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 الصلح بني الزوجني

 أمحد عثمان اجملدوب .د

 :اذتُد هلل، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘، ٚبعد

فإٕ ا٭ضس٠ ٖٞ قٛاّ اجملتُع، ٖٚٞ ايًب١ٓ ا٭ٚىل يف بٓا٤ ايدٚي١ قدميًا 
خيتًف يف ذيو أسد، يريو فإْٗا بكدز َا تهٕٛ َتُاضه١ َت١ُ٥٬ ٚسدٜجًا، ٫ 

فٗٞ زتتُع َؿػس، أضاض٘  ،بكدز َا ٜٓعهظ ذيو ع٢ً ثبات ايدٚي١ ٚاضتكسازٖا
 :ايصٚز ٚايصٚد١، أغاز إىل ذيو ايكسإٓ ايهسِٜ يف ايعدٜد َٔ اٯٜات، نكٛي٘ 

   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ

، ففٞ نٌ غ٤ٞ يف ٖرٙ ا٭ضس٠ آ١ٜ: يف ص32 :طايسّٚ ڱ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 ارتًل، ٚايطهٔ، ٚاملٛد٠، ٚايسمح١.

إ٫ أْ٘ قد خيتًف ايصٚدإ حبٝح ٜفكدإ ايطهٔ ٚاملوٛد٠، أٚ ٜكازبوإ، ٖٚوٛ    
َا ٜطًل عًٝ٘ ايفكٗا٤: ايٓػٛش، أٚ اٱعساض، أٚ ايػكام، سٝح ٜرنسْٚ٘ قُٔ أبوٛا   

يعًو٘ ٜطوِٗ يف    -بعْٛو٘  -ايصٚاز ٚايط٬م، ٖٚٛ َا ضأتٓاٚي٘ اضتكسا٤ٶ َؤ َعاْو٘   
ت ايصٚدٝو١ ايوع تعواْٞ َؤ     تػدٝـ ايودا٤، ٚٚؾوف ايعو٬ز يًهوج  َؤ اذتوا٫      

ايتػتت ا٭ضسٟ؛ ْتٝذ١ ا٫خت٬ف ايفهسٟ جتاٙ أَوس َوا، َوا بوي َ٪ٜود َٚعوازض،       
ٚستٌ اٱغهاٍ ٖٓا إٔ ايدعا٠ ٜٛدٕٗٛ خطابِٗ ايدٜين بكو٠ٛ إىل ايفسقوا٤ ايطٝاضوٝي    
يف ٖرٙ ايعسٚف، ٭دوٌ املؿواذت١ ايطٝاضو١ٝ، أَوا املؿواذت١ ا٫دتُاعٝو١ ٚعًو٢        

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .ادتاَع١ ا٭مسس١ٜ 
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جتد ا٫ٖتُاّ ذات٘ يدِٜٗ، يريو أزدت إٔ أْب٘ إىل ذيو َٔ خو٬ٍ  زأضٗا ا٭ضس٠، ف٬ 
 املباسح اٯت١ٝ:
 ايؿًض بي ايصٚدي ٚبٛاعج٘. :املبشح ا٭ٍٚ
 أْٛاع اٱؾ٬ح بي ايصٚدي. :املبشح ايجاْٞ
 دٚز اذتهُي يف اٱؾ٬ح. :املبشح ايجايح
 املكاؾد ايػسع١ٝ يًؿًض بي ايصٚدي. :املبشح ايسابع

 الصلح بني السوجني وبواعثه :األولاملبخث 

 معنى الصمح، لغًة، واصطالحاً  :المطمب األول

ٜأتٞ ايؿًُّض يف ن٬ّ ايعس  ع٢ً عد٠ َعإ: َٓٗوا أْو٘ اضوِ َؿودز :عٓو٢:      
 .ايتؿاحل، ٚاملؿاذت١، فٝرنس ٜٚ٪ْح، ٖٚٛ خ٬ف ايتداؾِ، ٚاملداؾ١ُ

بٝوِٓٗ، أٚ ذات بٝوِٓٗ:   َٚٓٗا أْ٘ :ع٢ٓ ايطًِ، تكٍٛ: أؾًض بي ايكوّٛ، أٚ َوا   
أشاٍ َووا نووإ بٝووِٓٗ َوؤ عوودا٠ٚ ٚغووكام، ٚؾوواذتِٗ َؿوواذت١ ٚؾوو٬سًا: ضوواملِٗ 

 .ٚاّؾاذتٛا ،ٚتؿاذتٛا ،ٚؾافاِٖ، فاؾطًشٛا

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  : قوواٍ  ،قوود ايفطوواد :َٚٓٗووا إٔ ايؿووًض ٚايؿوو٬ح

 .(1)ص59 :طايٌُٓ ڎ

ٚأَا ايؿًض يف ا٫ؾط٬ح ايفكٗٞ فٝعسف ع٢ً أْ٘: عكد ٜستفوع بو٘ ايتػوادس    
 ں  ں: ٚايتٓاشع بي ارتؿّٛ، ٜٚهٕٛ بطوب  ايفطواد أٚ ايفوق، قواٍ     

 .ص: :طاذتذسات

ٚاملؿاذت١ ٖٞ: َعاقد٠ ٜستفع بٗوا ايٓوصاع بوي ارتؿوّٛ ٜٚتٛؾوٌ بٗوا إىل       
ٞ    فٗٞ عكد ٚقع يسفع املٓاشعو١  ،املٛافك١ بي املدتًفي ، (2)بعود ٚقٛعٗوا بايضاقو
اْتكواٍ عؤ سول أٚ دعو٣ٛ بعوٛض يسفوع ْوصاع، أٚ خوٛف         =قاٍ ابؤ عسفو١: ٖوٞ    

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .(ؾًض) ، ٫بٔ َٓعٛزيطإ ايعس  (،ؾًض)يًذٖٛسٟ  ،ايؿشاح ٜٓعس -1
 .(ايؿًض) >;6/  5ستُٛد عبدايسمحٔ  ،َعذِ املؿطًشات ٚا٭يفاظ ايفك١ٝٗ -2
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، ففٞ ايتعب  بو)خٛف ٚقٛعو٘( إغواز٠ إىل دوٛاش ايؿوًض يتوٛقٞ َٓاشعو١       (3)+ٚقٛع٘
 :غ  قا١ُ٥ بايفعٌ، ٚيهٓٗا ستت١ًُ ايٛقٛع، أٟ باعتباز املآٍ، ٚذيو ع٬ًُ بكٛيو٘  

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ (4)ص46 :طايٓطا٤. 

ٚع٢ً ٖرا فإٕ ايؿًض، أٚ املؿاذت١ بي ايصٚدي، إذا خٝف ايػوكام بُٝٓٗوا،   
ٖٞ إسد٣ أْٛاع ايؿًض ايعا١َ، ٚايع َٓٗا: ايؿوًض بوي املطوًُي ٚأٖوٌ اذتوس ،      

 .(5)ٚايؿًض بي أٌٖ ايعدٍ ٚأٌٖ ايبػٞ، ٚنريو ايؿًض يف ايدَا٤، ٚادتساح

 لزوجينالمطمب الثاني: بواعث الصمح بين ا

ٜتكض مما ضبل إٔ ايؿًض بي ايصٚدي ٜهٕٛ ْتٝذ١ يعود٠ سوا٫ت ٖوٞ يف    
سكٝكتٗا بٛاعح ز٥ٝط١ يٛدٛدٙ، َٚكدَات ي٘، :ع٢ٓ أْو٘ ٫ سودٜح عؤ ايؿوًض إذا     

 مل تٛدد ٖرٙ ا٭ضبا ، َٓٗا:

 . اليشوز1

ٜٚسدع َع٢ٓ ايٓػٛش إىل ا٫زتفاع ٚايتعايٞ ايرٟ ٜكوع َؤ ايصٚدو١، أٚ َؤ     
ذنوسٙ ايكوسإٓ ايهوسِٜ يف َٛقوعي َٓفؿوًي: فكواٍ عؤ ْػوٛش          ايصٚز، ٖٚوٛ َوا  

فُع٢ٓ ْػوصت ايصٚدو١ َؤ شٚدٗوا      ،ص45 :طايٓطا٤ ٹ  ٹ   ڤ ايصٚد١:
فٗٞ ْاغص، إذا خسدوت عؤ    ،ْػصت املسأ٠ ٚتٓػٴص ْػٛشًا :ٚاَتٓعت َٓ٘. ٜكاٍ ،عؿت٘

 طاع١ شٚدٗا.

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    :ٚقوواٍ عوؤ ْػووٛش ايووصٚز 

 :، قوووواٍ ابووؤ عبوووواع ص239 :طآٍ ايٓطوووا٤  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ
، ٚاملع٢ٓ إٔ ايصٚد١ إذا تٛقعت َؤ شٚدٗوا ادتفوا٤، أٚ ايوبػ ،     (6)بػكًا +ْػٛشًا=

 ف٬ إثِ عًُٝٗا إٔ ٜتفكا فُٝا بُٝٓٗا ع٢ً أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايؿًض.

ٚقٌٝ إٕ ْػٛش ايصٚز َٔ اَسأت٘ ٜعوين: تسنٗوا بايفعوٌ ٚزتافاتٗوا، أٚ قوسب٘      
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .754/ 5َع غسح ايسؾاع  ،اذتدٚد -3
 .4:8/ 8/ 6ايكسطيب  ،ادتاَع ٭سهاّ ايكسإٓ :ٓعسٜ .خفتِ( :ع٢ٓ عًُتِ)قد تأتٞ  -4
 (.ايؿًض) 3>6/ 5ستُٛد عبدايسمحٔ  ،ٚا٭يفاظ ايفك١َٝٗعذِ املؿطًشات ٜٓعس:  -5
 .:63/ ; ، نات  ايتفط ايبدازٟ َع فتض ايبازٟ -6
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إٜاٖا، ٜٚفسقٕٛ بٝٓ٘ ٚبي اٱعساض: بإٔ ايٓػٛش ٜعين ابتعاد ايصٚز عؤ شٚدتو٘، أَوا    
 .(7)اٱعساض فٝعين أ٫ ٜهًُٗا ٫ٚ ٜأْظ بٗا

 . الشقاق2

مسوٞ   ،اثوٓي ٚارت٬ف بي  ،ايػِّكام ٚاملػاق١ تعين غًب١ ايعدٕٚا بي فسٜكي
ذيو غكاقًا؛ ٭ٕ نٌ فسٜل َٔ فسٜكٞ ايعدا٠ٚ قؿد غكًا أٟ ْاس١ٝ غو  غول ؾواسب٘    

، أٟ: بي ايصٚدي، ٚنإٔ أسود  ص46 :طايٓطا٤ ...  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ: قاٍ 
 .(8)ايصٚدي ٜهٕٛ ع٢ً ايػل ايرٟ يٝظ فٝ٘ ؾاسب٘

 . عالمات اليشوز والشقاق3

ايصٚد١ فإْٗا تدٍ عًو٢ ْػوٛشٖا،   ذنس ايعًُا٤ ع٬َات عدٜد٠ إٕ ٚددت يف 
 :(9)ٖٚٞ تضنص يف اَتٓاعٗا عٔ ايفساؽ ٚذيو بايؿٛز اٯت١ٝ

إٔ ٜهٕٛ َٔ عاد٠ ايصٚز إذا دعوا شٚدتو٘ إىل ايفوساؽ أدابتو٘ ببػاغو١ ٚط٬قو١        .أ 
إذا دعوا ايسدوٌ اَسأتو٘    =: ٚد٘، ثِ ؾازت بعد ذيو َتذ١ُٗ، َتجاقًو١. قواٍ   
عًٝٗووا يعٓتٗووا امل٥٬هوو١ ستوو٢   إىل فساغوو٘ فأبووت إٔ جتوو٤ٞ فبووات غكووباًْا    

 .  (10)+تؿبض

 عدّ ايكٝاّ ي٘ إذا دخٌ ايبٝت رتدَت٘ ٚايكٝاّ بػأْ٘. .  

 ارتسٚز َٔ َٓصي٘ بػ  إذْ٘ ٚيٛ َع أبٝٗا، أٚ أسد َٔ ستازَٗا. .ز 

إٔ تؿّٛ ايٓٗاز، ٚتكّٛ ايًٌٝ، ٚنًُا دعاٖا ايسدٌ إىل فساغ٘ تأب٢ عًٝو٘، يكٛيو٘    .د 
 := ٫ٚ توأذٕ يف بٝتو٘ إ٫    ،غواٖد إ٫ بإذْو٘  ٫ حيٌ يًُسأ٠ إٔ تؿّٛ ٚشٚدٗا

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ٚتهًُوو١  ،496/ ;٫بوؤ قداَوو١  ،ٚاملػووين َووع ايػووسح ايهووب  ،(ْػووص)يطووإ ايعووس   :ٜٓعووس -7

 ،ادتاَع ٭سهاّ ايكسإٓ، 946ٚ/ 6يًهاضاْٞ  ،ٚبدا٥ع ايؿٓا٥ع ،6>/ ;4يًُطٝعٞ ،اجملُٛع
 .6/8/737ايكسطيب 

 .4:7/ 8/ 6ايكسطيب  ،ٚادتاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ،(غكل)يطإ ايعس   -8
، ستُوٛد  َعذوِ املؿوطًشات ٚا٭يفواظ ايفكٗٝو١    ، 9>/ ;4طٝعٞ ُيً ،ته١ًُ اجملُٛعٜٓعس:  -9

 ،زتُٛعو١ ايفتوا٣ٚ  ، 496/ ;٫بؤ قداَو١    ،املػين َع ايػوسح ايهوب    >6/74 عبد ايسمحٔ
 .::65/4/ ٫49بٔ ت١ُٝٝ 

 (.:656) سدٜح زقِ ، َع فتض ايبازٟ،ايبدازٟ -10
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 .(11)+بإذْ٘

 عدّ ايطفس َع٘ إذا طً  َٓٗا ذيو. .ٙ 

 أٚ خٝاْتٗا يف ْفطٗا أٚ َاي٘. ،نايطٗاز٠ ٚايؿ٠٬ ،تسى سكٛم اهلل .ٚ 

ٜٚٓبػٞ إٔ ٜ٪خر يف ا٫عتباز أ٫ّ ٜهٕٛ ايٓػٛش ايورٟ تفعًو٘ ايصٚدو١، ٚايورٟ     
    ٚ ٫دٖوا، أٚ َؤ دازاتٗوا، أٚ    ٜعٗس ببع  ا٭َازات ايطابك١ ضوبب٘ قوٝل ؾودز َؤ أ

أقازبٗا، أٚ َٔ ايصٚز ْفط٘ َٔ اخت٬ف يف ٚدٗوات ايٓعوس، ٚايوسأٟ، أٚ ذوٛ ذيوو      
َٔ اْػػاٍ قًبٗا، أٚ قًل خاطسٖا، فو٬ ٜجبوت يف سكٗوا ايٓػوٛش إ٫ إذا تهوسز َٓٗوا       
أنجس َٔ َس٠، أٚ نإ يًصٚز أنجس َٔ شٚد١ يف عؿُت٘، أٚ إٔ تهٕٛ ي٘ شٚدو١، ثوِ   

 س٣، فٝشدخ ايٓصاع، ٚع٢ً ذيو فإٕ ايع٬َات ع٢ً ْٛعي:ٜتصٚز عًٝٗا أخ

ع٬َات د١ًٝ: ٚتتُجٌ يف ا٫َتٓواع عؤ ايفوساؽ، ٜٚجبوت ايٓػوٛش بٗوا َٓور         :ا٭ٚىل
 ظٗٛزٖا.

ع٬َات خف١ٝ: ٖٚٞ ايع تهٕٛ بطب  تػ  ا٭سوٛاٍ، ٚاٯزا٤، ٫ٚ ٜجبوت بٗوا     :ايجا١ْٝ
 ايٓػٛش إ٫ عٓد اٱؾساز ٚايتهساز.

 أىواع اإلصالح: املبخث الثاىي

 بعٗٛز ع٬َات ايٓػٛش بي ايصٚدي فإٕ ايع٬ز ٜهٕٛ ٚفل اٯتٞ:

 المطمب األول: إصالح نشوز الزوجة
 ٜٚهٕٛ :ا ًٜٞ:

 الوعظ. 1

ٖٚوٛ إٔ ٜكوودّ ايووصٚز ايٓؿووض يصٚدتوو٘، بووإٔ ٜوورنسٖا بتكوو٣ٛ اهلل عووص ٚدووٌ  
ٖوٞ   ٚادب١ عًٝ٘ ٚعًٝٗا، ٚإٔ إطاع١ ايصٚدو١ يصٚدٗوا   ٚارتٛف َٓ٘، ٚإٔ طاعت٘ 

 ،َا ايرٟ َٓعو عُا نٓت آيف٘ َؤ بوسِّى   :َٔ طاع١ اهلل عص ٚدٌ، ٚإٔ ٜكٍٛ هلا َج٬ً
َٚا ايرٟ غ ى فإٕ سكٞ ٚاد  عًٝو، ٚإٔ ٜرنسٖا :ا ًٜشكٗا َٔ إثِ باملدايفو١  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 (.8>84) سدٜح زقِ ، َع فتض ايبازٟ،ايبدازٟ -11
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ٚاملعؿ١ٝ َٚا ٜطكط بريو َٔ سكٗا يف ايٓفك١ ٚايهط٠ٛ، َٚا ٜباح يو٘ َؤ ٖذسٖوا    
يٰمثوي ٚاٯمثوات َؤ سطوا  ٜوّٛ تتطوا٣ٚ        ٚقسبٗا، ٚإٔ ٜرنسٖا :ا ٜعودٙ اهلل 

، ديٝوٌ ذيوو قٛيو٘    (12)ا٭قداّ يف ايكٝاّ هلل عص ٚدٌ، ٜٚعًِ نٌ اَس٨ َا قدَت ٜوداٙ 
: ٹ  ٹ   ڤ  ڤ ص45 :طايٓطا٤. 

 . اهلجر2

إذا برٍ ايصٚز نٌ َا يف ٚضع٘ َٔ أدٌ إقٓاع شٚدت٘ بايٛعغ ٚايترن  بوايع  
ٖٞ أسطٔ، ثِ مل ٜفد، فً٘ إٔ ٜٗذسٖا بعد ذيوو، :عٓو٢ إٔ ٜوضى َكوادعتٗا يف     

 ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ: فساؽ ٚاسد؛ يكٛي٘ 
 .(13)+٫ تكادعٗا يف فساغو= :، قاٍ ابٔ عباع ص45 :طايٓطا٤

ي٘ إٔ ٜكادع شٚدو١ أخوس٣   ٚ بإٔ ٜفازقٗا يف املكذع،فًًصٚز إٔ ٜٗذسٖا 
يف سكٗا، ٚقطُٗا؛ ٭ٕ سكٗا عًٝ٘ يف ايكطوِ يف سواٍ املٛافكو١ ٚسفوغ سودٚد اهلل      

 (14)٫ يف ساٍ ايتكٝٝع ٚخٛف ايٓػٛش ٚايتٓاشع. 

ٖرا ٚقد اختًف ايفكٗوا٤ يف َود٠ اهلذوس، فُوِٓٗ َؤ ٜوس٣ أْٗوا ٫ تتذواٚش         
 .(15)دات٘سي ٖذس شٚ ايػٗس؛ يفعٌ ايٓيب 

َِٚٓٗ َٔ ٜػضط أ٫ تتذاٚش َد٠ اٱ٤٬ٜ، ٖٚٞ أزبع١ أغٗس ٚعػس٠ أٜاّ، أَوا  
اهلذس بايه٬ّ ف٬ جيٛش فٛم ث٬ث١ أٜاّ، فإٕ شاد ع٢ً ذيو أثِ؛ ملوا ؾوض إٔ ايوٓيب    

 ٍ(16)+٫ حيٌ يسدٌ إٔ ٜٗذس أخاٙ فٛم ث٬خ= :قا. 

 الضرب. 3

يًصٚز إٔ ٜكس  شٚدت٘، يهٞ تف٤ٞ َٔ غفًتٗا، ٚتتٓب٘ إىل  أداش اذتل 
ْفطٗا بإٔ َا تفعً٘ غ  ؾشٝض، ٚذيو بعد إٔ ٜطتٓفر ايصٚز املسات  ا٭ٚىل َٔ 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .9>/ ;4ملطٝعٞ ا ،ته١ًُ اجملُٛع، 496/ ;ابٔ قدا١َ  ،املػين َع ايػسح ايهب  -12
 .496/ ;ابٔ قدا١َ  ،املػين َع ايػسح ايهب  -13
 .946/ 6ايهاضاْٞ  ،بدا٥ع ايؿٓا٥ع -14
 .(65>4) ، سدٜح زقِايضَرٟضٓٔ  -15
ِ  ، َع فتض ايبازٟ،ايبدازٟ -16 ِ  ،(:956) سدٜح زقو َوع إنُواٍ املعًوِ، سودٜح زقوِ       َٚطوً
(5893). 
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ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  : اٱؾ٬ح ٚايع٬ز، قاٍ 

 ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ
 .ص45 :طايٓطا٤

 يف صفة الضرب

ايكس  ٚإٕ نإ ٜط٢ُ قسبًا يف ادت١ًُ إ٫ أْ٘ قس  خفٝف ٜٓبو٘ ٫ٚ   ٖرا
إٕ يهِ عًٝٗٔ إٔ ٫ ٜٛط٦ٔ فسغهِ أسدًا تهسْٖٛو٘، فوإٕ فعًؤ    =: ٜ٪ذٟ؛ يكٛي٘ 

، َٚعٓو٢ غو  َو ح أٟ غو  غودٜد، ٚعًٝو٘ إٔ       (17)+فاقسبٖٛٔ قسبًا غو  َو ح  
، قوواٍ (18)اٱتوو٬فجيتٓوو  ايٛدوو٘ ٚاملٛاقووع املدٛفوو١؛ ٭ٕ املكؿووٛد ايتأدٜوو  ٫ 

 ٫ ٜكسبٗا قسبًا َ سًا ٫ َدًَٝا ٫ٚ َدًَٓا ٜٚتكٞ ايٛد٘. :ايػافعٞ زمح٘ اهلل

 أٚ تًوف عكوٛ أٚ تػوٜٛٗ٘.    ،ايفادح ايرٟ خيػ٢ تًف ايوٓفظ َٓو٘   :فامل ح
ٚاملدَٔ: املٛايٞ يًكس  ع٢ً َٛقوع ٚاسود؛    ايرٟ جيسح فٝدسز ايدّ. :ٚاملدَٞ

ٔ   ٭ٕ ايكؿد َٓ٘ ايتأدٜ ، ٜٚتٛق٢ اي ٜٚتوٛق٢ املٛاقوع    ،ٛد٘؛ ٭ْو٘ َٛقوع اساضو
 .(19)املدٛف١

 يف وسيلة الضرب

ايكس  غ  امل ح ٜهٕٛ بايطوٛاى، أٚ ايكًوِ، أٚ ايٝود، أٚ أٟ غو٤ٞ ٜتشكول      
َع٘ ٚؾوف ايكوس  بػوسط إٔ ٜهوٕٛ ٫ ٜػوي ايععوِ، قواٍ ابؤ عبواع ٚعطوا٤:           

 .(20)قسبًا غ  غا٥ٔ :ٚقاٍ قتاد٠ ،ايكس  غ  امل ح بايطٛاى

ٜ٪ند عًٝ٘ أغً  ايفكٗا٤ أْ٘ ٫ ٜهٕٛ )أٟ ايكس ( بعؿا، ٫ٚ ضوٛط،   ٚايرٟ
 .(21)+٫ قسز ٫ٚ قساز=: أٚ آي١ َٔ غأْٗا ايكسز؛ يعُّٛ قٛي٘ 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 (.;454، َع إنُاٍ املعًِ، سدٜح زقِ )َطًِ -17
 .497/ ; ابٔ قدا١َ املػين َع ايػسح ايهب  -18
 .:>/ ;4ملطٝعٞ ، اته١ًُ اجملُٛع :ٜٓعس -19
 .;>/;4ملطٝعٞ ا ،ته١ًُ اجملُٛع ،>4/79يًؿابْٛٞ  ،تفط  آٟ ايكسإٓزٚا٥ع ايبٝإ يف  -20
 .(4794) ، نتا : ا٭قك١ٝ، با : ايككا٤ يف املسافل، سدٜح زقِاملٛطأ -21
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 ٫ٚ ٜػهٌ ٖرا يف ْعسٟ َع َا ٜسد َٔ عُّٛ يف بعو  ا٭سادٜوح، نكٛيو٘   
= :؛ ملا بٝٓوا بوإٔ   (22)+٫ جيًد أسد فٛم عػس٠ أضٛاط إ٫ يف سد َٔ سدٚد اهلل

ايكووس  ٖٓووا يًعوو٬ز ٚايتٓبٝوو٘ ٫ يًعكووا ، ٚ٭ٕ ايكووس  ايػوودٜد ٚايهووج  ٜٓووايف  
فُٝوا ٜسٜٚو٘    املعاغس٠ اذتط١ٓ املأَٛي١ َٔ ٚزا٤ ٖرا ايع٬ز أغاز إىل ذيو ايٓيب 

٫ جيًد أسدنِ اَسأت٘ دًد ايعبود ثوِ ٜكوادعٗا يف    = :أْ٘ قاٍ عبداهلل بٔ شَع١ 
 .(23)+آخس ايّٝٛ

 ب أوىلعدم الضر

َٚع إٔ ايكس  َباح بٗرٙ ايكٝٛد ايع ذنست فكد اتفل ايعًُا٤ ع٢ً إٔ تسنو٘  
، قايت ايطٝد٠ عا٥ػ١ زقوٞ اهلل عٓٗوا:   (24)+ٚئ ٜكس  خٝازنِ= :أفكٌ؛ يكٛي٘ 

اَسأ٠ ي٘ ٫ٚ خادًَا قط، ٫ٚ قس  بٝودٙ قوط، إ٫ يف ضوبٌٝ     َا قس  زضٍٛ اهلل 
 .(25)اهلل، أٚ تٓتٗو ستازّ اهلل فٝٓتكِ هلل تعاىل

فذعٌ هلِ ايكس  ٚدعٌ هلِ ايعفٛ، ٚأخو  إٔ ارتٝواز توسى     :قاٍ ايػافعٞ
ايكس  إذا مل ٜهٔ هلل عًٝٗا سد ع٢ً ايوٛايٞ أخورٙ، ٚأدواش ايعفوٛ عُٓٗوا يف غو        

 .(26)نت سعٗا ٚعؿت زبٗاسد يف ارت  ايرٟ تس

إٕ ٖورا داٍ  =: بكٛي٘ +ثِ ٜكادعٗا= ٚقد عك  ايؿٓعاْٞ ع٢ً قٍٛ ايٓيب 
ع٢ً إٔ ع١ً ايٓٗٞ عٔ ذيو ٫ ٜطتشطٓ٘ ايعك٤٬ يف زتوس٣ ايعوادات؛ ٭ٕ ادتُواع    
ٚاملكادع١ إمنا تًٝل َع ٌَٝ ايوٓفظ ٚايسغبو١ يف ايعػوس٠، ٚاجملًوٛد غايبوًا ٜٓفوس       

طووتشل فإْوو٘ ٫ ٜٓفووس ايطبوواع، ٫ٚ زٜوو  إٔ عوودّ عُوؤ دًوودٙ اوو٬ف ايتأدٜوو  امل
 .+(27)ايكس  ٚا٫غتفاز ٚايطُاس١ أغسف َٔ ذيو، نُا ٖٛ أخ٬م زضٍٛ اهلل 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 (.;4:3) ، َع إنُاٍ املعًِ، سدٜح زقَِطًِ -22
 (.8537) سدٜح زقِ ، َع فتض ايبازٟ،ايبدازٟ -23
 .;69/; أتَ٘ؿٓف ابٔ أبٞ غٝب١، يف ايسدٌ ٜ٪د  اَس -24
 .(:565) َطًِ، َع إنُاٍ املعًِ، سدٜح زقِ -25
 .7>4/ 8/ 6 ، يًػافعّٞا٭ :ٜٚٓعس ،8>/ ;4ملطٝعٞ ا ،ته١ًُ اجملُٛع -26
 .;47/ 9/ 6ضبٌ ايط٬ّ  -27
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يف سول ايصٚدو١ عًو٢ شٚدٗوا، فُٝوا ٜسٜٚو٘ سهوِٝ بؤ َعاٜٚو١           ٚيكٛي٘ 
إٔ =قًوت ٜوا زضوٍٛ اهلل َوا سول شٚدو١ أسودْا عًٝو٘  قواٍ:           :ايكػ ٟ عٔ أبٝ٘ قاٍ
 .(28)+ٚتهطٖٛا إذا انتطٝت، ٫ٚ تكبض، ٫ٚ تٗذس إ٫ يف ايبٝت ،تطعُٗا إذا طعُت

 حكه ترتيب العالج

اختًف ايعًُا٤ يف تستٝ  ايع٬ز بأْٛاع٘ ايج٬ث١: ايوٛعغ، ٚاهلذوس، ٚايكوس ،    
 (31)، ٚأمحود (30)، املايه١ٝ(29)ٌٖ ٖٞ َػسٚع١ ع٢ً ايضتٝ ، أّ ٫  فرٖ  اذتٓف١ٝ

    ٛ ٕ عٓود خوٛف ايٓػوٛش، ٚاهلذوس عٓود      إىل إٔ ا٭َٛز ٚادبو١ ايضتٝو ، فوايٛعغ ٜهو
وو١ عوؤ (32)ظٗووٛزٙ، ثووِ ايكووس ، ٫ٚ جيووٛش خوو٬ف ذيووو، ٜٚووس٣ ايػووافعٞ ، ٚزٜٚا

 ، دٛاش ايكس  عٓد ابتدا٤ ايٓػٛش.(33)أمحد

ٹ  : ٜسدع إىل ا٫خوت٬ف يف فٗوِ قٛيو٘     :َٚٓػأ ارت٬ف يف املطأي١

، فُوؤ ص45 :طايٓطووا٤ ڦٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     
فًًوصٚز إٔ   ،٫ تكتكٞ ايضتٝ  بٌ ٖٞ ملطًول ادتُوع   (ايٛاٚ)زأ٣ ايضتٝ  قاٍ إٕ 

 ٚي٘ إٔ جيُع بٝٓٗا. ،ٜكتؿس ع٢ً أسد ايع٬دات أًٜا نإ

َٚٔ ذٖ  إىل ٚدٛ  ايضتٝ  زأ٣ إٔ ظاٖس اٯ١ٜ ٜودٍ عًو٢ ايضتٝو ، ٚإٕ    
نإ حبسف )ايٛاٚ( املٛقٛع١ يًذُع املطًل، يهٔ املساد َٓ٘ ادتُوع عًو٢ ضوبٌٝ    
ايضتٝ  ٚايٛاٚ حتتٌُ ذيوو، ٚاٯٜو١ ٚزدت عًو٢ ضوبٌٝ ايتودزز َؤ ايكوعٝف إىل        

إىل اهلذوسإ، ثوِ تسقو٢     ثِ تسق٢ َٓو٘  ،ابتدأ بايٛعغ ايكٟٛ، ثِ إىل ا٭ق٣ٛ، فإْ٘ 
َٓ٘ إىل ايكس ، ٚذيو داز زتس٣ ايتؿسٜض بٛدٛ  ايضتٝ ، فإذا سؿٌ ايػوسض  

، ٖٚٛ َوا  (34)بايطسٜل ا٭خف ٚد  ا٫نتفا٤ ب٘، ٚمل جيص اٱقداّ ع٢ً ايطسٜل ا٭غد

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .(5475) ، سدٜح زقِأبٛ داٚد -28
 .946/  6ايهاضاْٞ  ،بدا٥ع ايؿٓا٥ع -29
 .676/  5يًدزدٜس  ،ساغ١ٝ ايدضٛقٞ ع٢ً ايػسح ايهب  :ٓعسٜ -30
 496/  ;٫بٔ قدا١َ  ،املػين َع ايػسح ايهب  -31
 .7>/  ;4يًُطٝعٞ  ،ته١ًُ اجملُٛع -32
 .496/  ; ، ابٔ قدا١َاملػين َع ايػسح ايهب  -33
 .7:3/  4ايؿابْٛٞ  ،زٚا٥ع ايبٝإ يف تفط  آٜات ا٭سهاّ -34
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ٜععٗا بًطاْ٘ فإٕ اْتٗوت فو٬ ضوبٌٝ يو٘ عًٝٗوا، فوإٕ       = :سٝح قاٍ زٟٚ عٔ عًٞ 
 .(35)+قسبٗا، فإٕ مل تتعغ بايكس  بعح اذتهُي أبت ٖذس َكذعٗا، فإٕ أبت

َٔ أسطٔ َا مسعت يف تفط  ٖرٙ اٯ١ٜ قوٍٛ ضوعٝد بؤ    = :قاٍ ابٔ ايعسبٞ
ٜععٗا فإٕ ٖٞ قبًت ٚإ٫ ٖذسٖا فإٕ ٖوٞ قبًوت ٚإ٫ قوسبٗا فوإٕ      :دب  فكد قاٍ

ٚعٓود   ،فٝٓعسإ ممٔ ايكوسز  ،ٖٞ قبًت ٚإ٫ بعح سهًُا َٔ أًٖ٘ ٚسهًُا َٔ أًٖٗا
 .(36)+ٕٛ ارتًعذيو ٜه

ٖٚرا ايسأٟ ٖٛ ايسادض عٓدٟ؛ يعاٖس اٯ١ٜ، ٚ٭ْو٘ أقوس  إىل زٚح ايتػوسٜع،    
 سٝح عٗد َٔ ايػازع اعتباز ايتدزز يف ا٭سهاّ يف نج  َٔ ا٭غٝا٤.

 المطمب الثاني: إصالح نشوز الزوج
إذا خافت ايصٚدو١ ْػوٛش شٚدٗوا ٚإعساقو٘ عٓٗوا يسغبتو٘ عٓٗوا غ ٖوا إَوا          

ٚ دَاَوو١، فوو٬ بووأع إٔ تتٓوواشٍ ايصٚدوو١ عوؤ بعوو  سكٛقٗووا ملووسض بٗووا أٚ نوو  أ
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   : ؛ يكٛيوو٘ (37)تطضقووٝ٘ بووريو

 .ص239 :طآٍ ايٓطا٤ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ٖوٞ املوسأ٠ تهوٕٛ عٓود ايسدوٌ ٫ ٜطوتهجس        :-زقٞ اهلل عٓٗا-قايت عا٥ػ١ 
أَطهين ٫ٚ تطًكين، ثوِ توصٚز غو ٟ،     :َٓٗا ف ٜد ط٬قٗا، ٜٚتصٚز عًٝٗا تكٍٛ ي٘
ّٞ ٚايكط١ُ يٞ  .(38)فأْت يف سٌ َٔ ايٓفك١ عً

سي أضوٓت ٚفرسققروت )أٟ    -زقٞ اهلل عٓٗا-ٚعٓٗا أٜكًا إٔ ضٛد٠ بٓت شَع١ 
ٜوا زضوٍٛ اهلل ٜوَٛٞ يعا٥ػو١ فكبوٌ ذيوو        :قايوت  خافت( إٔ ٜفازقٗوا زضوٍٛ اهلل   

ٍ   ،َٓٗا زضٍٛ اهلل  ٱ   :قايت يف ذيو أْصٍ اهلل دٌ ثٓا٩ٙ ٚيف أغوباٖٗا أزاٙ قوا

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
(39). 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .املؿدز ْفط٘ -35
 .753/  4أسهاّ ايكسإٓ  -36
 .499/  ;4 ، ابٔ قدا١َايػسح ايهب املػين َع  -37
 .(7934) سدٜح زقِ ، َع فتض ايبازٟ،ايبدازٟ -38
 .(5468) ، سدٜح زقِأبٛ داٚد -39
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َت٢ ؾاذتت٘ ع٢ً تسى غ٤ٞ َٔ قطوُٗا أٚ   -زمح٘ اهلل-ٜٚس٣ اٱَاّ أمحد 
 .(40)ْفكتٗا أٚ ع٢ً ذيو نً٘ داش، فإٕ زدعت فًٗا ذيو

نإ ٜ٪ذٜٗوا  أَا إٕ تبي إٔ ايٓػٛش ٚايتكؿ  ٚاقع َٔ ايصٚز ع٢ً شٚدت٘ بإٔ 
أٚ ٜكؿس يف غ٤ٞ َٔ سكٛقٗا، فإٕ عًو٢ املوسأ٠ إٔ تسفوع     ،ٜٚكسُّ بٗا َٔ غ  ذْ 

أَسٖا يًكاقٞ يٝعصزٙ عٔ ذيو إٕ ثبت عٓد ايكاقوٞ ذيوو ببٝٓو١ أٚ إقوساز ٚجيو ٙ      
ٞ  ،ع٢ً ايعدٍ ٚايٛفا٤ حبكٗا فوإٕ   ،ٖرا يف ساٍ َا إذا أزادت ايبكا٤ َع٘ ٚعع٘ ايكاقو
 .(41)ٜفد قسب٘ مل ٜفد أَسٖا بٗذسٙ فإٕ مل

 المطمب الثالث: إصالح التعدي الصادر من الزوجين معاً 
إذا ثبت عٓد ايكاقٞ إٔ ن٬ ايصٚدي تعد٣ ع٢ً اٯخس، فوايصٚز أقواّ ايبٝٓو١    
ع٢ً ْػوٛش ايصٚدو١، أٚ ٖوٞ أقوست بوريو، ٚيف املكابوٌ أقاَوت ايصٚدو١ يف ذات         

بوريو فايكاقوٞ يف ٖورٙ    ايٛقت ايب١ٓٝ ع٢ً ايصٚز أْ٘ نإ َكازًا هلا، أٚ أقس ايصٚز 
اذتاي١ ٜتبع ْفظ ايطسٜك١ ايطابك١ يف ايع٬ز، ٚذيو بإٔ ٜععُٗوا ٜٚورنسُٖا سكوٛم    
نٌ ٚاسد َُٓٗا ٚٚادبات٘ ٖٚدفُٗا يف اذتٝا٠ َٔ إقا١َ أضوس٠ تعُوس ايهوٕٛ ٚتعبود     
اهلل عص ٚدٌ، إ٫ أْ٘ ٫ ٜأَسُٖا باهلذس؛ ٭ٕ يف اهلذس شٜاد٠ يف تباعود نوٌ َُٓٗوا    

 ٚ اسود َُٓٗوا يف ْعوس اٯخوس شتطو٧ يوريو ٜٓتكوٌ ايكاقوٞ إىل         عٔ اٯخس ٚنوٌ 
 ،ايكس  بادتٗادٙ، ٚذيو يف ساٍ َا ظٔ إٔ ايكس  ٜفٝد َٚا إذا ثبت ايكسز عٓودٙ 

 .(42)أَا خ٬ف ذيو فًٝظ ي٘ إ٫ ايٛعغ فكط

أَا يف ساٍ َا مل ٜتكوض ا٭َوس عٓود ايكاقوٞ حبٝوح تهجوس ايػوها٣ٚ َؤ         
ٜتٛؾٌ ايكاقوٞ إىل َعسفو١ ايعوامل َُٓٗوا،      ادتاْبي أعين َٔ ايصٚز ٚايصٚد١، ٚمل

 ٚاضتُس ٖرا اٱغهاٍ، فعًٝ٘ إٔ ٜعي سهُي يًبشح يف أَسُٖا، ٜٚػضط فُٝٗا:

نُْٛٗا َؤ أًٖوُٗا إٕ أَهؤ، فوا٭ٚىل إٔ ٜهوٕٛ اذتهُوإ َؤ أٖوٌ ايوصٚز           .أ 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  : ٚايصٚدوو١ يًووٓـ عًوو٢ ذيووو يف قٛيوو٘  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .:49/  ;4 ، ابٔ قدا١َاملػين َع ايػسح ايهب  -40
 .676/  5َع ساغ١ٝ ايدضٛقٞ  ،يًدزدٜس ،ايػسح ايهب  :ٜٓعس -41
 .ؿدز ْفط٘امل :ٜٓعس -42
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ٍ   ص46 :طايٓطا٤ ڈ  ،ٖٚٛ ستٌ إمجاع بي ايفكٗا٤ ٭ُْٗا أغوفل ٚأمل باذتوا
فووإٕ مل ٜهْٛووا َوؤ ا٭قوواز  فُوؤ ادتوو إ ٚإ٫ فووأدٓبٝي، ٫ٚ جيووٛش قسٜوو  

 ٚأدٓيب؛ ملع١ٓ املٌٝ يف اذتهِ.

ٚؾو٬س٘ يف دٜٓو٘ َؤ ادتٓوا       ،ٜٚعين سطٔ تؿسف اذتهِ يف َايو٘  :ايسغد .  
 .يًشساّ

ٕ  :ايفك٘ .ز  بو٘ َؤ ادتُوع أٚ ايتفسٜول، أٚ إٔ      ٚذيو بإٔ ٜهْٛا عاملي :ا حيهُوا
 ٜػاٚزا ايعًُا٤ :ا حيهُإ ب٘.

 .(43)ايعداي١: ٚذيو بإٔ ٜتؿف بايعكٌ ٚاٱض٬ّ ٚايبًٛغ ٚاذتس١ٜ .د 

 احلكنني يف اإلصالح بني السوجني املبخث الثالث: دور

 : التكييف الفقهي لمحكمينالمطمب األول
 ٢ زأٜي:اختًف ايفكٗا٤ يف دعٌ اذتهُي ٚنًٝي أٚ سانُي، عً

ٕ  :ا٭ٍٚ ٖٚوٛ َورٖ  عطوا٤، ٚاذتطؤ، ٚأبو٢ سٓفٝو١،        :َٔ قاٍ إٕ اذتهُي ٚنو٬ٝ
 :ٚديًِٝٗ (44)ٖٚٛ قٍٛ يًػافعٞ، ٚأمحد

زدٌ ٚاَسأ٠ َٚع نٌ ٚاسد َُٓٗوا ف٦واّ    َا ٚزد أْ٘ دا٤ عًٞ بٔ أبٞ طاي   .أ 
َٔ ايٓاع فأخسز ٖ٪٤٫ سهًُا ٖٚ٪٤٫ سهًُا، فكاٍ عًوٞ يًشهُوي: أتودزٜإ    

زقوٝت   :إٕ عًٝهُا إٕ زأٜتُا إٔ جتُعوا مجعتُوا، فكايوت املوسأ٠      َا عًٝهُا
ٞ     :ٚقاٍ ايصٚز ،بهتا  اهلل يٞ ٚعًٞ نوربت، ٚاهلل ٫   :أَا ايفسقو١ فو٬، فكواٍ عًو

ٌ  -ت ح ست٢ تسقو٢ بهتوا  اهلل    يوو ٚعًٝوو فواعت  زقواٙ )أٟ      -عوص ٚدو
 ايصٚز(.

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
َوع ساغو١ٝ    ، يًودزدٜس، ٚايػسح ايهب  4:4 ،4:3/  ; ، ابٔ قدا١َايهب املػين َع ايػسح  -43

 .679-5/677ايدضٛقٞ 
 ،6/947 ٞيًهاضاْ ،ع ايؿٓا٥ع٥ٚبدا ،>49/  ;٫بٔ قدا١َ  ،املػين َع ايػسح ايهب ٜٓعس:  -44

 .433/  ;4يًُطٝعٞ  ،ته١ًُ اجملُٛع، 8>6/8/4يًػافعٞ  ،ٚا٭ّ
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ٍ )ٚبورٍ ايعوٛض    ،إٕ ايط٬م بٝد ايصٚز .   ٝدإ فو٬  ُٖٚوا زغو   ،بٝود املوسأ٠   (املوا
 أٚ ١ٜ٫ٚ عًُٝٗا. ،جيٛش يػ ُٖا ايتؿسف فٝ٘ إ٫ بٛناي١ َُٓٗا

ايكٍٛ بإٔ اذتهُي سانُإ، هلُوا إٔ ٜفعو٬ َوا ٜسٜوإ َؤ مجوع ٚتفسٜول         :ايجاْٞ
بعٛض ٚغ  عٛض، ٫ٚ حيتادإ إىل تٛنٝوٌ ايوصٚدي ٫ٚ زقواُٖا، ْكوٌ ذيوو      
عٔ عًٞ، ٚابٔ عباع، ٚأبٞ ضو١ًُ بؤ عبودايسمحٔ، ٚايػوعيب، ٚايٓدعوٞ، ٚضوعٝد       
وو١ عوؤ ٚايػووا       فعٞ، دووب ، َٚايووو، ٚا٭ٚشاعووٞ، ٚإضووشام، ٚابوؤ املٓوورز، ٚزٜٚا

 ، ٚديًِٝٗ:(45)ٚأمحد

ڈ  ڈ          ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ : قٛيوووووو٘  .أ 

فطُاُٖا سهُوي، ٚمل ٜعتو  زقوا     ص46 :طايٓطا٤ ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک
 فداط  اذتهُي بريو. ڈ     ژ  ژ :ايصٚدي، ثِ قاٍ

إٔ ارتطا  ايٛازد با٭سهاّ ٚتٓفٝرٖا ٜٓؿوسف إىل ا٭٥ُو١ ٚاذتهواّ دٕٚ أٖوٌ      .  
 ارتؿَٛات.

املرنٛز عٓود ايفسٜول ا٭ٍٚ، سٝوح عكو       اضتديٛا با٭ثس املس٣ٚ عٔ عًٞ  .ز 
ٖٚورا   :بكٛي٘ ت٢ تسق٢ :ا زقٝت ب٘+نربت س= :ابٔ قدا١َ ع٢ً قٍٛ عًٞ 

 ٜدٍ ع٢ً أْ٘ أد ٙ ع٢ً ذيو.

َا زٟٚ إٔ عك٬ًٝ تصٚز فاط١ُ بٓت عتبو١، فتداؾوُا، فذُعوت ثٝابٗوا َٚكوت       .د 
أًٖ٘ عبداهلل بٔ عباع، ٚسهًُا َٔ أًٖوٗا َعاٜٚو١،    إىل عجُإ، فبعح سهًُا َٔ

َا نٓت ٭فوسم بوي غوٝدي َؤ      :ٚقاٍ َعا١ٜٚ ،٭فسقٔ بُٝٓٗا :فكاٍ ابٔ عباع
 فًُا بًػا ايبا  ناْا قد أغًكا ايبا  ٚاؾطًشا. ،بين عبد َٓاف

إٔ يًشانِ َدخ٬ً يف إٜكاع ايفسق١ بي ايصٚدي ٱشاي١ ايكوسز، نوايط٬م عًو٢     .ٙ 
فإذا نإ ي٘ ذيو يف إشايو١ ايكوسز عؤ     ،عطس بايٓفك١، ٚاملٗس ٚغ ٙاملٛيٞ ٚامل
 .(46)نإ بإٔ ٜهٕٛ يف سكُٗا أٚىل ،أسدُٖا

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .ٜٓعس: املؿادز ْفطٗا -45
املػوين َوع   ، 57ٚ:/  5يًكاقوٞ عبودايٖٛا     ،اٱغساف ع٢ً ْهت َطا٥ٌ ارتو٬ف ٜٓعس:  -46

 .4:3/  ; ، ابٔ قدا١َايػسح ايهب 
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 مثرة اخلالف بني الرأيني

تعٗس مثس٠ ارت٬ف بي ايسأٟ ا٭ٍٚ ايكا٥وٌ بوإٔ اذتهُوي ٚنو٬ٕٝ، ٚايوسأٟ      
 ايجاْٞ ايكا٥ٌ بأُْٗا سانُإ يف َطا٥ٌ أُٖٗا َا ٜأتٞ:

 غياب الزوجني أو أحدهمايف حالة أ. 

فوإٕ قًٓوا إُْٗوا ٚنو٬ٕٝ      ،إذا غا  ايصٚدإ أٚ أسدُٖا بعد بعوح اذتهُوي  
٭ٕ تؿوسف ايٛنٝوٌ ٜؿوض َوع غٝبو١       ؛ع٢ً ايسأٟ ا٭ٍٚ ؾض فعًُٗا أٟ اذتهُوي 

٭ٕ اذتهِ ٫ ٜؿوض يًػا٥و  ٚإٕ    ؛إُْٗا سانُإ مل ٜؿض فعًُٗا :املٛنٌ ٚإٕ قًٓا
 .(47)ُٗا ستهّٛ ي٘ ٚعًٝ٘٭ٕ نٌ ٚاسد َٓ ،ؾض اذتهِ عًٝ٘

 يف العمل حال التفريق بني الزوجنيب. 

ٌٖ يًشهُي إٕ اتفكا ع٢ً ايتفسٜل بوي ايوصٚدي بعود ايٓعوس ٚايتكؿوٞ إٔ      
ٜفسقا، أّ ٫بد َٔ َٛافك١ ايصٚز  فع٢ً ايسأٟ ا٭ٍٚ ٫ جيٛش هلُوا ايتفسٜول؛ ٭ُْٗوا    

ض٣ٛ ايوصٚز، أٚ َؤ   ٚن٬ٕٝ عٔ ايصٚز ٚايصٚد١، ٚا٭ؾٌ إٔ ايط٬م يٝظ بٝد أسد 
، ٚاهلل (48)٭ْو٘ غو  َتٛقوف عًو٢ تٛنٝوٌ ايوصٚز       ؛ٜٛنً٘ ايصٚز، ٚع٢ً ايجاْٞ جيٛش

 .أعًِ

 حكه إرشال حكنني، أو حكه واحد

ڇ  : ٜس٣ ايػافعٞ إٔ إزضاٍ اذتهُي سهُ٘ ايٛدٛ ؛ ٚذيو يكٛي٘ 

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  

أْ٘  ڍ: ، فعاٖس قٛي٘ ص46 :طايٓطا٤ ک    ک  گ  گ  گ  کک
ٚا٭َس املطًل ٜفٝد ايٛدٛ  َا مل ٜؿسف٘ غ٤ٞ، ٚ٭ٕ ٖرا َٔ با  زفع  ،يًٛدٛ 

، ع٢ً إٔ ا٭َس شتاط  (49)ايع٬َات ٖٚٛ َٔ ايفسٚض ايعا١َ ايٛادب١ ع٢ً اي٠٫ٛ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ٜٚرنس ايفكٗا٤ يف ٖرا ايطٝام َطأي١ إذا دٴؤ   ،433/  ;4 ، املطٝعٞته١ًُ اجملُٛع :ٜٓعس -47

ا عًو٢ ايوسأٜي ٫   ٫ٚ أز٣ يًتفؿٌٝ فٝٗا قسٚز٠ ض٣ٛ اٱغاز٠ إىل أْٗو  ،أٚ أسدُٖا ،ايصٚدإ
 بطب  ادتٕٓٛ.فٝٗا ٜؿض فعٌ اذتهُي 

 .4;47 - 3;47/  ٫6بٔ زغد  ،بدا١ٜ اجملتٗد :ٜٓعس -48
 .7:5/  4يًؿابْٛٞ  ،ٚزٚا٥ع ايبٝإ ،7>6/8/4يًػافعٞ  ،ٜٓعس: ا٭ّ -49
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أمجع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ املداط   :قاٍ ابٔ بطاٍ= نُا دا٤ يف فتض ايبازٟ ،ب٘ اي٠٫ٛ
ڈ         ژ  : ٚإٔ املساد بكٛي٘  ،اذتهاّ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ :بكٛي٘ 

 .(50)+اذتهُإ ژ

ٜٚس٣ مجٗٛز ايفكٗا٤ دٛاش إزضاٍ اذتهُي ٫ ٚدٛب٘، ٜٚس٣ ابؤ زغود أْو٘    
  :ستٌ اتفام بي ايعًُا٤، ٖٚوٛ ستذوٛز :وا ذٖو  إيٝو٘ ايػوافعٞ، قواٍ ابؤ زغود         

٤ ع٢ً دٛاش بعح اذتهُي إذا ٚقوع ايتػوادس بوي ايوصٚدي ٚدًٗوت      اتفل ايعًُا=
، ٚذيوو عًو٢ إٔ ارتطوا  يف اٯٜو١ يًوصٚز ٚايصٚدو١،       (51)+أسٛاهلُا يف ايتػوادس 

ف ٣ ايطدٟ إٔ يًصٚدي إٔ ٜسضٌ نٌ ٚاسد َُٓٗا سهُوًا َؤ غو  إذٕ ايكاقوٞ،     
٭ٕ ايتشهوِٝ   ؛فإٕ أزضٌ ايصٚدإ سهُي ٚسهُوا ْفور سهُُٗوا   = :ٚقاٍ ايكسطيب

، ٖٚورا يف سايو١ َوامل ٜسفعوا     (52)+عٓدْا دا٥ص ٜٚٓفر فعوٌ اذتهوِ يف نوٌ َطوأي١    
 أَسُٖا إىل ايكاقٞ َٓر ايبدا١ٜ، فٝذٛش ذيو، ٚإ٫ ف٬.

 ٚذيوو ٭ٕ اهلل   ؛ٖرا ٜٚس٣ بع  ايفكٗا٤ إٔ إزضاٍ سهوِ ٚاسود جيوص٨   
اْٝو١ أنْٝطوًا   إىل املوسأ٠ ايص  ثوِ قود أزضوٌ ايوٓيب      ،(53)سهِ يف ايص٢ْ بأزبع١ غٗٛد

، ٚذيو يف ساي١ َوا إذا زقوٞ ايصٚدوإ    (54)+إٕ اعضفت فازمجٗا= :ٚسدٙ ٚقاٍ ي٘
 .(55)بريو ٚمل ٜسفعا أَسُٖا يًككا٤

 عنل احلكنني

ٜٚبور٫ دٗودُٖا يف    ،ع٢ً اذتهُي إٔ ٜتعسفا أضبا  ايػكام بي ايوصٚدي 
أخ ْٞ :ا يف ْفطوو أتٗٛاٖوا أّ ٫    :ذيو بإٔ ٜأتٞ اذتهِ َٔ أٌٖ ايصٚز ٜٚطأي٘

٫ ساد١ يٞ فٝٗا، خور يوٞ َٓٗوا َوا اضوتطعت، ٚفوسم        :فإٕ قاٍ  ست٢ أعًِ َسادى

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .795/  > ، ٫بٔ سذسفتض ايبازٟ غسح ؾشٝض ايبدازٟ -50
 .3;47/  6بدا١ٜ اجملتٗد  -51
 .;56/  5يًذؿاف  ،أسهاّ ايكسإٓ، ٚ;:4/  6/  8ادتاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٜٓعس:  -52
 .ص7 :طايٓٛز ...ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ   :٘ يف قٛي -53
 (76;9) سدٜح زقِ ، َع فتض ايبازٟ،ايبدازٟ -54
ٕ    ،679/  5َوع ساغو١ٝ ايدضوٛقٞ    يًودزدٜس،   ،ايػسح ايهب  :ٜٓعس -55  ،ادتواَع ٭سهواّ ايكوسآ

 .::8/6/4يًكسطيب 
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إْٞ أٖٛاٖا فأزقٗا َؤ َوايٞ :وا     :ٚإٕ قاٍ ،فٝعسف إٔ َٔ قبً٘ ايٓػٛش ،بٝين ٚبٝٓٗا
 غ٦ت ٫ٚ تفسم بٝين ٚبٝٓٗا، فٝعًِ أْ٘ يٝظ بٓاغص.

ست٢ ٜتبي هلُوا ايورٟ نوإ ايػوكام      ،١ٚنريو ٜفعٌ اذتهِ َٔ أٌٖ ايصٚد
َٔ قبً٘ ٜأتٝاْ٘ ٜٚبور٫ٕ نوٌ َوا يف ٚضوعُٗا َؤ أدوٌ اٱؾو٬ح بُٝٓٗوا بوايٛعغ          

، ٚاملعٓوو٢ إٕ ٜووسد ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک: ٚايصدووس ٚايٓٗووٞ؛ يكٛيوو٘  
 .(56)اذتهُإ إؾ٬سًا ٜٛفل اهلل بي ايصٚدي

 : التكييف القانوني لمحكمينالمطمب الثاني
ّ بػإٔ ا٭سهاّ ارتاؾ١ بوايصٚاز  2:95( يط١ٓ 21ايكإْٛ ايًٝيب زقِ ) عسض

يف ايفؿٌ ايسابع َٓ٘ تعٝي اذتهُي ٚغسٚطُٗا، سٝوح ٚزد   (57)ٚايط٬م ٚآثسُٖا
( عًوو٢ إٔ ايووصٚدي إذا مل ٜتفكووا عًوو٢ ايطوو٬م ٚزفووع ا٭َووس إىل    47يف املوواد٠ )

 .اسه١ُ املدتؿ١ يتٛيٞ تعٝي سهُي يٲؾ٬ح بي ايصٚدي

ٜػضط يف اذتهُوي إٔ  = ( ع٢ً غسٚط اذتهُي فكايت:48ْٚؿت املاد٠ )
ٜهْٛا زدًي عديي َؤ أٖوٌ ايوصٚدي إٕ أَهؤ، ٚإ٫ فُؤ غ ٖوِ، ٚإٔ ٜهْٛوا        

 .+ممٔ هلِ خ ٠ حباهلُا، ٚقدز٠ ع٢ً اٱؾ٬ح بُٝٓٗا

نُا ْؿت املاد٠ ذاتٗا ع٢ً اٯي١ٝ ايع ٜتِ بٗا تٛيٞ اذتهُي عًُُٗا فكايوت  
 ايفكس٠:يف 

 حيًف اذتهُإ ميًٝٓا أَاّ اسه١ُ ع٢ً إٔ ٜكَٛا :ُٗتُٗا بعدٍ ٚأَا١ْ. .  

حتدد اسه١ُ يًشهُي تازٜذ ايبود٤ ٚاْتٗوا٤ َُٗتُٗوا :وا ٫ جيواٚش غوٗسًا،        .ز 
 ٚختطس اسه١ُ ٚاذتهُي ٚارتؿّٛ بريو.

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 ،433/  ;4 ، املطٝعٞٚته١ًُ اجملُٛع ،4:9/  6/  8يًكسطيب  ،ادتاَع ٭سهاّ ايكسإٓ -56

أٟ إٕ ٜسٜد ايصٚدإ إؾ٬سًا ٚؾدقا فُٝا أخ ا ب٘ اذتهُوي ٜٛفول    ،املساد ب٘ ايصٚدإ :ٚقٌٝ
 .اهلل بُٝٓٗا

نُوا ٚزدت ا٭سهواّ ذاتٗوا     ،7ّ;>4ْٜٛٝوٛ   6املٛافول   ،(49ْػس بادتسٜد٠ ايسمس١ٝ ايعدد ) -57
زبٝوع   54ايؿوادز يف   ،املتعًك١ بايتشهِٝ بي ايصٚدي يف قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ

 .:::إىل  5::يف املٛاد َٔ  ،86ّ>4ْٛفُ  ض١ٓ  ;5ٖو املٛافل  46:6ا٭ٍٚ ض١ٓ 
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يًُشه١ُ إٔ تعطٞ يًشهُي ١ًَٗ أخس٣ َوس٠ ٚاسود٠ ٱْٗوا٤ َُٗتٗوا، فوإٕ مل       .د 
 سٜسُٖا خ٬هلا عٝٓت غ ُٖا.ٜكدَا تك

 :( ٚادبات اذتهُي فكايت49ٚبٝٓت املاد٠ )

ع٢ً اذتهُي إٔ ٜتعسفا أضبا  ايػكام بي ايصٚدي، ٚإٔ ٜبور٫ دٗودُٖا يف    .أ 
ٚعًُٝٗا ايط  يف َُٗتُٗا، ٚيٛ اَتٓوع أسود    ،اٱؾ٬ح بُٝٓٗا بأ١ٜ طسٜك١ ممه١ٓ

 ايصٚدي عٔ سكٛز زتًطُٗا، َت٢ مت إخطازٙ بريو.

اذتهُي يف ساي١ عذصُٖوا عؤ اٱؾو٬ح بوي ايوصٚدي إٔ ٜسفعوا إىل        ع٢ً .  
اسه١ُ َا ٜكسزاْ٘، َع ا٭ضبا  امل٪ٜد٠ يريو، ٚع٢ً اسه١ُ إٔ تفؿوٌ يف  

 ايٓصاع ايكا٥ِ بُٝٓٗا.

2::2( يط١ٓ 33( املعدي١ بايكإْٛ زقِ ):4ْٚؿت املاد٠ )
إذا  :ع٢ً أْو٘  (58)

عذص اذتهُإ ع٢ً اٱؾ٬ح بي ايصٚدي تٛيت اسه١ُ ايفؿٌ يف ايٓوصاع، ٚيف  
فوإذا تعورز عًٝٗوا     ،ٖرٙ اذتاي١ تعكد اسه١ُ دًط١ ضس١ٜ يٲؾ٬ح بوي ايوصٚدي  

ذيو ٚثبت ايكوسز سهُوت بوايتطًٝل، فوإذا نوإ املتطوب  يف ايكوسز ٖوٛ ايوصٚز          
 سهُت اسه١ُ يًصٚد١ بايتعٜٛ  َٚ٪خس ايؿدام.

يو نً٘ َع عدّ اٱخ٬ٍ بواذتكٛم ا٭خوس٣ املضتبو١ عًو٢ ايطو٬م، فوإذا       ٚذ
عذص طاي  ايتفسٜل عٔ إثبات دعٛاٙ، ٚاضتُس ايػكام بوي ايوصٚدي :وا ٜطوتشٌٝ     
 َع٘ دٚاّ ايعػس٠ سهُت اسه١ُ بايتطًٝل َع إضكاط سكٛم طاي  ايتفسٜل.

رٖ  ٬ٜٚسغ إٔ أغً  ا٭سهواّ ايوع تكوُٓتٗا ٖورٙ املوٛاد َؿودزٖا املو       
( ٜفٝوود إٔ اسهُوو١ تتووٛىل تعووٝي 47، نُووا إٔ ظوواٖس ْووـ املوواد٠ )(59)املووايهٞ

اذتهُي :ذسد زفع ايدع٣ٛ إيٝٗا، ٚايٓعس ايؿشٝض ٜكتكٞ إٔ اسهُو١ ٫ تبوادز   
ٚإٔ ٜهٕٛ هلا ذيو بعد إٔ تبورٍ ٚضوعٗا يف    ،بتعٝي اذتهُي :ذسد زفع ايدع٣ٛ

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 ّ.4>>4/  44/  >ايط١ٓ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ  ،(55ايعدد ) ،ادتسٜد٠ ايسمس١ٝ -58
 ،ٚايػوسح ايهوب   ، 8>7شنوٞ ايودٜٔ غوعبإ     ،ا٭سهواّ ايػوسع١ٝ يٮسوٛاٍ ايػدؿو١ٝ     :ٜٓعس -59

 .:67 - 677/  5َع ساغ١ٝ ايدضٛقٞ  ،يًدزدٜس
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 .(60)هُي يًتٛفٝل ٚاٱؾ٬حفإٕ تعرز ذيو عٝٓت س ،ستاٚي١ ا٫ؾ٬ح بُٝٓٗا

أقف إىل ذيو إٔ ايكإْٛ مل حيدد َوا ٖوٛ ايكوسز ايورٟ ميهؤ إٔ ٜعتو        
ٚايورٟ إذا اضوتطاع طايو  ايتطًٝول يًكوسز إثباتو٘ سهوِ يو٘          ،َ زًا يطًو  ايطو٬م  
 .(61)ٚتسى ا٭َس فٝ٘ يًكاقٞ ذتس١ٜ ايتكدٜس ملا ٜعت  قسزًا ،بايط٬م ٚايتعٜٛ 

 الشرعية للصلح بني السوجنيقاصد امل :املبخث الرابع

 : المقاصد العامةالمطمب األول
 ٚتػٌُ اٯتٞ:  

 احلفاظ على اليصل :املقصد األول

يعً٘ َٔ املِٗ إٔ ْٓٛٙ إىل أ١ُٖٝ ايؿوًض بوي ايوصٚدي يف خدَو١ املكؿود      
ا٭ؾًٞ َٔ ايصٚاز ٖٚٛ: اذتفاظ عًو٢ ايٓطوٌ؛ ٚذيوو ٭ٕ ايٓطوٌ ٖوٛ خًفو١ أفوساد        

 ٛ تعطوٌ فطوٛف ٜو٪ٍٚ تعطًٝو٘ إىل اذو٬ٍ ايٓوٛع اٱْطواْٞ         ايٓٛع اٱْطاْٞ ايرٟ يو
، أٚ ايػوو يف ا٫ْتطوا  إيٝو٘ عًو٢ ايتأٜٚوٌ ايجواْٞ ملعٓو٢        (62)ٚاْتكاؾ٘ أٚ اْكساق٘

اْتعاّ أَس ايعا٬٥ت يف ا٭َو١ أضواع سكوازتٗا    =إٕ  :سفغ ايٓطٌ، ٜكٍٛ ابٔ عاغٛز
د ايػسا٥ع ايبػوس١ٜ  فًريو نإ ا٫عتٓا٤ بكبط ْعاّ ايعا١ً٥ َٔ َكؿ ،ٚاْتعاّ داَعتٗا

نًٗا، ٚنإ ذيو َٔ أٍٚ َا ع٢ٓ ب٘ اٱْطإ املدْٞ َٔ إقاَو١ أؾوٍٛ َدٜٓتو٘ بإهلواّ     
 .(63)+إهلٞ زٚعٞ فٝ٘ ا٫ْتطا  َٔ ايػو يف اْتطابٗا

 اإلشهاو يف ترابط اجملتنع :املقصد الثاىي

إٕ تسابط اجملتُع ٚاضتكسازٙ ٜتأثس ضًبًا أٚ إجيابًا :هْٛات٘، ٚايع َٔ أُٖٗوا  
ا٭ضس٠ فبكدز َا تهوٕٛ ا٭ضوس٠ املطوتكس٠ َتفاُٖو١ َتؿواذت١ يف داخًوٗا بكودز َوا         

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .496/  5ضعٝد ادتًٝدٟ  ،زُٖاثاأسهاّ ا٭ضس٠ يف ايصٚاز ٚايط٬م ٚآ -60
ٚحبووح: ، 496/  5ضووعٝد ادتًٝوودٟ  ،زُٖوواثاأسهوواّ ا٭ضووس٠ يف ايووصٚاز ٚايطوو٬م ٚآ :ٜٓعووس -61

بووي قؿووٛز يف اذتهووِ ٚغُووٛض يف   7;/  43ْؿووٛف ايطوو٬م ٚايتطًٝوول يف ايكووإْٛ زقووِ  
 ّ.5343زت١ً ادتاَع١ ا٭مسس١ٜ يط١ٓ  47( َٔ ايعدد 545َؿطف٢ عبدايػين غٝب١ ) ،ايؿٝاغ١

 .:9عبدايط٬ّ ستُد ايعامل  ،ٚتطٛزٙعًِ َكاؾد ايػسٜع١ ْػأت٘ : ٜٓعس -62
 .484ض١َٝ٬ َكاؾد ايػسٜع١ اٱ -63
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 :قواٍ   ،ٜٓعهظ ذيو ع٢ً توسابط اجملتُوع ٜٚهوٕٛ َٴعاٝٓوًا عًو٢ تهاثفو٘ ٚتوآشزٙ       
ٛٶا    تٳسٳ٣ املن٪ٵَآايٳ= ٌق ادترطٳدا، إقذٳا اغٵوتٳهر٢ عٴكٵو ُٳجٳ ِٵ، نر ٚٳتٳعٳاطنفاٗق ِٵ  ٖا ٛٳادِّ ٚٳتٳ ِٵ  ٗق ُا فاٞ تٳسٳاسٴ

َُوو٢  تٳوودٳاعٳ٢ يروو٘ٴ ضٳووا٥اسٴ  ٚٳاذتن ے   ے  ۓ  ۓ   :، ٚقوواٍ (64)+دٳطٳووداٙا باايَطووٗٳسق 

 .ص5 :طايؿف ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷    ﮸

فًِ ٜكتؿس اٖتُاّ ايػسٜع١ بتٓعوِٝ ا٭ضوس٠ ايؿوػ ٠ املهْٛو١ بوي ايوصٚدي       
املٛضوع١  ٚأ٫ٚدُٖا )املطُا٠ با٭ضس٠ اي١ٜٚٛٓ( ٚيهٔ اَتود إىل َوا ٜطو٢ُ ا٭ضوس٠     

ايوع تػووٌُ ا٭قوواز  ٚا٭ؾووٗاز فستبووت ايػوسٜع١ ايع٬قووات ايػووا١ًَ دتُٝووع ٖوورٙ   
 .(65)ا٭طساف

 اصد الخاصة باألسرةالمق :المطمب الثاني
 ٚتػٌُ اٯتٞ:

 حتقيق الصكً واملودة والرمحة :املقصد األول

٫ زٜ  إٔ ايؿًض بي ايصٚدي حيكول َكاؾود ايوصٚاز َؤ ضوهٔ، َٚوٛد٠،       
ٚزمح١، ٚايع َٔ غأْٗا إٔ تٓعهظ إجيابًا ع٢ً اذتٝا٠ ا٭ضوس١ٜ مموا ٜطواعد عًو٢     

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  : عبووواد٠ اهلل، ٚايتعوووإٚ عًٝٗوووا، قووواٍ 

 .ص32 :طايسّٚ ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ

ميجٌ اذتد ا٭د٢ْ َٔ ايكسٚزٜات بُٝٓا متجٌ املٛد٠ )اذتو ( ْٛعوًا   فايطهٔ 
 .(66)َٔ اذتادٝات، ٚتهُٔ ايسمح١ يف ايهُايٝات

 قصد الثاىي: ااحماظةة على الديًامل

ٜٚتذ٢ً ٖرا املكؿد يف إٔ املؿاذت١ بوي ايوصٚدي َؤ غوأْٗا إٔ حتفوغ      
فكسز ايودٜٔ،   :ٚدْٝاِٖايصٚدي َٔ ايكسز ايرٟ قد ٜكع عًِٝٗ فٝفطد عًِٝٗ دِٜٓٗ 
فهٝف إذا ناْوا يف   ،سٝح إٕ ايط٬م َٓٗٞ عٓ٘ باتفام ا٭١َ َع اضتكا١َ ساٍ ايصٚد١

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .(9344سدٜح زقِ ) ، َع فتض ايبازٟ،ايبدازٟ -64
 .487 - 486مجاٍ عط١ٝ  ،ذٛ تفعٌٝ َكاؾد ايػسٜع١ -65
 .484 ، ستُد ايطاٖس بٔ عاغٛزض١َٝ٬َكاؾد ايػسٜع١ اٱ -66
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ٚبُٝٓٗوا َؤ ا٭٫ٚد ٚايعػوس٠ َوا ٜهوٕٛ يف فساقُٗوا َؤ قوسز يف          ،غا١ٜ ا٫تؿاٍ
 .دِٜٓٗ ايػ٤ٞ ايععِٝ

فإٕ ايٛاقوع ٜػوٗد بوإٔ املوسأ٠ ايؿواذت١ تهوٕٛ يف ؾوشب١         :ٚأَا قسز ايدْٝا
 ٜٚهٕٛ بُٝٓٗا َٔ املٛد٠ ٚايسمح١ َا اَوق اهلل   ،ٖٚٞ َتاع٘ ،ا ضٓي نج ٠شٚدٗ

فٝهٕٛ أمل ايفسام أغود عًٝٗوا َؤ املوٛت أسٝاْوًا، ٚأغود َؤ ذٖوا           ،بٗا يف نتاب٘
خؿٛؾًا إٕ نوإ بأسودُٖا ع٬قو١ َوع ؾواسب٘، أٚ       ،املاٍ ٚأغد َٔ فسام ا٭ٚطإ

ثِ ٜفكٞ ذيو إىل ايكطٝعو١ بوي    ،نإ بُٝٓٗا أطفاٍ ٜكٝعٕٛ بايفسام ٜٚفطد ساهلِ
 .(67)بٗا أقازبُٗا ٚٚقٛع ايػس؛ ملا شايت ْع١ُ املؿاٖس٠ ايع اَق اهلل 

 حصً تربية األوالد :املقصد الثالث

ايصٚدإ ايكادزٕا ع٢ً سٌ َػانًُٗا ٚختطٞ ايعكبات ايع ٜتعسقإ هلوا ٫  
ٖورا ٜوٓعهظ عًو٢    غو أُْٗا شٚدإ ْادشإ يف قٝاد٠ ضف١ٓٝ ا٭ضس٠، ٚبايتايٞ فإٕ 

تسبٝتُٗا ٭٫ٚدُٖا، فا٫بٔ ايرٟ ٜعٝؼ بي أبوٜٛٔ ٜسعٝاْو٘ ٜٚودٜسإ غو٪ٕٚ سٝاتو٘      
ۈ  ۈ  : ختتًف سايت٘ غايبًا عٔ َٔ فكد نٓف ا٭بو٠ٛ ٚسٓوإ ا٭ََٛو١، قواٍ     

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  

ٍ ص7 :طايتشسِٜ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ِ = :سضوٍٛ  اي ، ٚيكوٛ زاع ٚنًهوِ   نًهو
ٚايسدوٌ زاع يف أًٖو٘ ٖٚوٛ     ،اٱَواّ زاع َٚطو٪ٍٚ عؤ زعٝتو٘     ،َط٪ٍٚ عٔ زعٝتو٘ 
ٚارتوادّ   ،ٚاملسأ٠ زاع١ٝ يف بٝوت شٚدٗوا َٚطو٪ٚي١ عؤ زعٝتٗوا      ،َط٪ٍٚ عٔ زعٝت٘

 .(68)+زاع يف َاٍ ضٝدٙ َٚط٪ٍٚ عٔ زعٝت٘

و١       يريو فإٕ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ اٖتُت ببٝوإ َطو٪ٚي١ٝ ز  ا٭ضوس٠ َٓور بدٜا
تهٜٛٓٗووا باختٝوواز ذات ايوودٜٔ، ٚبتعًووِٝ شٚدتوو٘ ٚأ٫ٚدٙ غوو٪ٕٚ ايعكٝوود٠، ٚايعبوواد٠،   

ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴﮵  ﮶   ٚا٭خ٬م، ٚأدصيت ايجٛا  ملٔ قاّ بٗرا ايٛادو  

 .(69) ص243 :طط٘ ﮷  ﮸﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .7:8ٜٛضف ايبدزٟ  ،َكاؾد ايػسٜع١ عٓد ابٔ ت١ُٝٝ -67
 .(86;) سدٜح زقِ ، َع فتض ايبازٟ،ايبدازٟ -68
 .486مجاٍ عط١ٝ  ،ذٛ تفعٌٝ َكاؾد ايػسٜع١ :ٜٓعس -69



 أمحد عثمان اجملدوبد. 

   السنة  32العدد 
006 

 اخلامتة

 :حبُد اهلل ٚتٛفٝك٘ فإْٞ أخًـ يف ايبشح إىل ايٓتا٥ر اٯت١ٝ

ايصٚدي ي٘ أضبا ، ٚع٬َات، ٜأتٞ ع٢ً إثسٖا ايعو٬ز بأْٛاعو٘،    إٔ ايؿًض بي .2
 ٫ٚبد َٔ إدزانٗا َٔ قبٌ ايصٚز، أٚ اذتهُي، أٚ ايكاقٞ.

قس  ايوصٚز يصٚدتو٘ ثابوت بوايكسإٓ ٚايطو١ٓ، ٖٚوٛ أسود ٚضوا٥ٌ أٚ َساسوٌ           .3
ايع٬ز بعد ايٛعغ ٚاهلذوس، ٫ٚ جيوٛش ٭سود إْهوازٙ، ٚيهؤ ايفٗوِ ٜهوٕٛ يف        

١، ٚاملكؿد ا٭مس٢ ايورٟ ٜسجتو٢ َٓو٘، فٗوٛ َػوسٚع يًتٓبٝو٘،       ايٛض١ًٝ، ٚايهٝفٝ
ٚايتأدٜ ، ٚيٝظ ع٢ً إط٬ق٘ نُا ٜتُٗٓا ا٭عدا٤، َٔ َطتػسقي ٚغ ٖوِ ممؤ   
ٜطاٜسِْٚٗ يف ٖٛاِٖ، ٜٚصعُٕٛ أِْٗ ٜودافعٕٛ عؤ ايودٜٔ اٱضو٬َٞ، فٝٓفوٕٛ      

 ٚزٚد ايكس  بايه١ًٝ، بدٍ إثبات٘ ثِ تٛدٝٗ٘.

ٞ، ايرٟ ٜككٞ با٭سهاّ ايػوسع١ٝ املطوتكا٠ َؤ    ٫بد َٔ ٚدٛد ايكاقٞ ايػسع .4
ايهتا  ٚايط١ٓ ٚايفٗوِ ايؿوشٝض، ٚيو٘ أًٖٝو١ ا٫دتٗواد يف قو٤ٛ ذيوو؛ ٚذيوو         

 يكؿٛز ايكٛاْي يف نج  َٔ ا٭سٝإ عٔ َساد ايػسع.

نػفت ايدزاض١ ع٢ً إٔ ايؿًض بي ايصٚدي حيكل املكاؾد ايعا١َ، ٚايع َٓٗوا   .5
ٱْطاْٞ، نُا حيكل تسابط اجملتُوع ٚمتاضوه٘،   اسافع١ ع٢ً ايٓطٌ، أٚ ايٓٛع ا

ٖٚٛ حيل املكاؾد ارتاؾو١ أٜكوًا، ضوٛا٤ يًوصٚدي، أٚ يٮضوس٠ َؤ اسبو١،        
 ٚاملٛد٠، ٚايطهٔ.
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 املصادر واملراجع

 ايكسإٓ ايهسِٜ.

 .داز ادتٌٝ، ب ٚت ،٭بٞ بهس بٔ ايعسبٞ حتكٝل ع٢ً ايبذاٟٚ ،أسهاّ ايكسإٓ .2

 .5ّ::2 ،ط: ا٭ٚىل ،داز ايهت  ايع١ًُٝ ،٭بٞ بهس ادتؿاف ،أسهاّ ايكسإٓ .3
ٕ    ،ا٭سهاّ ايػسع١ٝ يٮسٛاٍ ايػدؿو١ٝ  .4 َٓػوٛزات داَعو١    ،شنوٞ ايودٜٔ غوعبا

 .قازْٜٛظ

يًكاقٞ عبودايٖٛا  ايبػودادٟ، ختوسٜر     ،اٱغساف ع٢ً ْهت َٚطا٥ٌ ارت٬ف .5
 ّ.:::2، و2531ٖاذتبٝ  بٔ طاٖس، داز ابٔ سصّ، ط: ا٭ٚىل، 

سُود بؤ زغود     ،تؿود ٚبٗاَػو٘ ايطوبٌٝ املسغود    بدا١ٜ اجملتٗود ْٚٗاٜو١ املك   .6
ٖووو، 2538)اذتفٝوود( غووسح ٚحتكٝوول عبوود اهلل ايعبووادٟ، داز ايطوو٬ّ، ط: ايجايجوو١ 

3117.ّ 

 داز ايػاّ ب ٚت، ط: ايجا١ْٝ. ،سُد ايكسطيب ،ادتاَع ٭سهاّ ايكسإٓ .7

اذتدٚد سُد بٔ عسف١ َع غسح ستُد ايسؾاع، حتكٝل ستُد أبٛ ا٭دفوإ،   .8
 .4ّ::2املعُٛزٟ، داز ايػس  اٱض٬َٞ، ط: ا٭ٚىل، ٚايطاٖس 

 داز ايبٝإ ايعسبٞ. ،سُد ايؿابْٛٞ ،زٚا٥ع ايبٝإ يف تفط  آٟ ايكسإٓ .9

ستُود ايؿوٓعاْٞ، حتكٝول ستُود سو٬م، داز ابؤ ادتوٛشٟ، ط:         ،ضبٌ ايطو٬ّ  .:
 .و2539ٖ ،ايجا١َٓ

 .9ّ::2 - وٖ:252 ،داز ابٔ سصّ ،ضٓٔ أبٞ داٚد .21

ٞ   ايػسح ايهب  ٭مح .22 داز إسٝوا٤ ايهتو     ،د ايدزدٜس َع ساغو١ٝ ستُود ايدضوٛق
 .ايعسب١ٝ

ايؿشاح إمساعٌٝ ادتوٖٛسٟ، حتكٝول أمحود عطواز، داز ايعًوِ ي٬ًُٜوي، ط:        .23
 ّ.2:67، و2487ٖا٭ٚىل، 

، وٖو 2535ؾشٝض ايبدازٟ َع فتض ايبازٟ ٫بٔ سذس ايعطك٬ْٞ، داز اذتودٜح   .24
3115.ّ 

ايٝشؿويب، حتكٝول: حيوٞ     ؾشٝض َطًِ َع إنُواٍ املعًوِ، يًكاقوٞ عٝواض     .25
 .3115ّ، و2536ٖإمساعٌٝ، داز ايٛفا٤، ط: ايجا١ْٝ، 
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َٓػوٛزات داَعو١    ،عبدايطو٬ّ ايػوسٜف   ،عًِ َكاؾد ايػسٜع١ ْػوأت٘ ٚتطوٛزٙ   .26
 .قازْٜٛظ

سُود بؤ َٓعوٛز، حتكٝول: عواَس سٝودز، ٚآخوس، داز ايهتو           ،يطإ ايعوس   .27
 .3116ّ، و2537ٖايع١ًُٝ، ط: ا٭ٚىل، 

 .ّ 3114 ،داز عامل ايهت  ،اجملُٛع يًٟٓٛٚ َع ته١ًُ ستُد املطٝعٞ .28
٭محد بٔ ت١ُٝٝ، حتكٝل: عاَس ادتصاز، داز ايٛفا٤، ط: ايجاْٝو١،   ،زتُٛع١ ايفتاٟٚ .29

 .3112ّ، و2532ٖ
 داز ايفك١ًٝ. ،ستُٛد عبدايسمحٔ ،َعذِ املؿطًشات ٚا٭يفاظ ايفك١ٝٗ .:2

 .داز ايفهس ،دض٫ٞبين قدا١َ املك ،املػين َع ايػسح ايهب  .31

يٲَاّ َايو بٔ أْظ، بسٚا١ٜ حيٞ بٔ حيوٞ ايًٝجوٞ، املهتبو١ ايعؿوس١ٜ      ،املٛطأ .32
 .3111ّ، و2532ٖط: ا٭ٚىل 

 .َ٪ضط١ ايسضاي١ ْاغسٕٚ ،شٜاد امحٝدإ ،َكاؾد ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ .33

داز ايطو٬ّ، ط: ا٭ٚىل،   ،ستُد ايطواٖس بؤ عاغوٛز    ،َكاؾد ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ .34
 .3116ّ، و2537ٖ

 .داز ايٓفا٥ظ ،ٜٛضف ايبدٟٚ ،َكاؾد ايػسٜع١ عٓد ابٔ ت١ُٝٝ .35

 .داز ايفهس دَػل ،مجاٍ ايدٜٔ عط١ٝ ،ذٛ تفعٌٝ َكاؾد ايػسٜع١ .36



 

 

 


