممرولمسكلطبدخولها

منيمنع!همامانحوجودوبفرسائرسئوفىفعهأرجلوجيودالمراةئقبل

احنضنها.اويقبلهاكعأنالئواصلهذاكانابامعاالنواصل

اذهبإذاالوجلبانإومحمد-يوسفأالفقهاءبعضويد!

كاملاالمهوفعلههبهايدخلأنفبلأبكارتهاغفماءفضأىأالمراةمخرلة

الدخولفبلطلفهالأنهالمهربنصفإلايلزملاانهإلىاخروأىذهببينما

ضبول.غيررأىوهذا

فبلاوالدخولفبلطلاقحصلإذاللؤوجه!كوقالمهرنصفاط

وأجلهعأجلهكلهالمهومجموععلىالمهونصفأوبحلمملبهالصحيحةالخيلوة

نأفبلهنطفئموهن)وإن237الأا4البقرةسووةفىلعالىيقول

.(فرضتمها!كوولهنثرضنموتدتمسوهن

الصحمحلأالخلوةالاو"

كد.المهربهايناكدا-

النمبال!ما2-بئبت

الصحيحة.المحلوةبططلالثإذاالمراةعلىالعدةئوثب3-

.العدةأثناهللؤوجةالنفقةئوثلي4-

عدنهاأشياءكاخئها..فىلليفوحية.بمحرمينزوجأنالؤوجعلىنحوم5-

خلوةاهدواحدةطلقإذاخاهممةباهراهانزوجاوصحيحةخلوةهن

أدأئحمللأالصحيحةالخلوةولكن،محئهافىئؤالولاصحيحة

فلائمومناالل!فول!كونالئحصدنلأنفخصنأالؤوحنهن

دامهاؤنثال!االرمم!ابالاسحمبةائمريعبمانىعليها!طمرى

الؤوجةابنةسلملأالصحبحةالعخلوةانكمأخلؤةمجردالأمر
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)وربالطمالنساءسورةفىتعالىلقولهأمهاطلقإذاالرجلعلى

ئكونوالمفبنبفندخلتمأللانىنس!كمهنحعووكمفىالدى

الزواجللرجلبباحلااى3،2"الايهمحيكم(ثذاح*لههندخلتم

ابنتها.لهتحلبهايدخللمفاقبهاد!خلافىزوجنهابنةمن

اوالأولىالطلاقكانإداوج!عبااكيونبالزوجةالدخولبعدالطلاق6-

بائنأيكونفإنهالخلوةبعدابطحقأهاهالمقابلفىوليم!الثانى

انبعدجديدمنعليهابغقدأنللرجلبجوزأىصغرىبينونة

وقتفىمراجعئهالهلبسإذحدبد!ينوههربعقدوذلكنوافق

!نها.

الدخولبعدالطلاقكانئ!مولهمرضفىالمرأةالرحلطلقإذا7-

إذاأما،بائنأال!قكانولوهطلقهائرثالمطلقةفاقالعدةوألثأع!

عدنهافىالمرأةوكانتالزوجهوتمرضفىوقعفدالطلاقكان

هطلئها.هنئرثفلاصمحيحةخعلوةبعد

العجهاؤلأمحيانألزوجلأملكيلأف!أوط!قأوالخلعيؤبوهلى،

!ازهالاجمانالزوحةملكيةفىالئطليقاوالطلاقوالخلعووشلا

تواىفىالزوحةنمملئردهاكامالهالؤوجلد!ىئودعالأعيانهذهلأق

منلمبضمهللزوثهحقالمهـركلانبالصهرا!اجمانليذهصلةولاشات

هقابله.ففسها!تيحهيزتطالبلااىلهبمفابلئطالليولأالزوج

فىر!لبثفإذاحهاؤهاباعانفائمةالزوجةمحيكونانوالأصل

فإذابعيئهودهالؤوجشكلىكاقالولاهاوالخلعاوالطلأقثبلولواسلرداده

ذلك.فىالخيار.فله!يملتهسدادوبلنالعينىالرد!نئخيرهالقائمهكانت
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الزوجةليرنللزوجهلكالجهاؤاجمانانعلىالطرفانائنقإذااها

بيذهط!ابتهالزوثةتملكلاالاولىالحالة!ناظببنيامائمنركفهأو

اهلكه.ماطرفكل!ئرفىالئانيةالحالةوفىالا!ان

لأعلنمل!تهئئبتبينهمنهماطاىلهكنولمبينياا!اهراخالفإذاول

أليغقوحلفتبهوطالبت،للمرأةاهنهايصلحمافاق-لبصمهاأوالعهاز

والمكبكالثلاحمةاللزوجصحوهابه.لها!حكمفلإلهاهلكفهعلى

ومنبهالهحكمحلففاقلهاهلكيهعلى.الالمين!خلففاله(والمئبة

غه.فيبمااللانىللطرفالحكميكونالطفويرض!اليم!منهيطلب

الؤواةمهشوالط

-:هىالزواجلصحةفمرعأ!مفبرةالائمروط

.الزواجعلىالثمهلىةا-

الرثلى.علىهحرههالمرأةلكوقالأ2-

صلىالرمموليفولمؤقة،لالستاىولبدةالعفدصبغةنكونان3-

تائماجروافاقمحلوشاورهىبولىإلاولحلأاوسلم.علبهاثه

النبىوبتولله(ولىلأهنولى(القاضىاوالحا")فالممطان

الولنىأوبعةإهنالنكا.حفىلابد)ااضأوسلمعلطال!هصلى

!رالزواجفىالعلاطهةنتحققحنىوفلك(والائماطقوالزوج

ولىلحوننفممهانزوجانتملك(الزواجلهاسبق)اللتىلمثيبان

!عتدعلىباث!عهد!دونلمزواجحين؟سفضرليإذاولكن

وللىبالفمهادةالمقصودهوال!دلأنالزواجبصحفلاثماهدان

منبدلااهرانينشهادةنصلحولالمج!رهأوبالدفالإعلأنمجرد

وجلوجودهنبدفلان!مماءأربحشهادةتصلحولأالعدلىشاهدى
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وبحلباامرأنانأوأخروجلإلبهبضافكاثماهداثع!علىواحد

كانلظإذاالصمملمغيرشهادةويجوؤبالغأملمملمااللثماهديكونأن

مسلمة.عبرالزوجة

!اطتالذكلماالمنعةكزواجمؤفتاالزواجعقديكونانيجوزولا

فىالا*فىمباحالمتعةؤواجكانولقد،ساعةأوسنهأوب!نمهرالزواج

روماليحر!الرسولاءن!انهإلاللرسالةا!اولىالفنراتمنفنرة

الائمهطمأنؤؤفىرلأالخطاب!نع!هوحرمهالذىانوفيلالقيامة

)1(اليومحنىالمنعةؤوأجاببح

المكرهؤواج"

أوورصاهلا02تتبلهلالرطالمراةزواجكالضهاء!جمصويرى

اصصوفيا!!م!ةعليفبىلقول.لاطلزواج-صعلههلنكر.

ضا!راء-!ذل!ك!ولولى!هائماعلهاسدكرصاوماوللنسيلن.لخطأ

علبه.مكرههبانهاعلمهمعولابنهنحت

ثرنأخيوطئالكوفىاللمرا!حليزلأ!زواجهذااننعئقدولكننا

وهذالهعص.!سمنظهأك؟ثون.رنما.عن.ؤوثهافصمالى

فىه!م!لأوف!ر!روور!الفممبئهضلىحدأال!اييمن:ثمنعةنكاع)1(

اللحةثىنلل!فى!أ!ممتمدةالضروإغدالمنعةنكماحم!178الكرألنأهعكناا4

معكالرثالرحمةالنكاحتاوإغ!رالنكاحلط!اوالسلاهالصلاةعلطهحمدالنهى

ثلاالرسولفيثيلىوثدألدعارةصووهنصورأكإنهص!خيمرجلاالنكاحهذاان

إلىن!لهحرم!دالنةلىل!كلأنمماء*سنمناعفىلكملانت!دكنتالندوايهآ)!ا

نىلرأنمةأول!محمضىههاحالمنعةؤواجينلرىالهضل!رال!اهةاووم

512')أا"1لعورهنفكوهنمنونول!منفمافطوهىثالطكماالنساءسورة

إنوفيلالرسولوفاها!المنعةزواجلفرواثدالصحابةواهضعاسالنوأن

المثرعى.الزواجلىوألماالمنعةنكاحفىلتزللمالايه
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الطلاق.عناخئلفوهوالعقدفىالأكراهجزاءهوالأبطال

بعيبمصابوجلىمنالؤواج"

ىأالدائمةالحنمميةاالددرة)محمكالعنةبيبمصماباالرجلكانإذا

منلكنصىأنفللمرأةهنهلرءلالمرضؤوحهنهبأنىاق!سنطىلاانه

فلك.لهايجيزوالتضاءا!قطلبالقضاء

الزواجلأجرأءالقانونيلأالشووط"

عنالزوجممنسروألأسنةعئمرة!طئاصالزوجةسنيفلألا!ب

والبالغةا،المافوق)المخئصالموظفالعتدابرموأنسنةغمرةئماني

لنشعها.ؤواحهااصحالرشيةالعا!الة

ثابئةكانثإذاإلابهاالالراواوالزوحهةدص!ىالالكارغدئمممحولا

لاسماكانفياالؤواجأناى391الم8المهناغداراوسميةزواجبوئيقة

عداماوفلكوعرهاوالطاعة!نشةكيطلبالزوحيةدعأوىشأنهفىئدممع

ىأالنممليودصىممماسكهاعطىالعدعد!وننص!لتىالطحقدسكو!ى

العرفى.الزواجفىالؤوجمنال!ولودنمبإئباث

الؤوابمأخلأقيات

صملىلمرسولحديثفىحاءهاالطرمنبينالئعاملاخلا!اتمن

لنممائهم(خيرهموخيارهمخلقألحشهمالمانأالمؤهنينألكملوسلمعلطالنه

لىفلكيفىفلاصفوه!عكو،لؤوحهايمبئبقولالزوثهئتحل!ثو!

الممبدةوثفتلحممنأهى!ىأالمع!نالهفىيؤلوالةبمموءسوءأبباثلها

النبىلزوجهاالتارصةال!مكاكضىضهاأ!لتوككالفرةفمثيدةسكافاثمه

انلنأالكمالأحيانبعضفىلهلكولكان!فمئلأوسلمعلبهالنهصلىهحمد
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ووعم(نبىأنكئزعمالذى)اندئ!لهثالتاخرىمرةوفىأحفأالألتد!ولأ

لببالالهاولاعليهاوالحلمالصدركثيروالسلا3الصجةعللهالرسولكانذللأ

القرأنوفىلك!!.!تولي!نعنهاأنلونوثههالىيبن!مممكيانللالمموهسءا

افةويعكلدطألكير!اا!عف!ىكيرهئموهنفي!الم!وفاوعاشررهن

ايضاوفالهيؤاابالكصاءاهطؤصوااالنبىوفالالنساء)91(كيثلإأ(خيرأفيه

بمالصصوتجمياللة!مكل)ا!الترأنوفىاالرثلشقائقالنساهإلماا

)228(.دوثة(البقرةعليهنوللرثه

يعنرضانبون6الحهاي!وفىوراجعنهالنليىنمماءهنالبعضوك!ك

والرفة.وللحنانبالرفقليأخذهنكاقبلعليهنلحضبنهبعلناو

طعمتإذاتطعمهاك)!تولعليهالزوج!ةحقللزوجالنلىوي!

فولألهالمسلاأى)نفبحولاالوحعهنضربولاأكندممبتلإاونكسوها

اخرمكانإلىوبنحولفرانمها!عرلااىااللتفىئهحرول!(فيحأ

المضجعبهجرويقصددرأنيةأولالمضمعفىفىالهجرلهابيحوإنماللنوم

الئأد!ب.نواعمنكلوعالعلدممهةالمعاشرةفىزوحنههجرهو

ح!ممنسلوكبغيرلمححنةوجودفلاوناوهالرثلجنةالمراةلىجملوثد

لىحتىالحياةفىالمائعاوكةشنحيراالطرفان!نبادلهوحناقوحب!ام

نبوىحثيثوفبىؤوحهابإف!نإلأالنوافلنصومانلهايجوؤلأالمراة

زوحيهاواطاعثفرحيهاواحصنتشهرهاوصمامتخصمهاصلتإذاالمراة)

النهاتقوااالوداعخطبةفىأ!ضاوقالانماطئطالحينةبوابأىهنفلتدخل

ولكماللهبكلمةفروحهنوالمنح!لللماثهبأهانأخن!نمو!فإنكمالندماءفى

صرحعرفاضربوهنفلكفعلنفاقئكبر!نهأحدفرشكم!وطئنألاعلبهن

وكلراعالا.كلكبم)ايضأ"فالبالمعروفوك!ونهنوؤفهنعليكمولهن

عنهمهممئولوهوبلبنهلملعلىواعوحصرجلوجمنهعنمدضولواع
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انأاأبضاوثال(عنهممدهئولةوهىوولدهبعلهابيلناعلىراعبةوالمراة

الرحبلبسألحنىضبعهأمف!لكأحفظالمنرعاهعاواحكلسائلنعالىالثه

اموالكماثمااوأمحموانعالى!ال)128ا!اننلسووةوفىبلينه(أهلص

ازواثكممنإن)نعالىوكال(علماثرغدها!ةوارمفتنهواوا!كم

t(.11الئغابن(لأحدروهمدكم!وأواودكم

رسول:ياوسلمعلبهاللهصلىللرسولسفبمانأبىامرأةهندوقيالت

هنهأخنتاهإلاوولدىي!نىما!طىليسلنمحي!حوجلسف!بانأبااقالنه

د!المعروت.وولد.!كفهكماخذ!ى:ففلا،بعل!لاوهو

اشهدل!فإنىلولادكغب!امحلوااوسمصطبهاثهصلىlلرطمولف!

وسوليهنبالعهاللرحمكاناحدأرفيهأ!ىأوف!)ظدما(جووعلى

.أوسلمسكلطاللهالله!ى

روضىiمن.هىبرصادهضررصهمدأحمون)!صدو!

!لممماء(فىهنيرحمكم

عليهاواضربوهممبعبناهوهمبثصلاةاولادكممروا)النبىف!

:.!ص*ا.!ظجحفى!هماو!فىغرااءوكل

إحيسثاودالو!ياهإلانعيدراالاو!ه!ىال!بملمفولنوفى

وكلصهوهماولا!ل!عانكل!كلاهمأ!احد!االكورغ!دك!القإها

كمااوحمهماربو!!رحمةمن!لمناحلهماواخففىكريمأالولالهما

Y(.If)3صيرا(الاسراءربيثى

ولصالهو!محىوهنأاههحملتهلوألدا"اثس!)ووصينما!وف!

114إلقمانالمصير(ألنولوألد!دلىانصاشكلعاه!فى

وعقوقباللهأفمركالكئائربكبرانبئكمالا)شربفلبوىحدي!ثوفى

بحسنأحقعمنسألهلرجلوسلمعليه"الالهصلىالنلىوفال(الوالدين

36

http://kotob.has.it



ثمIا!كلئالىثهنأطأ:"اهكف!3هنول:غ.أمكفقل:صحابئه

:بوك.ثالى3هن

اعنم!هفتفه

بعدىنركتما)وسمطبهاثهصلىالةوسولنالنبوىحليثئى

أولىفامنالنمماءوتقواالدنياالتهواوفال(النمما،منالرثالىعلىاضزفله

.(النمماءفىكانث.بممرفيلىبنىفته

والهن!ألنمماءمنالشهو!تحيللنال!)ز!الكرامالقرأنوني

وايهدهامالفصؤهةراليلىوالفضةالذهبهنالمحدطرةرألمتير

(.I)4عراق(الوالحر!

غاوضأالحجابهرجعهنىالمولمحودىا!اعلىالحسنبوووولى

والفجورالانميئةوأصلالمعاصنىبنبوعالمراة)ابئالمراةعناقيواءلبعض

علىوحملهنحربكهمصلرهىحيثمنجفمبو!منباليللرجيلوهى

حدمنهامننمدنحىانلهاوبنبغىاهراةئكونأنوخجلاندامةفبحس!بهاالأثام

فثبماالملتوعهاسلضههنسلاحبواؤبهلاالذىإبلبسمملاحلألهوجمالها

.وأهلها(!رض!الرزءهن

الم!رأةصالبولسىالمممبحىالفكؤوحالاحدترنوليان(اويتبىلى

أبىالأولالأبمحزضهوفهاالإلساننفمىبرأشطاقملخلابها"

خالقةهأهابمالوجللصمووةومائموهةالةناهوسناضةالممنوعةالفمجرة

ينلكفوجمالهاتلمود.فضعتهاهنهلابدشرهىالمرأةفىوقيل

إلامنهاللربسبيلهنفلبسذلكووغماله!طر!لقودكقدوفلتتها

إليها.

ثميطانصووةف!ئتبلالمرأة)اقبقولء(حديثمسلمصحيحوفى

كاقإلابامراةرجليخلو)لااخرحديثوفى(ش!طانصورةفىوئدبر
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امراةأحدكمراى)إذاوالسلامالصلاةعلبهالنبىوفالى(ألاثميطابئ-ثالثهما

فلبهافىهايردفلكفا!نفلراقعهاامرأنهإلىفليعمدقلبهفىفوفعث

ازكقذلكلرومهمهـلحفظواابصارهمهنيضمواللمؤهنين)كلنعالىوفال

ألهصرهنهن!مضنللمؤهنكووريصن!نبمياخبيرالدةإنلهم

ليخمرشوليصرانمنهاظهرهاإلازانتهـنيبدييطولافرونجهنواحمظن

i(3أفوو)03،(ثيوليهنعلى

فامااثه!فضاهاوهنهإالنه!حبماالغيرةمن)انأخوحدلثوهى

لالغبرةاكهيبلصهاالئىالغيرةواماالريبة.فىفالغبرةالفه!حبهاالئىالغيرة

لمريبة(عوفى

النووسورةوفى(إ!(الظنيضىانالعزا!زأكدنابهفىتعالىوف!

تال!لهم"ا!االذينلىالفاهاثعةئائم!انيحدونالذينإنا191(الأا4

ايها!ا)2االأبةوفىفطمونألاوألئميطموا!والإخرةالدنيالىأليم

فيثهالالمهطلنخطوات!ئهحوهنألائميطكخيطوإثشهىالاءاهنواالذان

احدهنمنكمزثىهاووحنهعليكمالمة.لضلولولاوالمنكوبالفحائماءيامر

.(علمسم!والنه!اثماءهنيزكىالنه0ولكنابدأ

لفواالمؤهناثالفا!ثالمحصنثيرصنذانان!):!دو!لط

وا!ديهمألمننئهمعليهمنائمهديومظمص!ولهمةوالآكلالدنيأفى

انو!طمونألحيلفهما!يوفيهمووهلأ،!ابلوانكعالوا!ماواومليهم

والطهالظلمحخبيئاثوأشينللخييئينالخههئ!المههق"الح!!افه

يرنلى.هظرةلهميفو!لنهماههرءلناوللللىللطيهدثوالطهبوانللطيهين

21(إد)3(فوركرام

38

http://kotob.has.it



الإيعلأ"فيثعدهـالؤوثمات

تمهيديلأكلمة

اللهوديةالفمربعنينفىحنىالاسلا!فبلمباحأالزوجاررنعددكان

بنعددالبرنونسلتنىالمذهبزجمملوئرمارنننادىحبلئاوالمسبحية

فىسائداكمانالذىالموضوعهذايحطمملمال!مملامعلبهالممملحلأنالزوجالئا

الاثلريعةفىحدودبلاكاقو!دالئعلدموضوعوهوابهوليةال!نمريعة

اداوفىفممطاءهح!للضإلىالحالأثبعضفىالزوجاثعدرو!ملحلنىالأخيرة

لألمحمكمفاعخلفثانهاهىللمراةالئدلمةالمجتمعاتنظرةأنإذ(وسليمان

حئوقأا4للمراةيكنولمئكفىلاواحدةزوجةفإنثمومنبهاالرجال

عليها.فرضوهوماالرجل!اولئلطضدبهالنمسك

حرمولكنهالزوحاتمنصكلدبأىا!ضأالئعلدفألاحالاسلامثاءلغ

المادا!ةالممدائلفىبالعدلالاباحةوثيبندماءاوبعهنأكئربينالعمع

الحب.سكاطفةاىالوجدانىالطلدوقكالنففالنا

"3"الآيةإلىإسئ!دابالعثلطماث!مروطالئعددكالمسلملينعلماءوا!ل

)ولنا""92والاية(فواحدةفلوالاانخفنم)وإنالنساءسووةهن

بتالو!د!ل!كلنميلواللاحرصنمولوالنمماءلننطلوااننسنطي!ا

ضروراتأواثئماجمهلسلبباتعلاحهأاكونالأحيانيعضفىالئعثرالمق

اوالحروبؤهنفىوخاصمةالرجالعن.النساءعركثرةهل!إنممانية

اوواحدة.اهراةفيمئعئهاحدلمإذاالزفيعنالبعدلىالرجالبعضلرس!بة

اقنونالذ!ؤوحهاعلههـاليننقههخورةؤوجةئكونأنذائهاالمراةرعبه

ط!ها.هنبدلأبأخرى

واولادهما!لطرفيننصيباجئماعةأفةالئعدداننقولفلكورغم

المرأةإلىبنظركانحينماسحبقعهدفىكانكمامقبولأالنعدديعدفلم
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وخرثلتط!الحفباوةانتشرتخلمنه+إذظىالقائمةالرجلمئعهأنهاعلى

لفعهاهاؤ!الترروضنعفىوالئمتركثبالرجلواخدلطثللعملالمراة

لهيكنلمفي!زوجاتالكيثبر،.ونعددهنهاونالثبحقوقهاالمطالبةإلى

ثدا!اداانكانتوفيالفممرة،وضهاعابالمراةعبثايعدجوهربةضرووة.

اوألاتالخليلاتوالخاذ.المخالنةانظمةئغلقلكىفهوالئعددلثلرمحا

افىابابكائو!كيةئلياقأنهاوعمالغزبيةالمجتمباث.فى!ئل!ائمراهزوهو

الئطد.وئرفضالطلاقئرفض

كلالخهامنالحطفىالرحولالمراةنمماردان.خما.الغرببوس

!ةوئكوقكئتبلاوووابعهوثالثةئلنيةؤوجةئكونجةأد!ئقبكغدما

وانالصرأهكراهلأهنيحطلأنالرجليبفعالذىهويكعون!فللد.وئدهجظية

إليه؟.وئدمعىفلكدثبلهىطالدا.أدنىدرجةفىيضطد!ا

وئأكلددلى،ئدعصهسكللنعمللكىالصحيحا+لعاهنحثدلىيجبثموفي

الرثل2ضعهئكلقألطاثلهناو3أهعرةلتكوينأجلطمنالمرأةخلقلثهلط

الضهات.لبهاولصوالنمماءالرثال.!نممامىانفببا!اولىكانتفإذا

طأنفلل!بععدهنطقلافإنهالئانبةكانلث8.وإذاا!اهمركباقإلبىوالنظرالجتممية

لتحللوبنلدالغربيهالمجئمعاثئنعلكماضودبايةبالن!اءالرجالمئعةنقيد

الياننا.فى.الحل!وضوابظئقااثنامن

وابعةوئابثةأوئانيةاحئرلن-لبزوجةأن!هامرام!لاالتىوالضه

الىالطر!انارهاوننعدىالخطووةبابغةالاثلنماعبهالمالمكلاتهنهى

عابئلمجر!فبمافوقالحنسيةشهوئهحملوجلعليدما.إلابقلمولاالأبناة

افي!ونانىحكهنمثالوفدالبناتانحرافاوافابناهتائلردأوالأسرةبئنكلد

مننصىضهاواحدةوصيلكإلىأضنلث.كليما؟.الخمركأيىمل!المرأة

هلالها(.عمرك
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الأؤهرعلماءوأىفىالزوجاتل!دفى"

منباكثرالزواحبإباحةالقرانىالنصربعاقا!اؤهره!ئميخةت!ل

عدمهنخوافقبينالنصرل!!.خكورأوجاءالدماءسووةفىجاءواحدة

فىاد-ووا)وإق؟ضن!عالىفولهفىوذلكالفدحالةفىالعثلنحفبق

ثم-،لال!،!الظهئن!وئلاثالنساءهنلكمطالهههألالكحعواالدئاهى

(فواحدةخعلوا

اللنين61المرلالكأواوثلف!ملعودناانهإلأؤهرهاثمهظ،!

حتىالرجداوالندماءمنالوانم!دولالول*هاليهـاااحا!ن

صلىاثهوسولطولتاوفى!*!ولفىإهىوفىف!ك!ول

فإذا(النساءهنوفواللثال!!ش!لأكل!ال!ثن،ول!اوو

هنللطردا!مصهوجبأامخدبرهالذ!اليحنالث!فةول"أ!ىلحمصفا

امقما!ةةوقيثهةش"لىالض*!،.فعمرحمة

يه!فى!وواتلكعدداء

بسئحيللعببالانجابعلىالألثىفثرة"م!امنعددةاسهللها

إنمهعاليةفطرةواطاموهةالأبوةطانباخرىللزواح!روعكر.!لذسكد*جه

منه.الطلاقئطلبانللمرأةبباححبلئاالعقبمالرجلىعللأفىمل!واكلامر

وبخ!ئمىالجنسبةحاجانهالرجل!لمنحمؤطةعيرالمرأةثكون!كما

لرلمجالتهاهدئيمبعأالرحليكنلمإذاوالمراةوالزللالفقهمننفسهعلى

أخر.ؤوجفىنصيبلها!كوقوانالطلاقتطلبانحقهافمنالمعتثلة

معأحدممنهىبالنىالمعالئمرةاسنمراوإسنحالةالأسبابمنيكون!ثد

اضريلأسبالبأويأولادهاوعكاية!قدرق!زوحهةالمنبقاءعلىالحوص

النعدد.بباحالحالاتهذهمئللنفى
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اجتماعيلألأسبابالتعدفى"

يكفلالطالخيرمنفصوياهاوحربفىالرجالقاءيكثركك

هرهونفلككلو!نلميناصلىلادهنو!دىعكاولاهواةهأيفرالولحا

ططد.!مممحفلائحفقهالمئدللذاوميئا!المالىلالطل

إلالههيمسحفلاالممرلههـ2هوالنط!دهائم!ةثن!نلهفبكاهنو!ئبرى

الممل!محتىالحصر!مد!لعلىللشمرمصن!بعهاوكلاسلالمافاضىل!ذن

احكمامعلىافنكفللهفىوليم!الزوه!دصهيطو!نالمحمرىالبيت

أثلهنالأهرولىحقو!النحواهاإلغاءولد!م!لهالكظيملأفهالفمريعة

!مد!ن.صا!كة!ضاإضمولوراالمنمددهم

عماغول!ا!!عووهاع!ا8حيعة

9291لمم!ة25رلمالقانون!وهلهاال!يةالأهو!قى!لا!لي

وهوليعلىهد114الحادأد!مه85"1لانمئة5501و"!رنالم!لمه

لىسكلهههدؤومأكلى!هاهأالاضاعة!هالزواجود!ة!يالزوبمم!و

الا!نو!أمأ!رن!ى!وثك!ر!زوهةالمما!ال!افى!ا

بعلمهمم!يكالىالد*يالزوأجلنوهطا!فمن!!ىثقوعلى

لمو!ول.

هئه!لا!لطلمياقؤو!اعلهانزوء!دسللؤوهلأال!اثردئيو!بر

كلئط!رالزواجهذا!ىهطوىلىه!!ضرولمفهانه!الظلىلفنوط

الأال!لىوولمبوطد!ط!ل!لمووالد!الط!بالسموةدويمهبه

طلقهاعصؤفكليئهماالإصلاح!ىه!لىفل!الك!ظفلأاعلهاطؤوء
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عدتهاخ!صالمنفردةبإواللهسكصملنهإلىبعيدهاأقبجوؤلا)اىبائنةطلقة

ثلليناغدوبمهروإنما

يمضىالم!ل!لي!النطدىطدبدىلمزوثةحقاالفانونلممقطو!

صراحةالثالىر!مثابالزواجفيااهاباخر!ىيالزوا!علمهائاراخهنسنة

لنزوجكلصاالئطل!طلحفىحفهاو!نحددافطلونطلليلهافليدم!ضعمنااو

تعلمتكنلمفيااللطل!تطلليانالعد!دةللزوجةالتانوناحاؤكن!لكباخرئ

على!ئعفإنهالأئلاثئمانوفى!هاضزوجأنهظهرئمبممواهاضزوجأنه

الآخر.بالزواجضمناارصمراحةوضيلئاثدزوثئهلىفبالنامكبءالزوج

!انلبلطليقمبثهاضررأليم!ذفهفىالئعلدهعردلىائفثمها.وضك

ضروعليل!نرئباذاإلاللنطلونسببأ!كوقلاثماوهننمرسكاجائزالئعدد

علىالأننالىاسلطامخهوسكمالزوجكنترهاليأألمحمرراكونوفدبالزوجه

الاثئماعىبوضطعهاالزواج.!البمماسمعنو!أالضمروبكوناوازوحائه

ا..المائمروعةالزوثيةبمائماسكرهاأوواللدإفى

حتبتلهفى!ملر!لههوها.لمثانى!زواجحالاثهطمأننعئئدا.ونحن

الثانىلمزواج!ئمألانرعىولنلل!وا!ا!ناءللمراةالمئياانهافاضرلرهنصووا

بالسنيلطل!امامكانوهدىبررفههنينحفقأنوبعدالقاضىبإفنإلأ

اكوحلسق..

يلزوجالذىالزوجعلىئعوبضاواعلراههئنرضانالبعضكارى

فيهبثحتىولمالأولىالزوحهظلم.!دالزواجهذاانتلبينإذااخرىمن

.المطماسبجرالمئضروةللبزوجهالتعويضويدفعالزوحئينبينالجدل

ضررالأالنبوىبالحديثوعملاللضروجبرأالأخرىالشرعيةبحقوفها

.ضرار(ولا
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ئك!!حأ

فهوفبلىاجرمظبىأصأوساعةبكون!باجلهوفوتنكاح!

!شولاشفم!)لنفول)24(الندماءسوو.ةفىفرأنبةايةبهنزلت

الفرمة.*!ولئراسفيماعلهفكمثناح.ولافراضةاجورهنفأذوهن

مخهماجكيمأ(ككالئهإق

ا!ة،لدكياعا!يتهتكوناننفواالمطملميقعلماهبعضان.عرا

!لى!لمهالنئرةا؟سلامافىمباحيأكيانالنكاحهذاانبهالمقطوعوهن

الذى!عمرلىو!بل؟القلاهةبومإلىوحرفهأبطلة.)صامحمدالنبى

عمربتحريمئاخذلأألاثميعههذاهببعضانلمجرالزنىهينوامخب!رهحرهه

هننسخهابحيوؤلأقرأنيةأبةبماقضمىخكلانهوترىالملخةلنكاخوإبطاله

البدئمر..

اولطبوزبرالبا!ووىحسناحمدالماليئمبخبجبز.انالغرليبوهن

،الملئتد(لضرورةغدأ!ئ!ض)ئكعاح173صالقرانهعكتابهفىاثعمبق

.هعطرف!وحمةواعتميرهلمئلاحاصر؟(اءلمهذا.هحمدالئبىإباحةالىذلكفى

وو!ا"وملالدنجكارةصوربنفموره.كوفهفيخربخلأ.الئكاح؟"هدأك

كلكلالثثكفألناسطا!ها)ثالىفهأصر(.هحعمدالركعولىعن

.(ألئيامهاومألىئلل!"حرمئداللأأنإلايماللعنداءاثههئماع

تجلوهافىأقللأ!اونزولىأ(الملئعةائكاحالمممئمبرفون.هاثموثد

وأنسصرال!يبطلماولمبكروابىالنبىأيامك!ال!افائمةالمتعةاق"وقالوا

المتعةلهم"طحللنمماهشهواتبل!وكانتأنباعهاوعبالئطيوافقكاقالنبى

الح!هلىهىوبماالوواجو!!ل!رانالواردألمفىنثسئأخذلالكأحوكلمة)1(

اوزواثأعلد4تطل!لمشأوللىالواردةألئرانيةالإيةانبدليل!د!تاعنديممى

اشنمناع.بلنكاحأ
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.سورةأيةاننلكعلىالمسلمينصكلماءويردأبغاءمن.نوعوهولماثر

كانتالمنعةإباحةوانالزو.اجفىنزلثوإنماالملعةفىلتزللالنيمماء

اكلالحاجةلدنضىكماالحبرلب!فىللحنودالملحلأالحاجةقضنهالضورة

الئميمىاكئملنبحبىالقاضمى!الو!دااالمحظوركابىبباحهالمحرمات

الزنئي".صورهنضورةالمتعةنكاحان+للطصلنا

؟.الزوثينبينمه.،ايثيرقيالمط

بينبخمئدمنفةالمعانرةفمانفىفيود.ايةالاسلإمىالدلناليش

أثناءاكئخبربمهادلمعاشرة.طةهحالالتطهنحرمبماالخما!ة.اكدإلأالطرك

اا.!ا.الصوم

منيئحبرفىانالزوحقهنل!!جوزالفقهاء"نهكالكماقؤلوم!ن

كنثعكأئاثمةا.؟االمميدةكالثو!دالاخرالىالنظرمنهمالأىويبإحملإسه

واحد.ئخلالفوبيئهلئىباءهنومملمعللهالالهصطىالله،ومموللىالحئدممل

ولاالبخارىفيواهاجئبانوهمالىدعلىدعأتولحئىهبالرئىنالهبليتا

فبه!االرخلوبهيوهجفعكيأعطرأننسهاعلىسكبثاقالمراةعلىقيد

الجمماعلدمرارإفطماءفيالرجالنهىبىا!ملامالصلاةظبهالرسولول!ن

.الندهاء)2(نهىوكنلكؤوجتهوبقت

:.!ضرورةحيالاثثىالهناءاوالزئايهاحفهلىسئدمحىثوملافىدثا(1)

الزوثيةالعفةلاصلربخمظهننضمنمحيدةاحاليثالئىزوثةعالانمه!م!دة)12

محيهاهدبسهالاحكاثثهئكونم!م!والعئهمرامروهو!يىو!ننيفا

المراةئئمبمدحأنوثوليهنافيماولددمممل!كمخالثةهنفط!ئهعلاظئهى

.يالحباه!ل
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النهاوأواللبلأوفاتمنوفلنا.أىفىمباحالزوجبنببنوألجماع

لكملباسيطهننسالكمإلىالرفثألصيامليلةلكماحلاالكرامةالايةوفى

أتىحرثكمفكوالكمحرثأنساؤكمايضأوثال(,AV)لهنإالهدرةلباسىوأنتم

.ؤوجنهالرحلاهاشرابئالمقصودليسا!اخيرهالايةوفىشنتم(الهدرة)223(

ىاعلبهبنفداق.وضعاىفىبأنبهاولكناللواطمننوعفهذادبرهامن

كانطالماباوكةاوواكعةأوصدرهاعليأوظهرهاعلىنائمهوهى

لبرها.فىوليسههلهافىالأدلاج

.ابيهنرئاحلاأويؤلمهاوضععلىالمرأةيكلرهالاالرثلعلىويعمه!

فىاهرائهاائىوثلالىالله!نظرلااالنسائى.رواهحلبثفىالنبى!ال

يفولنلإىحديثفلكوفىحيضهايللاءالمرأةهعاشرةبجوؤولاادبرها

بماكنرصدبقولبمافصلفهكاهنااولبرهافىامرأةاوحائضأأتىهنأ

هحمداعلىانزل

أذىهوكلالمحهض)رسمالونكصئعالىفالالمحيضوفى

نطونفكااطونحنئن!ربوفنولا.المحيضفىألنمماءلاغزلوا

أل!فرةاالمنط!لا!ر!يحطبأألنوافياحدثااظهإقاطةاهركمحثهنفكو!

إذاكانوسلمعليهالةصلىالنبىانداودابورواههاعلىوهل)222(

.اوادهاصنعئمةثوبافرحهاعلىالقىشيئاالحائضزوثنهمنلراد

الجمياعابآفى"

اطهبطممفالأهلهبائىحقاحثكمانلو)صأالنبىصحديثلى

لضرهلمولدبلنهمافؤلدوؤفتاهاالاثمهطانوجهنبألائميطانثنبنااللهم"

."ابداال!ئمبطان
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عاربأمنهماكليظهربحبثاللباسمنالتجرداللقاءضند!حل!ولا

طئدئمة-وفالث-فلبدمئئراهلهاحدكمأنىإذااص(المهرسولشوو؟لما

راسه-لحطىأطهانىوإذاراسهعلطىالخلا،فىخلإذاأللهرسولطن

بمارجلبتحدلثطأنيجوؤ،لااحديراهمالابحيلئاوخفاءسئرفىويحاهع

لاانهالأئرونجى-ذلك.عنألزلممولنهىوفدالجنسهةالمعإشرةفىكان

الجماععندالكلامكئرةسكن.نهىكماالتبلهاسلملالىالحماعغدووز

بنالهاهلرالجماعهنوننالشرئهالننهضاهرائه*عيانو!طمئحي

فهاصا.أبنبى.عطالعز!زجمدبنعمرعن"و!روهى.!امهلابنالمغننى"

-.بالفراغتدمبقهالالكىاتاك.ماصرةالشصهناائاهاوفدإلائوافعها.لاثال

جا!..ماملرجاءها!دانهرايثفإذا-ولالمزهاونغمزهانتبلفاإنكق!

إذااصأالرسولوفإل-ئفرغخئىالنزعلهاكرهفبلهافرغفإذاوانعئها

فمبماإلىوصلأى)-حاجئهقضىإذاثمفللقصدهااطهالرجلثاسع

افيوصلإدااالرحلأنوإلمقضودحاجئهابقضىحئىيعجلهافلا(الاثعصة.

نأبعنىوهذاالائعهوة.فمةالىئصملحفى!ئركهالأالمراةفبلالاثمهوةفمة

الجندميةالمعاشرةاثنا"ءزو.حيئهلزكيحيوؤلأبحيلثانانيته،هنالوجليتجرد

لمحونها.شصنهإلىوصلانهلمحرد

الؤوجينمحالتعاملىآفىاب"

وضاهمابغل!رواحدمسكنفىامرائينببنبجمعانللرجلرلهس

الغيرة.كاندتاوإذاالأنجرىفىوالعداوةالغيرةدبتاحداهنعاشزإذالأنه

لكونانيجبالمعاشرةانإلأالنببلةالماثماعرعنوسلىءمحبولئي

احداهفاإلىفمالامراتانلهكانتهن)ص(النهرسولف!وفدبالمعروف

فعىإلافيعدلؤوحائهبينيقسمالنبىوكان،مائلولن!مقهالقيامةيوبمجاء

باللساوى.النطماءاينالقسمةبمكنهلافإنهالعاطفيةالمشاعر
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هالك!أراىمخربهيكنلمإذالمرنجلعلىواجبةالعنسيةوالمعائرة

حىالصعانمرةكالىذهبأالائمافعىأى)ينهإلأفللث.لمجرالطمافعىويرى

حقالجنسبةفالمعاشرةلهسندلافولوهولدمنعمالهسحممخديلامفلاللرجل

الطرفيقلمصلحة.شزعفالنكاحالأخرالطرف!نحوعلبهوواجبطرفلكل

.ابناخيمةوعوافيألىينضىالاثمهوةهنوالحرمانمخهماالضررووفح

!معاشرةهنالمراةلحرماقزمنأقصىحددالنقهاءبعضانبلأقدامه

فاقفمهرستهؤوجنهسكنببيدأولتىسافرفياالرجلاناشهر.وقكبأوبعة

!حرماننوقيتالىاحمدوذ!مخر،لهيكنلمكبالحضورلطالبهانلها

:.ؤوجها.لهولغهاعابامراةسمع.قدعمروكانأشهربسلته

ثث!هواسودالليلهذائطول

.الاعهخل!للالنعلىوط!

وحدهاطةخاثمطلولاواطة

ثوالدلهثممرأووهذاصألزلزلت

ؤوثهابصالمرأةتصلركم..الخطاببنعرسألهاوث

فمهر.سئهوافمهرخمممه-:قالثاالجنمميةالمعاشرةاوالمقصود

همواءوالحنانباليدئتمممانيجبالزوجينبينالعدةانتتيرناوفى

بغبرالطر!بقالخنطميةفالعحئةاللقاء.مخدأوالعمليومخكلفلككان

الاحدهاسهنهحهردةهالية!ئةنكونالزوجههنخنانلوللرحلهينود

للحرهانن!اوينركهإ.نفسياالزوحة!اث!مبعلاماوهووهفماصالحب،

الروحى.

الجماعبعدالغسلىء

أنيجوؤبلهبالثمرةالحبماعبعدالزوج.يغتسلأ!هالضرورىمنلمحس

عائاثمةالسيدةوثيالت"الريحةمنأوالنوممننهوضهوفتإلىغ!مملهيسنبقى
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العساءبم!أنجمرمنجنبوهواناموهملمعلبهاللهصلىاللهو!مولكئانا

بغنحعلطانلمحونيتوضاا!احيانبعضفىوكانمغتعملف!لك.بعداقومحنى

أوباكلأنأرادب!اكاقالالهوهمولىلن)البعخاوىوواههاعلىصكائفمةوقالت

(وضوء.الصلاةوتوضافرحهعملجنبوهوينام

اخر!ىزؤجةبمكانل!اخأصةالئانىالجماعفيلالاعتدمالوافضلى

جماعبين!غلشلىليلأنطمائهعكلىطاتإذا"وسلمعلليهاثهصلىالنبىوكاق

و!ببأف!كنىفلدقالواحدأعممل!تجعلهالالهضبلىواخر

801!1.درداوروا.ةواطهر

!األوضوءثنقضلاالؤوجينثبلات"

خرجئمنمنائهبعضقبلوسلمعلبهااللهصلنىألنبىاقعائفمهتالث

!لؤضأ.ولمالمصلىإلى

ضائموهوئملاءهبقبلعلبهالالهصملىاللةرممولطانمملمةلىوثالت

فعلفاننهاو.الضديامفىجنممياالزفيصعافرة!حوؤلأنهذكزناأنونممبق

شوين.صياملومدمنكينأستقلمجعاملىرههإمحاقالننبف!رةفلدالزوج

مللابعلين.

الؤوثمةكبموثفإقهإعوفي.!قطفة

اوجسلىقواهلأ-ا

أدنطءاعلى!يعونادرثلى)اللهيقول)41.3(الأبةالنمماءسووةلى

نعنىلأوالقواهة(لوالهممنألفقواو!ما!ض!علىلهضمهما!ةثضلبما

وا!ابناءالزوجةكأالمدهئوليةتعنىوإنماالغافممةالمملطةأووالقهرالتحكم

معبتفقلاشاذاوابأيكوقأنإلاالمحلاتحبن"الأعلى.الرأىلهليكوقوأق

عليهنالذىهل!اولهن2281(البفرةسورةوفىوالتدالبدوالمنطقالعرف
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انبالدوجةيفصدولا(حكالم!أيزوالنه!رثةطعهنوللرثالبالمصوف

ومنمممئوائفائفوقصمئوليئهأنبهايقصدولكنؤوجئهعنبفضعلطالرجل

011هملطهامناكدر،.لملطهكونئم

الؤؤجا!قوق2-ا

اخصهئ!حمى:حفوفأعلى-الزوجةللرحلالاسلاهبهألائمربعةهنحث

11."الطا!صاب

الئةئضلي.!ماألئساءعلىثواهونالرمال)يلك!!بإلأية.وئبدا

"3ا4الئمماء+ااموالهمهنألةهواولممالهضىبخى!ضيهم

الزوجةكر!ةهن!ناللاالئوامةهذهئائمملهالذىالمحالفييخلوئد

اكوناندفمأ.المرأةلبفىحيثا!انئويهاطبيعنهايوافقإنه.بلاكبانهااو

ه3vاريرعايهوحمابئهامخهاوالنوديلعنلسطىفالرأإلقوةموفوبىؤوجها

أ!ضأوالقوامهكرلمئها.منحطالنىعليهالفواهئهئكونلائمومن

احكاممنفطدأالرحلايقودهاالئىاطاسرةحباةفطاقصمحعنطؤرة

وهىأطفائينا.عاطفئهاأوهالهالىؤوثلهطىللرجلقواههالدهريعة.فلا

خضوعوليس.اطاحرو!ود.طاعهلزوحها.فئهطيعةئكون.بانمطالبة

ئحرههاوفي"الأنممانافماواثهيغضبهماللرثلطا.عةولأالعببد

الولائرفضهاوالبدمربةالطببعةئاباهاوألائعربعةلئ!رهاوالفوفين

.05ابمموبه.

ألاثمرعيةحقبىثها.بكامللزوجتهاوهى!كانإداإلالرثلطاعةلا

اونفسهاإجهاضهنهابطلبكانالزوجيهبضرلأفيماالطاعةئكونوان

القذفاواببهاسباوالفحشاءإتبانأوالمحمرشرباولأصمدفيائههجال!ممتها

؟ذلد.ونظائرهوعر،حمهافوىإهانةأو.اهلهاحقفى
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فلاؤوجنهعلىالإنفاقعنالزوجاملتعإذاانهإلىالاشارةوئجدر

تنفقكانلهاذاتياشيئايخصامرأطلب.منهاإذاوكن!لك،علبهالهطاعة

طلبلوأهلهـاعلى.اوالخيريةالحمعياقياوالنقراءبعضعلىهالهاهن

ولكنالاذاعهإلىالاسنماعأواللالفازهاثماهدةمحمأو.الحجابخلحهنها

بدخولفبهنهـبلابغنبمعمحوالازوجئهيحدد.صديلقاثأدطللزوج

مكانالزوحها.ولأصدقائهئطئانمذما.طلبماإداللرحل!طاعهول!المتزل

لئنفيذدكلئهلتكونالفبلبمهرأولهمخدماتتقدبمأوالمخدرةالموادلتناول

اواهبره.

ال!ثثى.إلنرأوح!-ل!

الحتوقمن.!إذ!زوجةطىللرحك.فهوا.لاحتباسحق.وسمى

هنزلنىتحتبدنأنعليهاأنبمعنىالاسلا!بةالاثر!عةنىبلرجلالأصيلة

أنلمجر!مرعىالبمعكقضوطفينوافران!ثمرطفطتتبمأىالزوجية

ئوتهاضهوئكمبالدئربفللعملتخرج!للنراةاجازوا!دالأسلامفد!اء

أهلهالزياوةئذبوانالأسولقهنئاثماءها.الكلملئرىوكلادهاأووفوث

!انفلكهن!منعها!للزوجوليمبىوا!اخواثواياخوةكالوالدينالمتربق

مئىؤوجهاهنعهاولو.الطببالىنذهليلولها،الرحملصلةطعالمنح

ف!لكمنهذههالأق!مرضاسلمحالهننفممهاعلىوئخاثمىهريضيةكاندئ!

ضرلر(ولاضرو)لاالنبؤىالحديثيخالفو!ب!االإضعرارالىيؤدى

هوقبلاوئعمل2كالزواجسكدؤوجها.علىينمئبرطثقدالمرأةكانثوإذا

فبثإذاإلامخهافمنرااهنعهالحقهمن!نلبسفىفتبعضوتركهابعملها

فتهإلىأونجمممعتهاالاصاءة00اوبهاالاضروالىيؤدىزوجئهخروجأن

وشربناجاداالعملكانب!اأما،الإلماونكابلهايمعهلللعمليناوالرجال

هنه.يمنعهاأنلهفليس
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لهفاقللزوج.بالنسبةمقبولغيرلدملالمخصصالو!يكوقوف

كالمغرضهالمنزلخاوج.تبيتأنعملهاف!ضه!يطلب.كأنيرفضهان

منهاوبطلبقبرلهبعدجياءثمبدلكفبكهدكانإداالا.الفنالقفىوالعاطة

..وهضابقة.،ؤوجئه!حفهاسئعمالفىالئعسفبادبطمناطملىشالتوه!

.01عليهلاسكتؤأضاةوفىصى.اسا!نهلأواولأ"

الاسئقراووبكلبهاالديغضبلافبماطامخهحقؤوجئهطى!وبم

وئضرومتاسباوفتفىابيهئعدولخغاضبهئركهفإذا.الزوحبلهنجزلفى

بوجهبانذارالزوجبةضزلإلىالعودةإلىبدصهاانفلهافلل!،هن.الزوج

المبرولثاوهينشرعىهبروث!رنالمودهولضثلوال!اشزأوئعتبرالفهأ

ههرهاعاجل!وذ!المإوسطى"؟زوخةأبنجمرالفأ.!كوفا.الزوج..الفمرجمه

كأنلائعرالخها.الدئمرجمةصمئوفالمجرالبهيدصهاالذىالصمل!.جموناقأو

"".1(01اخبهأواخئه!اوالزوجأط!أهلهماهنأحدبفمكنه

.الزوجنكن.سفطالزوجيةمنزلإلىالعودةبغدمنأئعزااصكبرثفكا

النائموز.مدةلهااء.النفقة11

!نفذلاالأنونكن!الجبريةبالقوةفلككبلىينفذالطاعةحكنمكانوثد

انوللزوجةالزوجشالن!فقةاداءواجببهبسقط-فقط-وإنما!وةباى

بل-الطاضكهأثذارعلىئصزضانالعودةوفضدنىشرعى.هبررلهاكاق

بثبعدالنفورلأسمنحكامنطليقهاتطلباقالإعترأضنظراللاءلها.-

الاصنلاح.لمخاولةالحكمبن

بانذاراد!طهائاربخمنيوماثلاطثيئخل!الاعلراضضذ!مو!جب

ئدهملتداقىالاثمرصكبةالأوجهالاغراضصحلفةفىتببناقوعليهاالطاعة

مبعاداننهىاعزاضها.فإذافبولبعدمحكموإلاطامخهعناملتاعهافىالبها

وعلىالئازيخهذامقاعئباراالنفقةفىحقهاسقطهدمهولمالأمخراض
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لهاتبقفإذاصلحأالموضوعلانهاءالاعنراضنظرعندئلتدخل!ان!المحكمة

احراهـاتا!محكصةقخنتالتطليقالزوجةوطلبث.مسنحكمالخلافان

القإنون.فىالموضحهالتحكيم

التادال!ح!-ج

بقكبوجللهداووهأزالتكانثالولابةوهذهاللعاثيبولابةوسمى

هذاحاءوفوالئجديدبالحداثهبدينونممنوعيرهمالا!مىالفقهرجال

النساءص!!نالكرا!مة)ير!الايةفىالاسلميةألاثمريعة.فى!لجق

ث!نكنالصلأ!حكدالهممني!ادهئوالهضىمحى!ضهماكفضلبما

واهعروهنف!وشناثموز!تخفونو!تىالمحةحفظبماللفيحفظلث

ككاذفيسررعليهبنت!ىا*اطفكمكو!ررو!المفماثحثى

341(الئمما.اكهراعليا

ألحمنلأالموضلأمرحللأ"

51وهى.لمجدالحسنةبالموسصةئبداالن!أديبولايهلن!الآبهمنوش!

منضرو!هفيأسعلوبفىتكيونولىتانببولاتعدبغليوالنصمح

وإلاالمملياوالقنفإلىالنصححدودبهايجاوزفلااستوئس!رصاحلبط

بالغضلطوافمحنها!مرأةيثوشاذ!خطالبهفى.يقولهاانأوشرعئهافقث

ائرها.بنلكفنفقدوالثووة

المضجحفىالهجومرحللأ"

أخرفراشالىالزوجلبهفراشالرحليئرلدأقبالهجزيقصدولا

الىالنومهكان!أنجرىشفه!ىالنومغرفةيغبركانؤوجئهعنهستقلأ

لىالزوحهالمعايثمرةالى!سئجيبالا.هوبيالهجرالمقصودولكنأحنرمكان

شديدذلك!كودقحيثالو!منهالللأبمللعاوؤوجئهإتيانفىينراخى

!حبللحقهذاولكنالمعاهلةوحيسنالطاعهإلىفندمماوعالمراةعلىالقسوة
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ؤوجتهبرمىانللرجليجوؤفلافلكيتحاوؤولامهدطةحدمودفىيكونأن

انأوالئحقبرمعنىنحملأووالقدنفالعبمعنىتحملوألفاظمحلمالق

عواطفهابئححراوبدماهئهاكإفىسكائبما41ترضىولائفبلهلاوصفأصها

واشباهه.فلكونص

الضوبمرجلة"

لعدإلاإا!االلحوه!حودفولاالدمابتئقللمرحلئقلاحتةمرحلةوهى

لمنإلاالمرحلةهذهئئخذول!للطاعةالمرأةاسنجابةمحموبشرطاسلتنادهما

.اوتفافئليذلتالمراةكانثإذالماصعولبهاإلىيعيدهاالضرليكان

بالنسبةالضمربئ!نالئعاهلفىالحضارىبا!اسلوبناخذأوهنقلبماثلئماعى

ليابمثالمراحلهذه!انضدهايممئعنلفلا.ئمومنفائدةله!كونلالها

فئمةالندمما،كلللتلائموضنعهااللهلنبلالأهوركلفىالرثلعلىهفروضة

ضئربخثإذاوهىصوبهاإلىونيدهاوالموسصةلبالنصيحةتكلتىامرأة

المضبععفىلهاؤوجها!ر!ضااقهاامرأةوثمةوالئحدىالعنادلغةتماوس

الوسيلةاسئعمال!جبئموهنبالضربئإلابغيهاصنرححلأامرأةوثمة

اللهمنمنروضااهراليدمثوهىنممبيةالوسال!ت.كلطانللمراةالمناسبة

اهرأنهإلاا!امرصيتهفىثاء.القرأئىالخطاب!وعمالرحالعلى

نكوقئمومنوحموبيأاسنعماله.بكونولأهكرهأالحق!ابدمئعملفلاللرثل

للزوحة.المناسبهالوهميلدةاسلعمالىفىالاخئيارفىفممحةله

إلىبودى!اسمبأمبرحا!كونأنبحبلإالضربلىالقولنافلةوصأ

الغبرمنأحدامامالزوجهمحاليانهالزوجبتجلبوأنالابذاءأوالضرو

وبالنالىكرامنهاهنالحطإلىيؤدى.ذلكلاناطهفوىمنكانواولوحنى

ألائمربعه.سطيهئتص!لمأخوضررابيهاأضاف!دالضربنيكون
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ناشزاتصرفأبعدفإنهالمعنوىأوالمادىحدهجاوؤإذاوالضرل!

ويئيرالأسرةبطمي!عجلفيدمماؤوجعهاوبينبيدهاالمودةاوصمالبقطع

الئأد!بإلىبودىولافسوةألئمدأضراوهنكينفلكوكلالأبناءبينالفزع

.المراةمناعوجماإصلاحاو

الند!مايمنا!رمات

لتاصيللونالائدر!عةأحكامص!كائ!مفالذىبالتثريلبحث!اشثز

إلكتاددي.هذاوضحمنالطفيتنضيهلا

التأبيدسبيلىعلىالمحومات!ا-

.اء01ماتا-

وأمعلثوفي!اموالحذة!امSبخساءهناصوله.الرثلعلىاحرم

ا23(كمااسهلادكم(النعماءعليكماحرمثئعالىهال.علتوانا!اب

كنلذنزلنوكالإبنوبنثكاينته.-ولبنثهافروعهالرجلعلىنحرم

وبناتالأخوة.بناتولأماويأتأواليثمتيتاتاخوانهعططلئصم

ابيهونجالاتوعماتوخالاتهمحانهعيهونحرم"وووعمنالأخواث

الخالة.وينهالعمةاطةعلههئحرنملأو!طوجثئهواهه

ال!ورةلمصيالمحرهك-صا

لماوالحداوالأببهادخلممواءصكلاوكداورالألىزوجةهل!

هاإلاالئساءهن.ءا!اؤكمئكحها)ولا.دلهكحوا!الىلقولهبهابدخلط

وتحرمالنساء)22(إسليلاوساءوهفنافاحانمةافي،سللطفد

لابها.امدخلسؤاءالبنتابنوزوجهالاجم!أبنوؤوثالابنؤو!
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سواء!ابيهاأولأمهاؤوثنهةحدأعىعلتوانالرثلزوثيةامونحرم

ؤوثنهالرثلطلقلونهبمعنىهوبدهافاقحير*بهاطخل.لماوبهادخل

حثتها.اولمها!ئزوجلىلهيجوؤفلاماتثاو

.الزوثهفروعأىالزوثةبناهولهنات!زوحةبنلنطلضاوخرم

)!رهكمئعالىلؤلهخيفادخولألا!اماىلزوخ!الرحللهثخلل!اث!مرط

!هندخلنمنكون!والملبن!هندخلئماللاطىنسميميشأحعوركمفىاللاطى

البنثكانثسواءالزوجةبنثهىوالربيبة235!نمنماء"(عليثئاح*

!نزوجلبحوؤفلال!امهادخل!كانفإذاملنزلاعىفىلىمنزلهفئنربى

اثخللمولننهالزواجغدبرمأنه!ا.اىببخللمكانفياأمابنئها

!حؤؤ!لاكنلكبالننها،!نزوج!ؤوحتهتطلونبعدلهبحيوزفإنهبزوحته

وبننها.الزوثةب!الرحليحمح

الوضاعببىالمحومالت"

لرضغهالنىلمه!نزوجلالرعلطعلي.ال!*القرأنفيا*حرم

يخوك!فدزنلألهنك!لنائه!،فروعها!هولى8كالحيدعلثههماو!مولها

.الرضاعهنالرثلى

لوبطحدةاوأوضعئهالنىبطلىهنالزواجالرثلعلىو!اخرم

أنمرضعةزوجلخثهىالرضاع.هنوالصة،الرضاعةمنوخالتهعضه

وبنالئا..الخالاثالعماثبنلثاهاالمزضمد4،اخثاهىالرضاع"هنوالخألة

هناجالزي"الرثلعلىيحرم.كلكلينهالئزوجللرثلفيحلالرضاعمن

الرحلىظى!حرمو!نلكعلتوك.ثلئهاوكلكاوضعتهاالئىازوحتهأم

اوا!ابف!خلىممواهعلتوينالرضاعهنوالحدا!ابؤوجةمنبئزوجأن

هذاكانوحيلؤوحةمنطفلرضعإذ!نهبمعنىبدخللمأوبهاالجد
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ؤوجهلهكانفيانه!رلةأمالمرأةوهذهالرضاعهنلهابالرجعل

النسب.هنبطبزوث!الزواجكتحر!مالرضىهذاسطىئحرمنإنااخرى

نزدن،واقادرضاعمنال!نثولنالأبنوالنالابنؤؤثةئحرم!ا

يحرم)ئفولالئى!اأألائمأنفىالأمماسبةالقاءةالىنفميرانوبجب

.(لالئيممب!حرممابالرضاع

ألوضاع.إلبات"

بامخرافهما.بائهماا!ىوالمراةالرجلىمنبإفرارإلاالوضاعلإ.ي!مث

بحلفلاالمرأةوكبتهوحدهالرثللامناثرلرفإذا..كاقالرضاعمنأخواق

من.الألووكانوك.!رضاعاسططبأئهأ.بحرهة.ثرهبنالزواجللرحل

.6.بفمهإداضاالرضاعر!ث!أللرحهلىئخلىفلاوكئبها.الرحهلالبراة

.إواصرلانرهل!الر!نالممهاد؟وحدالعضاهيمامالمعفود

الوطيلحومألذىالقذوء

هن.فلراى.لىالىالهعضتهليذللدثبأنفىالراىلخمكف

ثلاثهوالرضعاثجمد..!نىفيالىودهب...أخروقا،الزواجا!حرمالرضميإع

..رضعاثخمسوسعنعاثرضمعاث

يدخلالرضاعلأنهؤالرضأعبممبلبطالزواجتحريملىالفرضومن

كاههفصيو.،ضعئهالتىالمرأةبلبنوالدماللحمهنالط!جمممبناءفى

لألهمالرضاعهنكنبم.أخوتها!اخوةوبصيرنمو.فىسا!تالتى

حالةنجىكلرالة.للأ3ارضثتالقريبةلكوقوهكذاالأملذاثينئدمبون

أنونرىالزواجئحرلمساليدهكو!ثبخمسالمخاكموئأخذالئحريغ

ببنىالرضاعأنبسببالرضماعة4فصعليةبنىالذىا!اساسبانالقول

ئعطىبإمرأةفلك!ارنالو!اننانظرهحلواى!،واللحمالثممنجزءا
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الطفلحباةعليهيبئنىئدالدممنالفلروهذاآخرطفلإلىدههامنكمبة

ؤواجف!لكبعد!حوماوهليمهلئعئبرفهلولتكوينهاولحمهدهه.فىسيدمهموأنه

ئحريمأننرتفنحنثمومنالمميدةاهذهلناثمنيكنزأنبعدالطفلهذا

اسلثض!ئنمعهركفىندخلىلاحئىمبينأشاسإلى.ردهيجبلاالرضأع

لقولهالأول!المملئقخصالاوضاعيكونانو!حهب.العصر،مئغدراثهع

يئمانارلدلمن01.كاللينحول!.أوررهنيرضيىأوالوالداثتعالى

الاحلاذ،ينمهرا(ثدؤنوفصالهاوحملهوفال233،آيةالبقرةالرضباعة(.

دانبىحليثوفئعد!(لىاو!ه14أبةدقمانميولىةوفى15،أية

البعضذ-!نمااالحو!آفىككالا.طزتعألاو!مالصلاةعلبه

وهتممنوكئلاث"الصحرمالرضاع!هايلؤناللئىالمدةلىظفر()الامام

سنئينمناكلئز.بلخالذى!.الطنلىيبينئقدمما.جميعومنهرجوح،وأى

بهذاولا.اثيلتارضاعبةأمالهئكونلااخرىلمواةلثدىهنوو!ع

تحرب!م.أىالرضاع

االتحو!منأستثئاءأت"

هنهات.ننكر!درفناعالتحراممناسنمتاءاتايهضىوهناك

طفلاأهراةأوضعثفإداالرضاعهناطاخثامو.الرضاعمنالأخابم-ا

ىاإلدلدهذابأميئزوجلىالأبينلهذامجوؤالنمبمنبنله!وكاق

."الرضاعبناخيه.أم

ابنهباخلت!ائزوجانللرجلهجوؤالزضاعهنالبنتاوالأبنأخلتب-

.البرضاعمنالنئهأخثأوالرضاعمن

هنابنهجدةمنيتزوجأقللاثمخصفيحبوؤالرضاع!منبنئهاوابنهجدةج-

.البرضاعهن.النتهجدةأوالرضاع
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منأخيهأختيئزوجأن!خصفييوؤ،الرضماعمناخيهاختد-

.الرضاع

التأقيتسيلىعلىالمحرمات"

فىنزيللااهرأهأولمجرهمنهئزوجةا!اةيئزوجانللرثليحللاا.

لقولهالمعندةوفىالنساء(هنإوالف!حصنكنثاليفولهعبرهعدة

لمجرل228أيهادبترةقروء(ثلاثبكئسونطرا!ناوالماللل!

هدةولتنهىؤوحهامخهابنوفىاوالمنزوجةنطلقأنبعدبزولط!ربم

.ا!انساباخنئطإلىاؤدىفدالمعندهزواجلأنألاثمرجمأعدنها

زوج!نكحهال!هاالنزوجهاأنلمطلقها!جوؤلاثلاطأالمطلقةألمراة20

مح!نهاهللتضىثميطلقهاثمغيره

طجوزوالبهوسياتالسبحباتع!وأىسماواةبديانةندينلاالتىالمراة30

مسيحيالنهببنيحمعأوبهـوديهأواكثراوسيحية!ئزوجانللمسلم

!جوؤلاولكنهممملمة!نزوجلمولوزوجاتأوبعحثودفىوبهودياث

سكابدةأوممماوىبدينندلنلاأ!ه!نمركةأوهلحدةليإهرأةيقترنأنله

للبقر.اوالقمراوللفمميىاوللححهراوللناو

لكمحذالكئال!اوئواألنونوطعدمألطيهكلكماحلاليوم.نعالىن!

اونواالن!هأوالمحصن!المؤهنكصأوالمحصنكلهمحلوطعاهكم

ولاه!مفحينعرهحصب!ا*لر!ءانينموهنإذاثهلكمهنالكنالي

4110الماندة+أخدانهنخذى

ا!هاياتعالى!ولهفلكوفىالمسلمبغيرالمعملمةؤواجاثوزولا

!ابمالهن.أعلماللةفدئحنوهنههلعراتالمؤهنكثامحم!ةاءلشواألنون

051"أيةالممنحنة
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اوشتيقهعوأوشققهواختدهاؤوجتهنجلنيجمعانللرجلروزول!4.

!طلقكبعدأفحرىتاوبننهىلهاخالةأوؤوجنهبعمهبنزوج

فىتعالى.!ئولخالنهاأوعنهاوبأخنها!نزوجانفلهالزوجةالرجل

وفال"سلفثدهاإلاالأخنيدني!نندمىاوان"النحربمهعرض

علىولأعنهاعلىالمراةلتكح+لاومطمعليهالةصلىاللهوسول

فطعتمفلكفعلنماقفإنكمأخنهاإبنةعلىولااخههاإبنةعلىولاخالنها

.؟أرحاهكم

الؤهـهيةاععلاتاتنجمااعنملاهـمعتوو

واخ!اتهبادىلمكعضعلىالضوهنلتىلىالعحيالةهذهفينحرل

!كونفدفالطلاقعلبهدونالاسنمرارهنالحباةسابنةلتمكنحتىالزواج

فيالأبناهوحودلىطرفكلوليطمالأحمان،اظبفيهاماثمبأه!رو.

العتدهنخالصحيححيللنربيةا!مللافضلىسورعا!نهماح!اننهما

إلىهـوصلتالطر!ببنالع!ةئكنلمهاهالعطيةوا!ازهاتالنفممية

اشدالع!ةفيالاسلنمرار!كوناحثإصالحهفيامللا-هممثودطريق

الأننصادههنبنائهماعلىضررأ

النضحبةهنهزيدأ!تتضفلكفاقالثاهللطر!كانفياانهلمض

الزوجفحركأوالزوجةنائموزبدمببا!اولادلهؤلأءفنبفلا...اجلهممن

وللوثبراضهمنثمرالنيالخلافاتبهذهيفاجئواحنىارنكبوهاجربمهولا

طهـارنهم.

الطرفانكانفياإلأماثعكلةبحللاالطلاقلىإلىناثمبراقبجب!ا

هنكئبراوانفكرنالنسبقهاعلىالمعمطودالطريقإلىوصلافد

وحينالاننصالهذابممببالندمإشدندموا!فضاوا!اؤواجبلالزوجات
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كلهاولنتفدالىيهمأللتالنىا!اسبابأن/05وحلرا...لأننممهمخلوا

عليها.النظليالممكنمنوكانيدمبره

اجلىهن!عملوانوولاد.ؤوجتهفياللهيراعىانيجبالرجلإن

زوجتهصداثمأ.في!مغروالرثلحممنةهوالموةلهمضوةاكونأن

سلبطلى...ضحرفاأوهاتاوفاوالمزاجصبىاوبخلاراوهإذاواولافىه

كانتمنى...ؤوحهاحىلفدالزوحيةفانكنلكالعممرة،بذىءاواللمماق

الممائصةقصير...ألالو*إلىنلشربالكرا!ةخيوطنبدائم.وهنكنلك

المضنى.والحهدالعناءمنمزيدأ

اخض!ضعلى...الضوءنلقى!نحاولالعجالةهذهفينحن

الزراجوضاكلضمأيافيطويلةخبرةننيجةكانلهاوالعتظهاوناالزواج

المحاكم.فيوالطلاق

كاملىانسانيوجدلا-ا

وتهكاهلامئالبأإنسانامدهماأىيكوقأقبمكنلاالمرأةأويرجل

لىالضرور!هنفإنهولنلكعلدها،واوجدهمالةخلقهمكماالبدثزطببعة

انهعليهأ!ئمارفوهنجموبه،بعضوغمالإخرالطرمنهنكليقبل

ببنض(لاأطركلا+النبوممطللحدبثمصدافاهبزةلانقابيلهعببلايوجد

ممملموواه+أخرخلقأغهاوضىخلتأهنهاكرهانهؤهنهمؤمن

سبهوبههبننكرأقفيالأنجرالطرف!هبزاتطرفكل!كل

بيتهلأهلىوأعأوجلى-2

لزوثهاهاوارافىل!نهاراعةوالمراة

واعالرجلى-وجمظصوهسئولواعكلكمألا"الشريفالحليثفى

وولدهاؤوحهاببلتسكلىواسبهةوالمراةوجمنهصومدمئولىببنهاهلعلى

وهسلم.البخاوىوواه"غهمصمثولةوهى
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ؤوجنهبرعا!ةبقوموانهدمنولبالهالرثللهواحطأقيجبثموهن

وعابةصمدمئولةكنلكوالزرجةهعاناةأوبغضببائععرهماندونواولاده

وؤوجها.وبيتهابتائها

الثقلأؤوجتكامنح3-

الاخرطرف!كليمنحأنالزوجبةالحيباةفيالنجاحالمباباهممن

سصهوكالالظنسوءسكننهىالترانأنإلىالاشاوةوتحيدرهسلكهفيلملظ

...والاناةالصبرالانمعاننيالحمبدةالخصالومن"ئمالظنبعضلن،

ورسولهاللهلحبهماخصلتينفيكأن+...الرجال!احدمالحأالةرسولوو

البخاوى.رواه"(الئانى)والاناةاالصبر)الحلخ

وكعتفإذاالأسلامعليهابحضالنىالصفاثمنوالندممامحوأ!و

اللهعلىفاثرهواصلحمنهمعناهنفإنالزوجأخطاأوسصيةفيالزوجة

.041أ!ةألائدموو!ىسورةواححا

الأنممانحياةيدمواليدالطمح4-

هناكبهافيفاهائموا"!الىفالفتدوالطمعالطصرحبينفارقهن!ظ

سضالغنىاق"ايضاو!ل15،الملك"النائمووواللهرؤقههنوثلوا

".الننس

هووهذاالرثىوسائل!شالبحثإلىالزوج!لعأأنالطبيعىوصأ

لزوجنهالرفاطةلكنالةالماولالحهاهنوفيرفاقيممنطعلمفاقالطموح

بقالمسلنمرةالمحلانالطانعللطلثموهنأفضملمطاثميةحياةإلى!ودعىواسرنه

للينفقالمالفيسعةذاؤوحأكانف!ذاالمال!ية.الحياأنثنىب!ممبليالازواج

الضمروواتفينمحيحا!كونولاسكليهم!دخللأولهتعرهاسشهمنبيئهعلى

منهداوالحاج!ةالفتولأنوالاولادللزوحهةالمئبولةالرلاطةنقلنضميةوها
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الطرمنبينوا.لانزعةالخلافات!جلبانفإنهماوبالتالىالاندمان.اعداء

الينموى.-يخر!مملوكإلىبهايصتلوثدالزوثيةالحياةاضزازإلىويوليان

لنصةوا!رتبدفربانهدهه!وصفبماالرووالمالإ!كفانلخلك

(الاولاداألائمبادبالقودالنىوهىالمفبولة!رالرفا!ة.إلىيودعىثدالله

الأنحراف.وسائلإلىاضأالزوثةئقودوفد

والصممتبينهماالئفاربألى!ردىالزوجينبق.الطببالحواران5-

اللسانسليطةكانتإذاوالمراةوالكيراطة،الئلا!ألىا،دىالمطبق

الزوثبة،.!االحياةلماوألىيوفىيفنلكالتول،يذىهكانإذاوالرثلى

هذاضحاياهنالأبناءوثوقو،احدستفلنحتمحر!الؤوثانمصعلر

الزوجية.العداتفىالناثموز

و!ئهاشباعصببحثلاحنىالرحلوجمةنئيرياقمطالبةالزوثة6-ان

هنحلدةناسكمةهالئةكونكعلهها!ممئوثبهاو!أخيرهكانفى

طيبةهووانحطسطرشذاذاتالرداهنظينةالنن!ىحيو!ةالفمباب

هطال!هلأإنها!كنفضلأأفجافي-هفئاحالخحلىالضمحكةاووالالنممامة

IAAيمللاحنىدائمةبصفةلدم!ولكن-للزرجمناننهانبرزبان

دم.طولىAاماالعارى

وكانهلزوثنهههئممماالوائحةطيلينظيفأ!كونل!انمطالبودهل

لا-ونرا!هبنيظرانهو!حلؤ!هاوحنانهحبهصلها!نصعلهاعايثمق

وجملنهاالىاشيارلنطلوهالأهذ"طليتاقاؤدراء.أوباحلقارأليهاينظر

لنل!كاسلصاد!وعلىالرعلطكاقأق-لهاحفووفئلك..المعاشرةفى

نىطليانهالبلالبيةووءياحال!يهبكلمةوثاهلهارىنىلهااغنر..كله

العاثل.الئراب
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الطبيبعلىبعرضهابيممرعانالزوجعلىكانالزوحةمرضتإذا7-

وهو-بهيصابلمنفامعيعةمحنةذلتهفىيعدالمرضطانيلمختص

أوالتضحبةهذهصثفإذا-الثانىيلطرفقضحباتوقعىصخنبر

وحلولالقلوببا!قالذانافلككانسنهاالاخرالطرفتخلى

للكرامة.

علىنفومبرعابنهللناميطاولى.هىالزوجةفاقالزوجهرضوإذا

.نبرمأوسخطبرنالطبببلأرامرهلببةعلبهحانبةنرفط

لاحبوانلبةبطربنةالعن!ىؤوجعانهمهعبمارممونالرجالىمنكئبراان-8

وفدوجمتهالرجلالنمبيحكويمدعاطفبة،لمعمةلأيةأوللحذانافبهاأئر

أولاحظها،للعىؤوطهاثركهعدود"دفائقمنأكثرفلكبدمتغرقلا

فمباعوالعنسك!راولالىالمرأ8نلفعالحبو!بةالطرلية!ان..

بعدههملةالمراةنركلأنحنانا..أكلئربكونأخروجلمعرمبيانها

والانانبةلهاالاحدقاوصووهن8صورهووجمانهالرجلبفمبحأن

بطريقةالجنسهمارسةتكونلنيصئموهن،الزوجغدالمؤطة

عاطفةهنأولالدبههاكل!خرطرفكلبعطىههنبةهانية

الرجل.وفحولةالجندرمناتنمنوثانيأوالحناق،المحبة

الغيرهفلتكنقالرمرضىتصرفوالائمكهطلوب،طبيعىنهجالغيرةان9+

الملمر.ال!نمكإلىلاننحولحنىلفبقبحدماب

حلالب!ىثاللثهأوئانبةاهراةهن.الزواجانالرجالكلىيعلماقارجو-01

الببثندهرثدأخرىلمدثمكلاتاضافةهوبلببنهفىهائمكلاتلأبة

نحملبسلطبعفلن-ئرائهمنكانوههمانفسههولدمرهئموالأبناء

وانانبةئحد!االىفطحبأليلى...علطيللافسنكثاواهرنينهائمأكل

أفرببجملىأوابثاههيالرفىفدالنعددانعنفضلا-منهنواحدةلكل
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منهمكليتربصاصصاء(عثيداتأههاتهن.الاخوة)لبعض!النا!بى

لاببهم.كراطةمنفللقيصاحبعمافضلأالآخرشسقطة

دماوألىسلوكهمبؤدىفدالزوجةوأمالزوحاموخاصةالاهلان-11

العد4فىالأكلندخلبجوزلألقليرناوفىهلأبنائهمالزوثبهالحباة

الجدمبمة.هاثماكلهمهواجهةاطابناءبممنطلحلاحينإلاالزوجية
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قآم!افيالأيعوقي

ونظماحكامهافينحركنهابضبطأناللهأرادفرآنيةروابططيممرة

الحصر:ولبسالضالسبللعلىهنهانفكرعدبدةأبالناخصمنرباطها

:".ء"حمةده...العلاطة110

صدةبينكموحعلإلبهالتدمكنواأؤواجاانفطمكممنلكمخلقأنءابائهومن"

12الآ!ةالرومسووة+ووحمة

ؤوجها"منهاجعلثمواحدةنفلىمنخلقكم"

:.-ء01لد.أة-2

لرحهة"علبهنوللرجالبالمعروفعللمنالذىملدولهن"-ا

228البقرة

وبمابعضعلىبعضهمالالهفضلبما!نساءعلىثواموقالرجال"-ب

3اللشاء"اموالهممنالنفقوا I

43النمما."اللهحنظبماللغبحافظالظفانتالتفالصالحات5-ج

13النور+فروثهنولحنظنابصاوهنهنيغضضنللمؤمناثو!ر"-د

طكتهاأواؤواحهمعلىإلا-حافظوقلفروحهمهموالذين+هـ-

العالحونهمفاولئكفلكوواءابتغىفمنملومينعيرفإنهمابمان!م

506.75الابة+المؤضون"سورة

علىبخمر!ولبضرببنمنهاظهرماإلازينئهبنيلبثمنولا"و-

بعولذ!نءباهوبائن5اولبعولئهنإلاؤ!نئهنببد!ولاجيوبهن

بنىأواخوانهنبلىاواخوانهنوبعولئهنبناءأوبنائهناو

أولىجمرالنابعق!والمانهنهلكتهالىنسانهنأوأخوقهن

الئمعاهسراثعلىيظمروالمالنقالطفليمالرحاكمنالاربة
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الثهإلىوتوبواؤينتهنهن!خفبنهالبعلمبأرحلهنبضربنولا

31.النور"ننلحونلعلكمالموضونابهاثميعأ

المهر.!(أىابالمعروفأثووهنو،ائوهقاطهنبإفنفانكحوفي"

25.النساه"اخدانمتخذاتولاهسافحاتعرهحصنات

واضرب!وهنالمضاححفىواهحروهنفعظوهنناثموزهنتخافونوا!نى"

43النساه5كلوابطياكاناللهل!سبللاعلههنتبغوافلااطيعنكمفامن

6922البتر"لهإحسانتدمر!حاو!معروففإميمماكهزنانالطحق"

بمعروفسرح!وهناوسعروففاهم!و!أحلهنفلغنالنساءطلئتم.وإذا+

6231البتر"لفسهظلمصدفلك!ن!وهنلنصكراضمراوانص!وصولا

241ال!ترة"الملكقعلىحقاكالمعروت.هناعوللمطلتالت"

الؤآنفىالموأةء

ل!ص:ث!-الرضاعة-ا

نااوادلمنكاهلين(شلقاحولقاولادهنارضمعنود!داث+

)البترة"الرضماعة!نم

ىأ)وفصالهوحملهكرهاووضعدةكرهاأمهحملنه"أسملولى

51الاحئاف5شهراثلالقنافطامه

فىوفصالهاضعفعطىضعنااىاوهنعلىوضااههحملنه"

14لئمانهعامق

واحدنصييولالطئىنصيهكللن!كذ-!موكوفى-2

11النساء"الأنئينحظهلرللنكمراولالكمفىاللهمض"

!اهرأةنمهادةفلاواهرأئانوثلاووثلاننصايها-!شهكأوفى-3

الرثل.نصالهانصفالائمهادةفىالمراةقصال!-واحدة
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فرجلرعلينبكونالمفالهاوجالكممنش!دلينواستائعهثوا"نعالىقال

إحداهمالد!كلإحداهماتضلانالشهداءمنترضونهمنوامراتاق

.YAYالبنرة.الأخرى

ضيفالائميط!كددلنما!مكيدذاثوالمرأة-4

82.يوضا!همكبدكناق+:تعالىقال

ضعيفا+كانالاثعبطانكبداق5)76(النمما،سووةوفى

حعاليخلفهنالمراةهعالحوار-5

فلكمحجابوواءهنفاسألوهنهناعاسألئمو!وإذا+:لعالىق!

35اطاحز!+وقلوبهنلقلوبكمإظهر

اسنحيداءعليا!نكهيعيأسوارهنلإيدكان-وبذا6

*!كبيانلدمنحياءتالتعلىئممعىإحداهما"فجاكه:تعادني

52القصص"لناستتمااجرللحهزبك

موسىلهم!مث!امرانأببهامنالفتاة!لبت..شييالينةدصةوفى-7

الأخنقأننبا.!يهوسىان-وببدرلديهمسييممكنانهرعمللسفابة

أبتيادحداهمادلدث":تعالىفودهفىجاءإذبها!هنرانفىفرغبا

62ألفصمص!ا!ام!التوىاسئاجرثهنخبراقأسنأجره

ايننه:هن!لزوبمانالرثلعلىيصضهان-!للأ-8

الننىاحدىانكمكاكارافىلىلل"شعيبلسانعلى5:تطىفلى

27القصص+هانبن

علاداءاكونان!حوزوالمهر-9

فاقحججللىدىنأجرنىاقعلى"السابدلمللابةامنداد-نعالىهلى

غلك"فمنعشرااتممت

ألاثمهواتلآلرةهصدروالمرأة-51

وأسن"النسام!طنالفمهويلتحبللناسؤين5:لنعالىفلى

401عمرانيل

ai64الكهف+ألمحنياالحلعا!زكلهوالبدونالصال"والبنونالمالفهىالزينة
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الؤوبيينبين.ادتفؤيق

الاثمناقلهـببمهااسنمرلحباةخانمةلبكونالطلاقالاس!ضع

ثمومنواللتافروالبغضالكراهبةناومهاونأجعتالزوجينبينوالخلاف

بدفح!هوبروبغضبىفالالةضغينةفىالزوجبنبثاءهنفائدةئد4نكونلأ

أئارهللطلاقكانولئنالكارثه،فنحدثأ"لأخرعلىالأمخداءإلىبأحدهفا

بقاءاقإلاوا!اولادالزوجةوخاصةللطرفينبالنممبةالجدمبمةالسيئة

منهماكلحباةسطىخطووةاكئرلبائمكلل!وثرفدشديدكرهحالةفىالزوجبة

ء.بينهماالدرون!سنوثببمافداحةأكيثرالضمررفيكونأولادهماوحبماة

لإحممإنالندمر!حأوبالمعروفالإمدماكعلىالطرفيناحضوألقرأن

او!و!تعالىقالوفدالكرايهعلىالصبرإلىالرثاليدعوإنهبل

خيرانطالمحةوييكلشيلأئكير!اانفصىكرهينموشفبن!المصوف

.91النساء5(لخيرأ

لخفوا!ماشالادخيلنموإن!ال"الحكمقارسالالقرأنوشرع

53!لما..!فهمااكهوون!اصلاحأيرادااناطهاهنوحكمأاهلههنحكمأ

بتولاللهبحلود!لطونائوامبالما"وسلم!هاثهصلىاللهرسولوول

راجعلكه!دطلئلك!دأحدهم

الطلاقحق!ملكأللىىمن"

دئودبعحقيملكالذىهوالاسلا!بةالدثر!عةفىالرجلاناكلاهمل

اننتدوقد،للزوجةالخقهذاال!ثمر!عةنمنحولمالمننردهبإراللهاطلاق

هالمراةعلىللزجلتيهزأفطرأواإذالقرأنهنالدانبهذاالمسئائمر!ون

الرجلفىوئرىالمراهعنالرجلنميزجمبعهاالاليانأنالأمروحقبئة

بمبزانالأهورعوا!بوئقدبرواحأسبسهعواطنهضبطعلىالتالرالانيممان
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المكاهنةالط!لأ4!هوآنالأحاهعيدىملنطةالعواطفجياشهالمرأةوانلنيق

لتدلممصا!طلاوعائللهابنفسهاالضرريلحقAAسلوالىبهائؤدىلدفيها

واحاسلممها.عواطفهالهداألطبعد

ئحرفىشمنالرجلىمنفكما!قهعلىليسالنظرهذاانعر

بكللىوانماالاسللثاءعلىبؤخذلاالأمرانإلانفسهفىالضابطةالملكئالا

.الناسمنالإظبيهفىعليههولمأهواضأالتاثمريح

والتطليقالخلحطلبحقتملكالموأة"

العرةلبإرالن!هاالدقدهلمولكهالتفربقحقهنالمراةالمثمارعيجردوك

وهدإولثاعواطفهاعلىرقلببالكونحنىالقاضىأىالأهرولىببدغدهبلط

صافبه.نظيرفىلها

بإردات!هالزوثهانطليتهاحقالزواجعندنينائمنرطانبضالهالكح

وبغضمهالهكرابنهـالمجردزوجهامنالخلحطلبحقلهاوخولالحرة

القدمىك3وعلىنمنهعلىوهىالنهحدودلنقبمالاوخائمبنهامعهالحياة

حقللمرأةأجازكماابادامنحيهالذىالصهرلهوتفيأطلبهاألىبجيهبها

أونفممهافىزوجهااثذاهمنتضارانهاوهنهاعديدةلأسبابالئطليقطلب

عابأوعلههاالانناقعنعجزاوممملحكمعيبالزوجفىكانأومالها

معلوهة.مدةغها

بأخوىالؤواجبسببالتطليقطلب"

طللبالمراهـفىحقعلىالشخصبةالإحويلفانونفىالمائموعنص

اوهماليةاضراوفىالزواج!الهاوتسببؤوجهاعليهالتزوجإذأوللتطلبق

سن!امصحقهالئممئعملاقعلىبه،علمتانوتقبلهبهترضلممانفسية

هالئانى.بالزواجعلمهاهن
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أل!ق!وثيق"

لاحبثالطرفلنبلنالنوارثاهمهاومنبالغةأثارللطلاقولأن

انئهاءبصجردبينهماالاجتماعحرهةعنفضلأعتهاانئهثإذاالمطلقةترث

طلاقهاشهاديوئقانالمطلقالماثمرعألزمفقدبائنأالطلاقكانفياأوالعدة

علىالزوجاخفاهإذاإل!القاصكهتاوبخمنالطلاقأئاوونترلقب!المأفونلدى

هنإلاالإخر-ىالماليةوالحقوقالميراثحيثهنالآثارتترئدبهفلاهطلمته

به.علمهأئاريخ

لمفإذاالمألنىنلدىئولئيفهحضرتإذابالطلاقعالمةالزوثةونعل!

الاعلاناكونانعلىمحضرادعلىالطلاقبوفوعإعلانهاوحل!ئحضر

الىأ!لاقإشهادمننممخلأبدملمك(المن!ون)الموئقوضطىلفمخصها

اللىإذاالمطلقعلىغوبهالمفمرعفرضوفدغهاينوبفنوالطلقة

اخلإذاالموثقعلىعويةوفرضهطقنهشصحيحةلمجرلمعانات

كالنزاهائه.

أ!قألفاظ"

وفتفىالمنكرر!قكنلكواحدةطلنةالئلاث،بلفظالطلاقطيح

يقع3ولأ،واحدةطلنهالضأبفح(طالقطالقطالقأنت)لهابقولكانواحد

رلااللبلو!درحةالىيصللمأبذىالصبىأوالمعكرلنأوالمجنونطلاق

شابهماومنه!مواتلافاوبالقئلأخرشخصطدهالذىالمكرهطلاق

.العلوانهذالفحعلىفلرنهثرنفلك

ننك:ئفص!وفى

كانطالمابنوهلمأمالمطلقلنواهسواءبتحالطئقان-لصت!

يجعلفلكفامناطلتكوانىحرةانتغأضبألهاقالوإذاصريحأاللفظ
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وفلفعلكألىنلبنهانجهلتمنىبفعالطلاقانفالوالبعضوافعأ،الطلاق

نط.بغيرالطلاقلقع.نأخره

و!تعبغبرنيةالىيحناجلأال!قلفظصريحانالنفهعالبيةوغد

لتول!قعفإنهالطلاقالتاعفىالحيداوالمزحفصدوسواء!صد،صالبحث

51رو-والرحعةوالطلاقالنكاح:جيدوهزلهننجدحدهنلعلاث)ص(النبى

)التمعر!ح(والممراحالفراقلفظانألىذهبوالبعض-والئرهذىداودابو

الطلاقنيهألىفبحلناجالطلاقعطالكناالأبمنزلهويكونالطحقلفظيمال!

عه.iلوالفولمخد

الطلا!!5اسأ"

وأبا!باانإلاوعلىعمرصوروىيدءلإالمكرهطصان

فىهكلفهنطلاقلانهيقعانهقالواوألائسبىوالنخعىوصاحبيهحلنيفه

.المكرهعركطلأقمننذيملكهمحل

وهاوالنممهانالخطااملنىصوضحالالهان+نلوىحليثوفى

طلاقلأفال)ص(النبىكعائاثمهوشماجهلنوواه+علطاسنكر!ا

.لريدبنوتالا!را.!عنىالأعلاقلنالعلماءواثمع-+الححقنى

المعنى!انىو!لخلوا4،علطفنلقابرههبذاكلانها!را.سالأ!ق

!عذاليهنشيئأن!هىصكرهأويكون-ط!ه!قعفلاالمعنوني-

الماء.فىوالغطوالخنقكمالضرلي

البالنوالطلاق-الرجىالطلا!ء

ؤوثتههراحعةحقاهد.للزوج!كونالذىهوالرحعىالطص

ثللد.ؤواجغديرلىلىمنهاجمولألىحاحةلولنا!يمتهوإعالتها!الى
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هى:وثطالطصلمحهايكونأفىوالحالات

الئالثهوالطلاقكاناذاأما.الثانىأوالأولالطحقكاناذا-ا

تلزوجانبعدإلالهنحللااىكبرىبينونةبائنايكونفإنه

.الاولبمطلقهاالزواجندلثمويطلئهاأخورجلا

الزوجه.علىالانفاق!مبدمبلباالمحكمةتوثعهالذىالطلاق-2

البترةسووةفىالكويمالقرأنفىورداذالاييلاء.بممبلبالطلاق-3

او!عةنرليصنممثهمهن!ؤ!لنللنن))يلىما)226(1اة

((.رحيمعورالتهن!داصالبناشهر

هنأكثرأومطلقاخنسياؤوثئهيعانعرألاالرجليحلفانوموونه

وللزوجةكانمهراربعةهىطتهنهابةفاقالأيلاءحثفإذااشهراربعه

لىلهاكونفإنهالايلاءبسببطلقهافإذابعدها،العنمميةالمعانعرةئطالب

ؤوجنه.براجع

المكملوالطلاقمال،علىوالطلاقالحتبتى،اللخول!بلالطلاقايكا

هذهفكلالانفالىمحمسببلغبرالمحكمةلوفعهالذىوا!قفلاث،

للئلاثالمكملفى.الكبرىالبينونةوتكونبائناالطلاقههايكونالحالات

الدمالنةالحالاثباثىأهاأخرهؤوثاللكحانبعدإلأالمراةنحللأحين!

ألىئعودلأالمرأةانليعنىماوهوصغرىببنونةبائنأالطلاقفييكون

بعدها.والعدةفىفلككانسواءجليدوعتدبمهرإلاالمطل!

الزوجيةالرابطةا!زاللاالرحعىالطلاقكيبينتضمهاحماعوهن

ؤوجها.هاتلوالعدةألتاءالمراةفنرثالمطلقةعدةلتتهىانالى

الكبوىالبينونةء

انأىكبرىببنرنهبائنأطلاقأيعتبرلللثلثالمكملالطلاقان!النما

ويطلقهابهايدخلئمأخرهنتتزوجانبعدإلالمطلتهائحللاالمطلقة
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ولنتهىمحعهابنوفىاوايضأ!قالخلعلأنمنهنخلالعاوارادنهبمحض

احيالئهاهحالمبالأشهراوالحملبوضمحأوالئلاثبالحيضاتسواءمحت!ها

فيردالأخبرهذا!كوقانعلىالئانىوالزوجالأولالمطلقائفقلإذا

الرسولوصففئد-الأوللزوجهالتحلمنهازواحطبعديطلتهاوانهحلل

فإذاباطلاالدقدوبكرنمعهالفقومنهوولعنهتيسبانهالمحللهذااص(

لمطلقهائحلفلاطلتهاثمالأسبابمنسببطاىالئانىالزوجبهايدخللم

ولالمراةهذهطلتتفا!نفلكيلىولدممللاداذائمأالنحربمويبفىالاول

أو.يلدخولفيننسهافطلتهظالعقدفىنفسهانطليقحقلهاكاناوالدخول

لونبهاخلالتانهااونفدههامنلمكنهكنلمالثانىزوجهاعلىاسلعصث

اثمابينهماالمعاشرةوتكوناياوللمطلقهائحللأفإنهاحقيقىدخول

وعليها!ولتحللأالدخولفبلزوجهاعنهائوفىإذاكنلك-ومعصيه

اوصغرى-البائنبالطلاقويحعلبهايدخيلبمنأخرىمرةلتزوجان

فاراالزوجكاقإذاإلاالزوجينبينالئواوثوبمنعالصدالىهؤخر-كبرى

.فصدهعلبهفبردبالطلاقمبرائهامن

ؤوجتهعناولقالزوجأخفاء"

مد؟ل!دءفىيؤئرلافلكفا!نغها،لأمزالئهطلاتالزوجاخفىإذا

الطيلالقأثأرللر!فلاهيرالثطاونفقهمنالزوجةلحقوقبالنسبةولكنالعدة

ب!عدماتاإ3الرجلاقبمعنىبطئقهاالمطلقةعلمئاريخمنإلألهابالنسبة

سب!قالطلاقانرغمنرئهدنإنهابالطلاقالمراةعلمئاريخمنابامثلاطة

اشهر.ثلاثةمناكثرمنذعلبهااوفيعهانللرجل

لنلككانالعد!اثناءؤوجهاعاشرهافإذابالفعلتكونقدوادجحعه

وا!مقلع!ىهراجعل!لهامموللبالقولنكوظوكذلكوجعةبمثابة
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يحرملاالرجعىالطلاقو!نالعدةخل!الزوجينبينالاوث!حرماليائن

الفنرة.!همولالادللا

دخلإذاثلاطأالمطلقةالمراةينزوجالذىالمحللJالرانذكرنالول

ثملعورتهاوكاثمفادخولأيئبرمعهابفعليانىاناوجنسيايعاشرهااىول

كانعدنهاوفنهثفإذاهـطلقهاف!لكضكلىمحوهعلبراواللهبمحضطلتها

لتطليقهاعلىمحرهاكانفإنحليلينومهربعقدعلههايتدانالإوللزوثها

ا!اول.الزوجالىالعودةباحةوبطلتالطلاقلطل

وأسمبابهالطلاقالفاظف!النيه"

يقعوطاطالقل!لهايقولكانالمنضالصريحباللفظ!ئحوالظص

!قولكاناجلالىالمضافباللنظوبقعال!لقن!يةشاللهحث!ونإلطلاق

علىمعلقأالطلاقكاناذااماالغد،فىيقحالطلاقفإن-!أطالقانمنالها

الىوذهبثالزوجيةضزلمنخرجثإذاطالقلثلهايقولAنجافصرط

قصدهكاناذاامايقعالطلاقفاقالطحقايقاعيقصمدكاننإذالب!اط

و!ق.يقعلانركهعلىاوسي،ءفعلعلىوحملهانطيدها

الث!فوىأ!ق!ء

انكرئمرسمبةوثبقةفىفلكيئبتكدونؤوجئهالرجلظرإذا

بذلكشهدأوللئلفالمكمل-الطلاقلفظمنهسصتفدؤوحتهوكانت

ناوعليهانفسهامننمكينهبحلل!فالواالفقهاءهعظمفاقصلانفماهدان

بجوزلااحمدفال-فثرتانمنهونفندىارادهافياغهولنملتعهنهنفر

فلاذلكعلىاجبرثئ!نعليهنقدربماهنهنفندىأبضاوفالمعهنقيحان

جابرفال-العلماهلاكثرقولوهذاقدرتانوئهربتقربهرلالهلنزلن

الئووىواىوهذامنهونفندىاستطاتمامنهتفرسيرينوابنزيدلن
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يئمعرهامنشيئانبدىولالهنتزينلامالكوق!اوسفوأبىحنيفهوأيى

انهائداههابنوئالىمحرههوهىالا(جن!ممبأيعاشرهااى)لصيبهاولا

كساثرهنهوالفراوالاملتاععلههافوجدبط.طيهمحرهـةغهاجنبيةئعنبر

)عاشرها(وطئهافالهألربعةعلطفائمهدثلاثطلقهاإذااحمدوفالالاجنبهالئا

اشدبلالاثنبهاثكممائرفهىأحنبيهبالطلاقصاوتلانهاالحدعلبهفبم

بقاملاط!هاجحدإذاانهالبعضوقالونكاحأوطئاهحرمةبانهاتحريمأ

ئلاثبطلاطهاافرإذالماضعيفوأىو!باثمبههبكونوطاهلأنالحدعلليه

نيأ.زبنبرهاعاشرو

الئالية:ألحالاتفىالنطلكلنطبانوللزومة

ئبتاذاالفاضىبوكعهوحطأطدأوبكونالالل!6لصمالنطص-ا

ؤوجئه.علىالزوجانفالىمحم

علىالانفاقعنالزوجاملتاعالدصىهذهشروطوس

لمفإذا.علبهالنفنةحكملتفلذبمكنظاهرهاللهبكنولمزوجته

العحزص،عىوإذاالقاضىعليهطلقموسراومعمموفهيقل

لامدةالقاضىامهلهاثبتهوان،القاضىطلقيئبتهلمفانالنفقة

الفاضى.علبهطلقالانفاقشاهللعفانشهرعلىتزيد

العيب!المتصودوالعيب-رووجعيدثودالنطلكل-2

بعدولكنالبرهـمنهبمكناومنهالبرءيمكنلاالذىالمسئحكم

موضاوكالمجينونضرولمحونمعهالحياةاهكنهاولاطوالزمن

ائيانالرجلمعه!دمنطبعلاحنيممىسيهباوالبرصاوالجذام

لاالأنجابامكانهمحمولكنكالعنةجندمي!أومعاشرتهازوحهلنه

كانإذاولكنبعدهامالعقدفبلالعيبوحدوسواءعباب!نبر

طلبلهابحوزفد*بالزواجورضبثبهوعلمثالعقدقبلالعيب
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ببنونةبائنالقاضىيوقعهالذىوالطلاقالدمبب،لهذايرويق

ومهروبعفدبموافقنهاإلااواجعهاانللرجلجبوزلااىصفرى

ثليلين.

فإذابالزوجةيضرالذىالضبرةوسوء!ضرر!سهيأ!لا،-3

العائمرةلمحواممعهيدمنطاعلابماالضعرووكانفلكالزوثةاثبنت

وبطلقهـاالنطليقالقاضىمننطلبانيحموزفإنهيمئالهابق

هنحكمينطربقصبينهماالاصلاح!شعجيزاذاالتاضى

هنحكمأفالفوا!نياشئوخفنموإن):نعالىنال-الألمط

"(لنهمااكيوفق!علاحأرريدااناطهامنوحكمأات

ماديأالزوجةبصيبالذىالضرويكونكوبدمنوى355النمماء

اوظاهرةآئارببرولوابناثيبحق!تجاوؤالذىكالضرب

اهلهااوالزوجةحقفىوالقنفوالسبكالاهانةنفسيأيكون

هنها.القوابق

بغببانالطلقطلبفى-و!اثمنرط!وجصةاممهيضكل-4

لهكانولومقولمخربلافأكئركاملةسنةؤوجنهسشالزوج

-الغيابهذاهنالزوحةتضررتبذامنهالانفاقشلتطدحهال

زوجتهمعليقلمبالحضووللزوجإءارأبرسلاناقاضىوعلى

.معروفغواقلهكانان

البهئعودانيجوؤاىصغرىبينونةبائنالغيبةب!معببوالطص

جديدبن.وغدبمهرالزوجة

ثالثثالحبدم!بعقوبةزوجهاعلئحكماذاالطلاقطلبوفىوت

ماللهكانولوحبسههنسنةمضىبعدالطلاقونطلبفأكلرشرالنا
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الطلاقويكوننهائيابحيلممهالحكميكونكو!شلئرطمنه،الانناقتدمئطبع

النطليق.طلبلهـايجوزفلاالمعنفلزوحةأما.صغرىبينونةبائنا

الطاطانلىاوعلىالاعتراضأثناءالتطليق"

الطرفينابينالخلافلأستحكامالتطليقأ

!مالورمين!نبىهفحقدونالزوجطاسكةشالزوجةاملتعتفيا

ولمالزوجيةهنزلىإلى8!دالزهـ5دعاهاإذاهملتعهوئتبرالاهلتاعتاوبخ

يكونالاعراضالثاءرفىالطاع!ةاذارعلىالاغراضوللزوجةإلليه،تعد

لبقفالهاصلحأالنزاعلأنهاهالد!خلالححكملأمنيطلبانالزوجينطاحد

المحكمعةاوفعتالنطلبق،الزوثلأوطلبت!عنحكمالخلافطانللمحكمة

الطلاق.

الضرر.بدمببالنطليقعنبخلالفالسببو!ا
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مالمقابلالزوجةنطلبهالاسلا!يةالينربعةهصدرهللئطليقنظام!

!نمالخلعانوالأصل.لهااعطاهالذىالمهرعلبهنرداولزوثهاطفعه

خول0002سنةالصالرالاثمخصيةالأحوفىفانونانغليرالطر!ن،ثإتفاق

نردأنهتابلؤوحهاهنالخلعالزوجةطلبحالةفىالنطلونمملطةللتاضى

هؤخروهىالزوجيهحقوثهاجميععنرسلاؤللهااعطاهالذىالمهرله

ندخلفلاكنفقانهماولادهاحقوقاما،المتعةنفقة/العدةننقهلمالصداق

لهافلممافاقكنلكغها،لتتازلانيجوزولاالائمخصمدةحقوقهاضمن

مقدمهنجزءااغبرلتإذاإلايردلاالدحنوللهعداوقبلهداباهنالزوج

لأنجهازهااعبانتردلاكنلك،الزوجهنفياتهبجدثماماوهرالمهر

فمروطأهموهنعليهاامبنةالزوجبدوأنه!الأعانهذهانالفرض

نتبمالانخافوأنهازوجهامعالحياةبغضثا!!المرأةنقرأنالخلع!

تئبتأنمنهايطلبانلونالخلعالىي!جيبهاانالقاضىوعلىالثه،ثلأود

له.بغضهااسلبابعن!م!حاناوهنهوقعفصرواى

)فلاالكربمالقرأقوفىباننطلاقهوالنعلهىالفاضىو!

الرجلأوالمرأةعلىائملااى"922البترة"به(اطتتا!ل!اعليهاجناح

الخلع.لاجراءلزوثهاالزوجة!تلمته!ما

النصوصإلىناثمبرفسوفالزوجينمنلكلالخلع!اهميةونصأ

فبه:وردتفبطلناسبيانانكونحيتىوتنسيرهابهالخساصة

بلىماعلى0025لسنةارفمالقانونهن25المادةلتص"

وأفاهتعلبهبنراضبالمفاق،الخلععلى!هما!طبنراضياأنللروجبن

جميععنبالئناؤلؤوجهاوخلعتنفسهاواف!تثعثيطههدصكواهاالروجة
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ح!كمتلها،اضكطاهالذىالصداقعليهوردلاالائرسيهةالمالبةحقوفها

."عليهبتطلبقهاالمحكمة

بينالصلحمحاولةبعدإلأللخلعباللئطليقالمحكمةئحكمولا"

تتجارؤلأمدةخصببنهما،الصلحهمماعىلموالاه.لحكمينوندبهاالزوجين

الاولىوالنترنق)118بالماذةالثانيةبالفقرةالمبينالوجهوعلىانمهر،ثلاطة

انهاصراحيةالزوحةنقررأقوبعدالقانونهذاهن)91(المادةمنوالئاني!ة

."الب!ش!بيااللهحدودلتقيمالاون!خائمىبينهماالزوجيةالحباةلئبغض

اوننت!ئهماوالصفارحضمانةاستاطيلخلع.ضابلبكونانيصحولإ"

."حؤقهـممنحقاى

جطعفيالحكمويكونبائنطلاقالاحويلثمىفيبالخلعوا!"

".الطعنطرقمنطربنةباىعلبهللطعنفابللمجرالاحوال

الخلح0م!سروعيةفىليلى"

الكرمال!رألط:ا!اول

وثاه922الآ!ةفيفكرها-سبقوالتىالبترةسورةفيوودفيما

حن!احفلااللهحدود!قيماالاخفنمفانالفهحديوديقبماألايخافاأنإلا"بها

به"افندتفبماعلبهما

النهويةالممنة:الثثى

امراةاللهجمدبنلهجميلةانهنجماسبنصالبخارىرواهفيما

لىوكالتاص!(اللهوسولأتتبحبهاوسئبغضهوكانتفبسبنثابت

الاسلامفيالكفرأكر.ولكنىلينولاخلقفي!ططاغبمافبسبنثابت

وكانتاحدعقهسطبهاتردين:)ص(الرسوليلهاضالبغضأاطبقهها

وثلا*الزيادةاها:لهافتالوؤبادةنعم(:فقالث(مهرهاهىالحديتة

الخلع.!وهذاتطليقهوطلقهاالحيديقةإقبللئاب
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هنا9المادةنطبيقبتعبنانهالمهرمتداوفيالللاؤعشانفيوثيل

العقدفيسمىفدالصداقمعجلكاناذاانهونرى92لممنة2°وكمالقانون

رده.الواجبفص

الزوجينببنالصلحبعداهحاولةإلابالخلحالحكمللمحكمةيجوزولا

حكمتالصلحصعجزتواقهرتينالصلحسضلنطولدلهماكانفا!ن

بالخلعالحكمبعدي!راحعهاأنلهبجوزلانهبمعنىبائنةطلنهال!راةبنطليق

بذاأهاجدبثينوهصبعضذلكو!كونجملتفياجل!دهنينزوجهاينلهوالصا

إلاأخعرمىهرة!تزوحيالنلهما!حوزلأفإنهالئلاثللطلقاتمحملاالخلعكاق

الوفاةأوبالطلاقالزواجهذاانتضىثمبها.ويدخلاخرؤوجاللكحلىبعد

جدبد.بمهرجثيداغداوا!حررامنهالزواجهىولثبلمحنهاولتقضى

النى.المراةعلىسهولةأكثرأهرهوالخلعإلىاللجوءانور

فيهجمباىاوعلبهاوفحضروأىلإئبالتلالزملافهىؤوجهانركنربد

المالبةحص!هالمفدنهاإلافهللطعنفابللمجرالحكمهذاأنش-فضلا

.المخلوعؤوجهالدى

دسىلكبمأنلهافاقالزوجةضدالحكمصلرإذانهنقلبرناوفى

لممببين:إلاالخلعدصىوفضينصوولأنهإذصمحلحهثليدةأخرى

طرلقشسوا،لهاأعلاهالذممطالصداقمتدملهنرذالا:الأول

.الزوجأثبلئهالذ!يالمبلغودالمتطاغهامحمبممبلبهاوالاجراءاتفيالخطا

نفبمألانخائمىأنهاهنكرانهااوالدصىصحبنةفيننكرألأ:الئثى

زوحهها.معالحباةبغضهامعالفهحدود

صحبحةبإجراءاتالخيلعطلبالزوجةئيدأن!جوؤاطاهربنوفى

برفضيخكمالاالاصل!انالاولىالاجراءاتفيعابمااسئكمالىبعد
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بعضصحةمحيمأونقصب!ططببطلهاقبودهابعثموإنماالدسى

الاجراءالنا.

نطاقخارجمالبةحفوقمنطرفلأىكللىبمالهصلةلاوأت

ىأالخلحعلىبنرتبولاضكيرها.أوالودبعةأوكالقرضالائمخصيةالحقوق

أففقة.أوالحضيانةفيسواءالصغاربحقوقممماس

حضانةلهافاطامنفقتهمعلىولأالصغاوحضانةعلىللخلحلتأئيرفلا

انللحأنكماأببم،علىواجبةونفقئهمالقانونبهالسنحئىصغارها

بالخلعب!ممقطلاالحضانةأجرلأن،الأبهنحضانةأجرعلىتحصل

نفقةونائمملالقانونيةالدمنبلوغهمحالةفيضهمولهلولادهوؤبةول!كب

لحالةطبقيأوالعلاجالثراسةوصمروفاتوالملبسو!لماكلالمسكنالأولاد

علمعرأ.اوبدمراالأب

اشئرئهالتىهىكانلتاإذاجهازهاباعبانالرحبلتطالبأنوللمراة

الزوجبة.بيلاإلىوحملتههالهامن

هن(حبضاثاى)فروءثلاطةلمدةنعلذأنالمخلالعةالمرأةلالنزمكما

حتىالمدةهذهخصتتزرجأقلهايجوؤفلابالخلعبالنطليق.الحكمت!اويخ

الحملوضعحينىندتراخىعدتهافاق،حبلىكانتفإذا،الرحمخلوهننداكد

نوفعناربخمنسنةحدودفيوضعلئههنىالمطلقإلىالمولودوبنيممب

الخلع.

الزواجبكونانالزوجبنيينللوارثي!ثمترطفإذ4للمبرال!اولهالنسدهة

العقدوبعلبسر،يحصللمأمدخولحصلسواءصحيحشرسكيب!عتدفائمأ

الزوجطلقهاإذابائناطئقاال!لقةوكذللدوجعى،طلاقمنللمعتدةقائما

طلقتإذاولكن..عدئهاأثناءفيالمرضخصهالئماثمموئههرضفي

نقومفلاب!الخلعواضيةوهى-بنن!ممهال!قبوقعلم-الزوعفاقخلعا
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خلعأالمطلقةفانيغوهنالزوجحقف!الموارثتظاممنالنهربنظرية

نطصرأللاءالطرفينأحدهالتفياامامحئهـالىالرجلهالئاولوئرثلا

الدهرعىللنصببطبقأببنهماالنوارثفيحرىفيها،الحكمولبلالخلعدصى

هنهما.لكل

أوديانمهالمخدلمفىالمدهلمينوغيرالصمملمينعلىالخلعنظاموسرى

طبفأبخلعسهتطالباقلهاكاقمسبحيةمنمدملمنزوجفإذاطائفةاوملة

كأنطائفهاوملةاخللفاقدالزوجالطكانإذاكنلكالا!مليةال!ئمريعةلاحكام

فيمخلالنااحدهماكانأوبروتمممنانتبنبةاوأوئوفكدمبةمنكاثوليكيينزوج

علعىالاسلاهبةألائمر!عةأحكامنطمرىالصثدهذاففىالآخرعنالطائفة

من)2(!رةالثالئةالمادةلنصطليقأالخلحنظامومنهالطرفينببنالنفريى

الاثمرائعديق!ولأالعاهةالثربعةباغباوها0002لممنةاالقانون

منصووةيكونانيعلرلاالنظامهذالآل!االخلعنظامنعرفلاالمسيحية

المهرننبرلاالائرائع!هكانتوإذاخاصمةباثمروطولكنالنطللقصور

لاالمحكصهفالماهابمهرلزوجلتهاودقدالزوجبكنولمالعقدفيشرطا

النظامهذابممرىولا.الخلعفىعوكلأفىلزدثهامالبلفعئطالبهاانيجوز

الطلاق.بمبدا!أخنونلاافونالكائوليكعلى

منهالكل!انالنطلبقدصىونرفعالخلعدسكوىنرلعأنوللمراه

إلىالدعوببنإحدىننركانولهاا!اخرىعنلنخلالفوإجراءاتأسبابا

للطلاقدعوىفيالحكمبجباولأبالخلححكمصدرفإذا،الاخرىالدعوى

تعدلموهىؤوجةالمراةتكونانالنطل!دصىفمروطهنلأقبإنلئهائها

أولأالنطلييقدعوىفيابندفىحكم!مدرإذااماالنهائىالخلعبحكمكذلك

بحكمانإلىالدعوىنوففانالخلعد!هوىلتظرالنىالمحكمةعلىنعبن

الخلعدعوىاعتبرتبالنطليقئعهائيأحكمفإذا-الئطليقدعوىفينهائيا
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نسمممنانفالخلعدسىفانالنطل!دصىبرفضحكمصثرإذااهامنئهبة

الدسىنظرأثناءزوحينهالرجلطلقوإذاوقنها.الغاءبعدالطببعىهموها

هدة!اتبعدإلاالخلعدص!ىللنهىفلارثعيةئانيةيواولىطلقهوكانت

فاقللئلاثمكملةاوالإبراءعلىتكونكانبائنهالطلقةكانلناإذاأهاالعدة

للمطلق.ؤوثةنعدلمالمرأةلأنلتنهىالخلعدعوى

ال!-4

ار!عةترلصنسئهمهناؤلونللنين)فولهالكرلمالفرأنفىنكر

.2265اللبقرة+(رحيم!راطةنبنلها!افبناشص

بعاشرألاالرجليحلفانصوونهالجاطيةفئ!ئأالابلا،وكك

المعافمر8لتطلبانوللزوجةأشهرأوبعةمناكئراومطلقاجندمميازوجله

أربعهعلىنزيدألأبجبمثنهذمابة!انبالا*ءالحلفحثثإذاالزوحببة

الثمهر.

نمممهم!شأ!ظا!ونو!))نعالىاللهفولشأنهفىصرد

أنتلزوثلظالرحلبنولكوهعناه"3المحاللةشووة((فالوالماوو!ون

ولكنهطلاقاليط!و!جماعهايرل!دولاعليههحرمةاىامىكطهوسكلى

!طعمأودئمهرين!صومانالرحلعلىفا!نالقدمممهذامنيئحررولكىفدممم

."بتماساانكبلهسكبناستبن
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!إعطلاقهـاعزوثاتتعةف!وأدينيا

الدرجةمنمخلوقالمرأةانعلىفنقتثداطاللانأنا!امرحتيتةفي

بعدتطهرفإنهافكرأولثتإذاالمراةئ!اليهوديةففىالرجلبيعدأعيالثانلة

ا!انثىدمانبمعنىبومأئمانينبعدلنطهرفإنهاانئىولدتوإذايوهأاوبطن

اليصثبة!يانةفىالمرأةكماأانالنكرهلملنعاممةهضماسفة.هدهنجممأابئى

فىاليحاذللرجلضعةانهاصفضلاالالمواودتكابللغوايةالماسىعاهل

وعرهداوودلزوجوفدالرجلببدالطلاقانكماالزوجاثنعددالبهودبة

الندماء.غمركدoهن

لعلةإلاالطلاقنحربمفانونللايممرةاسمبحشرعالمسهحيعةوفى

الائمربعةفىكعامباحافكانالزوحاتنعددصالانجيلالنكلمولمالزنى

القوينينهذهظإكلفىبكونوقدفلكبعدالممميحبةفىخرمولكنهلبةالبص

ظالمأقهرابالنتالحقيقةفىو!نهاا!اسرةلسنفراوعلىللعملجادةمحاولة

!عنهمات.كالندتاههماالآضرمعدبتىلىهنهما.كلعلىينرض!حثللجنطمين

المممبحب!ةا!اووببةالمجئمعاتندهنطعولمببنهماوالكرا!ةالبص!هائماصار

لىالمجئمعاتهذهتمممتطحلمالطلاقلمبداالرفضينالكائوليكهنواعلبها

الحربمخبألمانبافىونودىالطلاقفأباحتالممميحفوفبنسطىن!ممبر

المرأةإلىالرسولبولصنظرو!دالزوجاتتطدابيحلشربعب!ممنالعالميلأ

ينزوجلمهنبولصنصحإذباللهصلنهعنبالرجللتأىشيطانهىكانما

لاهاهاثمىدوو!الحباةفىالمرأةدووانبعنىبمازواجبغيرلبظلباق

له.فبمة

لعلةإلابالطلاقنطممحألاال!نمرفبةالارئوفكسبةالكنبطمةمنطقونى

هنللتخلصالاسلاماعكلتاقإلىإهاالزوماتبعضلالجأئمومنالزنى
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للمطلفةندممحلا!لكنيطمةولكنالمدنىالطلاقلئوفدحالمحكمةإلىاوالزواج

.وحرماتمأثمهنالحرهانبدمنجلبههاهعحظهاننعىوننركهابالزواج

المنفردواورالزوحماتنعلدشرائحامخبرلناوثدالاسلاموفى

وملكوالمراةالرحلبل!ندماوىلأالنىالمبراثودواعدالرجلبإوادة

اغبرتعلل!هاالحجابوفرضلم!ئمهادةلنصابالمراةاسنحفاقو!مالبملين

وقلرالمراةكرامهلهثممعاولىوالمفكرينالمممتدئمرقيننظرفىألاثمرفعهذه

الرجلبينالحادةللخلافاتهصاوعهاعلىالأبوابفنحبماشخصينها

يكونبينماالكر!مةالحباةفىبحقهبنمممكمنهماكلأانحيثوالمراة

أدىولتدافنرىأوبتهرأوبظلملىب!هلافلكنقبضعلىالاخرالطرت

الرثلأبنام!بصملوحيثالمصرا4لكدمرةشاهللماوالىالزوحاتنعثد

بينماالوثيقالحببرباطأمههحيرنهطهدهمكلأطاناعداءلخوةالواحد

والانلماموالبغضاءالعداوةبرب!كوجالناهنعرهامعا!امهذهئرئبط

حنىاورابعةأوئانيةهنالزواجعلىالرجليقملاالأحبانعالبوفى

رنجةأثلهنبلفلكألىالجأنهظروفافنضنهاضرورةأجلهنعافمرة

هاوكئوأالنمياء.غمراتلاتمبعهالاوفدواحدةإمراةنانعابهالمحلديمية

لتصورناوإذاالنطلبقطلبلوللطلاقالمحالفنحالزوجاتتعددعلىبئرنب

زوثةبحنوقعافيجمرافماءهاووفت!ائماءمنى!طلقكللرجليمكنأنه

وندئ!موةضذالحظةفىأفرغهماولادبممملمبلولامحداسنلنمعهظلت

هنحظوظهنالمطلقالنطالزوثاتلتعىكماحظهمينعونالحباةإلىفجاعوا

هطلقهاخلفاللثفىنارةالجمةوالمصاع!بوالالمالمراوةمسدثبلةالحياة

لتقيمأخرمنقذشالبحثفىونارةلىلادهومصارافالنفقةمنشيئألينتدها

فىاخها.عنالنردهنفتمكنأودها

Al

http://kotob.has.it



والطلاقالزوجاتفظلدلفظامالاسرننعنبكمالآننرىونحن

حبلثالاثمخصيةالآحوالهحاكمإلىاذبفلكفىيدئمكومنللرجلالمنفرد

بلحققدفلكانئيعووفإذامضجعهويقضضمبرهبعنبمافيهابرى

وعمبعبدأنذهبانلريدلاونحغوألاثمدةالقسوةبالغبكونالامرفا!نبإبنته

النبىانإلا6الرباهـادةالمنفردوأ!قالزوثاتتعلداجطزالقرأنان

أرادمخدمافاطمةابنتهلجىالمبداهذاتطبيقرفضوالسلامالصلاةعلية

إلىأخرىنظرةننظرانيتعقئموهنعليهايتزوجأنطالبأبىبنعلى

411بدفىالمدمملمبنسطىفرضهاأننقولوأنوالطلاقالزواجمممائل

الاساسنبقىوإنماالفقابةنفاصبلهبكلالآنفرضةهنعينالبسالاسلام

الاممرةمصلحةبضابطونضنبطهأسواراعلبهونقبمبحدودونحدهوالجوهر

الو!بمووونلنغيرالنىاىالزمنبةالفواعدفىوالنطبلالنببرلباحةمع

نصلحولانضرجاهدةفوا!لنحكمناالأمرنئركانفبلجبلإلىجبلومن

لمباثمو.!ولفىالنخلفوئغرسالحياةنوقف

الفمخصبةللأحويلموحدقانوقلاصداوالآوانأن!انهاضيفول

والعقائد.الأدباقاخنلافبمعبلبانفوفةدونالمواطنينلكل

الؤواجعقدف!الألثعتراطجواؤ"

ثانعلأحلأ..امرألاعد

رفمبالقانوقالمعدل9291لسنة25رقمالقانونفىالصئمرعاجاؤ

المادةفىللمدمملمينالنمخصيةا!احويلأحكامبعضباثمأق001-8591

علبهاالزواجعثمالعقدفىزوجهاعلىالزوجهتلئمترطأنهكرر/11

الصلا6علطللنبىبحد!بثإلىوبممتندئمرعاالمقبولةالائمروطمنوهوباخرى

يعنىلاالشرطهذاانلمجرالنكماحمسائلفىالمثمروطاتباعبوجيوبوالسلام
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وإنمااخرىبامواةالزواجوهوالدئمريعةالهاههنحنهحقفىالؤوجحرمان

دونالئطليقلطلبأنا!اولىفللزوجةثانيةبإهرأةوجلئزوجإذاأنهيعنى

اللثانى.الزوابمفىبهاليحقضررلإلبالتحاثة

ألمهوامؤخو-ألحضافلأأجو+ألمتعلأنفظ-اللدةنفضا

ئلاطةبننتةونتثربائناأووثعمالل!قكاقإذا--ة!.للمطلقة

امامركئلاثالحيضرأ!فدالمطلقةكانل!إذاالطلاقتارليخهنأشهر

الننقسةفاقفلكعلىاليمبنوحلنتمراثثلاثالحبضئرلمانهافالثإذا

أ!ق.تارا!خهنبسنهتقلر

فلهافبلهاهنبدهببولارضاهابفرالطلاقكانإذا-اف!

أها-العدةننتةإلى،لاضافةسنولظخصىحتىسنتينبننقةتتثرمتعةنفعة

طلبإلىدفعها.فدالزوجلمحاناأإل!لهاضعهفلاالطلاقهىطلبتإذا

السوا4.عرونصرفانهباخد4أ!ق

فلكألىثفئهالنىهىوكاشظزوحلئهطلقالزوجكلوكنلك

هئعة.نفتةلهايكونفلاالممبئةوطباعهابا!قها

هنوللسصغارلأولإدهاحاضنةكانتإذا!!-أوووللمطقة

العلاجوهصاوبفوالمأكلوالمسكنالكطموهوتائ!مملحضانةنفتةببهم

واللراسة.

الزوجييةمنزلاودغهااللئىجهاؤهااجمانعلىنحصبلأنوللمطلفة

.الزواجمخد

انفلهاالزوجبةمدةفعليهاينفقبكنلمالزوجكانإذاكنلك

الزوجية.نفقهونطممىسنةعنتزيدلابنفقةئطالبه
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المهر.هنالمؤجلأوصدافهامؤخرعلىنحصلانوللمطتة

اعنسبالبوتالأولإهـأثقوق

الحفوق!هانبللأولادحفولىالزوحيةالع!ةفىالهامةالأتارهن

الأبناه!لاءبانتطهالبهالاسحصالفمارك!فأمرالع!ةهذهفىائراهمنعتبر

طريقعنبالمراةالرحيلقصالهوواضحأسبباللنمبوجعلأبانهمإلى

الولدانفلكومفاد"الحجروللعماهرللنراشالولد+)ص(النبىفتالالزواج

منالإساننجردإذاولكنأبطإلىائممبصحهحزواجئمرةهنيالئىالذى

ها.شخصالىنممبهيجوؤفلابولدالمرأةوأتتزوجبةعلاقةاى

النبوىالحثبثفىفقالكلابنائهالأبجحدمحمعلى)صاالنبىوشدد

اومهنهاداحئعليإبنهانهيطماىاليهاطظرو!ولدهثحدرثلايما"

..النهدلوؤوسيطعلىونضحهالنيلأ"

ندمبه!ئبتانالابنحقوهنوالولدوا!امالأبثلائةأطرافوللنسي

اللميمب.ساائلاتالوالثينحقمنانكماأبيهالى

نظامالزواجو!ان.الزواجبئدمميةكليااونباطأيرئبطالنممليانكمما

نز!فهيعوزفلالنعالىثهحفأيضأالنممليأص!حنمومنلمباداللهفمرعه

بدصىالائعخصلأةالاحو!!وفقفىالوضعىالماثمرعاضمفقدونزوار..

ئعالىالالهحتوقمنخقالدصىهذهلنعلىالمحاكمثضعاهوالسرالنسب

ينبمعنىصمةاووسميةكانثسواءالزواجلعقودالهاهةالآثاوهنوهى

!لبعوؤفإنهأليهابنهنمملباا!الباوانكرولدأاثمرإذاالعرفىالزواج

الماثمرعانرلحمكلهوهذاالمحكمةاماملائبانهالنمبدصىوفعوللإبن
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كما!خقو!ةأئارئمهعلههبرتبولأالعرفىبالزواجدهترفطلاالوضعى

الموئق.الزواجفىالحال

فذهبثالنسبائباتفىالمحاكمنوسعةألىألتالنظرةهذهلنعر

علىموؤعهفرفنأوبأدلهونفيهالندمبئبولتابينالاهرداوكافهألى

!نمرأدهاضا!بلالئبولناثانلبهارجحفالهوالنفىالثليوتا!ىمعاا!اهر!

ولوحنىاللمبو!ثبثب!الئطمامع،ألائمهادةفطوئحيوؤالائمهادةثىالاللاض!ت

باثعبهه.را!وطهالنكاحكان

النطملة.باثمانالهاهةيلنقاطبعضنوحزالتاليةالال!حاثولى

الجملى"!ىة

وئغانؤنهنههىحياالجنينمهايولدهدةألرلنصطىالفتهاءاتث!

الاسم!)ووصدناالكربمةبالابة!نللثعلىاسندلواولدأنعهر!نهاىبومأ

ثدؤلمنولصالهوحمدهكرهأووضفهكرهأاههحمدنهاحسثاليوادديه

الاسم!)وومظالنالبةالآبةهعالاحقافطسورةهن"أ"هالالة(شصا

الحملانبمعنى(عدينفىو!مالهوهنعلىرهنااههحملتهروالليه

الفصالهبينماشهرائلاطودنأاطاولىالآيةفىالوارد+الفطام"والفصال

ا!صرانالقوليوثببماشهراوغروقاربعةاللثانيةالأ!ةفى"الفطام

أشهر.سنةللحملهدة

بلاشهرسئةعلىئزيدلاالحملمدةاناهنىلاالنفسيرهذاولمحن

لبدمنةؤواحهابعدبولدإهراةانتظواشهرسنةعنئد!لاالمدةانبهاثصد

إذااهاال!ثمرسكية.الألةهذهبمقنضىالزوجاالىهندهوبأالولدهذاكاناشهر

البه.بن!سبفلانسبهؤوجهاوانكرألئد!رسئةقبلبالولداتث

09

http://kotob.has.it



للحملىيأثص!!لخداء

ندمعةصلا.وريدفهالبعضيرىفيكببرااخنلاطاالففهاءفياخمكف

لكنسنتكالحيملهدةلنئالثرأىوفيثمرولسنةانهاأخروقوكالى.فمهر

بتممعهالحملبحددالذى.الطبوأىمعسفق.لأحقبقنهافىالنتلرات!ه

النصاهمن!ثيركلدعاءاليسنناقألحملىمدةبانالتولاادىو!فص

المحاكلئمكلنثالاحيلىبضنفي،واثىالىشرجمين!رلولادبنممب

.ئبركةهن!ملبأخرالولدنمملبهفباثبأنالقولألىاسلدادابذلكلضى

.الصبة.هجصل

.بسنةللحملالضوىالمدةحدد92لممنة25القانوبئفاقفلكوزمئى

الزوثه.ل!ولد!هوئلثبمنةهدةؤوجئهصالرجلعابفإذا365يوم!أى

ا!زوحهاغها!مئوفىلىالمطلتةفاقالط..كنلكنمبالمدة.هذ.نهالةغد

ينببالولدفانالتاوبخهذامنسنةحدودفىالؤفا.والطلاقبعدبولدفت

رأىالىالنمطيفىبممطدلىالمائمرعسطىيجبانهريناوفىوبرثه،البه

الىالاسدككلأن-ص!رهاأوالجيلناتو!متحليلى.هبقيتضمنهوما-الطب

للمطلقوبنأالمولوديكونالطلاقتاوبخهنستةتحلبدنىالنتهإءواى

الألمماب!خلطفهصفضلا،الطبهبادىءابممطمعبلتافىأمرالضوفى

الىزوحههاغهاالمتوفىلويلمطلتلتألانميدكب!لالجأوقدلبعضبعضها

الضوفىلىالمطلقالىولدهمونممبههنهمالحملبغيةبأخريبخالأئصال

عاضلأوالألحير!الالحصإلىصراحةدصةو!ا.ذ"،الارثبطف

واللذم.الحضاوةوكبصجممبمنخلفهنفي
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ألنسببهاثالتيالأسباب"

الصحيحاكواج-أ

بإبنهالألبالاعنرافحاجةدونالابننسبيلحقالصحييحبثزواج

المرأةبالفراشوالمقصودللفراشالولد)ص(الرسولفولألىاسللادا

كانسواءعليهاالمعقودالزوجهاىشرعأمغاشرتهاللرجلبحلالئى

هنعقدكانواقالقانوناقوبلاصحظعرفبا،أومولدأأىوسميأالزواج

أناحانهإلأالعرفىالزواجفىالزوجبةدصىسماعهنالقضاه

هذهوفىلهفكارهحالةفىؤوجهامنإبنهاندهبتئبتان.للزوجه

بجرىماالولدعلىجرىالن!ممب.بئبوتالمحكمةفضتإذاالحالة

شرعى.رواجفىالمولودالولدعلى

فامولوالنسبفيهايئبتلأحالالنطبعضطاكانإلىالاشاوةونعدر

منسنةبعداوالزواجهناشهوسئةثبلالولركان.بألنىشرصكى.ؤواج

لقاء.دونالزوج!هةبعداوالوفاهمنأوالط!ق

الداسدالزواج-2

بثبلنالابهابدخللمفإذا.الدخولبائعرطالفاسدبالزواجالنسبيثبت

احد.عليهيدمهدلمالذىالزواجمل!الفاسدواووا.ج.النسب

شبههعبملناءألالمراة(الوطء)الجنسىالالحمال-3

لأوهوأخرىإهراةالبهودزفيرهالمإهراةالرجليئزوجكعأن

فىالمطلوبةهىنكنلمولأنهاجندمبأ،الصالأبهافبئصليلرى

يندبلب!بولدائثإذاوبالئالىالحصشبههفبهالإتصالهذافإنالزواج

حينمميابهاانصلئمئلاطاؤوجنهالرجلطرإذاآخروهثالاللط،

البه.ينسبولدهافا!نمنهفحملثلهئحلانهاهعنقداالعدهخص

iv

http://kotob.has.it



أورجلينشهادةونصابهاالاثمهودباثمهادةاىبالبينةالندبويئدثت

وفىالثانىوئصديقاحد!ابإفراواوالطرفينبإفراراووامراتبنرحبلى

الندباثباتيكندالؤسعةقىالاسلا!ىالفمؤعفقهاءالبهذهبماانئقديونا

ثفبقةبرجةالىالطبنقثبمانبعدالأنمحللهبعدلمالائعهودباثمهادة

طريقعننفيهاوالنممبصحهإثبالنهاهكانهفىأصنبحبحبثوحاسمه

غيرها.اواللمنحالبلاوالجينالنا

الندباثلباثفىال!نمرععلماءالبهلجاالذىالئوسعاقألىوناثمير

ثبولنطسطىالمراةأوالرجلشهادةبجبزونانهمصورهومنالاثمصدبائمهادة

الدئماهدبقولكانبنفسهيمممحلماوفملئأاحدهمايرلمولوحنىالنسب

تدننسهالاثماهديكونانلون!نبنهونلاطأاق!ناخبرناللتاضى

علبه.بفمهدهابحلىيرىانوونaاالابناوزوجئهاوالزوجواى

بأقوجلالراذاانهالممملمينال!هاءمخدالغريبةالمفارفاثوهن

وجلجاءببنماصلبهومن.ابنههوالمدمجدبجواووجدالذعىاللتبطالطفل

ابنالولدهذابانفييئتونهمنسمهابانهماوشهدابشاهدينوائىاخز

الدثماهدانأدرهن.الىالطفل!نمعببثبوثبحكمالقاضمىفاقاخرنمخص

الوجل.ثإفرارروخذولاالبةبنسبه
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بعضصاالافتايو15آواي

اعزو.مد!ائلى

المشرل!الموضحلمحيرفىؤوجتهالوجلإتيانتحريم-ا

!لى:ماا979هارسط31فىالصادرة!فنوىفىالاقاءفىاراورث

النبىنهىوفشرعأوحرامهنكراهرلبرهافىؤوثنهالرجلإنبانان

."فبرهافىإهرانهلىمنفلعوق!لىماعنهروىإذنلكعن)ص(

51وو+IAفبرفىإمرأنهجامعوجلالىاللهينظرلا+أخرفولوفى

احمد.

فىإمرنهرثلى!انىأننهى)ص(النبىكئابت!نخزيمهوش

عفدعلىلهنالفرلاالمحرمالفعلهذااقالتولالافناءدارواضافتفبرها.

وعلى.عليهلئطلبقهاموجدبافهوفضاءائبتإذاالفعلهذاوانبلنهماالزواج

هننمكنهولأالموضعهذاع!البعدفىؤوثهالتصحانالزوجةهذه

هعصيةفىلمخلوقطاسكةل!إذاهعهاالمحرموالفعلالمعصدةهذهاونكالبأ

الخاك.

لضروهابعث!وطيشرعأمحرمطو!للأمدةالزوجةهجر-2

نهنمرعأالمنرربى9791ها!و828!تاو!خالصمالرالنئوىنىورد

للضمروالنطلونطلليلهايجوؤالحالة!.ؤوثله.وفىهعرللزوجيحوزلا

بلدفىوي!مزوثهامخها!غيبالنىفللزوثةل!فلكالمصرىالتانونوأخذ

نضروتإذاالطلاقالتاضىمننطلبلىمفبولمضرلونفأكثرسنةأخر

منه.الألفاقنممنطيماللهكانولوعنهاببعده
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ئطالبهانالئطلبقحكمعنلها؟فضلافامنعليهاينفقيكنلمإذااها

عليها.الانفاقشاهبتاعههدةبنففلنها

الحجابعلىؤوجتهاجباوالزوجحقمنهل-3

!لى:هاا97iالم22/2لهتاربخالصاثرةالننوىفىالأفئاء؟اون!ل

للمؤهناتونلاالنورسووةهن3"+االآيةفىولنعالىسبخانهاثه!فول

منهاظهرهاإلأؤبنتهن!لثلينولافروثيهنو!حفظنابصاوهنهنيغضضن

ءابائهناولبعولنمنإلاؤيننهن!د!ولأثيوبهنعلىبخمرهنولبضربن

أوإخوانهنب!نىأوإخوانهناوبعولنهنابذإءادابناثهناوبعوللنهنءاباءاو

منالاربةاولى!رالتالعينأوا!مانهنهلكتهااونسائهنواخوانهنبنى

بارجلهنليضربنولاالنساءعوواثعلىيظهروالمالنقالطفلاوالرجال

"..ثميعأاللهألىولزبواؤيننونهنبخفينمالبعلم

فلالنبىايهابا)95الأحزابسورةفىوئعالىممبحانهاللهوث

(...ثلابيبهنهنعلههن!لنينالموهنينونمماهولهنالالثلاؤواثك

داودشأبورواههاالمتامهذافيالائمر!نةالنلويةالاحاليثومن

)ص(الدرسولعلىلخلتككرالىلهنتاسماءاقمحهااللهرضمىعانائمة

بدغتيذاالمراةإن5الممطءيادهاو!لطغهافاصضرثاقنياليوعليها

وهن"وكعنيهوثيهألىولظووهذاهذاإلاهنها!ر!ان!صلحلمادمحيض

ثميعنمملركالممملمةالمرأ8على!حليانه!لكروالدنمر!ةالنصوصهذه

اكثرعليههاعلىشرهماال!كرعاوثليفلاوالكنقالوحه!امماثممدها

الالهذكرهمهمنالمحرموللزبرجإلأحرامضلك!اهاوإبداءالصملمقصهاء

علماءبإجماعالحكمهذاخالفتفياأثمةوالصملمةالاولى؟الآا4فىشانهحيل

علىالمراةاثلماووالابيقوالأخكا!إلهأولىلكلكماشرعاوللزوجالمطملمين

59

http://kotob.has.it



شحانهفولهمنمطمئفادوهذاولباسيطوعملجملدةهناللهفرضهبماالألئزام

اللهفضلبماالنساءعلىفىامونالرث!341الا!ةفىالنساهسووةفى

وللرجال)228الأبةفىالبفرةهمورةفينعالىوثولهابعضعلىبعضهم

بالصلاةاهلكوأمر)32الابةطه8سووفىنعالىوهـلهادرجةعلههن

...ثممملمونلهه!ا!لنزمالنى.فصككهنالعورةوسنراعلبهاولضطبر

فىشاركهاوإلأفلكعليهبذثممدهاسلزعلىؤوجنهاحيباوولا!ةوللزوج

نائموزهنئخ!نواللاتى"ل!لىاثهبقول!نملركفلكخ!لصفيولهإثمها

سطيقئبضافلااططكم.فانوقمربوهنالمفاحبمفىواهحهروشفعظوهن

.+سبلا

لثرعأؤوجهاعنالمالملأبدمتهاالؤوجلأاستقلالى-،

لى:!ى!10891هابو4فىالصالرة!وىفىاكاهدلرذه!ت

وثرونهاالكاهلةالمدنبةشخصبنهاالاسلامفىالمنزوجةللمراة-ا

ففنههنهماولكلوثرونهزوجها!ضخصبةصالمدملثلةالخاصة

المالهة.

اوالملكيةفىالآخرقب!هنهمالكلحقاىيرنبل!الزواجغد-2

فىالعثلهحطهاالزوجعلىحقو!اللزوحةونبولكنه.الدخل

ثائمأ.الزواجعقدكانطالماوالننقةوالمهرالمعاهلة

النىسواهالخاصهزوجهااموالفىاسنحفاقاىللزوحةلبس-3

بينهماالفرفةبعداوالزوجالةهدةفىاوالزواجغدفبلاصالكها

.المصرى!مدنىالقانونمن؟اللمادةطبقأ

كانأوالزوجطلقإذاالاسلاميةالشريعةفىالجالبخلالفلا-4

العدةنفقهالطلاقبعدلهافإنطلبهاأوطلبهعلىبناءإلطلاق
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بلتاؤلهاإلأالحفانهذكبممقطولاعلطالمنفقالصداىوهوخر

1(.الطلاقأنظيرضاؤوثهااءيراوغهما

لعملىw13ألدوأحقالزوجةأيفمترأط-5

للزوثة+بفها89االماالم2الصالرةالقوىنىالأقاءدرائال!ث

القخرجبعدوالعنلدرالمنهاهـالجاهعيهتجمامالزواجغدفىلنفصهالمملترطك

ولنىللزوثةوالنائدةالنفعذكالصمحيحةالئمروطمنالئمرطهذاوكان

أحمدالاهلمذبببنماب!بالوفاءهلزمبرالزوجكفالواالفتهاءجمصر

.الزوجهنبهالوفاءوجوبألىحنبلبن

55والجهاؤألمهر11الموأةصدأقحكم-6

1سنةليمممبرفىالصاثرةبقواهاالإقاءدرافووت 89 lيلى:ماالى

للزوثهخالصحق!ركعلىالصواالنقهاءثمصوك-ا

لكوملىلابضهلىبعدعليهابفرضفلانانماءكيففيننصرف

بنلكفاثفاقاءك.فىلممارككولاالزوجبةببتبإءد

هعIبالجهازالزوجبمننعهمتيرعهأى،بالمننعههتبرعةكانت

الجهاز".اجماناى"للاعيانهلكئهابثاء

!لزمبماوبدد.بإءك.بتومالزوجعلىواجبالببتنجهزك-2

النفقة.هنفلكلأن

المصدفعبعدالزوثطلمنزلالزوجبهاقامالنىالتجطزاثك-3

باتنكلههلكاتكونالزوجةهنهائماوكةدونعليه!متفق

الفقهاء.

المنعةونانةالصدووومؤثرالطةثدهةالرملشاممدطكالخلعثههلأحطةهح11(
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الزواجصحلألثمووطمئالعقدءثوثيقالقأنونىألممن-7

يلىبمالم.271/0891فىالصادرةبالفلؤىالأفلاءداوأخت

هائمتركةبخباةمرنبطةأسرةلإنائماءلهتحلوإمراةوجلببنعقدالزواج15

ألانمروطل!افىئوافرمعوفبولباينجابالبألغبننببنوبتمللنخملطلبأمنعاونة

وصحئهومحلهالعتدصيغهوفىالعا!دينفىئختقهاالإبلانمتطلباللئى

توافرهاابننهاهاوجبالتىالمثمروطلالكبينهن!وليسولزوههونناذه

هعبنهسناالزوثبنبلوغالاسلاهبةللاثريعهالأصليةالمصالر".مناسئنباطأ

بالمملطةالمنوطالنانونىاللتظبمولكنرسمبةووفةفى!لعفدنونبقولا

عليهوالمصالكةالزواجغدفباشرةهنالموثقمنعثدالدولةفىالئاثعربعية

فوسنهغمرةثنالىالزوجوسنسنةسكمثنرةستالزوجهلدمنئكنلمها

.)1(العض

اون!أينشبإثبألتيجوؤهلى-8

!ج!عى.

الاثماوع:انالأولادبحتوقالخاص.المبحثفىذكرناانسب!.

الزوجيةالعد4!أخرإلىشخصلفسبالوحيدالانمببجعلالإسلامى

إعمالابأهه.زناالذى!ابيهحئينانعبهيجوؤلاالزفيابنانيعنىوهذا

.+الححروللعاهرللفراثيطالولد"اليئزيفللصيث

منهوجملتبهاؤناافىبالمراةالرجلئزوجإذاالحلهو"هاولكن

سنلا.تفميرلدفمريمةاد!ثونويونالئريعةيينالحكمفىاخنفتإزنفالد)1(

المضاةإلىالباثمر.عهنموههئهى!والماالصفىركنأعلد.لوثياوالزواج

!س.كئئهى!اللولئكسكاالمائون!وردنحورالذلى.يهاثيرأسو!أو

يذرو!ل!!ونطماصثىويبد!؟.!منالزوابمئعيزالاسلاصةالمنريغة
الئطلنىا.طلينىاونفهيرالنمميبمكحالاثنىإلااالزواجهذاثمثل
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ل!هضفبهاونر!السلؤيلهذاعلىئودنعرضهاالنيالنتوىاقالزواججمل

ألا.ئحاول.لأنهابقوةفؤيدهاولكنناالفقهاءأوإءعليهاممتقول!ئامامعالخلاف

عليهمجنىالطفلإذشرجمه،غيرعلا!ةمنأئىالذىالطفلندهب.بضيح

خاصةهؤلاءص!لضحابا.اجلهنالصارسهالمبادىءبعضعناللحاوزوبجب

بها.ؤناالنبىالزوحيةمنالرجلئزوجلأا

.واسدثالهإ)؟(.للفئوىالحرفيالنسيلى!اونصض

.الفتهفى:عليهاالمتفقالمممئقرةالائمرعةالقواعدسكانول"

واصلهاابممظرركئبب!حالضروواثوانيزيلالضرواقعموماالأسلاهى

."!يحبىبنعمروعنالموطافىمالكرواهالذىالائمرين!-ا!ثالشمريعى

."ضرارول!هرولا

صفطمدعتاننعاوشتإذا:انههنالفقهاءاستنبطهمادططاتهاهنوولن

هعسدموهصبلحةمف!مندةتعاوضثوإذااخفهابارئكابصمروأا!مهاووعى

)1!الثعتباهالمصبالحصكلى.جللطمفدمالمفاسددفعاحرىبعبارةاوالمفد!مدهلدع

المقررةالللظيميةالقاع!ةكانلتولما(الجنفىالمصريبخبم!ابنوالنظالنر

الذىالحملبئبت.ثدبلأاث(الذكرسالفة-33)مانماذونينلائحةفى

نثبافوالحملهذاانبامخباوعلبهابالمجنىواتصالهالمنهماعئداءثمرةكان

إلبلاطالئطعلىئائمجبعوفيهبلالحنينبنلكالضررابلغهذافىوكانؤناعن

سكنوالإنحرانجهشرعبليبنضكبرابناءهنئدمئلئبعهبماالمائمروعةلمجرالجنسية

التىا!اخ!رىالأضوارفوقهذا،الانسانىالمستقلعلىقضاءالدثرجمة

الكوأعدكاق.هدلضنىولماوإجلماجمااسرلاعليهاالدميطرةاوحصرهايطعنر

ئا-اخالحوt+علىالح!ثكألاثمخانةيإن/المرصماصدوهاالنئوىهذ.)1(

هجموعةفىهـونمفموت0514سمةالحثةذو18المواف!27/01/0891

ها.بطوها49!0صوالعالنمروالندمعالثاهنالمجلداتالاسديةالقاوى
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بالمعايبرالضروهذادفعوجوبالايئنارةسالفةالعاهةالموضوجمةاالاثمرعية

الأصملا!بة.....الائمريعهفتيالواردة

المجنىمنالضهمزواجانعقادبتبعإنماالنمب!اائباتولما.كاق

بونه.واكتسابهإلبهالحملهذابندمبةاثوروبانونأثوعاهنهليقبلعلبها

":يلىماالفتوىواضانت

الحداستاطنىحنبنةأبىالإهامصيوسنطبوالامامرواهنيمالكل"

ماالحدندراشبههالإنصالهذامجردواغبار.نزوجهاثمبامراةؤنىعن

وفلئح62ص1حللكأسانىالصنائعبدفعأالزواجبعضاتبعلتهدددامت

هذههنالصمعتفدالحكم!العلأال!الةعلىالضممأمبنللكمالالتلير

هؤلاءمنهجالىاشارةهوضوعهافىالوحبدةليمتكانتوأنالرو!ة

الحدودولرءالمناسددنعألىالمممارعهفىالا!مفئهاءهنالازو

بالاثمبهات.

لزوجفياابيهالزنا.إلىابننمملباثاؤثالاضاءداوانالنلتوىوئشى

ؤنا.ابنبأنهياثميالحملتاانبىلحمالحملبعدبامه

عرفى)؟،ؤوأجعقدمننفوفىج-9

lسنةمارسYالموافق.الاربعاءيومفىفه i Y iمن:كلبقهمام

التاهرةمواليدهنالنيلصرصمم-بالزهالكالمقمأم.ى.ا.مالسبد-ا

اللبانةهمملم-

+أول-طرفؤوجا

الدبانة-ممملمةالممابىالفواننفسفىوالمتبمةن.أ.فلمالدميدة-2

هئانطرتن!وحه"

الث!ن!المعلدمشورؤ!ا!اءدوهنصالرأياغفرهالنموؤجهذالىولنا-1

امنمية.شأالمصرىتاض!خصي!92!اvهمنحة
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مانحكلمنوخلوهمإوالنصرفللنعاثدلأطيلتهماالطرفانأفروثد

-:اأفىماعلىالعقدبهذاالمن!كووينالمثم!دأهاموائفقاشرعى

منالزواجفبلثدليانهصريحينوفولا!حيالهابعدالأولالطرف!قر:اولأ

سطيهالةصلىرسولهوسلنةاللهكناليعلىفر!اؤواحأالنانىالطرف

الاممحمية.الشر!عةااحكاموعملأوسلم

هنفلتفدكأنهاصر!حقومولىا!حعالهاب!صالئانىأ!رف!توكط

وعملا"بأحكامرسولهوطمنةاللهكئ!اليعلىثمرعاؤواحاالأولالطرف

الدنمرلهعة.الا!ة.

ا!اولالطرفهندفح.ثلرهصداقعلىلطرنكالدق:ئ!

الل!نى.الطرتلبدثضد.هذأبمجلط!

وغملأنماميرضاءيلزواجهذافلتبانهاصراحة!ئانىالطرفئتدر:!لئا

باحتفأظهافنقرهسيحيةدباننهاكانتوإذا)الاسائمبةالاثمريعهباحكام

.فللثافىوغبتانالمممبحيةلالد!انة

قدوماالإسلاملةللائرليهةطلبقأالعقدهذااحكامثميعالطرفانفلبل:رال!هأ

هذافىلأولاد!ااناذاالبنوة.وخاصةفانونيةأثارهنعلبهلترنب

فبلهما.والفانونلةالائمرعةأسفوقحمىالزواج

لموجبها)؟(للعملنسخةطرفكللهيدندمخنقمنالعتدهذانحرر:خاهممما

الطرفين.ونولمحعاث!علىالنكوومنائنيننوثبعالظالاثمصد

عرةالعاساليدندهذاإلىلض!بلأهاثند!ةثنسيةذ!الزوتكانتوإذا)1(

الوضعىالفلألونكلاحداجوطهدأرسميأالزواجهذانوثلا!إثراء!ائخعاذلحين)

(.الص!هةهصرلعمهورية
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باطلىطلاقهأقبلىالزوجلأعلىالثانىالزواجعقد-01

31-9791سنةهايو02بناويخالنتوىهذه-الافناءداواصدر!

الئالى:العرضالىاسلتادأ9913الأخرجمادى

بمصر،هأفيونلدىزواحهماعفداثدبالغلنهسلمينوإهرا.وجلأإن

هذاالزوجوفبلالطلاقحقلها!كونانالعتدهذالىالزوثهأشنرطثوثد

لأننظرأأخرغدااثر!انم-بينهماالزوثهةالحباةالمنمرت-الشرط

ئطليقشرطمنخالياالأخرالعئدوثاءا!اولبالزواج!علمال!اسرئيهما

دلراثا!ثأالئانىالعمدحكموماا!اولالعددحثمفما-نفسهاالزوحة

الفانونيةأثاوهعليهوننرنبنمرعأالنالذهوالأولالعندبأن-الافناه

لهفليسباطلفهوالثانىالشدأهاننممهاطلاقالمراةشرطومنهأوباثعروطه

.أله!مةولأشرعكأأئر

Ii"العقدثبلىوالمهرالثبكلأحكم

الى:ماا979سنةاوند44الصدرةكالقو!اكلاءدارثاد

متثماتمنالهدياومولو!عبكةالم!وثضالنائد4وتراهةالجطبة-ا

!نم.لمالعقدفىامهابهالوعدجمفلومنالزواخ

فإذا!صحيحالزوابميعئدالزوجفمةفىيئيثالمصلىئعرعأالحقرو-2

العنودك..وللحاطيشينأهنهالصخطويةنصنحىللابنملم

ضهاامخياوهاالعرفثرىاوالمهرهنعليهاالققثدكانانالممبكة-3

كانتاقثيمئ!هااوهئلهالوفائمةكانتاقبذائهافتدمئردح!ههأخذت

!الأث.

الطةحكمالهدا!اهحئأخذفإنهاالامخلباوبهذاالمهرفىلد*لىلماذا-4

للا.وإلالائمهكلانل!تإذااسعلره،هاولمحهاعالرثرجوؤ!فى
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لهعئبرثا،لئ!ككألاثيكةاشراءالخطيهنابمد!عالبلغدامما-5

هنثزهأيكولنأانعلىلمزوثةاهلصفيهاننقاا!ىاا!هرهن

منالخيطةضخكانسواءالمنردادهولهالمهرمن!عئبر(.المهر

المخطوبة.جملمنأوجمله

النسبهمعائلىبعضفىالإفتاءفىأووأى-12

كلابعلىودأ0891سنة!نابر26بئياوبخالنؤىس.صرت

حكمصنلنعاعل!لنداسفاوةانبهوودالذىالصلوؤوةوكيللمالمميد

هراسمخارجالمولودينبا!اطنالالأغرافخصموصفىالمصرىالتانون

!لى:بماالاقا..دوفاخابلث(الاثمرع!عراى)الزواج

بإواو!نم!لبطئتباقئئضىالحننىالمذبضهنصوصك"

لاانبفرطالعادهأوالعمر!كنبه!فياالنمطيهجصذط!ببنوةالرثل

ؤذ!!دةمنأنئيلودنكرألنمبهالمصالولدباقبافممبالبقراصرح

كاناىالنصل!أكلهناحرلرو!كانمنىفلكفىلهالمفروصلكه

هصهزالهالمؤ!كنلىفإذافاكئرعر.من!معاليعةفىاىهمؤأاث!على

مو!ةسطىالنوفلرقالائعروطلالكا!نو!هنىالمقرهنألنمبئلطنا

".لهالمئر

المعمولالحننىالصهوثوا!عافلاهبالغأالمتريكونانويفنرطتا

سببهأوئبونهوجهبيانالمترعلينوجبلاالنمبهناؤعاتفىفضاة41

ن!دهببانالمقرصرحإذالنقدمكماولكنسناحاونكاحصحبحهنهووهل

المترالطنلب!نائهالاحنىاوالا!رابهذاالنمببثبتلأؤناهوبهاالمترالبنوة

البنوةو!أنشرعىعرأوزناولدبانهمصمحوبأحبانهمسنقبلفىبنطمبه
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شرعأ)1(.باالمحرماالن!ةتنمالطولالنعمه

الغاؤهتمباو!للأقلهاحكمبعدألموأةؤوأج-13

زوجتهمنوأنجب9691ممنهئزوجانهالمماظماسألالفتوىهذهفى

جديدبعقدثانبةمرةنزوج!اثمزوجنهطلقنمممنوات9بلغتطفله

فىبهاوأعلننهللضررطلاقدصىضدهأفامتهعههعب!ئمل!هاوأئناء

و!ىغواقفىالحكموأعلنتبالطلاقلهاوحكموهمىغوان

الحكمصاسنئنافأوهباوضةأبهحصولمحميفبدهاعلىوحصلث

الجليدؤوثه!هعرتثمالحكمهذاإلىاسللادأاخربرحلوتزوجث

بذلكلهالحكموصدرالطلاقحكمببطلاندصىالأولالزوجفأفام

عكنبالاهئث!اعوأمرهالحالىؤوجيهاوا!نرهممليابهاعلاطهاوئمنجهائيا

زوجهاوبقؤوجتهببنالعلاطةحكمبيانالسائلوطلبهعاشرلنها

الباطل.الطلاقبعدئننوحبئه!الذىالحالى.

النالية:الفدنوىا!ئاءدابىفاهمدولت

كاننهائيأواصبحببطلاتأخيرحكمصدرفدالنطليقحكمكانإ!ا

قدالآخربالائمخصؤواثهاغدو!كونفائمأؤيلماالمرأةب!هالزواجغد

فعلازوجصمهسطىلوحودهابهللزواجهحلالكنلملأنهاباطلأوفع

ؤناا!قحكمالغاءبص.ثنممباوفصبالهم!الاخيرللرجلمعالثبرنهابىتصبح

شرعا.محرما

الم!روهورملإلىطنل!نممياووارنبنالأكليرةالنلرةهذه!ممدةنخالفنحن)1(

لدىحلهوضياعألتنممهةىمهنافضلزناع!ةهن!كأدللانهعهولو

وعرلليظالهالنصاهاممظصهشنضلأالممهوحملوالننمةالنر!يةفىايط

الولدانالنهىهلاها-الزنامن!النمميا!وامن!اتااليس-شرعى

الداصهكها!دصدوثباالزيهلية!هايالصدلاالعاهرلكالحعروللعا!للزاشأ

4رادقو!رامع-ولدهالىاانهننطمفلالرمالهنىدهعندننىادنى

رأينا.هعو!نوف!.2111رفمالننوى!خالمطيرأىاخدتوألنى)8(
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الأيويةالعلأقاتكناليثعوععةفيوات

الأسعد!ةالعلأقاقيبض!ثعاقفىاعاثرصللتاوىهـالرأىنتد"

فهلىالخطبةبفممخالوجلىثالمثبملرجلىأمرأةخطبلأحالأفي:س!ا

تعويضاأالمخطوبلأتستحبئ

فإنهاسمعلئهاإلىاسا!فدالخاطب!كونكانضرراالمخطوبهلحقاذا:ج

طويلى"اوفصيروقثبعدألخطبةصالعدوللان"نعويضائممتحق

ولا.العفدنجائمامالزاهأاوغدأيمتالخطبةإذلطر!نمحفول

ضروا.بهاألحققدالخاطبكانإذاالأئعو!ضاالمخطوبةتممنحق

.الضزرلقثرطلتاالنبولضهذانقثروالمحكمةالخطبةفذهبممبب

To:والهداياوالثمبكلأالمهوقدمقدالوجلىوكانالخطبلأعنعدلىأفىا

أالأعيانط!هكلىبوفىتلتؤمفهلىالفتاةإل!

منحبزءاكانثفاذالل!ئكبكةنجالنسبةاهاالحالاتجمىفييردالمهر:ج

وكانلثالمهرمنجزءائكنلماذااها،ونردحكمهناخذفإتهاالمهر

كاناذانرد..اهافد*الرحلمنالخطبةشالعثرلىكانفإنطيةبمئابة

اقفيمنهانرداوبجنهاالهدابانردالمراةمنالخطبةعنالعثول

الطرفينببنقيمتفاعلىائفقإذااليئمبكةانالافتاءدارونقولهلكت

وده.يجبالمهرمنجزءانهاعلىفرينةبعدفلكفا!ن

إذااسئردادهافيجوؤالهالتطحكمتاخذالهداياالظإلىالمحاكموئذ!

ل!نه.الواهب-3lJلاسنرقانونىسبباوجد
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وأجلهأالمصبعاجلىال!صوفىمأ:ي!3

مخدالأاهمنحقلأالذيالمؤخر!وأثلهالمهرهقثمهوالمهرعاجل:ج

وأجلهعاجلهكلهليحسبفإنهالمهر.صتحدلتافإذاأ!لاقلوالوفاة

ىااعلبانا!كونوقدنقودابكونوفالرثلعلىواجبةفريضةوالمص

المهرلها.!وفىلىعلىمخطوبنههعالرجلالققفإذاؤوثيةهنصلات

بقدرمهرادفحبنلكبكونفإنهعرهاأوئكحلفجهاؤاونوم!فة

.الأجمانهذهفلمة

أههرأثستحقالدخولىقبلىالمرأةطلقتأفىأهلى:ي!،

هوبالمهروالمقصودالمصنصفطندمنحبئالدخولجملطلئظلأاالمراة:ج

ههرمقدمثلط0001هبلخلهاسلدقدكانفإذا2ثلهوعاثلهلممهر

منهندهنحقجنيه0006بكونالصهرفانءهوخرثنبه0005وبفى

وفثرهالبثىقطمنحقالفاهـاسنوفتكانتIIIوحنيه0003المراة

بهااخلالىوفماحيقليادخولابها!لا!خللمفإذا،الانلهاثليه0002

أخرثمخصهعصاليسمدهتورمكانفيهعهاوجداىحع!ةخلوة

مناكدبعانمرهالملوحنى!ونرفلبجنممهابعائنرهاانبعمنطيعبحبث

جنبه0006الممابقالضالفىلهابكونا!ىالخلوةبهذهلهاكلهالمهر

للزوجةكانالخيلوةوثبلالحتبدىالدخولثبلالرحلهاثواذا،كاملة

نركئه.هنوناخذهالضأكلهالمهر

العقدعندؤوجهاإلصسلمتهاالتىمنقولأتهاالمرأةتستحقهلى:لمىه

ؤوجهاوخلعتفىخلتوإفىا؟بهايختلىأريدخلىلمانهوغم

الؤوجيلأ؟منقولأتهاثستحقفهلى
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لرزوثهاكهانطالبلنودهاو!ا!ى!يهنقولالتهانسنحقالمراة:ج

المنقولالناهذهنودعلألهاالمنقولاتتهلهسلمت!دكانتلىخطيبها

خلعتولأاو!.اىفيبطلبهالىالامانةولصاحبطرفهاهانة

فلك.سطىللخلعائر!ونالزوحهبةهنفولأدهاكافةندمنحقفإنهازوحها

وثبينالصحيحلأألخلوةبعدولكنالدخولىقبلىالمرأةطلقتأفىأ:6سى

فهلىالخلوةلاويخهنلممنةخلالىفيطفلهاووضعتحاملىأنها

بهاأيدخلىلمانهالعلممعلأامألزوجإل!الطفلىينسب

لناريخمنالعمنةمدةونحمطبالنمبللبلئأالخلوةلانالمولودالطبنممب:ج

02.الم.المفيعلبهاغدفكانوكاالعقدناوبخمنولبم!الخلوة

إلى3/0002لم1منتحممبالممنةهدةفاق002.لم1/3فيبهاواخلالى

فهذامحمههنجنممباعانعرهافالرجلكونإلىبنظرولا002الم1/3

ألائمربعة.حكمهو

هعرفةفىالاهروحعممالطبئفدمكبعدكثلرأاخلالفاكلاهران.لمجر

للطدوليرححلن!حبالإنكاوحالةفىانهونرىالندب.صحههدى

لمفمرعى.

يوجبفىلكفهلىالدخولىوقبلىالخلوةبعدالمرأةطقتافىا:7س

اكتمالهاأبعدإلأأخرىموةثتزوجولأعليهاالعدة

علبهاالعدةبوجبفلكفالهأالدخولوفيالخلوةبعدالمرأةطلنتإذا:ج

ولهافلكبعدإلاننزوجلىنممتطبعولا(حبضاتئلاثافروءئلاطة

.اليعدةقرةخصبالنفقةالمطالبةح!ق
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قبلىؤوجتهطلقلوخاهسةامرأةيتؤوجأنللرصلىي!وؤهلى:س!8

ألرابعلأ؟هيالمطلقلأألزوجلأهدهوكانتالصوةوبكدالدضولى

كانتطالماللدمربعةهخالفةؤوجبةئعدالخامسةالمرأةلأنبجوؤلاهذا:ج

فلالعدةهذهكأنتولوحتىالرجلهنمحئهافيالرابعةالزوجة

.الخلوهوبعدالدخول

الدخولىقبلىطلقهاالتيهطلقتهابنلأالرجلىيتزوجأنيباحهلى:ل!9

أالفلوةوبعد

إذابابننها!نزوج!لهبباحفلابالمراةلخلإذاولكنفدلهيباحنعم:ج

.الدخؤلبعدأههاطلق

ومايفرطصحيحؤنىمنحملتامرأةمنالرجلىؤوأجهلى:اس.

معاينرتهاللزوجيجوؤوهلىسفاحمنأثىمولوفىهأ.الكىحكم

فىفي؟بعدؤوجهامنصملهاحكموها...الصلىأثناء

لىزوثهاعلىو!حرمثمرعأصحلحزنىمنحطفامرأةهناجالزبى:ج

هنفىالذىوالنولودحملها،تضعحئىالأؤواجمعاشرهيعاشبرها

منفه!نكرولمببنونهأ!بذاأبههإلى!نممبإنماإلبهينسبلاسفاح

ئنشرعأسطبهاغدالذىؤوجهاهننلكبعدالمراةحملثفإذاؤنا،

ألاثمرعى.بيهمالى!نمنبوننللدبعد!ائوقالنينالاولاد

تهأ!طىتقصزأوالصبلأضيلطأنيجبهلى:11ير

ائمالاالله!ريدثمومنالطرفبنببنشتاقإلىبودىالخطبةوقتطول:ج

بهأ.الزواج

أالنسماءلدىحدودهاهىفمالأخرىأمرأهمنالعدةتفتلف:2iس
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هى:اوبعصووللعدة:ج

ئلاثالحبضلائبهاانمحنهافانؤوجهاوطلتهاتحبضاللىالمراةا-

بعدحيضوئانىمباشرةال!قبعدحيضأولياتىوقدهرك،

لنمنطعشهربنالمدةبعموعمكنونشهربعدحبضوئالثشهر

بعدها.تتزوجان

الحبضبانبهالأالنىأىالمحبضمنبئستالنىالمرأةءة-ب

أ!لاق.ناربخمناشهرئلائةوهىالدمنلكبر

يام!فعهر-.وعحثمرةاربعةهىؤونجها--غها.!مراة..اللئئ-هاث!ة-ج

نممنطبححملهابوضعمحنهافانحاملأكاتفإذاالوفاةئاربخمن

ئتزوج.انفلكبعد

لها.ءةل!الدخولفينطلقالنىالمراة-د

Vrww:عدةللرجلىهلى!

لهبجوؤفلاالاحولىبعضفىالتظاو8قرعلبهوانما.صصةللرحللبس:ج

حالتق.فىوفلكالانئظارفترةخصالزواج

يتزوجانيجوؤفلااحداشوطلقنمماءوبعمنهتزوجايكونان:الاولى

لمطلتنهلهعدةقرةمضىننظاوعليهوبماهباشرةالطلاقغب

واحد.وفقىنعماءاوبعهناكئربقيجمعلاحنى

لاأخرىبمرأةهنلزبىاجهلهتحللاامرأةزواجنىيرعاان:الئانية

اوؤوجئهكأخئاؤواجهافىيربمنوبينينهاالحمع!جوؤ

بعدإلاخالنهاأوزوجلنهاخلتمنالزواجله!جوؤلافانهخاللها

محنهاههدةومضىاخنهاطلاق
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هحيضهاأفىؤوجتهيعالثرانللرجلى!جوؤهل:1سى،

هولهالتربوالمقصودالحيضاللاءالنمماههنالترليصاللهنهى:ج

اصاللنبىحليثوعنالمئنةفىولكنالكاهلةالزوثيهالمعاثمرة

عليهاؤوجنهاؤاوالزوجي!ئمدانالموطافىمالكوواه

باعلاهابفماءمابنعلانرله(برداءاسفلهاافطىاى)

.ا)صلرهاووجها

وألؤوأجالعرفىوالزواجالهبلأوؤوأجالمتعلأؤواجبينيالفر!ها:سها

هنهأا!ركلىومابشبههوالوطءالباطلىوالؤواجالفاسد

!ئزوجهاأىالعقدبعدهايضخزمنيةبفنرةهايدؤواج!المنعةزواج:ج

الاسلامفىمباحاكانو!دأجرمنابلساعةأوفمهر"أويوملمدة

هوحرمهالذىانابضاوفيف!لكبعدخزنمانهوفيافنضئهلضرووة

اها!ف!وانمرعىاسام!إلىيمملتدلأالأنانهونرىالخطاببنعمر

وفل-كنابةأوشهودلونللرجلنضهاالمرأةن!ااننحكمهإب!إ

لاوفهالخصوصوجهعلىاص(للنبىمباحماكانالزواجهذالن

شفود.!فوالعرفىبالزواجفمبهطانهاثنيالامملا3!فىطهؤواج

بمدةنفللدهدونالطرهنمنوفوليحيالباهويررذىو!واج

ههروبهصفيورثةبهنحرووإنمارسيةورفهبهبحروولامعبنة

لتظيمهالفانونيائننرطانفيعرهأالزواجكانوفدوفماهدلى،

لدىالجنسبةالعائمرةويحلصحبحوهوالمافرنلدىنوئبنهووجيوبا.

ثوقفماهداقبهشهدلوحئىانهفال.والبعضالنسبويئبلناالطرمن

انمكفىف!لكنجرنرىولكندناللفمرعموافقوجمرهمرااصاواعلانه

خفاياعلىالمطلعدالهولبسللناسالا!ن؟ذ،شاهدانبائعهـعلط
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!حلو!فاسداؤواجأ!ماواعلبهشاهداناهيلمفإذا-الصدور

و!اىفىفمعخهبجوؤوفماالندملطوبئبتالصمأالحنسيةالع!ئمرة

يحلوهوكالاثمهودال!ئمروطبعضمنيخلوالذىهوالناسدوالزواج

والمهرالعدةويوجل!فسخهيلمحتىفدبو!ئبتالجنسلبة8المعاشر

النوارث.بجبزلأولكن

فزواجكالرضاالثكانه.هينركنا!فلثدالكىهو!طلو!واج

ؤيفبرالنيممليبه.يثبثولاالحهنمم!ةالمعاشرةيحلولاباطلالمكره

!نبقئملهحذانها!ظنلامراةالرخل!.اتيلنبائمبههوالوط!ؤنا

علطدتام!تىالمرأةوعافمر!المهألىلعخلكمنكنلكليممتلنها

وهلرؤوثتهلبممتانهافلكبعدلهيتب!ئمزوجلتهفهااساسعلى

بفمبهه.كاناالمعاشرة)الو!ملأنالزناحدعلله!تاملافلك

وأمقبولهبروبغيربناتهبنتزوييج!ىالتحكمللأباءيجوؤهلى:16س

يثمرعص؟يممبب

همبباىلرنبننهنزويجمحمفىبنحكمالذىالأبوبأثمفلكبحوزلا:ج

بنالتهن.فىالالهيلثوااقالاباءوعلى

أألمحرمألرضاعحدوفىما:17س

ضبدعكرضعاثخصىهوالمحرمالزضاعانالمحذهـالدئمافعىعلى:ج

السفتينخكلبيفقمعلومائا(مخلكفةأوفالنافىاى)هنفرفات

هنهاوضعلنامنلإبناخنأالرضبعةونصبحالعمر،منالاولبنبن

اخئه،لادابثائهاجميع!صيبرئموهنبعدهاوقبلهالرضاعكانسواء

الخطبة.أوالزواجنحيريمفيكلونالرضاعمن
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ينهاأفىع!وهصهسيحيلأأويلأيهوفىمنالزوأجيجوؤهلى:لم!18

و!ن!مملبادبنها.علىونظلوأسسبحبةأيهو!يةهنالزواجبجوؤنعم:ج

ابيهم.دلنالىالأبناء

فهـالزواجحقهاعلىيؤثروهلىحكمهوهاالموأةنشوؤهلنىما:91س

ألخلحأأوالطلاقبعد

حينمااليهسصلتهاوعمالزوثيةهنزلهنخروخهاصالمراةنائموؤ:ج

وافعىأوشرعىممببثمهلهاثونولأبفلكفذاوازوحهالها!وثه

الطاعة،فذاؤعلىالاعترضلهاالصدة،.وصزمحمفى!طئركلن

وصاوتالاصكراضبرنجضالمحكمةحكصفوتصزضلمفياولكن

هنيمنعهالأالناثموؤهذافانزوحهامناخدالصلوطلقتنمناشزا

الزوجيةنفقلهاسقوطهوالنائموزعكلىالمنرتبوالاثر-بأخرالزواج

بؤثراندوناخنلاعهاأوط!هاتداريخحنىناشزأاغبارهاوفتهن

حدردفىاولادهاحضانةوفىجهاؤهااعانفىحقوفهابافىعلىفلك

القانوف.

فماالنفقلأاحكأ!ال!ثنفيلىعن(المطلق).ع!المحكومأمتنعIst:س!.2

الحلى؟هو

أخرعلىبالنفقةحكمالنفقةمشحقىمنغيرهااوللصطلقةصدرإذا:ج

أوالحكماصدرتالئىالمحكصةالىالامرئرفعكفلهانهاثبأوكان

علىفالرعلبها!حكومانلدبهائلبتوهنىبدانرنهااللتفبذبجرىالنى

لاهدةبحبدولحكمتيمللكلولمبالاداءو،مرتهبهحكمماباداءالقيام
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كفيلااحضراوبهحكمماعليهالمحكومأدىفإذايوماثلاطثينعلىئزيد

بالنفقةيئفذكا!اخيرلهذاانكما.هسبيلهبخلىفإنهلهالمحكوميقبله

الحبسبمنعولاالربعحثودفىوانبهعلىاوعلبهالمحكومأموالعلى

امويله.علىبالنفقةالللفبذهن

وغبلأأوعملىبسببالقطرلخاوجالسفرمنؤوجتهالؤوجمنحإفىا:2اس

تفكلى؟فمافىاالعلاجفص

المنازعةفىللنظرالمختصالاسرةهحكمةوثيسعلىالامرنعرض:ج

بدثمانها.فرارواصدار

عمته؟أوخاقهأوأبشهمنالرجلىؤوأجحكمما:!22

فدمبفيلثبتولاطابكةولأنفقهولامهرفيهيجبلاباطلالزواجهذا:ج

وبجبهحرمزناوبنبرجنسيةصعاشرةبهنحلولأطلاقبهبقحولا

حدنطمقطالقدشبههانفيلانهغبر-جبرااواخئيارابينهماالنفرقة

عنهما.الزنا

حكمهاأومابالمتعلأالمقصوفىما:لم!23

إذابللنهماالفرقةصولبعدفطلقتهإلىالزوجيقدمهماهىالمتعة:ج

ماألىلبضافهال-.فهنقبلهامنبسببولارضاهابثونطلقها

حالوبمراعاةاسعلىسنتينبنفقهوتقدرعدةنفقةمنللمطلقة

كاقإذاأماالزوثطومدةالطلاقوظروفيلصراأوعسراالمطلى

حقوفهامنلزوجهاوابرائهاالزوجةبرضاءأىالابراءعلىالطلاق

متعة.نفقةن!ممئحقفلا
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الزوجيلأأ!حكمما:،2يى

الغذاءوئائممللزوجئهالزوجعلىالنفقةتجلبا-ألاثصرعىالعقدبموجلب.:ج

النففةئدمفطولاالطببةوالنففاثاقعلبمومصبارافوالمسكنوالكسوة

سبق.فيماالنائموزاحكامببناوهدالزوحمةبنفمبرؤإلاالزوجصطى

بي!تفنلغيرهأولللملىالمرأةلخووجالمثرعيلأالأحوالىهضما:2ل!ه

أفيوجطأ

والعرفالاثمرع.او.بحكمتكونكبماالمقولةالخروجاحو!ج.:

.الضرورة

اوأبو!هااحدلزيارةزوجيهاأفنعليلؤففثونتخبرجانثلها

ألىللذهاباضطرث.إذاأوالمموقهنحوفجهالقضماءيوئمرلضه

للعملنخرجكولهالحالثنعرضتأوهرضلمحمايهافياالمممتمئمفى

-الأسرةمصلحةلوألائمرعلبنافىلاالعملطهذاكطالمأألاثمربف

إذاللعملخروجهاالفانونعلبهانصالئىالخروجاحوفىبيقومن

ئعملوهىتزوجفاإذاأوالزواجغدفىذلكزوجهاعلىاشئرطث

نجن!لك.ؤوجهأووضىالدخولبعدعملثفيااو

!مأفىا.الزوجيلأأثناءبكليهابالأنفاقوبخلىيثمحيحأالزؤ!كانأفىا.:س!26

ثصئحأ

الذىالمللغنقثروالمحكمةبالأنفاقالزوجلمطالبةللمحكمةاهرهانرفع:ج

سرا.أوي!ممراالزوجبحالةالاعتدادهحيكفيفا

للزوجلأ!أبشرعىالمسكنلثمروطهصما:س!27
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بصرفالاثنماسهةالزوجلمنزلةوهناسباملائمأالمممكناكونان!عب:ج

الغوسكنىمنخاليأ!كونوانالاحهنماعىالزوجةمركزعنالنظر

للزمالتىوالمنفولاتللمناعصمنوفبأيكونواناهلههنالغبركانولو

!كونلأبحبثنفممهاعلىمأمونأبكونوانكالفراشوالحباةللمعباثمة

احداتممكنكللمرأةيجوزولامموهجيرانبقأوصحراءفىهنقطعا

الزوجية.همعكنفىقاوبهامن

اضصثتقاوالتىالعامللأؤوجتهعلصينفقأنألزوجعلىجييهلى:28س

أهلهاأمنوولتهمالأثملكالؤوجلأكانتإفىأاوواتبأ

الاثمتردعلىنحهبررلاززثهاعلىئكونئعملالئىالزوجةنفقةنع:ج

ولأؤوثهأعلىالمالذكالموسرةالزوجةنضةانكماالببت،ننقةفى

لهاهنزوثهكانترلوالمراةلأنالخاصمالهامنالانفاقعكلى.نحببر

علبهاالالفاقعلطوالرعلطزوثهافمخصيةعنمممنقلةمالبةفمخصهة

بناثموؤها.بحكملمطالما

اعيانقيملأأوألصداقهؤعريدفعإفىا.لىالمطلقيحبمىهلى:92س

أالجهاز

وإنماالحههاؤامحانممةأوالصداقموخرفئالمطلقبحبسلالا:ج

وأحهووالنفقالنالينمنعليهنهائيابهحكممااثفعلمإذاالحبسبكوق

ذاتهاجهاؤهابأعانطالبلهفياولكنوالمممكن.والرضاعالحضانة

حبممإ.واجوؤومبدذألكمانةخائنايعنبرإليهابردهاولمبقبمتهاولبس
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التىالؤوجيلأالنفقلأمتجمدألولاهأوالخلعأوالطلاقيممنقطهلى:.3يى

وأالخلعأوأو!قألروماالزوجييلأأثناءألرجلىعلىأسشقت-

الطرفينأبينالمتبافىللأالديونعلصألولاه

فدكانتإذاالزوجبةالثاءننتةمنللزوجةاسنحقماهوالننقةهنجمد:ج

-كمافبهاحقهاعلىالخطعاوللطلاقولإئائيربهاحكمعلىحصلث

نركنهمنعلبهافحصلاللركهغانقعلىاللبونهذهنجعلالوفاهان

عليها.لمخلعلوللطلاقلتأثيرفلاالطرفينبينالضبماللةالثيود!أها-

3سى i:وهلىألغاضبطلاقألممصودومأالأغلاقىبطلالىألمقصوفىما

ث!أك!أو!ايقع

عىiله!كونفلاعكهاعلقالذىيرثلىطلاقسالأ!قطلاق:ج

خللالرحلبهذاألمثدبكونانبمعنى-بالطلاقاللنظوفملرك

سواءحديثهبوجهانممانو!ا!ىينعلهاذابدرىلا-مؤف-غلى

لانهبتعلاالطلاق-و!اأخرسببلأىأوحزقاولغضبفلككان

وقها.غها!مفوهطلاقملر

لنيلركوالذىحليثهيوجهلمن!عرفالذىالغاضنبطلاقاها

الرثوعألىحاجةلرنبقعصحبح!قفصالفمرعىأئرهلهبقولهما

صريحأ.الطحقلفظكانطالماالنيهألى

وألحالمأوالنائ!ألسكرأن!قيقعهلى:ي!32

*نومأوبقظهحلمفىبنحدثمناوالنائماماالسكرالط!قبقجلا:ج

.يتوللماواعبهايكوقالاباثمرططلاتل!قع

الهاؤلى؟أوالمكرهطلاق!قحهلى:س!33
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فانهالهاؤلطلاقأمااراللهيصالرا!راهلانطحد4يقحلأالمكره:ج

ينع.

هووماألاجلىألىالمضافالطلاقهووماألمنجزأوطلأوهوما:س،3

هـأكلىحكموهااسلقاورق

ولاممن!جلىزمنالىهضافهعربصهغةصدرماهوالمنعزال!ق:ج

طالقفتلزوثنهالزوجغولالممملبهلفىاهرحصولعلىمطنة

والطلاقفىوا.أثاو.علههونئرئبلمحلىفىالمنعزالطلاىويتع

فتلزوحئهالرجلدولالمعم!لفىؤهنالىيضافالذىالمضماف

الذىالمعلقوووالممرركل.فىالطلاقوئحالمميرليوفىطالق

و!اطالقفألتالمنزلهنهرثثفيلزوعثهمتولئىهصطى!طق

لئحققفيااسقاضمدالرحلكانفانالليلأالىلمحهارثع!لاق

ئمىءلملىعلىؤوولحعلثصدههدردكلأقوفيالطحقوثع!الاهر

لامرفىالخمرلحئدثفيلهؤلكعكالضأنضهحملوذ4لدسو

شىءفعلعلىدنطاوزوجئهحمليتصمدفهبفىفلكفكل-طالق

!لأق.هذايقعلأئموهنؤوثلهئ!ليقاضدولا

و!نونلأ!رىبمنوولالبافىوأ!!الرجعىالطلا!هوما:3سه

!صى

صئهلىطلضهييدك!د.!وض!يطعدنطعالدةىالرععىالطلاق:ج

فيأوفض!!زو!وضميدتماسواهط!يلينود!رعند!ىحاهةلرق

ضهاكلبع!يرامعطقناقوللزوجالصتى!دخولبعد!قوقع

!رالطةثكلولط8الصالتاهودىدلهااضو!!نكوناألابائعرطزوجيئه

فتلنهىالصةالمم!دا"كعدولالآخرطيرفكل!رلئطثائمةالزوثبة
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وههريشدإلأمطلقنهيراثحانللرجليحىزولاالزوثهةالرالطة

المحكمةنصلر.الذىوالطلاقالمطلقةهنكاملبرضاءأىثليل!

بالمالننسهاافنثإذااما-وحعهأطدأبعنبرعلليهاالرحيلففاقلط!م

إذاصغرىبينونةبائناط!ابمممىفهذاالمالهذاهقابلزوثهاوطقها

.طلقاتلالثلاثمكملأ!كنلم

اراجحانالزوج!سنطبحلاالذىذ!وصغرىبينونةالدهفنوأ!ق

حليلين.وههرول!هقدكلتإذاإلاللطلاقاتاعهاهدزوثنه

الالية:الحالاتفىصغرىبينونةل!فناالطحقوبكون

نحصل.لمامخلوهحصلتسواءاللخولملأ!قكاناذا-ا

الايراءعلىكاناولزوثهاالزوثةلفعنههالعلىالطلاقكانؤا-2

حنو!ها.هاكل

!اباول!الزوثةالاضمراوبمممببالمحكمةبهنحكمالذىالطحق-3

!لاقو!يوعوبمعرفىالطر!بينالاثمقاقب!مبب،حبممه،الزوج

أوهنهنرثولاالعدةقرةفىولوللرجلنحللا81!مرفالهاالب!ائن

المهر.بموثلالمطالبةحقلهاو!صبحمنها!رلئا

نكوقانبائمرطللئلاث،المكملفهوكبرىبلنونةالبائنأ!قأها

حنىالواحداللنظلأن-واحدلفظفىوللىمتفرفاتالئلاثالطلقات

اذهليفالفإذا-واحدطلاقإلابهبقعلاالطلإقلفظكلمةكروولو

راحدة.طلقةإلا!قعفلاطالقطالىطالقفأت

إلاسكصمنهالى!عيدهاان!دمملئطيحفلاالرحلعلىهحرمةالمرأةوننبر

عدئها.ننتهىئم!طلقهانمبهايلعخلئمأخررثلأنتزوجانبعد
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لهلإلمواةطلقوإفى.أصحيحؤوأجه.وهلىبالمحللىأليمقصوفىما.:36يى

وهلىموات*ثطلقهاأووىألأولىؤوجهاإلىثعوفىالقلها.

جديدأهن!قهاحقلهيكون

لزوحبهالبحللهاهركثلاطثطلاطها.بعدالمراةبلزوجالذ!ىهؤالمحلل:ج

صحيح.غدوهو-بنئهاوفوكوئطليتهاعلبهاإلدخولبعدالاول

لىي!ر..صحيحاوؤوانجهالئحليلشرطالعتد!تضمبئ.لغطالما

بالئبدر.ووصثهالمخلكلعنإص(الرممول

الممابقالثحث.الطلقالقئممتطاطاوكزونجهاألىالمراةئيودوغدما

طلقكفلك.فىولهجليد.مننطليقهاحقللزوجويكونعليهاثولمحعها

شرحه.سبقهاعلىكبرىبينونةبائنهئكونوالئالئةارثعيتان

أثاوه!وماالطلاقيقبمهتى:ي!37

الناظة.كانت.ا!ااىصريحاكانإذابهاللنظبغعردفرعاا!قيتع.:ج

أطلافيوبحشبط،طالقأنتلزوحهنهبتولالرجيلهلنالالطلاقعلىدالة

طلاهأكاقفإذارسميه،1وثيقهفى!يثبتلمو!وحنىلهاللالفظلحظةمنذ

المرأةئطلفلاللثلاثمكملاطلاطأكاقاوالعدةهدةوفضثرجعبا

لهافاقثماهدانعليهسمي..فدوكانط!هاح!حذوان.-دلكنجعدللرجل

وكانثسوافاغلبهشاهديكنلمنجانالطلاقلإنبائه.ضمدهدصىتقبمان

بعدللرجلفغاسرئها!اقخلعدعوىاكامه.إلأامانهافليسخرب!.فمئه

معصبه.!ضبرالثالثالطلاقبعداوأنلها،.العدة

فياأهاصريجأالطلاقبفظكانطالماالنيهفياليحثيجوزولا

ئعودىولاأمكبيلئطالىأذطىلهايقولكأنصنهير.ضعريحاللفظكان

بطلتهااننبتهفامن.كانتالنيهعنفيإالبحثيجبصريحيخرلفظنجهذا
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!قع*صكهان!هااولبدمىهياهرهالىنيئهكانتواقالط!قوفع-

الطلاق.

أ!نىعلالىبهوألتؤوجتهطلقلرجلىألمولوفىنسعييثبتهلى:38س

يث!هوأأعض

ناوبخهنالمدةوكانتبولدالمراةأنتإذاالاسلا!بةللاثمربعةطبتا:ج

وسنينوخمسةئلاثائهحدودفىالوضعناوبخحنىالوفاةأوالطلالى

سطبهجرىها-رهذاالمنوفىأوالمطلقألىبن!ممبالولدهذافاقيوهأ

الحامضنحلبلاتوظهرت،العلملندمانب!لكن..المحاكمفىالعمل

النووىالحامضاتفقإذاإلابئبثلاالنسباننرىفإنناافووى

الاثمرعىالطبوثالللمولودالنووىالحامضهعالمنوفىاوللمطلق

الشب.بتبول

وألبالن)ألوجعىأ!لأقحاللأف!ألمعوأث!ثبتهلى:93س

ماثإذاالمبراثشبت(ثانبةاوأولىطلتهاوثعيأأ!قكانإذا:ج

!اقالمبراثيثبتفلاالعدةفواتبعدأما-العدةالثاءالطرفبناحد

الطلاقفىائبتلاالميرالثاانكما،بائنطلاقالى!نحولالطلاق

يكنلمماالعدةخصالموتحدثرلوكبرىاوصغرىببنونةالبائن

بعد.فبماسنفصلهمانحوعلىبطلاكهال!راثهنفاوأالمووث

أحكامفىالحملىلمدةالأثص!والحدالأدن!ألحدهوما:س.،

الأسلاهية!الشريعلأ

.(ييومأأ08)اشهرهمئةالحمللمدةالادذ!الحد:ج
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القانوقوحددهاالاسلامبةألاثمربعةفىمحددةلمجرللحملا!صىوالحد

والعلمالطبرأىبخالفالحققةفىوهذاكاهلةبممنة9291لم25وفم

ولاففطلائمهرسن!ةاكنمالمخدحيأمولوداللدورأةفلا-افعر!بى

!جبالمممألة!هفاقولنلكأثمهرنممعةهنأكئرحملهاببتىلمرأة

.FDAاهـبئحليلالموضوعهذاحيمممالذىالطبألىفيهاالرجوع

الجنسىالأتعالىبأنالشعبخيهايعترفألتىالأحوالهىما:4اس

الزناأمنولي!ىحلالىوأمرأةوجلىبين

احولثلا-ئةفى:ج

الصحيحالزواجلى)1(

اشاهدانعلط!اثمهدلأ!لذ!كالعتداالناسدالزواجفى21(

المراةوعاشرشاشهدخلكمننملهةعلىبناءالعنمعىالأئصال131

بعدلهئبين!زوثنهانهاظلهوكانالليلظلمهفىعليهللامالئى

فراشها.فىناهتالئىؤوحنهاختانهاالمعاشرة

النسيأبهالثبتالتىالأحوالىهىها:2!هس

الصمحيحالزواج-ا:ج

الناسدالزوابم-2

ئمبهةعلىبناءالمنممىالأئصال-3

دهانالنصريحوص!مفمروطهنوافرهعالأدبامنيالنمباحراو-"

ؤنا.صعاها!ولود!أ
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ط!ةبهاالتلاقىوعدمعنهاؤوجهألمحيأبولمحمبولدأموأةأثعتأفىأ:3،يى

ؤوجهأأألىيخسبفهلىالولافىةعلىسمابعلأليمنلأ

يثبثفلاسدةمنكزبزوحههاتلاخها.محمبولد.وغمالمراهقتفيا:ج

ثلاثفىئقراباذلكويحثبنممبهصراحةيقرلمهاللزوجالمولود

:حالأت

ؤوجنه.معنلاههدموئبوتأجنبىبلدفىالرجلعاب-ا

ممنه.علىئزبدمدةمصرفىالزوجهمجناوحبس-2

حاءفه!ثبتولمئو!دلىطريقصعائبوهوالرجلزواج-3

بهأ.بىلخل

ألأسدأأوصحيحأؤواجأ.يشهوفىبغيرالزرأجيعتبوهك:س،،

علىبنرنبلاالدخولىوفبلفاممدأؤواجابعتبرشادل!بغبرالزواج:ج

يلى:ماعلبهبنرنلبأالدخولبعداولكنانرأىالزواجهذا

محرمة.لبد!تالجنسيةالمعاشرةلأنالزناحدعلبيابناملا-ا

التمممبة.منخلافدالعفدكانانالمل!مهر-.وجوب2

الانفصال.بعدبهاالمدخولعلىالعدةوجيوب-3

حمل.حصلإذاالرجلهنيلولد،نممب-شوت4

.المصاهرةحرمهلبرث-05

المرأةلالزمولابالنفتةالرجليلزمولاالطرمن،.بيناقوارسقبئبتاولأ

بالطاعة.

الئومع.ناربخمنصحئهاحلطمبتعلبهفماص!بنبنومعالعفدصححوفي.ا
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few:ؤوجهاتخالعانعامأستينمنثصبلغتإفىاللمرأةجوؤهل

الفتظأمننفسهاعلىتخافلأأنهاو!د!

معينأهمنأ!حلدلمالقانونلأنؤوثهانخالعانبعوزنعم:ج

حتىلمخالعتهاؤوجتهعلصفىعوىيوفحانللرجلىيجوؤهلى:6،لى

صداقها!ومؤعون!الهامن!تحوو

التللزلص-هعالرثلوليسالمرأة-نطللهه!قفالطلح!عوؤلا:ج

نللئأ.علىنرعملأوهىالمرومنكضئهماوردحئولها

لعتنقأنلمجيلهلى!هوفى!لأأوب!حملأالممملمثزوجإفىا:7،س

فىلكأعلىؤوجها!جبرهاأومwYا

ن!لكنىرعتب!البنهاعلىالمسلمة!رنظل-لمطاللقنىجمرا.لا:ج

مخبدةاىبعلت!قفيمنخيرفلاالاسلاماعتاقعلىلحبارهايحوؤولا

51.با!ر

وأثألثةأولانيلأأمرأةمنيتزوجالدىالؤوجعىجمبهلى:8،لى

الؤوأجعأبهدأؤوجاتهأوؤوجتهيخطوانوابعلأ

وابعةكأوئالئةأوئانبةبزوجةيقنرنمح!!لزوجعلىالتانونألزم:ج

الاخرااتزوجائهأوالسابقةزوحنعهاسم(المأفور،)للمولثق!نعكر

بحلسواصحكم،الزواجبهذااخطاوهنالموثقوعلىاكامنهنوهحال

الأخرىلزوحتهصحيحعراقامةهحلليليان!للىالذىالزوج
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اللثالثاوالئانىبالزواجخطرهالمإذابالحبسالموثقيعافوكنلك

الخه...

اوطلأقثطدبأنؤوجهاعلمهاتزوجالت!دلزوجلأيجوؤهلى:9،س

لهاأضرواي!اثكلىالثانىالزواجانباعتباو

للزوجه!عوفيوكنلكننممياالضروكاقرلوحنىفلكلهابجوزنعم:ج

هنؤواثهلممبقيخطرهالمالزوجكانإذاالطلاقلظل!انالحد!دة

التطلوندصىنرفعلمإذاالطلاقفىالزوجةحقولممفطالاولى

هن41راضيةلنكنلمهاالحثيدبالزواجعلمهاناوبخمنسنةخص

الدددالة.

نىحنها!ممتطلأنلكنانالدصوىرنعدونالشةنتضلفاثإ

فىحنها!ممفطلاكماالعفمرةلسوءولوأطرسبله!كلا!ىالنطل!قطلي

الاالزواجسشدفىالزوحةلثمنرطلمولونممرىالأمكاموط!..الخلع

عليها.!لنزوج

أل!وجاتاوبعحدت!اليتعدذهل:ه.!

ريعبعددهقيدالزوحالنطيينالعمعولكين!طمفطرفالتيصد-لا:ج

من6واحد!طلقوضل!نوكلزوجالأوبعيطلى!!رط!ؤوث!

أضي.وكلووبماكلاربع

مثلىمنقولأأوحديق!أولثمق!شلىولرأأ!يكونان!جيؤهلى:5ألر

الدهيي2طنسبيكهأوئومضفلأ
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آجلهالعقدفىالمهروفكربالنتردفلكتقوىيعبوانما!جوؤنعم:ج

مناهراهمهروهوالملرههرللزوجةكانيلنكرلمفإذاوعاثله

ئتدمماوىانعلىالأعاموبناتوالعماثكالاخواتابيهافارب

والزهنوالبلدوالدينوالعم!والمالوالحمالالسنفىالمريتان

الئحقيق.صمعبامروهووالطموالابوالبكأره

الأثاثمنالزوجيلأبيتيلزممابتجهيؤالزوجلأللتزمهل:52يي

الزوجيلأ؟أعيانأوبالجهاؤيسمىماوهوويخرهاوالفرايق

واحبيتهفالبيت-المرأةولبسالرجلبهيلنزمذلككلالحقيتة.ان:ج

امخباوثرنالاسريةالحهاةلموثلهاتهدممئكملاالزوثيةهسكنثصنلن

لثميئأبهلممنرىلىنللرمولاحنوثهاهن.لانه-لهااعلا.الذىللصر

ئكوقئموهنفلكعيرعلىجيرىالعرفانعرالأ!ان،هذههن

وبحوزلهاهلكاالزوجيةمنزلألىالزوجةنحضرهاالنىالمنقولات

الزوجوي!علنرالطلاقفبلولووفتاىفىب!هازوجهانطالديكلها

عليها.لميدنأ

وهلىالزوجإلىبعضهأوكله!نتقلىفهلىمالىللزوجةكانإفىا:53يى

التصرفأوأهوالهاأفىأوةفىؤوجهالوكيلىعلىالزو!ثجبر

ف!اأ

اليئمر!عةكف!لكلالزواجالزوجالىالزوثةلص!منهلأى!دكللا:خ

ببها-صاوزوحمهاصالمسلكةالماليةنمنهاللمرأةلكنلالاسلامية

نائماءهننوكبلوودونهادوالهافىالنصرفحق!صهاولها.لوق
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النصمرفاوللادارةللزوجوكالةاصدارعلىالزوحةتجبرولالنعلك

باثمنرىاويبيحانللموكليببحبالنصرفاقوكفللنملاحظةوبجب

.الزوجاتهنهنحنرهاوهواموالها

أ!س!هو.هلىللزي!الزوجةطاعلأبحقالمقصوفىهوما:س!ه

قيو!ألها!للرجلىالكاملى

بحاحاتهوالوفاهوصضههالهفىالزوجاحنرام!ه-الطاعةحق:ج

خضوعوليع!الإحرارطاعةفىو!نمئلىصصصينه،وعدمواسعاده

هى:!دالطاعةولحق-العبيد

الاثمر!عةحلردفى!زوجهنالزوحةالىالحمماثرالاهرثون-اانا

القوفقهخالفةفىيوالخالقهعصيلأفىلمخلوقطاعةفلاوالتوفين

لىتخالطهماوالرحالنحالع!كمنهاطبفانالعماوولالوضعية

فلك*!لوهخالصةنزوردوالناه!مناحدامو!علىنسنولى

فلك.فىللرجلطاعة

حقوفهابجميعفائمازوحنهالىامرهبصلرحين-دوجبكوناق-2

وحب.وودوهسكننفقهمن

الشاذالئصرفولي!ىالطموىالعقلحدودفىالزوجاوامرنكوناق-3

سوىنأكللاأوساعنقأوساعةسوىلتامالأزوجتههنبطلبفيمن

فىبزيننهاننحلىلأاوأبنانهامع!جلوسمنبمنعهاأوواحدةوجبة

البغبضاللنحكمبابفىئدخلالئىال!ثماذةالاواهرهنذلككل..ببتها

السوبه.النفوسلثبلهولا

الامرتعلقإذاأهاالاسرىالعملنطاق!ىلهاصالراالأمربكونان-4

طاغه.علىنحبرفلابعملهااولدهااهلهابحقوقاوباهوالها
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كن!عالمضجعفىؤوجتههجرللرجلىالأ!ميلأالشويعلأمنحت:سهه

!فؤوجهاهجرألؤوجلأتمنحلقفلمافىاألتأفىيبأفىاعمن

المضجعأا

يناهكفهمارعمزوحنههعاشرةصالزوج!ملتاعهوبالهجرالمفصود:ج

نبدأالنىالنالببلرجاتمنالئانبةاللرحةوورواحدفرف!على

حقمنواللتأدبب8الضربئمالمضجعفىالهحرثمالحممنةبالموعظة

نأديبحقلهانخوللمألائمربعةلأنالزوجةحقهنولبسالزوج

و!ملهنهعاضبةفهابهئنمعرهمحيدةوسائلوللنمماهفيوحها

أكبريكونفؤوجهااهامالمراةبكاههجردك-مصارحتهلموسائل

الطرفين.بينللع!ةهلطفعاهل

حكمه؟وماألمحاومبزوأجالمقصوفىما:56س

لاوه!زوجتهاختبتزوجكانعلبهئحرمامرأةمنالرجلؤواجهو:ج

النحربمهذاولكناصكملها.اوبخالنهايلئزوجاوعصمنهعلىئزفى

فىسكمئهااواختهاينزوجانلزوجهاجدازالزوجةهانثفإذامؤفت،

إننها،بعدإلاا!اخثمنالزواجبجوؤفلاوجعباطلتتاذاأماالحال

كانممواءالعدةأللا،محاوههمنالزواجيجوزفلافلكوعلى،العدة

كانولومحظووالزواجانابضاوقيل-بائنأاووجعيأالطلاق

فاسدأ.العقدكانفلكرعمالرحيلتزوجفإذاكبرىبيلنونةبانئأالطلاق

اثرلهولبسباطلأالعقدكانموبدأصطبهالمحرهاتهنتزوجإذااط

ابنئه.منيتزوجكأنبينبهماالتفربىووجب
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بافباتالضاءأهامتطالعيانعرفيأالمتزوجلأللمراةيجوؤهلى:ة!ع!4

ؤوجهاأمنولدهانسب

ؤوثهاهنولدهانمبلاثباثالقضاءامامهدعوىئرفعانبحوزنعم:ج

هناثمصسةبعدبهالتثدئكونكأنالاخرىالاثمروطلئوافرتمتى

الصحيحالفرانيونوفرالعرفىيالعقدالنسبوشبث،الزواجئاريخ

الاثمرعى.وبالطب

وسميأأأ!لأقلطلبانعرفيألزوجتالتىللموأةيجوؤهلى:58س

نطليقدص!ىا!اهةفىحتهاعلىأقانوننصوتدفلكلها!جوزنعمتج

ظع.دصىافاههلها!باحانهونرى

منوشمىبعكدثتزوجان!كرفياألمتزوجاللمرأةيجوؤهلى:95الى

!كر!أأأجها'Jisولمحمآخرلثمخم!

أخسرؤوامأنعتدلىولسومألنزوعهاهمنئطلقكويععي!عوؤلأ:ج

!ندسرفلأالقدسيانولأانعروسميأاوص!االأضالزوابمكانسواه

فلنوكعدن!للهالئطليقوطليالنممعيالفاتصافينفىإلأالمرف!بالعتد

المرفى.االدقدالمححاكملئدئوف

طلميسنواتللاثهنأكترؤوجعهاا!كتقلىالقىللزوجةيجوؤ!لى:6.س

ؤوجها!ييحيب!ىبمناسوةالتطلييق
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رجلفمالصعئمرالمحبوسهئل!عاهلألابجبالمعلدسانالراجحالراى:بم

.مقبولبعنركانفبابةجربمةارنكياباوارالتهبدغيرزوحئهعنأبعد

لثلاثهدةللحريةضيدةبعقوبةاىنهائيابمالحبسسطبهحكمالذىاها

حبدمه-هنسنةمضىبعدالنطليقطلبلزوثنهفاقفاكئرسنواث

وعقدبمهرإلاانبهنعودلاصغرىببنونةبانناطدأالقاضىوبطلقها

هال.لهكانولوجليلين

المسيحيينأالأسلاميلأعلىالشريعلأثطبق61:مت!لي

فىالئطبيقواحبهالهىالعامةالدثمريعةباغبارهاالاسلاصةالاثمر!عةان:ج

اخلالفاإذاألمسبحببنالافرادببننفومالنىالفمخصبةالاحويلمدنازعات

علىسابقأالملةاوالطائفةتغييريكونانالقانونوانمترطملةاوطائفة

."دمحرىرلع

او!بلالاسلامديناليفوجبناحداغنقاذاالاسلا!بةالاثمر!عةمس

الائمخصية.بالاحو!المنعلقةالدصكوىرفعألالاء

"دبنهاسكلى!لزوجةنبقىلاناهمبةفلاالاسلامد!نالزوجاغنقلاب!ا

رفعتؤوجهالونالاسلاملق!لزوحةاغنقناإذاأها-المممبحى

وامرض-المسميحىزوجهاوبقبينهالللقرونالقضاء!لىالاهر

فرقفلطالدخولورفضلىفاقاكوجعلىالأسخصالدينالقاضى

وههروبشداسلاتبعدإلاالبهتعرداقبهابجوزولابينهماالتاضى

هذاالزوجبنببنأنقاضىينرقلأالاسلامالزوجامحلقاذااماجديدين

اخلالفاهممبجيبزلمجر!ةالاس!ر.الاثزبعةنطبليقحالةفىانهوبلا!حظ

ك!انإذاجائؤلمجرللزرجالممغردةبالارادةا!لالىفانملهاوطائفه

بالطلاق.المذهبهذااغرافلعثمكاثوليكبأاحدهما
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مللأأوطائفةعنهتختلفألتىؤوجتهالمسيحىالؤوجطلق.إفىأ:62سى

بانألعلم!عالطلاقهدايثبتفكيفتأ.لمنفوفىةبإوأفىته

.أ.ضقهلأثباتمأفىونلديهم!يمىالمسيحيين

يثبثانوعليه،المحكمةاهامالطنقلأثباثهالقضاءالىالامبربرفع:ج

ليس)الطسحقتوفيعتجيزاننمربعتبهماوانوالملةالطائفةاختلاف

إرثوفوكسلبأ.والآخيرانجبلبااحدهمابكونكاق(كاثوللبكيأاحدهما

الصحبينالفرقوما،الزوجينعل!الصلحبلرضالمقصوفىما:س!63

الحكمين؟وندني

محاولةفىجياالمحكمهتبذلانبعدالابهيحكملاالطلاقىدعاوفى:ج

اكئر(او.اولدللزوجينكالقفاقذلكشوتعجزالزوجينببنالضلح

ئفللامدةبينهماننصلاثلاعلىمرنبنالصلحبعرضالمحكمةلالنزم

الصلحجلسةشوالنخلف-يوهاستبنعلىتزبذولايوماثلاسثيئش

الصلح.يرفضالمنخلفالخصمانهؤداه

سممىلهانحكمينندبألقانونبوجبايضااللظلبقدسكاوىبعضوفى

احدئقاعىفاناهلهامنحكماالزوجةوتمممىاطههنحكماالزوج

المثولالحكمينحبهلىويجبعنه،حكماالمحكمةعينتالحفملسميةعن

اقوللمحكبةالبمسينحلنتبعدحضرمناقوفىوتممممعالمحكمةاهام

ترفضه.اوبتقريرهماتأخذ

والثطليق.؟ألخلحبينألفرقمأ:س،6
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ئل!انهافيهاولتهولالقضاءامامدعوىالزوجةبهلدح-الخلع:ج

للحكمكافسببوحدهوهذاالالهحدودئبمألأونخ!ثمىؤوجهامحالحياة

للضروال!قأما..الضرراوالكراهيةائبالئ!الىحاجةدونبالخلح

اثبائه.الزوجةعلىفيحب

نهانيا.حكمأو!صيربالاسنئناذ!طفط!طعنل!الخلحوحكم

بالاسللذاففيه!طعنالطلاقحكمبينما

عسدمبدملببالطسحقعسداهابائنطحق!المحكمةاهامولطص

الالقاق.

انيالرجل!دمئطيعلااىصغرىدنونةكائنطلاقاضماهووالخلع

ثليلق.وهراضدإلأالط.!عيدها

ىاالكبسرىالبيدونةلمىيودى8هرل!ثالثكانلأا-!طلاقاواوالدلمع

هنهونطلىأخرؤوحألنزوجحئىلرحلعلىه!رتووا8يع!

دعسوىببنماالمحاكمفىانعصندمعةنحونشمر!خلعواثرا.ك

لثة.اوسننلنهنيفرنصذالنطلون

أالزوجمننفقةالزوجلأثيستحقمت!:6يم!ه

يمنعولاالزوجيسةمنزلدخلتبذاالزواجغدتاراخهنالنتةئحلها:ج

والمسكنوالك!مموةالغذاءالنفقةوتدئمملللنفقةاسنحقثهاهنهرضها

كانإذاخادمةكنففةا!رعبهلقضىبمافلكوسليرالعلاجوهصاو!ف

دونأالزوحعيهببتهنضرحتأواهلتعتاذاالدشةونملتع!خدممنلها

أوطعملالزوجيةبيتمنخرحبظلونفقتيهائممقطولأشر!ص.سلهلي

ولاطببغدالعلاجأوالمممناثمفىالىيللذهالأو!ر!ليهريضلعيادة
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!ا!وط!ا-لهالزوحةيهراءوا!زوجمناإدفهاإلاالنشةنممقط

الزوحية.ننفة

لضيمطلاسنةهن!رؤوهيةاننقةالمطالههاللمر%اثوؤلاانيهمر

النصة.دصىرفعوفلن!هايدئها

علىلالزوض!لمولى!طىلهائيأالعكمكالناهئى-لفيفة!لتدني!ل!ويمكين

لأذا!ممهالمعكمةالىكلعألىللزوحةفلىكادرأوكاناهلتعفامنرالنله

العبس.منضجعلههمامملد

ولقالى!بتلمو4ايظ!!و3هنأ!يطآلاوكلسكل:66هط

وسط!

!ا!سانرن)الموثقوعلىالطيح!،يولثىفىالزوجسطىثمؤوض!:ج

ذووها.سحمحيالةلىالطال!يئول!الزوهة!!ر

ولوالقاعهئار!هنالطالقو!ععلىدلرلكىالممرصهةا+نلرلىكر

و!سحلأاولالبالن!قحالةلىالصعاثرةحرهةفيودنا-يوئقلم

!ثمننا!الص!هةأئ!ره!ركلىللاؤو!نهصوأطناه!القالزوج

أ!ك-العمهطعيهيعاللرا!مقالاألاطرى!اليةوالضفيطالمهرك

ئوحع!.،الهال!-"نوسهأدنمئى!أالهاطفهوممترلفهلمزأة

ه!ت،!نى!نللهوظلى!طحق

ياأفايىأحدأص!تصال!لضانهو!لت+يوورالمرأةالتإفىا:6ي!لإ

هنهأئس!الثبمت!الط!وؤ!!لى

صننممبهاليك!ؤر.لااغصاهي،!حةالزناكلنودزناولدهذا:بم

ساناعههننهيسرحولمبنههـنهفياإلألثه
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أموألىللصغيوأوكانأمهمطلقولوأولأفىه!فاالألىلمتؤمهلى:68يى

عماطأ

على!الانفاقاكلاله!واللزمالإولإدنفنةعطىروئرانلأالهـالخلعالطلاق:ج

عاحزأ!كنلمهانعليمههينالولدوينئهىالفناةئئزوجحتى-اولاده

الزوج!ممارلحمملهأاللففة!هالتاضى-و!قدرنفممهعلىالأنناق!كن

هالهمسنل!هفكونعليهلحنناق!كفطللصفر.هالاكانإذا!ا

الخا!أ.

حكمهأوهاإلحظللأبم!بمكنالمضودها:!؟6

الأماصمبحثالدضالةسننىبناءلهاتLSؤوثنهالرهلطلقاذا!ص!

!ووكالألطوعلىحضالذ!أهباثرالاهمنطالليانول!هالهمهاضنة

خص!فلىلمفإذاالضاسديالمممدكلالمممكنو!اول!الحاضنةلمطلقه

دسذاكانل!ذا،المطلقلونالزوثيةهعمكنشفلفىالمنمرواالعدة!ة

أخرمممكنت!ئيةولهملركهلق!خيرفإنهلكبمملوكأالعممكن

التاضىهنئطلليك-المممكنهن-ل!دلأوللداضنةوهمملكلهناسالأ

اطال!.ليهالزمهناسبهممكناثرلكر

لقينووممادارلاصدواكداء-!لشةهى-العاهةوأسابة

الصمكن.سطيخلافطهنالزوثق

أأولأ!هوؤ؟حقلابهل:7،يم!

فىالحكموانفذبالر،!ةووثنهالرامالمحكمةهنواطليلنللقله*ة3

هكانعلىيتفقالمماكالنوادىوزهـااهلليحلدهاالثىالأهاثناحد

أضره
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با!حابتقومال!ثو!انبمعنىجبرأالرؤيةحكمينفدهل:7أس

وفضأثرهوفماممكنغيرفىلككانوإفىألرؤيتهأبيهألىالصغيو

؟الأبأوؤ؟تا!رأ!طالحاضنلأ

اذاولكنالاثعرطةطريقعناىالجبريةبالقوةالرؤيةحكمينفذلا:ج

للقاضىحاؤالرفضضهالكررفاقالقاضئانذرهاالحاضنةوفض!

الحقاصحابهندلههامنالىهرفتأالحضانةنقلالنفاذواجببحكم

التاضى.يتد!رهالمدهالحضانةفى

أالأمبعدالصغيرحضانةفىألحقيثبتلمن:سع!73

الاثمقيتاثفالاخواثعلتواقالأبفامعلتوان(الأمام)للجيدة:ج

الخ....!ابفالاخواتلأمفالاخوات

ينتظرأمالحكمصدووبمجرفىالتنفيدوأجبةالنفقلأأحكامهلى:73س

فواتأوبالأستئنالىفيهالطعنبعدأى)نهائيأالحكميصيرحتى

؟(هيعافىه

اوبالنفقهصالرحكملكلالقانونبقوةواجبكفالةبغبرالمعجلالنفاذ:ج

واللابناءاوللمطلقةاوللزوجةالصممكناوالرضاعةاوالحضانةاجرة

فىإشكالرفععلىيترئبولاصدورهفوولنفذالحكماقاىللوالدين

الإمريعرضانالتنفيذاتمامقبلالمحضرعلىوانمائنفيذهوقفالحكم

هلزماالأجئمساعىناصربنكاصبحوددبراههالائخاذالقاضىعلى

سدادها.علىعلبهالصحكومدتدرةعدمحالةفىالنفقةبسدادالقانونبحكم
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اكثرهناككاناذاهلمه05حيئىهلمه2ةمنالمرتلب!غلىالمحجزويحوز

هسئحق.كأ

وتتزوجاللدةشهوووتمرؤوجتهالرجلىيطلقالأجيانبلضفى:74لمى

فماباطلىؤوأجهاوأنالعدةمدةخلالىوأجلهاأنهافييتبئفيدع!

الحلىأ!

بان!هللزوجادعاءاىيقبلفلالهاؤؤجهامراجيعهالزوجهانكارسكد:ج

سئينانقضاءفبلوسملبهنجورفةالمراجعةبهذهلعلنهالمماهطلقئهواجع

توثيقئساريخهنبمالاشهرمحنهالفنيومأوئممعقنحيضبوها.لمن

حنىهراتئلاثالحبضئرلمبأنهائقراوحاهلأئكنلمماله!!ته

بالمراحهعة.ا!نها

ب!ئمهادةالمحكمةامامائبالهاظهاالمراثعهاثبالتالزوجهوأتاذاأها

.الازواجمعاشرةبمعاشرتهاا!ىلمنعلاوبالقولننموالرجعلأ-الاثعهود

بهتر!حأنيجبامالخلحجملىألاتفاقللزوجينيجوؤهلى.:7سه

؟فىصى

وودثالنىالأثاوذاثوسممرىالزوجبنبينالحنلععلىالترأضىلجوؤ:ج

عنالزوجةوتتنافيلطبائنهطلفةخلعاالطقةتصبحبحشأ-القانونفى

الصمداق.ومؤخروالملنعةالعدةنففةوهىحفوثهاكافة

ابنه؟انهيدعهـأحدأنالشخصوفاةبعديجوؤهلى:76س

إلاتقبللاالادرارعلىالدممهادةاوبالن!نبالا!راردعو!بى!اقيجوزلا:ج

ونوفبعهالملنوفىبظهكتولةكلهاخطيةأووسمي!ةاوراقوجدتاذا
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علىندلجازهةثطعيةاللةهناككانتاوالنسبطالبوالدانهننيد

فلك.صحة

طظلأأ!تبنىأنللمسلميجوؤهلى:77لى

ألائمرائعلىولالينا!"الترأنفىهحرمو!اقبنىللممملميجوزل!:ج

اليك!لسسةشصطليسا!مملمانجمرالئبنى،بجوؤالمسبحبة

ننمطاالىينسبهألاباثمرطاولإدهبينوئربيته

أسبابمنسب!الجينعطا!ايثرةطىأ!وة!دمثعتيهلى:78يى

أفطليقأ

يلقىان-باثمرطهممنحكمأالمىوكانفلكهنالمرأةئضروتاذانعم:ج

ب!بهذاولضههعرهى،ط!ؤوت!!تربلاسنةهدأأدحيلى

3.اوواولئول!سكديئميئاغهلضرفولا

للفررأبالتطليقفىالمقصما:س!97

اك!ونلىو!شترطبملالهايل!لا!الألاليأوطقولالزرض!يوف!بهاان:ج

العاثمرة.دوامممهبممنطاعلااهاالضرر

مناإتيانهالمقرلابيهلمثبتلأانهماطاللامهيثبتألزناولدهلى:.8س

أوناأ

ؤنا.منانه!رتولوحنىلهاولأسنهئبنتطالمالامهالثبتالزناولد:ج

أ9!الزعلىءلم!وىكمااووجعلصالنشوؤيممرىهلى:Aاييى
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ناهوالزوجوناثموزالزوحةبلحقكماالزوجيلحق!دالناثموزنح:بم

ناكدفإذاالقاضىالىاهرهاوفصئافعلفإذازوثتهمعاهلةايممىه

الالبة:الوسائلهعهينخذكلهكيانالرجلناثعوزمنالتاضى

ارلذعلمفان-والموسكظةالنصيحة-ا

بنفقلاكاناقالزوحةعلبهانحصلزوجههبنفقهعللط-!حكم2

!رنلىعدفانسكليها

لحدمنحئىبالطاعةلهيحكمولازوحهابهحيرللمراة!مممحهـان3

ؤوجته.معاملة

فلك.غيراوالضربلباللوميعاقبهانللتاضى-ويحوؤ4

محاكمنا.فىمطبقلمجرولكنهمالكوا!ى!هذا

تحر!اوترثهفهلىالموتمرضصلضوهوؤوجتهطلقوجلى:82يى

أالميرأثمن

مرضمهوانتهىبائنأالطلاقوكانمرضهألظهزوحينهالرجلطلقإذا:ج

انللمطلقةوبكوقالملر!منفارا!عنبرالدئمرعواىفىفانهبالموت

محنها.ألتاءالوفاةكانتطالماألائمرعىنصببهانركنهفىهنرث

وألهيجوؤوه!اولقتلإقيحفىؤوجتهيفوضانللزوجهلى:83س

!ويضه؟!مايرجع

ولابلدهاالعصمةفتكونالطلاقتوفيعفىزوجتهيفوضانللزوجنعم:ج

ناطألماشاكامنىنفسهانطلقانولهانفويضهفى!رححان!ستطى

محثدة.بمدةمقيدأليسالنفو!ض
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ولمماللألؤوجتهكتمبوأنمايلصه.اووجلمإفىاالطلاقيقعهلى:س،8

لهاوقالىهاتفياكلمهاأوبوقط%ليهاأوسلىأو.طالقأنتل!أيقولى

طالق؟أنت

تمامأاوادةعننعببرالكنابة!انبالكنابةبقعباللفظبفعكماالطلاق:ج

إذاا!قبها-بفعنوعهاأوأسأبةصورةكانتوأباب!اللطمانكاللفظ

إلىارسلهاالذىهوالزوجانلناكدكبائمرطصر!حااللنظفبهالون

!انيقيح،الطلاقفاقالأمملوببهذاهاؤلأكانإذاوحتى-الزوجة

نيتهصيطمألولابيانهسبقنبو!ىحنيثالىالمللادألقعالهاؤلطلاق

النيه.إلىالرجوعبجبفإنهصراحيراللفظكانإذاااماوقصده

أأ!قفىالتوكيلىبجؤؤهلى:8!ه

الزوجةفا!فأIللنوكالوكبلالممئعص!!لالزوجهكلأا.ولكنيجوزنعم:ج

الطسلاقبإجراهالوكيلأهر!وفانهكلالزرجكانولوؤوثةلئظل

فووا.

لزوجتهيقولىكأنمسمىغيرأجكإلصأ!قإضافلأيمعكنهلى:ي!86

بعيد؟أوجمريبوقتفىظالقأنت

لفقا.نعحلنأويطنهاكلاحيلبحلدلم!إنهالطلاق!اص!بدءلا:ج

مطلقهاأعل!للمطلقةمونالتىالحقوقه!ما:87س

هى:الحتوق:ج

المهر.هن!لنعلمالذىالحزهأ!المهر-هوخرا

وافعسمتشهثتفإذاممنةحنىفميووئ!لاثههنولثرالعدةنفقة-2

مدةحلنىالن!فقةاشمرتهرالناإ!ثالحبضنرلبمانهاالمطلفة

138

http://kotob.has.it



النففةافنصرتهراتئلاثالحبضراتانهاافرتوانسنة

اشهر.نلاطةعلى

يكسنلمإذاسنواتخصىإلىسنئلنمنبنفقةوئقثرالمنعةنفقة-3

الزوجبكنلمماهىطلبنهإذااوبرضائهاأومنهاب!ممبلباالطلاق

أفلك.إلىدفعهافدنصرفهبدمموء

هنأبناءلهاكانلأاالعدةمدةاممنيناءبعدنممئومهاالحضاذةأثر-4

حضاننها.فىهطلقها

حضانتها.فىهطلقهامنابناءلهاكانإذا:الصغار-نففة5

اجمعواالفقهاءانمعموثانأولقانالعزيزكتابهفىألالهفىص:88س

موأت!ظلأثأولقأنعلى

بإحممان،نعمريحأوبمعروففإممماكهرنانالطلاقالكريمالئرأنفى:ج

فهىالدثالدثةاماالعدةخص-هدةفىهطلفهالرجلمهمايراجعفالمرئان

!ذغهاالمعبروهىالعدةفىولوؤوثنهمراجعةفيهايممنطعلاالنى

انبعدإلالهنحيوؤلالالهابإحعمانالنعمريح8بعبارالقرأنئالن!ى

!موت.أو!طلقهاثمبهاوبدخلأخررحلاتتزوج

ألخلعأبحكمتسقطالتنىالحقوقهىما:98س

لاولكنالمئعةوننتةالعدةوننقةالصدالىمؤخرهىمخلالفةحقوقندمقط:ج

لأنحضاننهاأجرفىولإنفقنهمفىولااولادهاحضانةفىحقهابسقط

جهازهيااعانفىحقهايممقطولاشخصياحقأوليدم!مالىحقالأجر

الحكمبمجردطلنهامبرأثفىحقهاوبسمطالزوجبهبيثاودغهاالئى

.للمخلوعالزوجيرثهالاكما

ؤوجته؟أختمنيتزوجأنألمخل!عللزوجيجوؤهلى9:.س
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.العدةهدةلاندظارحاجةدونؤوحهدتهاخثهنالزواجلهيجوؤنعم:ج

اوواجلهايجوؤفهلىحاولوكانتؤوجهاألموأةخلعتإفىأ:9اس

ioأ؟

واجبةللحامل!ةمدةفهىحملهانضعحتعىلتنظراقيجببللا:ج

تجيوؤالتىالنسبلأهىيماوأوثلغيوأولوأوثالوصيلأتجوؤهل:39س

فيها؟

سدادبعدالئركلنةللثحدودفىالواوثولفرلووثالوصيةتجوؤنعم:ج

لرادلاالدلثص!تؤفيااللالثألىالدثث..ردثصؤال!فإذااللبون

الللث.الى

أولأفىهلبعنيهنقولهأوعقاو؟.أموالهيبيعانللرجلىيجوؤهلى:م!39

أالميراثمنيمنعهمحتىالآخرالبعضمنهاويحرم

فىو!اثمنرىابعانله!عوؤوالصحيةالعقليةفواهفىالرحبلكانإذا:بخ

صرضفىكانفإذا،الميراثهنفاوااكوناقالا-فيددرنامواله

بيسحكانوإذااللالثحدودفىإلأئننذلاوصيةببعكلاغبرالموت

حياتهطولومننعتهبحياؤتهاحئفاظهمعالمنزلاومئلأكالاثمقةالعتار

صورينهاث!لباتالئصرفاثفىالطعنالورئهولباثىايضاوصبةاضعنر

حقههنواوئايحرماوأخرشواوثألنضلالذىالرجلانيخر

النه.امامدينهايائمالاثمرعى

طلأقأبهما!عوهلىبالظهاوالمقصوفىومابالإلجلأءالمقصوفىما:س،9

مناكئرأوهطلتاؤوحنههعاشرةمحم"لزوجبحلصانهوالإبر*ء:ج

اشيرالاربعهمدةنها!ةمخدالمعاشرةئطلبانوللزوجةأشهر،اربعة
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لاكالمعلتةلائبتىحتىالطلاقطلبلهاحازالزوجيمعنجبلمفان

هطلتة.ولاؤوجةهى

أختى"ظهراواهىكظهرعلىانلت"لزوجتهيتولانفهوالظهاراما

هذاكفارةوفا،بعدإلازوجنهيدربانلهيحهوؤلأفلك!فعلوهن

له.جيزاءهنتابعيننصل!يصومأوسكبناسئينيطعمب!أقالقولى

تبلىألؤوجماتإفىأوسمياعليهاالمعقودألمرأةترثهلى:9سه

الصحيحلأ!العلوةقبلىأوالخلوةوبأورخولى

الصحييحة.الخلوةكبلأويعدماتسواءيها!لخل!طالمانرثل!:ج

عضلأنشاءولىحضوويجبفهلىألريثعدسن.الفتاةبلنتأiإ:69يى

عنهاأاوواج

ثمأنفىعطيهاسلطاق!احدليسالعاكلهالبالدةانحنينةابىرأىفى:ج

غدلهإنفماءسفردانلهاليسفه!تولوقالنقهاهثمصرولكنؤواثها

نابضالنكاحسنلالنهعركانتفيااماوليها،!ائماوكهاروؤواثها

ولوحنىبكرأداتماادلاالأونظلاثياو!ةعليهاالولايةكثال

.النكاحسننعاوزت

حنىالبلوغبعدالولاالأنممئمرولاضطللصفيرةالولا!ةحنيفهابووثال

حنينه.بىوا!نيريدونحنبكرا.كانتلو

!فالأبعلىالولايلأتتتصرهلى:79س

والعدلكبالولاا4تئبتهصرفىبهالمعمولىحنينهلىراىفى:ج

فالألبأا+!رلبخمولىهنيكعلزوثدوإ!ا-وا!اخكالعموالعصبات

الفمقيقلمجرالأخصمفلموا!اولشقونعراوشقيئاا!اخشهملم
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ةالولأ!انلكلتالصحرةنزوبجصجمبعأا!اولياءاملتعوانو!ذا

للئاضى.

آخوأال!ألزوجمنوصافىبتوبهيلىالزوأجيجوؤهلى:89س

منالصالرالئوكليلىو!صحفيهالنوكيلفيجوزالانابهيقبلالزواجمخد:ج

فيحوؤالنوكبلأهالوكيلهاالمراةمنالصادرالنوكبلأولوكبلهالرجل

النوكيلبكوفانويعوؤالوملويعبنهاولفبهايلفناةاسممه!نكران

هناسبة.يراهاالنىالزوجةالوكيللهيخناو-بحبلثهطلقا

هىليستامرأة!كلىلهوعقدالموبهلىامرالوكيلىخالفإفىأ:99لى

ألحلى!هوفماالمقصوفىة

!بلفا!الموكلاوادةعلىموقوفاالزواجعقدبكونالمخالفةحالةفى:ج

العقد.بطلبتبللموانالعتدننذ

ؤوجهايطلقأنالؤوأجعقدفىتشرطأنللموأةيجوؤهلى:01س!.

حاللأف!يوثهالأأوعليهايتؤوجلأأوؤوجاثهأوألاولىألؤوجلأ

عنثتنأؤلىأنهويشترطأومعاثم!اعل!يحصلىلأو01ولاتها

الممممتقبلىأل!ألخلعفىعوىأقاملأ

هكونالزواجعقدصمحهفىولا.نوثرولالغىفاسدةالدمروطهذهكل:ج

فىنطمكنانكاشنراطحائزةالصحيحةالائمروطولكنصمحيحأالعقد

كفللأالزوجبكفلاقلدممترطاوشربفأعملانعملاناوبهاليلبقمدمكن

؟الصداقمؤخرسدادفى
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فهلىفىلك.لمكنلموإثىاالد!أنل!مختلف!الزوجانثتوأوثهلى:01ايم!

ا،خرأوصيةييكتبأنمنهمايجوؤياى

الوفاهفبلاسلا!هاولكنملمملمةيخروزوجةهطملمؤوءبيننولرثلا:ج

فاقميرائائركتإذاالمسلمةغيرالزوجةانكماالنوارثيوثلبا

ابيهمدبنعلىبنائماونلانهميرثونهالاالمسلمالزوجاهنهاابناه

هذهلعلاجالمائمرعبندخلانونرحوالمبرالث!هنفبحرمون(الاسلام)

اليئماذة.الحالة

لكثحدودفىإل!ئتفدولاجائزفهوالطرفينبينالوصيهائحر!راهما

الئركه.

14س

http://kotob.has.it



بملزوأا"

!ثن!حرامالمسماشالمطمةلزوابممممدأإلاننزوجلاالمممة-ا

النميي.ضه!ثتولااصلألأ!ض-

iAcow/3لم8هلسة-د.35لمنة16رثم)الطى i i6 Y158صه

اعنيراضدون6الصقيرة!ىفرهطشلىألى%نرثةشهحرفى-2

ليلمعلىورئرلايرهمىالطصحكملأن،رممهينمرلان!وثهامن

الذ!!ثذىالهناءلهانيح!الطة،ليالزوبةدلمتماالزوهد4

!طص.ثدلزوههاليهنممكن

هلسة"ئمخصدلأ!ل.د43لمنةا7رلمالطى)

/5i2هلما 6 mow i iy67311ص2سا

لى-المحكمسةهذهثضاءلهثرىطوطى-شرطالمئررهن-!

ولا!ثن!حرامكنالى!امكككن!يا!ملم!ونألسملمةزواج

لهالاينفدلزوثتنملرنل!اذاالممملمةالمراةككماأصلا،!نطد

علطالمط!نلوالدالطاغ!و!دةهعفرةفبننلكككلما.زواج

فىاشأسئعلاشرعاهحرهةا!هااوردئهاثميلممواء(المسيحىا

.الميراثفىح!اىكيهينولدنسهانئتولا

791المه2لم42ثلممة.شخصيةاحول"4"لسنة9رهمألطىا

6YEميط Y296مىiا
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"الخطبلأ

!ة،وهن!الخطدثةإلكللاخرالخطه!احد!فدههاالنىالهدايا-!

أل!ههيتولمن-المحكمةهذهنضاء41ثرىهاوعلى-نف!ر

الملنى،الئعيثولمننىاحكامهنالههةعطىيصرىهاعليهافيمهرى

نولرهعحماوثرفىهقىوينظرالضدأرك!هنركطاالسييكلنولما

لافبهسعهكلوانرصيحأالدطدندالندوككثضدأشكوفت!لى

نكائيمومنوثوده،*الم!يط!النخلفنلكا!أل!ولامكن

!اغهرهاونلكالهدلتهنالنوعهذافىالسدثيهىالخطهكالت

هعذاأسعطامإلىاؤدىان!مكنلافم!هافبنللن!مرعالدانعألياكأ

عنالعدولرغمنالمةهمحمحةاله!ةونظلنحن!انثطالممهل!

.الزواج

ثلممة"شخصيأاثول.لى93لسنة62وثمالطعنا

21ع2ههاا479/هلم62 1 9 : nm

الطاعلأيثمووط"

يكون!كهاثمروطن!للاإنإلازوثنه!طىللزوجحئأالطاعةكطتإن-5

نصدإنعليهالهطاعة*وهالها،الزوثةننمىعلىاهينأالزوج

هالهاعلىاسنولىأو!النكلأوليال!لإليهااساءللىهضلرنها

السالرثوعال!ملرةتهاثهكدث!فىويهيح!وثهلدون

ححةهن028ةالمك!نصعلأحنينةالىهذهيفىالاراءاوثح

هناللنهظوناننوثليكلأتانوهىالشرعةالمحياكمنرنيي

الزوجاضرلرلفوتثسى!كفىألهإلاواهران!رثلاورثل!

ننف!!وهالهاننسهاعلىامثنه!معلى!للاضرارالزوثنه
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هنهننضررمضنحوعلى.ؤوثتهالزوجإ!ذاءعلىألشهود.شهكة

.الوذ!ثعهنوافعهكل.علبىشهالئهملدصتان.الذلكيشئرطان؟ون

لسلىالدءاهنصودلذانها"ليمنثألهالاضرالإ!ال!اءهذانمئمكل!!النى

ألاثنرع.يقرهولافرهههنهئنضبروسودأهعموعهافىئمد!.هى

ثلشه"شخصد".احول"ي55ا.لمممئة16وثمألطى)

4)V1853/%لم Ytw IA074ص2ع)

الئممووء

افطكل.كصىئظر!مئغ!الئاثموز-6

3/67لم92ثلممه+!مخصطاحبىل!.!a(3لممئه9.ا-.رثمالطى)

(796.هإعا81صا.

الشبرعىاالتأفىليحق"

والدى+.الكرامهالآوللى!الضري!عهأبمبيراالمصرعىالئالييح!-7

لبنوأضرليوهننادمضاثحفيوا!روهنالطوهن!ز!ئخالبن

سيلىسلوكلعدإلاالد4!لمألا+سهدلاعيهننونا*طافكم

ألثالئةالوسيلة!اكبرهالمضلععفئ-وأنهعرألحسنةالموضة

الهنلةألحرافحلىيحيصر.هعالهك!هاوأبرأىب!عةوالأخيرة

المراهرثوعأنالرهلراىإفياإلانهاعولا،الدالمدةالأذصوظ!ة

ليالحكلوأش!ههالأشدلالضزورةهئيووللهوجمه،.اتؤقفئائموزها.عط

لنهىوإذا،الموضوعلناضىهنروكالمئالهةلهذهوتقديره،المكروه

وألئراطألعامليالطر!علدماألمط!نعلىالطياعناعئداءانالحكم

لخس!ئعاوزفيهجولهاالموةهلالحسها.وئ!عمهرولكويث.غدها
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المقلي!الكصم!إليها!ننمىالنىالهين!مراعاةألائمرعىألنيي

سدفأ.استخدطك!طالماذللةفىعلطسلطكلافبه

1/7799الم9ثلسة"شخصيةاحول"لى64لسنة5رقمألطن)

Ye 2 8 w61؟4ص)

ألزوجلأنفقسلأ"

وخمممونخسالمراةالالىحدانحنيفةابىهذهيلىولالمفنى-8

غهاالدم!ن!طحان-وشرطهخس!علىالننو!-ونيلش!ة

لهلالإك!طساعككسواء،ا!محنىاثعصسغةوهى،!يلةلمدة

حكيمألائمرطواسنوفثالحد!ليصهىفبن،مدنه*اوالا!ال!!ة

عالنهياملرىعلىألدمعردهانبناشهر،لمثد4واغدت!الالمها

!اكراء،الصةواليمنالنتا+شيهرىةالننصتألمدةهذهنمام!دل

احبنملمدةنى!بنضالهاثولها!ألمراة!ةالنضاءلىالنولوان

ا!احولنثونوضعلعنةاخنرنهماو!مملها،نىالايمضإء

165الم!!هنجالننرةهنالثالثألدثندنىنصتحيثالاثمخصية

!ئحطنعةتقدثبهاالخمممينللصهن"أنمحىالتالونهشروعهن

اوالخمسمم!ق!لأشهرسنيةغ!هالنطع.فدالحيضككإدطاشهر

بصها.

791االملم6ثلسة+ئمخصيةاحول"!36لممنة53رئمالطقا

27ص1ع22يى

لنسباللأفىأ"

بيبوهوولال!هيئه،ا!ارويإلالفراينىاليرثلثثميفىاثبثالنسب-9

فلاافياربط.ألكلرا!كونالنبىلأنألنبئ،يحئمللالههالافرار
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ألمفر،هننسطاثيتأنليلهالممرح!ول!نطياسوواايمممع،

كيكولماإ!طاله.لىالزومكولايصدلىالزنا،هنكونهيهو2انكلى

نمصييئهوتثضد4فىاستددلهلطألمطونالحكمهن!ين

فى!نوئهادالمووثوانال!نهإلىالمووثهنعليه!مطون

المطدونتالموؤأنران!ثيتلمالحكموكلنهيلارره،شهكة

للمورثاباخرىالزوثة-الطاغها!غهوالمازنا،فأعلط

اثرارهذاككولمياألنعى،سييفى!ردنها!النإلياممدتكأ

ووهننممههائدث!نيعلطالمط!نح!41ئط!*!الينيوة

عليأسطعولمنولدأهنألمووثزواجوئيلهنريخ!الدطهولا

الحكحمحىألنيعىنبننلك،ككلممافص،ثمثةوحنهعليلاح!

المال!.!على!كون

شخصية.احول"93!لممنة21.ر"!طنا

123صا.عهأ.2اvt/99/اثلممة

المعكمة-تهثمناءول$هرماوعلي-الحنئيهلتهليالم!ر-01

يئهتنبهوالدانة!النرائىالرملهثيلىا!ثين!كماالنمصي!

يحنمللالبهشرالطههمنولياايروهمدومنىوأولاساريا

كانها.امالوالعفىهمالدأألمنراككسواء!ح!!نندولاالننى

شخمية.احول.لى15لمنه02ر4الطش)

(53امىاجم!33ا82iلمالمهطممة

النسببهيثبتفرأيثمايعدلأما،

41هرىماوعلىالاسلاسية.الائمراهةفنهنىأسنرر،ا!طمن-11
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الصحيحالزواجوهوبالفراش!يئبتالنسيانأسمةهذ.ثضاء

ورني،شبههاوثالمدغدمحى!ناءشالطةهنولالح!وها

ال!اعدةيهذهالأخذواسمد!نمما،!ثتلإ!زناانلنلكعلىأ!دطء

هناشهرسنةصيكللازهنفىالم!ةاويكو!وا!ة!

اخذأللحملهدةائ!اذماهنعلط!عهرولمما،الزواجنراخ

وفصاله"ئعالى،رفولهثعصائلاطونوساله"وحملهنعمىل!فوله

سحدةهنا(خيرة1الايةفى6الراردالدم!"هدةفهد!ن!.عاهينفى

اشهر،سنيةللحملين!تىاررلىالإطلىأدواردةوادنصالادحمل

كلليولدنعاتاهرأةرثلوووجلأاألد!لكعليالنئهاءونرع

علىساليال!لىلأنفيممدوليئت"لراولهيشأاشصسنةهيشأ

سرالكالحننهةهذهينىالراثحوهنطه،سنلايي!نانكاح

لمحدلىالزنا،ننيعةجالونننمىهيط!ولى!كاراللاصأهذه

النكاحهذالىاطأها!لهو!حلشهالحملىهزنيدظانكحلنلرالى

يكنلمههفمهوسئيةهن!كلولفمقا%منهالولدكلئتلاولكن

ئم.حملهدةولمد

ثدممة.+شخصهةلعووو.لى54دمنة؟8رلمالطضا

3/1/979 p95511صإ2ع27ص!اا

لا.يذلكالالمهحأضر!ممةلىهيهنعلىالطدهعالدهول-12

شههه!انرشرعأمدرمهنابمىلفاءثهولهنالولدنسيا4يئث

لفمىهمممئ!!كىالر!عهممملمنألالمهذالوفىولئ!ليوحله

منهاألطيدلنهاوئوههحاينهاوأسو،نةدثلهايهحثالموضوع
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هيشأسدفةاسهاليعلىحكمهينيمدامهاول!تتعهاواسنخلاص

أليها.اننهىالنىالننيعهإلىن!ؤدىأنشكلا

ثلسة،شخصيةأحول"لى55لمممنة.02رفمالطئ)

8016صاع37-صأ8691لم27/5

ولإقوأا"

لنهنأدطاشدعاهماعلىردتدنيةادبطونادحكمككهنى-13

ه!نئيمملمهالذىا!ل!دط!طنونهالمورثافرألذىالطنل

دالىالمورفيلبناروعاء،!هذاالنممليمهحفثهالمممناثمنى،

ل!الحكمهينأ!لو!ينلااه،إلهيكلولمالينه!الطفلهذا

وهىالدصه!ممرد!ئدتاللنيطنمصي!انللفثونلطهخالنة

النمميمررفشدصاسطح!وهوالنطىيط!نسط،الافرار

ولدأخذ.!كهالنصر!حهعالنممميالممكحهـهعهولاواليألى

هنح!علطينرنيولاانوةولاالوة!ثهتفلاحنينىلولدوليمى

والآلهاء.الأ!ناء!نال!ئالينةالحنولى

شخصد40أحول.ى93لسنة26رثمألطئ)

5/12/3i"7ثلسة i-4!أIre Y232صi)

ألنمصيلمع!لأفرهنوان!ا!رار!ثهتألنمصيانشرعاالمنرر-41

مفرفلهوالزنا.منات!كثرلره!ى!صرحولمولدهأله

همال!أأككسواءهد4،هيشأخل!وألهه!يةكلوةالولدهذاطنوة

الدوة.احكلمثم!شرعاالولدلمهذامئدتكانماامالولمعنى

شطصية+احويل.لى55لسنة56رثمألطئا

(95هصاع37هأ2/5/8691لإثلسة
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النسبثبوتف!الميلافىيثعفافىةحجيلأمدى"

ثضاءلههثرىهاوعلق-المي!!اثمهكاثألولدةاليثيك-15

ليمعردهانصلحلاالفيدصلحيإملاءهن!ا!رها-ألمحكمة

ألدليلوإثدلأدحضهاافمتعلافرانيةنطك!توكالنممي.لئيوت

محعمها.على

شخصية+أحول.لى44لممنة9.رقمالطشا

(29صعا36مها79لمه2لم42ملسة

النسيدعوىسماع"

52وثملينثونالصرسومصأا5ةالمكلحكبمولنأالمنررهن-69

فياالمطلنةلولدألنسيدصىاثكرغيدنمممع"9291لمنة

الحكمهنالئالتككوفياالطكلوفثهنسنةشأجمثرولايت

ست!عدأى0591سنة!ىولد!الطاصينئطالمط!ن

حيعسه،ح!عليهمالمط!نهورثلكلهولدأبطص،منسنوات

ألطاش*والدةو!!نهثديدةؤوميةعفةا!ةفيلمفكركما

علىألطصيطألزومطقيلمجمممحىللل!اليحموككالطص،

!نثوننطيم!فىلدخطأألحكمعلىأفعىفبنسثغة،المهال!

البال!.عرعلىيكون

ثلسة-+شخصيةاحولى.لى41لممنةار"ألطضا

(792ص26itهاlا/759لم92

التبنىء

دحهعهولهلألنمميهصوفاسمالحرشخيى-المنصودينطى17

ا!عدهياوهوحد!فى،وددديسولهعوددأينخذهبلنأدنصريح
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هنحكماىعلطينرنيول!الإسية،ألائمريطفىو!لاحراها

الئالهنة.ألاثرعةالأحكلم

.ملممة"،ش!مطاصل"ى40،نلعمذ01114وثمالطنا

(2682ص2ع3صأها4089الملم-272

الغضبانطلاق"

هن028أدم!ةلنصونناليالأخذادواميادحننيةلئهنىألمنرر-18

به!لغإذا!معلاألضم!كطصكألائمرعةالمحلكمنرئييثحة

إلىوصل.ا4اواف!اواهولهالا!فهمبحيثمنههبلغاالضمي

افعالهاواثوالسه.فيالاضطرال!فيهاعليه!ظيالطفيكمنحدة

نوافرنند!رككولما،ألصحيحينواثر.يكالارادةاكننكهوفيالك

لمحكمةنيماييدخلهماهوهذهالضد-حالةقفلمعلىاهلة

ليصددهنخضعفلاالذصىفىالدليلخيرسلطةهيطالموضوع

لبوثدلاوككسمغأ،ال!نخعلاصهاكانطالماالنيالضقهحيكيمةلرهابة

لتفاوتنبعاالضمبيممنوننهاألتىللمدةطبى.عراوطبىهير

حلأ4.لكلىيالنمطهةولأفالروهدى.هداه

جلسه"شخصيةاحول"لى48لممنية28.رثمألطى)

It3س25089I/الم3 l w005مى)

البائنالطلاق"

والدهلهيننمالذىألطصأنا!اورالىألىالرثوعهنببينإذ-91

ضأكلن4litلم7/5بنريخعلههم.!طونوهورث!طاش

بثنأالطصفيكونالصة.ونلئةأ!مدالىه!ؤخربنألارراءنطر
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9291لمذ254رفملذثونالمرسومهنالخاهممةللمل!ةطهنأ

رألطصللئلاثالمكدلإلارجطينحطصكلأنعلىلدهىألنى

كل.دىوالطصألدبولثيل

"ثلسةشخصطاحول"لى41لممئهارثمالطش)

(792صعا26هأالملم92

الضرويثرط+

ألممالممةةالمكنصهؤدىانألمحكميةهذهلضاءبخيأسنررفن-02

لالنط!الئفسيحكمكيأيمه9291لسنية25رثماللالونمن

هنولمعاادىااوالضبروثونلالأول:اهر!ئوانرهنلا!د

ألزومين!نالعائمرةتصهحانوألئيكلالزومة،!ونالزوج

والهالتولزومنهالزوجالذاء!وألضررامثالهمافيمممنحيلة

شخصفاألضررمعرانلمضيمدالها،الكللاإيذاءلمالنكل

مكيا.وليس

ثلممة"شخصيةاحولهـ"43لسنةا3رنمالطئا

(5341ص2ع62هما791هلما1لما9

الشرصأ!وضحيرلىالزوجلأإليان"

نممن!مل!ضروأياثمكلالحرثهوضععرنىزومنهالزوجإنيك-21

!المكةهفىفىئهونعهغدالئدرلأ!واوحهأالزوميةالحياة.ول

علسىيئطوىالئكلوهذا9291،لممثة25ألد6لوأنالممالممه.هن

اسنالعصرة!وامه!عهيممنطاعل!اماعليهاأس!لمناضرار

اهثالهما.

ثلممه"شخصطاحول"د45لسئة99رئمالطنا

Yeلم3 27 w 91 %Y/ lI91ص IaI
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الكهنوتيةالخطبلأ"

طاننظوا،المسلمبنعندالخطبةشنخلالفالصمبحليينعندالخط!ه

محددةطقوسلهاوللبيىؤواجغدالخطبةنعنبرلاالاسلا!بةالمثمربعة

عندالخطبةاما،الجنسيةالمعاشرةنجبزولاالمنفردةبالارادةفسخهاوبجوز

الغالبةوهى(الكفونية)الكنسيةلمخطبةففاككثيبرةمعانفلهاالصعيحبين

وهىأسنسيةالطتوسيطهنت!خلوالتىالمثفةو!خطهةالمدميحيةالطواثفعند

ومنالطوائفبافىغدملزهةعبرانهاكماالكائولبكعندبهامعنرفعبر

الكفونية.الخطبةاحكامبهانالضرورىهنكاننم

علىالنواعدوئعنىالطرفينببن،لئراضى،الخطبةهذهولتقد

الزواجميعادفيها!نكرخطيةوثيتهنحروفسا!اوئواحباطوعندالزواج

يعداوالخطبةمخدالزواجهيدادعلىا+لهاق!نماطارثوفكسالسربانوعند

البرونممنانت.عثدالأمروكنلكذلك

وثيتةبنحر!رالكاهنلمحامهوشكلىبإحراءالكفونيةالخطبةول!د

إلاالخطبةلتعددلاحبثوالبرونممنانتافارثوفكسا+!باطلدىوفلكالخطبة

النوئبق.مكانلبطفيالمحررهذانوثبقوبحوؤبالوثبقة

ىاالخطبةلنمهروالكاثوليكالأرئوف!كديا+دباطشرائعاوجبلتودد

الائمهرصوروهنالزواجعلىالاعنراضمصلحةذىلكلوأجاؤلناإعكلاطها

فيالمعارضةونحوؤبالكنبسة،الاعلاناورلوحةعلىالخطبةوثيقةنعللق

با!ىأوالأماوالحدأوالأليمندوحدينالمئعانلقاحدزوجهنالزواج
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علىويلرتبالائمهر،منايامسكيثمرةخلأسوفلكوالأخودكا!اعماما*!اربا

أوبالقبولالامحراضفيينصلحتىالزواجات5إجراوثفالاغراض

الرفض.

أعهنوتيلأ"7ثاوالخطبلأ

الطرفينهنلأ!ىحقانرلنبولاالزواجعلىئواعدهىألمجطة

كانتإذاا!ارثوفكسالأ!لاطمخدانهعبروالدوطهوالمهركالصماكنه

لاطالمامنهابالزواج!لنزمفإنهبكاونهاخاطبهاوفضلكراالمخطوبه

الزواجالالكانوطلدولخاطلهاعربكارنهافضهنكانإذااأمنعAروثد

فإذاالمخطوبةأفيديعلىالحكمننسسريانونر!ىيلخاطب،!فضملطها

إلىالخطلةننحولانوالمفروضمنها،لفواحههلزمثنمميأكطيههاعاشرها

ئفرضهسنرهوبلالفحدثماءهنفلكينبرولاالحنسية6لالمعاشرؤواء

اخرىاثارهنالحنسيةالمعايعيرةإلط!ؤدىهاوإصلاحالطر!ونالثد"

نيخاطبهاإلىالمخطوبةولدنمملطوحولهانرهىنإننابنلكوإهندادأكعالحمل،

الدبنبةالطقوسإفامةالخطبةلانصاموبلزمبينهماهالحهنمميةالمعاشرةهمالة

الطرنين.علىابركلةن!حللكىالكفةبها!تومالنىالكنهسةني!معرونة

أليخطبلأانقضاء"

المخطوبةاوالخاطبنوفىإذااوببطلانهاحكمإذاالخطبهسعفمى

الذيالمهراسنردادفيالحقأشوفىلووئةيكونأنالوفاةسطىوينرئب

الأفباطصكندوذلكlAjlaإسنربجوزلاالنىالهدالادونالحيهازا!انأولفع

سكداوالهداباالمهربردئقضىشرب!عنهمفامنالبروندممئانثغديماالأرئوف!كس

المد3يا.هن.ألمسنيكثيمةنيىدالكاثوليكسكندوضهااسن!اللأها
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الغطبةضالعةول

احداكت!ئدفلوكغاالمبرووجودشصط!ولالص!منلكل

الخاطبينأحدبطملكأنأوبهعلمعلىثنلمجممهمأ!بأالآخرفيالطرفبن

غنه.محماثبتلوجناا4لهرت!كأنفاسدأسلوكأ

بألندمبةالمهرضباعفيلنملرلثصىجزاءالطرلىعلى!!نرنب

مخدضعنهردأوا!اوئوذكساجماطمخدللمخطوبهبالنعمبةوردهللخاظب

وجدإذاالعدولصالل!ضطبإمحانصؤ!ضلأالأرئوفكسالدصربان

غدطوفضوليةفلكاغبرهمواءبيثهماالممببطوعلاطةوالضروالخطأ

المححم.أت!اللئعولم-ن!واطلب،لهصبربة

السعرثاة4إندثيا

للزوأجالموضوعيةالشووطء

بلوغا!ىببنهمأالتزاوجوأطيةالزوحنرضاءالزواجلانعتادائمترط

الكائوليكبينماا!ارئوفكسا+!باطغد16وا!انئىسنة18سنالن!كر

لالطثى.وهللهاللنكرسنةا6!حثثون

الزوثقحضمورسطلبكنمعبةطنوكليطالمسبحببنغدوللزواج

فيهالوكالةنجوؤولالحائبقبل!ؤواجينعتدلاثموهننالكاشلامشخصبأ

الكانوليك.غدالضوىالضرووةحالةفيإلا

الؤواجف!والغلطالغ!قء

فيحنالزوأحدبئحلاأنالمسبحلينزواجف!الهامةالمسائلهن

الزوجويتبلهابكرأنهاالفناةتذكركانالأخرللطرفبالنطمبةتللي!ىأوعئ!
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بجوؤئموهنالزوجعلىغ!وكحقديكونل!باففاانهالطتقئمفلكعلى

لافهالىاطارثوذكسا+ماطفمربعةونذب،العضأ!طالألحاللأهذهفي

جمربممببللبكاوهزوفىوكانبكرألبعتنهانبينبذااالبطلان!بتبل

بتملىوبجببكارنها،بزيلخاثمنفمىءعلى!قناةنممقطكأن4المعلوسوء

المملوكسبئةبانهاا!تلذاألاقاةلكنهعبنة،هدةخصليالب!نطلب

طلبللزوجلهجيزأهرفهذابالرجالاللثائهابممببكاقالبكاوةؤولىوك

كلانهعللهمنهغاأحدإكرا.نمفياباطلأالؤواج!كوقكنلك،الزواجبطلان

حر..اهـكةسكناكوقأق!جب

للزواجالشكليلأالشروط"

معينةصلاةببامةيتومأىبالنكلهلالكا!بؤمك!ثمروطهذهصأ

ئمالموفحمنخر!امنبنأكدلىبعدالزوثينبهابباركخاصةوطفوه!

الكنيممة.ممحلاتفيؤواجصابل!بلبقوم

اطاباماالمتدم!الزمناللاءالنكلللفماميجوؤلاالكاثولبكوغد

.االكببرالصوموفىالمممبحههلاررعلىالممابفة

الزواجعل!والأيثبهافىالعلانيلأ"

ببرمأنجوؤفلاعليه.الانعهادصفضملأالزواجنمهر!نم!!ي

فلكمنوالعلتثاءاالكنبممةفي!تموكسططئما!كبفمهدلنوبحبسرأ

.القصوىالضرووةحالأتفيالكاثولبكغدسراالزواجبكون

الزوأجعقدتوثيق"

الخاصة.الدمجلاتفيوبمعجلهالزواجبباناتالكاهنبحرربأنو!لك
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لنممم!أ؟ورا.ا

!رؤ!لاالمحرمةالتربةحالةهىالمسبحينكانةعندالنسبنراة

ثر!ةاووايننها!ابهلدوالفرعكالأصمل!ريبينبيناكواجإجراء

وا!اخت.كياياخواحدأصملثرالةاثمعهمالذىالحواشي

واقاللننهاأوابننهوبينعلاواق.والعدالأببينالزواجيحرم-ا

فمرعة.عراوشرعةالننهوفمواه.كانثنزك

ألئرالهحثخاللنهأوبعمئهوالرثلباخنهالأخزواجاحرم-ب

والخالات.العماثا!مولخرمكماالئالئةاللرثهمنبينهم

والخالإ!.الاخوةوفروع

يهن3اللرايحلوالأخو!لوالخالأثوالأعمامالعماثبناثدكن-ج

لاالكاثوليللىغدأهاوالبرولئدمتانثاطاولثودنيكسالأقباطعنب

داللئه.لابنالخ!بنتولأ!حهالأبنالعمالبنةنحل

هرةلمضاا؟لمأ.2

ؤوثئه.فروغاوكأمهاؤوثنهاصوليئزوجانللرثل!حللا-ا

لماملهادخلثدك!الطسواءؤوثنهئوفيتولوحئىكإبنلها

لدخك.

اوا*كزوثةاصولهؤوثاثيلزوجانأيضمألهيحللأ-لب!

اضالهألىاعم!اههؤوحإثاوإبئهكزوثة!فروعهؤوثات

وعةأخهاأواخيهاوبنتؤوثئهبأختالزواج.-سطلهوبحرم

11.النرغلىيحرمالرثلعلىاحرموماوخالبهأفيوجله
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اطاولو4xoم!السريانعندالرضاع"حرملأ

الأرثوفكساليممرلانغدإلأالزواجهنهانعانفبرلايرضاعه

كانقإذاانقطاعدونخالصألبناكاهلنينسمنتينالرضاعةإكنمالوباثطرط

فلارضعها!التىاللبنكمهةعنئزيدأخرىهواديدمربأولبأكلالرضميع

النحرام.اوالمنعبنوم

الطلإأئفبعضعندالروحيلأالقرابلأ"

لينكالتربةووحيهنربةوجلثإذاالمدميحبةالدمرائعبعضلي

الزواجفيمللعالطفل!اوبينالممميحىالطفلبلئعمبد!قومهنوهوالأشبين

وارومالممريالطمخدووحبأابأالاشبلنيعئبرب!فثىالطفلماكانإذابينهما

الانببل!فروعإلىألائمرائعبعضفيالمنعبملئد!دبلوال!اثوليكالأرثودنكس

المعمد.الطفلوالدىاو

التبنبىقرأبلأء

الأخيرهذافروعوكيفلل!تبناهوالذىالمئبنىبينالزواجيجوزلا

الصمميخية.المذاهبفياخئلافعلى(اولاده)

الكاثوليكعندألحماثملأمانح"

اهراةفراشهإلىاضمرثلكاقإذاأوالطرفينبينباطلؤواجتمإذا

الرجلبينؤواجسضبجوؤفلاالج!ثممةمانعبناثماففاهنهاؤواجدون

بالعمع!أىبلئمم!رئمعهعفملتالئىدؤواحهها.بل!اللئىالمرأةوأفارب

أمز.يقئضمروفووسكحلباهائمئهراالئدهمرىهذاجموقأنباثمرطؤواجلون

الكاثولبك.على

95I

http://kotob.has.it



الكهنوتمانح.

تحربمإلىويذ!ءاطاولالممميحيةألائمرائحفيائجاهاتثلاطة.هن!

لىحبثا!ارثونعكس.الرومجمطائفهالكنبممهلخده!اتتطعالذيابكاهنؤواج

لأنالكاهنؤواجببيحفصالئانىا+لجاهأها.الزواجفيهانعأتتبرالرهنه

.()؟(البروتممئانث)الأنجبليونبنلكواخذالمرأةضروواثمنالرجل

الطواثفطكما،في.ضطالرنلببعضعلىالزواج.لحرمأنئالثوا+لجاه

ؤواجببطلىبانهرسولبةاو،ة62المادة.في.جاءحبئأالكائولبكبة

الرسائبم.والممماسا!يريكبيق

الرومواخذالرا!ؤواجنجبطحنواىذبظللربانلةبالنممبةأهعا.

ؤواجفا.نا!ارثؤفكسا+هلطأهاالكأئولبك.وكنلكالراىبهذااطاوئوفكم!

لأالبروتممتانتفاقمملبقافكرناوكماالزبانيةصمحلنهيعنىالرا!

بنزوجلا!بممرطالأوثوفكسالعمربانغدوجمنلك.الرابؤواج.نمنع

وابة.

ضابزواجالأوتباطمانعء

رعمالزوجاتئعدداوالأزواجنعدد!حلبثهالممميحيةالائعرائعنضح

فيهب!احأامراكانبلىالزوجاتتعددصواحدةكلمةلم.يدسالمممبحاق

اوردهأننممهبعتبركانالصمبح!انالمممبح،عهدبدايةفيالمسيحيةالاثمرائع

(V)والرم!يةللرييخلفاءاىالمممهحللصيحلناءالسيحيةالممريعةفيالكفةيفدر

ال!سيدعلىالمم!يصالثالثالصكاثرنيهصرانهطابتدعهنطام

بصريمممىنيمالدكداثوساالروملنهذيحهنالهري!اجلهنألطونيبس

!وهأراهأكعافأككف!دلونرملرننو!الإكيلببنلزعمبالنممبةاها(المنمهداء

رامه.صأ
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ويقصدالناموسلبنقضياتلمانهثالحلثالبهودشرفععلى!دميو

عثمهوواحدأمرفىالناموسنقضلكنهالقثيم،العهدأوالتوواةبالناموس

ؤفىوماالزوجاتنعددنمنعنصوصصثرلئاوفدؤنالعلةإلاالطلاق

نمنحلاالمسهحبةاللئمرانحنصوصبعضاننجر،الآنحنىفائمأالحظر

!كونأنبلئمرطط!هااوزرجنهوفاةبعداخرىهوةالزواجهنال!ثمخص

الل!.وجلأهاماجرىاىكنسياالطلاق

خاطبهاعلليرأخرلوثلالمخطوبةؤواجمنهانعانعنبروالخطدلأ

هنالرثلنمنعألائمرفعوبعضالاولؤلنكس،ال!ممريانمخدوط!اا!اوك

طحقوبعد)رالعهزواجهنالرثلئمنعاىالثلاثالزوثاتبعدالزواج

.(الاخر!اثوفاة

اءهاالاسلاهيةالدئمر!عةفيالعدةبنظاملنأخذألائمراثحبعضأن:دا

الرحم!سلمحنىضرووىاهرف!فانالحقيقةوفىوالبرونممتانتالكائبليك

لاؤوجها!موثالتىالموأةفاقا!ارثوفكدم!الا!باطفعندا!انساباخنلاطهن

أوالوفاةتاربخمنأشهرغمرةإنقضاءبعدإلااخرىمرةئتزوجأنيجوؤ

أماحا!،كانتانأحملهاوضعبعدالميعادهذاولنقضمىالزواجعقدف!ممخ

فيونقابلهاالحزقمدةبأنهاالمدةهذه!صفونفإنهما!ارثوفعك!ىالسرياق

الاحداد.!ةهدةالاسلا!بةالشربعة

الزنامانع،

الزناهذافالهأحنسيةمعاشرةأخرالزوحشخصاأحدعافمرإذا

ب!ممببالمراةطتنطفإذاالمممهحيةالشوفحبعضفيالزواجمنهانعأ!عنبر

يجوزلاالأوثوذكدىالأقباطفعند.أخرمنئتزوجانبحوؤفلازناها

والنحو!ماللينىالرنيدم!هنالنصر!حلهعدإلاالزنالعلةطلقهمنالزوافي
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إلىهكذاوبظلبأخرىاوالزنافيشريكلنههنالزواجوعلبةحالةفيثانم

لندلك.الليلىالرئالسلهاصرحاواهوتان

وهويزدىمنعلىالعمماههيالغغايأاوثلثالاثمرنعهذه!!أا!دو

للههم،سيزةالحنسوكخطائ!وثونهمالباثربطد!عةيعئدلإلحر!لهطاهر

-:الئاليةالحالاتفيالاشخاصبينالزواج!داثوؤلاالكاثوليكzو

مكقدإبرامحاولااو!لنزلوجكلاهمافنواسكدضاحلههعؤناهن-ا

هلنى.ؤوأج

زوثه.احدهماوق!سعاحبههعؤناهن-2

نزاوثهما.ووزفلابها!زنلمفهوسلمالألحرؤوجثرهن-3

الفئلىها!ع"

!ن!الننيلازوجالتانلؤواجهنهانعاالؤوحيةاوالزوج!ل!!عدلرلا

!حوما!اطمخدفهحفطوال!كائوليكالارئو!ن!كسا+طاط!اهاالممميح!

الئحويم!يئرلالدمضولكنالشفلزوجمنخطالوعمدأالفال!زوابم

ؤوبم!مداونةإلا!ك!ونلااللمرامد!كالكاثولكعكندلماالسديالقل!طاص

الزوحقاحدكلافاقالؤد!ا!مطليالئدفىهالةفى،!طعلىللفال!الفمئيل

الئنيل.زوثةهنالزواج!منعلافإنهالزنا!رئكاليلنونأخرؤرجوزوحية

الجئسيالعيي4

؟صصوولهالرعلطولىالموأ80أوالرثللي!وثيد!!ئممي!ي

!طعار0لAاطعاى!طحميلوالحائمفهلوالمضمو!طعأ:التس!ا

.االغصيئين
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ووتخاءكبرهأوال!مولصغريلجماعشالعجزوهى:العنه-ب

لمرضأوالفدفيلاختصفلككانسواءإنتصابهسصماىالعضو

نفسى.

جوفيالنكورهسكضوهدخل!إنعمدادفهوالجنسبةالصرأةجموباط

الألوئه،!موفييئمىءبروؤوهوالمئدهأووالقرنلحمأوبعظمالألئى

ال!عيمصينشرائعوبعضوالخنثىالكريههالرائح!ةوهووالعجزوالإ!ضاء

-:بفمرطلللتطللىسببائقبرهوبعضهاللزواجمانعأالجنسىالع!جزتعتبر

فمثلاجدمميمبضروالآخ!رالطرفالجنمميالعيبيصيبأن-ا

بضروالمرأةيصيلبالاصغرهاوالضموكبرعنالناتجالعيب

للطحق.سببأأوالزواجهنمانعايتبرلأثموهنجسيم

العيبأهاالزواجانعقادوقتأىقديمأالعيبيكونأق-2

ال!نمرائح.بعضغدللتطليقسببايكونفصالمستحثث

ؤواله.برجىلادائماالجنسيالجبيكونل-3

ضيهرتقدمماكلفيالشمرعىالطبلرأىيخضحاطامرفإقو!لمجح

علىبذقهيدللالالدخوبعدمخراءالزوجةبقاءأنإلىالاشاوةتجثرانه

دليلاالحمليعتبرلاكمالذلكأسباباهناكلأنالرجللدىجن!مميعيلب!

جندمميا.الرجلسلا!ةعلىقاطعا

حقيانمقطلأالزواجقبلالزوجينأحدعيلبأنإلىالاشاوةتجثركما

.العامالنظاممنالزواجموانحلأنالتطليقطلبفيالاخرالطرف

ألطوأنفبعف!عندالمنفرالمرض"

منهابرءلأكانتمئىا!اهراضوهذه..والجذاموالبرص!لممل

لى-يكونوي!ثمترطالزواجمنمانعاالأرثوفكسوالسريانالأفباطسكدفنكون

منه.برءولاجسيمبضروالآخرولصيلبأالزواجعندقائماالمرض
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ألمطلقةؤوأج"

بزوجهاننزوجانلل!لنهبجوؤوالبرونممنانتالأرثوفكسغد

بزوجننزوجأنلهاكمافلكفيمرلت!ةهنهطلنتكانتولوالدمابق

منئلاطاالمطلقةؤواجئمريقهمتجيزلأحيثالمسلمينخحفوهذااخر

اليمعرلرانوغديطلقهاثمأخرؤوجأتتزوجأنبعدإلأالممابقؤوجه!ا

بغيرهأوالدمابقبزوجهاالزواجزنأهابدمببالمطلقةعلىيصمالأوثوفكمق

سكمرها.طود

هذاولكنالزناسبببحركاقودبمطلقهالزواجلجوؤلأانهاى

هؤخرا.تعثيلهجرىالراى

بيممبيطلقتفالمرأةمحيدةحالاتفيظالمحكمهذاأننرىولكننا

شنودهالباباثفعهماعمرهاطويلزوجلونتبقىأنعليهايحكمكيفالزنا

ملزهاليسالباباقوارولكنبالزواجالمرأةهذهلملريدهممحأنألىالئالث

المقثدمى.المجمحهنيصدرلملإنه

الطائفةأوألمللأأختلافمانع"

والأرثوفكسالكائولبكغد!زواجمانعاالثيقأىالملةاختلافيغ!مر

السريانلكنغدهمللتطل!سببأيحترالثيناختلافولكنالبروتمعتانتلون

الملة.هخلالفمنالزواجبجبزون

الكاثوليك--الإوئوفكيسهىالطوائف)الطائفهاختلافأها

يتزوجكأنالطائفةاخالتإذا!زوأجيملتعالارئوذك!م!فعندالبروتممنانت(

ألنفسيحمبدأيطفونالارئوفكسالمعريكوغدالبروندملاننىمنالكائولبكى

المممبحبةإلىبجنبهافيبالاهك!ككفياهممبصةبغبوهعمبحرربلزوجكأن

!ن!كرها.أنالكتابهذاطفهن.وليعىبين(الطؤائنامحبدةاخلاثاتوخاد
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متاالروا!آلاو

واواعةوطةالم!ر

ء11

ركناتتبر.لإالمعم!حونشرئحأظبولكنلزوجتهالزوجيدنعهكل

يحوزئموهنبدفعه!وجهئالزملأكمالصنحتهشزطأولأالعتداركانهن

هو.بغيرأوبصرالمسيحيينغدالز!اج

كلهلعبضه!ولهاا!يلبمجردتسطحتهالزوثةناقالمهروجدئكا

هنه.جزءأأو

"الدوطة

الزوجلينهنكلأهويلاختلاطالمعميحيينغدالزواجعلىيترثلا

لمرركماالدوطةنظامتاخذالمسيحيينيثمرائعبعضفامذفلكمنوإستللاء

زوجته.بأهوفىالرجلاندقاعحقالاخرىالائمرائعبعض

الحباةأجماءمخهلتخففلزوثهاالزوجهتدفعةهأهىوالطوطة

انحصغدوتدممتردهالهاهلكاتظلالدرطةولكنالمالكبعضالزوجيه

التزاماولاالعضفيفرطالووكناالدوطةتعتبرلأكما.الوفاةاوالزوجبة

الزوجة.على

الزجلعاتقعلىيقيحولكنبهللتزملاالمرأةفإنالزوجيةجهازأط

الجهازهذامعهاقصطحبؤوجهاعلىالزواجأعباءتخصفترىأنإلا

كالاماطألائرفعبعضفلىلهملكيتهافباتتمدتطحلموإذالهاملكاويبقى

للرجليصلعماأوالجهلزهنللرجاليصلحها!تقبرالأرئوفكع!

للزوجة.بكوقضطللمرأةيصلحو!اللزوجيكونوالمرأة
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ادؤوجيقبيقالؤوا،و!تنريبطلأق

الممعيحيةالدثعرفوفي

انيلوكماالتر!مىثمروطهنشرطتخلفإذاباطلأالزواج!بر

كانإذاالزواجويبطلهميزجمرصبىأوهجلنونمنصلرأوالرضا

أنهاالثخولبعدلهئبتقاةمنتزوجلوكماضكين!اوبغلطمعيبأالرضأ

ا!ببطلانالحكميطلبلىالبطلانسعببعليهوقعلمنويجوزبكرأليست

واثاوه.إجراءقهبياقفينلوسبمفلنالأحكامهذهلندرةونظرأالزواج

بالطلاقالزلموابحإن!لألى

أوالمنفردهبرالتهالطلاقالزوجيملكلاالمسيحيهالمثريعةفى

فلككانوفالماضىبحكمالطلاقيجرىأنلجبانمازوجتهمعبالاتفالى

الاناجيلفيالمعميحلدمعانعلىوردهأجوهرهكاندينىدثأائ!أومن

لأتفهأليهودمخدالطلاقوولنيهوديةبيئةفيعاشالصمميح!اننظرأ

*لسانعلىمتىببجيلوردإذالزنالعلةإلاوحرههالمدهيحفجاءالأسباب

لتزوجومنالزنالطةإلاإمرتهطلقهناقلكمفاقولأنااما)الصمميح

.(بزنىفإنهمطلقة

دلبهفييزنىفهوويفمتيههااهرأةإلىينظرمناق):قالانهبل

كوونت!ىأهلإلىرمعالتهفيبول!ىوكال(العبديفرقهلاالنهجمعهوالذى

كورجلهاالمرأةتفارقلا!الرببلأنالافأوصيهمالمتزوجوقوأما)

.(إمراتهرجلبتردولارجلهادتصالحأومئزوجةجمرفلنمكثفارقه

ؤانبةئدعىحيا!رجلدامهاإذا5:فالووهاأاللإلىوسالنهوفى

بالرجلالمرأةع!د4أما+حره!ىهالتهاقولكنأخرلرجلصارتاق
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الركلسلأنلرجالكنإخضضالنععاءايهااأضساكلالىوجأيا!

احلىمننضهبصابرتهيحاهننعمامحماحبواالرجالبهاهالمراةرلى

..واحدأجصدأا+لل!ولهكونبإهرنهوبدتصقولصهالا.الرحل!تركفدد

الكالوعيكمنةالطلاق

الزنافحنىبلأموتإلاالزوابمبنحلولاالكائوليكغدطلاقلا

بمبليأ!قباحةمنالالجبلفيوودهالنبمنولههمنوعاهمببهالطلاق

والمائدتوالنرفىلمعمكنفيالزوصبين!فرقالذىلطلاقبهيقصمدالزنا

ببطحننصرف!طوفف!.كص،الموتبىنائماالزواج!نمروهح

سكنلللألمممانىالالشص!واغبرتفكرها!صالفللأ!عب!الزواج

بىالزوصلصثعهفيالمكتلعر!زواجفحصواثكتبل!طحق

!خولثلوفلكعاللبممبياللاتملأححالةفيكلكاللخولكلالنوب

الزوج!زئكلنالبخولفلبالدوونالبابا!عممحلى!واللضبحيضا

بصاىالمكنل!واجفيخىأخوممببوهاكضهئرءلاثنمعىمرض

فاله!صيصةأحدساواعتقالحيينيربق!زواجككفياالدخول

!طلمها.لىزوحته!بمىلنالأضليا!جوز

الاوعوةكىمنةالطلأق

الأش!هنفلك!لاالزنىبسبله!الأرثوفكصمخدالطلاقيهاع

الىننحطحالياالارنوفكعميةالفطيةالكيعمةفا!نشالهفيالرأىلطنلففص

الزنىلعلةإلاالطلاق!تمولا!زوصليبنالمعببكاناأالطلاقنضون

البابافلالأوئوفيكمميةالكيعمةلىوعم!ليد،العهدفيوودماالى!لت!أ

محمومخىفيورلت!طلاقشأقفيحصربةباسبابنأخذكانتئدنود.
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7191سنة7رفم!و.ئنودهالبابااصلرلىالى5591-3891سنة

حقالىرجعهوبمانلكلمللهلأفهوغمالتانمةاللولةشرفعبهألغى

الكنبسةكالصرفيفجاءبا!لاقالامحزلفمحملالاعنراففيالكنبممة

لأللمطلينالزواجواغبربلالزناعلةلغيريوفعلاطلاقباىتعترفلأ

كاهلتضخحثنمومنالصحكمةباهريتمضاأ!قأنرغملأئمازيل

بىالزوجقاحدبصرعمينماالبابا!واتبممببالزوجينبينال!د4في

فيلوودة!قانونطالأش!منسببلدامالأخرزوثهفنلتطلبفهالمحكمة

الزوثهةلهعلاهةفصرالىدمعبب.!ىلىبعدالارئوفكصاجماطشريعة

باكيصةذثبونهبصالطلاقونومع!صبب!ابنحضالمحكصهوتتومبلن!ا

لزوثطلهعد"وتع!بلللولةثمرئحبنلكهئحليةالطلاق!اترنض

برعلاقةعلى.لثمرجمةبخمناء!ضوتا!لاقر!قائمهالطرهنبين

لحق.!اببا!م!ولا!طر!بينالطلاقلديامشرعة

ضمحثط!متممنبقالضعمية!معائمرةتباحلىحتاالونبليوهن

لىلنلكلضيةفتيعهلىفيضمائيأالمطلق،المطلمةلرويجوض!ص

رب!ئمرعى.لون!عثعر.لهخلبلصطرفكلببحث

فينماهألضحثمالبصليةفي!قبباحفي!متولعرومن

يكون3لىالنرضومن!ولىالطدهىالأحرةاللبانةتهأنهعالممميحية

فييائىئمهنعددةلأسب!با!قاليىديةفييمممحإذواحدماالله

لزنا.هننوعأوليجعلهنماهألبمنعهالمممبحبة

والمعميعي!السيصينغمركالضمفيةحهالتاخصفيريناول!د

هعانفهمالكيعمةمخقفيو!ع!صالبابو!ةهالونركت.هنبنضرررن

حبانهم.ولماو
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هالوبفطبوة-بدممببالمممبحف!كما-البهوسةفيالطلاقكانوللن

يلحهمبعحئى.باتالت!مموةهذهفبهائائملدسصووانعباثىالأنفإننااللائمر،

والحبالرحمضملةالناسوجرالمؤدةزالثانبعدالبعضبعضعهمضحابا

والخذان.

هنولغيرةللزناالنطلىيبيحفهبرالارئوقكسغدالاخرالاتجاهاط

.الزواجبقاءانفلكالحصرسببلعلىمجموعائهمفيوردتالئىا!اسباب

اليممر!انشرفع.بنلكاخنثو!دالطلاقضرومنخطرااشدالمنهنالك

فيالاوثوذكساجماط!هبهئاخلةوكانثالاولئوفكساوالارهنوالروم

ومجموضكة-ا38iهجموعهفيالتطل!لطمبابؤووتشنودهالبابا

همابثق7191لطمنة7رفم!رارهالبابايضدر!القولسويبوهن5591

للنجمحئكؤن!مملطبماهذهلىإذالتائمراعسلطةبمفردهيملكلافهوعم.البيان

الا!باطحيماطربهتعلمو!الكنيدهةلتاثمرهلىالئائمريعهذاانبلالمفلس

قرارعلىاسللدمدالباباكانوإذاالقضاههناىبهيطمولمالاوثوفكس

سكلىالطلاقكصروالذى4591سئههايو21نلئالصالرانمقثمقالمحمع

وهذ!اهتعثدةطاسبابالطلاقببلحصدرفدلاحقأئيئ!مريعأفالماالزناعلة

.5591هعموعة!الئائمريع

(5591-3891)المسيحيلأالمجمو،تف!ا!قأينمباب""

المسيحيةعنالخروجفيالاوثوكنديغدالطلاقالممباب،سص

والبوبوالنفورالاخرعلىالزوحون.احدواغداءالسلوكوسوءوالزنا

بعضولزيدللحريةضيدةبعقوبةوالحكموأليبةالمنفرةوا!امريضالحن!ممية

فهاالنكرسالفهالاسلابهنويببنالزوجهبكارةمحمهوأخرسبباألاثمرائع

I I I
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طائفةشانفيالصالرةألمحبموعاثفيووردثالنفوواسبالهطكلحبصطق

لاوثوذكدم!.ا

المد!يحيينكئدالاولادوثقو!.الندسب

طر!ين:عنالمسيحييينطوالفهلظمعندالنسييثبت"

الأولى:الطري!"

بينصحيحؤواجمخدهناك!كوناىالزوجيةفراشعلىألوا!ه

القرةوهذههعلنهقرةخكلابيههنبالولدا!امحملبنصوووانالزوحون

الحباةاعادةهنأوالزواجبدءهيطاشهرسن!الالننىوحدها،الحملضرةهى

اشو01للحملهدةواقصىثممبائيأانئصإبهابعدالزوحمينبينالماثمثركة

هدالارثوفكسالسريانوغدالعطبمانىالالفضالبدءأوالزواجإنئهاءبعد

هذهاطاطاء!ؤأنباثزطشهراعثمرسئه.إلىللحملهدةا!صىئصل

هاوهوالرجلهنالحملىبئبتولامتزوجينالطرفان!كونقدولكن.المدة

سنوالثثلاثبالانمجنعليه!حكمالذيفالرح!لنفيهأوالنطبإنكارايمممى

!عنىفلأابزوجعها.إللثائهابئبتأندونالمدةهذهخصؤوحيتهوتحملهئلا

كنلكالسجنهدةخصؤوحهاهنحغلهالاسئحالةصلبهمنللسالولدان

لعثمجنميابخصالأبإمرانهانصلانعلبهيدمنخيلالزوجاناطاطباءاثبت!د

بلنقولمبجدةبلدالىهاثرولحاثئعوضلأنهاوفلكعلىثثرنه

لىطبو!جوؤرحيلهاهنحاملاالمزأةنكؤنلأالظروفهذهوفىبإهراته،

jملدوخكلبإحراءاتبفانهبعدووئتههننرفحكماالنمبنفىدصىفع

هعينة.

017
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الأقواوا.الثائ!الطريق"

أن.بصدرب!ثرطلهإبنافلانأبانالاثمخصأقرإذاالنسبوائيث

وانالنسبمجهوللهالمقريكونوانوشيدعافللبالغشخصهنالالراو

بلنهماالسنفاوقكانإذافمئلأالمقر،هنلهالمقريولدانالاهكانفي!كون

ط!ا.النسإ.ثبوت!جوزا!.ور*أوسبنواثخصى

وا!ارهنكالأقباطالمسلم!!بعضغدحائزافانونىنظامالئينى

محرمالئبنىانالىالانعارةوئجلرالكاثبليكا*ماطواوالاوثوفكدم!والروم

صووية..ا!ابوةعلافةنكونكنصحلا.لأنهالاسلاهبةالطمر!عةفي

ددالمنبنىل!ونانهوتفرهالئىائفالطيمعظممخد.التبنىو!وط

أكئرالمتبنىالأخرالطرفوبقببلنهلسنفارقيكونولىإ!إر!ع!حهاوؤ

شخصيشاركهوالاشرعون.أولادللمدتبتىيعككنوألاهمنةعدثمرخمدمههن

كله.بنلكغديجرووانألائمخصنفيىئبنىفيأخر

وجيوبمغالصووىابلهلقبالمتبنىيحملاناهمهامنأئاروللئهنى

اقيخرأحدهمايرثلاأنهغلبرالطرمنبينالزواجهانع!ناثماوانعليهنففنه

بينهما.ئحوزالوصميةأنإلا
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الناور!.ثدهةصأثداثيد!يرالحنوا!ليممثسعلى-حصلا

رليسنثي!رثةألىوصلحنىهنلام!هفىولخرجلال!ضاءعن-2

الننض.هحكمة

-:بالفضاءعملهالتاءندي-3

القضائى.اللدنبف!بإدوة-أ

.العاملمالفطاعالفانونبة!داوي!للعامةبا!اهانة-ب

النفض.لمحكمةالننىللمكنب-ونبدمأج

اطاعلى.التضاهلمجلان!هدما!أعاهأاهينأ-د

!لراسك!معهدالنضاة!ممكةعلىالكثونلىهحفركل!الناءثلم-4

الناهرة.ثاهعة-الحنولىكليةطلهة.وعلىالنضثية،

علىيالردوألرفمةألائم!اليوإذاعةالمصرىالدكينزيولمنثدولهيشأفلف-5

النثونية.الاسناثملاتصأالطيد

المنالامنصان(فطر!ولة)وألخليعيةألمصريةلهالصحفنائمر-6

اكيك.هئلىنههوضوعفى
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علضأ

فىلرالثاف!

المدنيلأا!وافىفيبالنقضألطعننظريلأا.

أغف!!هالم!اياث!في

الؤآن.الأنجيلى.التووأة10

هقاونلأسلأوافى

الطبحثحت

اليهوفى.ئؤإضان!للأ+ا
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11

Ir

14

15

11

17

البخاوىالطيبابو

الكثىيول!فيعقوبابو

9ىالندالحسنابو

هشامابن

قدامهابن

تيميهابن

ثيميهإبن

الدمشقيكثيوإبن

الجفدىنصرأ!دلمالمستشاو

أروكش!

السيوطى

الغزالص

عياضالقاضى

!سينعك.لمفى

الث!ريف!المستشار

الرحمنعبدعالشهد.لم

العقسسسادعبأس

البارىعون

العلوممفتاح

الرسولىسيرة

الرسؤئ!ا-سيوة

المغنى

نيميهابنلتاوى

والنتلال!لى

اقىأظبطمثنسير)النهاللأوالبداية

العثعصمةلىالأحوl!مؤلنكهجموط

الزأنعلوملىالبرهان

لقرأن.iبكلومفياحمقان

..ال!ينرعلوماحماء

العفناء0

البيعيزةهأم!قعلى،مالأهرآة

اقىآن.الانجيلى.التوراه

النبينساء

العبقريات

المفكرينعقاند

القرآنيلأالفسلفه
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ri
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31

ry

ألحكموأصولىالاسلامالرأؤقعبدعلى

الوصولتيسيرالضالىاوحمنعبد

الش!يةالإحوألى

النم!علصالولإلملأهفيكلأبومحمدالشيني

للمجنمعالإسلامتنظ!

الأسلاهيلأالفتاو!الش!رالهىهحمد.متولىالضيخ

التفسيرفىالمنحرفلأاحمجاهاتالدهبيحسينهحمدلمد.

المنارتفسيروفماوث!عيدهحمد
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هحمدهارجلموت

نينولوأدوويالت

المصويلأالإفناءللإأرالأسلاهطالفتاوى.

المسلمينوغيرللمسلمينال!فخصملأ.الاحوالنينلوأ

الانجليينالم!عيحياورينعلماءلبعضالمفد!للكتابالتطبيتيالتفسير

الكتابوهواممقبمتون"ا.لمبيئلأالمرأجعالبمبالاضافلأ

No
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علىبالردوالزباضةالشبابوإذاعةالمصرىالتليفزبونقبلمنكلف.ه

الفانونية.الاسللئماواتهنالعديد

نجيالصمالالامنغمرال!لطر()لولهوالخللجلهالمصرلهبا!محيفثدمر6.

.الأديانمقارنهموضوع

http://kotob.has.it



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



