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الشخصية األحوال في الجزئية الشريعة مقاصد

 المقدمة

 حمةر  المبعوث على والسالم والصالة أفعاله، كل في الِحكم اعتبر الذي هلل الحمد
 وعلى ،أحكام من عنه صدر ما كل في المقاصد راعى الذي األمين محمد للعالمين

 : بعد أما ،اجتهاداتهم في الشارع مقاصد عن يغفلون ال الذين وصحبه آله

 بها نأل األعمال، أفضل من بذلك واالشتغال التشريع، سر هي الشريعة مقاصد فإن
 في شارعال قصدها التي المصالح على يوقف وبها الشرعية، األحكام استنباط يعرف
 بـاألحوال قتتعل التي المقاصد بعض أبين أن األوراق هذه في أردت وقد ونواهيه أوامره

 اإلشارة لكنو  البسط وال االستقراء هو القصد وليس مجمال( يتبعه وما النكاح) الشخصية
 .البحث لطبيعة ممكن غير االستيفاء ألن أهمها إلى

:اختياره وأسباب الموضوع أهمية

 تضمنهت ما لمعرفة إليه يحتاج مما وهو الجزئية بالمقاصد يهتم الموضوع هذا كون
 .وِحكم ومصالح أسرار من الشارع ونواهي أوامر

 للفطر موافقةال المقّررة الضوابط وفق العالم مشكالت حلّ  على يتعّرف العلم هذا بدراسة
 .الصحيحة والعقول السليمة

 يتعلق فيما السيما المقاصدية، الدراسات من مزيد إلى اإلسالمية المكتبة حاجة
 .فراغا تسد أو جديدا تضيف الدراسة هذه ولعل الجزئية، بالمقاصد

 النكاح ةفضرور  الشخصية األحوال في تدور الناس إليها يحتاج التي أحكام أكثر كون
 .بمكان األهمية من مقاصدها معرفة فصار وطرهم لقضاء حاصلة
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 :البحث خطة

 .وفهارس وخاتمة مباحث ثمانيةو  مقدمة وتتضمن

 .البحث في ومنهجي الموضوع اختيار أسباب تتضمن: المقدمة

 .النكاح مقاصد: األول المبحث

 .التعدد مشروعية مقاصد: الثاني المبحث

.النكاح في أربع من أكثر على الزيادة جواز عدم مقاصد: لثالثا المبحث

 .ثالثا الثيب وعند البكر عند سبعا اإلقامة مقاصد: الرابع المبحث

 .الطالق مقاصد: الخامس المبحث

 .الطالق على اإلشهاد مقاصد: السادس المبحث

 .الطالق في المتعة مقاصد: السابع المبحث

 .والعدة االستبراء مقاصد: الثامن المبحث

 .النتائج أهم ذكر وفيها: الخاتمة

 :البحث منهج

 .فهمه على تعين مطلب كل في مقدمة وضع -

 .مطلب كل بمقاصد يتعلق مما عليه الوقوف من تيسر ما جمع -

.يالعثمان بالرسم وكتابتها وأرقامها سورها بذكر الكريم للقرآن اآليات عزو -

 .درجتها يبين علميا تخريجا وتخريجها مصادرها إلى األحاديث عزو -

 .األصيلة مصادرها إلى وتلك هذه بعزو العلماء وأقوال النصوص توثيق -

.فهارس بوضع البحث خدمة -
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 األول المبحث

(النكاح مقاصد)

 يترتب مال عليه؛ وحث ورضيه شرعا، وأباحه قدرا بالنكاح عباده على الباري منّ  لقد
 األسرة بناءل األساسية الطريقة وهو ،النعم أكبر من فالنكاح الكثيرة المصالح من عليه

 في يكن مل النسل عدم فلو ،اهلل عبودية يحقق إنسان لوجود المثلى والطريقة ،المسلمة
 :يتضمنها التي المحاسن هذه ذكر يلي وفيما (1)بقاء العادة

 .أمره وامتثال تعالى اهلل إلى التقرب -

عفاف الحرام عن البصر غض - .والزوجة الزوج فرج وا 

 .لعبادته والتفرغ العبد، على اهلل لنعم التذكر -

، وئامو  وعافية خير في واجتماعهم، ودنياهما دينهما مصالح على الزوجين تعاون -
 وغض ج،الفر  تحصين: وفيه، ورسوله به اهلل أمر فقد: النكاح وأما: "السعدي يقول

 أهله لىع أنفق إذا العبد فإن واألوالد؛ الزوجة على واإلنفاق النسل، وتحصيل البصر،
 ملبوًسا أو ًبامشرو  أو مأكوالً  كانت سواء اهلل، عند وحسنات أجرًا، له كانت يحتسبها نفقة
 نوافل نم أفضل وهو، جارية وحسنات للعبد، خير كله، كلها الحوائج في مستعمالً  أو

 الزوجين تعاونو  لعبادته، والتفرغ العبد، على اهلل لنعم التذكر: وفيه، القاصرة العبادات
.(2)ودنياهما دينهما مصالح على

.(3)الكريمة اإلنسان الحياة إلى البهيمية الحياة عن اإلنسان ببني الترفع -

.313:ص اإلسالم محاسن في المختصرة والدرة ،283: ص المنان اللطيف تيسير (1)
.بعدها وما 101: ص األخيار عيون وقرة األبرار قلوب بهجة (2)
.323:ص الفقهي الملخص (3)
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 .(1)الرفيع والنسب الحسب وأساسه ،وشرفهم األوالد نجابة -

 أفراد كثارإ وكذلك اإلنساني، النوع وبقاء الكون إعمار بغرض وتكثيره؛ النسل حفظ -
 رهوبةم تكون حتى والكوني الحياتي الوجود في وتمكينها وتقويتها المسلمة األمة

 األرض، يف ستخالفاإل رسالة تؤدي وحتى والتأثير، األثر فاعلة الذات، عزيزة الجانب،
 رغبوت واإلنجاب، الزواج على تحث الشرعية األدلة جاءت لذلك، الناس على والشهادة

 وتحظر لك،ذ شابه ما أو العار أو الفقر بسبب والبنات األوالد قتل وتحرم التناسل، في
 الهالك أو الموت من األم على ُيخشى كأن القصوى، الضرورات عند إال اإلجهاض
 على مقدمة األصل على المحافظة ألن إجهاضه؛ فيباح الجنين، خطر بسبب المحقق

 .(2)الفرع على المحافظة

 .(3)ورعايتهم واألوالد الزوجة على اإلنفاق -

 األخالق حسن هذا وعمدة الحياة، في والسرور الفرج إحصان به ويقصد: "السعدي يقول
 لحسبا وأساسه وشرفهم، األوالد نجابة به ويقصد الباطنة، الخالئق وحسن الظاهرة
 بصيرة ىعل ليكون يخطبها، لمن بالنظر أمر بل الشارع، أباح ولهذا الرفيع، والنسب

 .(4)"أمره من

 من يرةبص على ليكون ،يخطبها لمن بالنظر الشارع أمر ولهذا ،الحياة في السرور -
 .(5)أمره

 وال ،بزوجته بعل يختص أن النكاح إحالل في األظهر الغرض فإن األنساب، حفظ -
 .(6)"األنساب اختالط إلى ذلك فيؤدي امرأة، على ناكحان يزدحم

                                                      
 .284: ص المنان اللطيف تيسير (1)
 .173:ص للخادمي الشرعية المقاصد علم (2)
 .بعدها وما 101: ص األخيار عيون وقرة األبرار قلوب بهجة (3)
 .283: ص المنان اللطيف تيسير (4)
 المصدر السابق. (5)
 .514:ص األمم غياث (6)
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 يصرف وفه الزنا، فاحشة من الزوجين لتحصين شرع فالنكاح الزنا، من التحصين -
 .(1)المشروع بالطريق الجنسية الشهوة

 البر لىع والتعاون التآلف وتحقيق الزوجين، بين والرحمة والمودة السكن تحقيق -
 هلل انقيادهماو  عبادتهما في الكبير األثر له يكون مما بالمعروف، العشرة ودوام والتقوى
صالحه األرض إعمار وفي تعالى،  ولم ،لها وممراً  لآلخرة مزرعة وجعلها وتجميلها اوا 

 لدينيةا االعتبارات بحسب ملحوظ بتفاوت– الدولية المجموعة تعانيه ما خفيفاً  يعد
 لوالتقتي العنف ومزاولة المخدرات، وتعاطي الجنسي، الشذوذ آثار من –األخالقية
 دورها شوتهمي األسرة، لتفكك الغالب في حتمية نتيجة هو مما ذلك وغير والترويع،
 أخي كل بّيّنا نكون ذلك كل بعد فلعل ،عامة بصورة والحضاري والوجداني التربوي
 ناءب في ملحوظ وتأثير فعال، دور من الصالحة الُمسلمة لألسرة ما والقارئ الدارس
 تيال األمة وهو أال المفقود، والمقصد المنشود األمل وتحقيق والمجتمعات، األجيال
سعادها إلصالحها للناس أخرجت  ُأمَّة   ي ر  خ   ُكنُتم  : ﴿تعالى قال ،والمعاد المعاش في وا 
ت   ِرج  ن   ِبال م ع ُروفِ  ت أ ُمُرون   ِللنَّاسِ  ُأخ  ت ن ه و  ِمُنون   ال ُمنك رِ  ع نِ  و  ُتؤ  ل و   ِباللَّهِ  و   أ ه لُ  آم ن   و 
ي ًرا ل ك ان   ال ِكت ابِ  ن ُهمُ  لَُّهم خ  ِمُنون   مِّ ث ُرُهمُ  ال ُمؤ   .(2)﴾ال ف اِسُقون   و أ ك 

يجاد المسلمة األسرة بناء -  لمسلمةا األسرة بناء النكاح مقاصد من: الصالح المجتمع وا 
 بأحكامه وتعمل ربها تطيع التي والفروع، األصل ومن الشرعيين الزوجين من المكونة

، القائدةو  المسلمة األمة وبناء الصالح، اإلسالمي المجتمع بناء في وتسهم وتعاليمه،
 سببب للناس، أخرجت أمة خير لتكون تعالى اهلل اختارها قد المسلمة األمة أن ومعلوم
 برسالة اموالقي الصالح، العمل وأداء باهلل، واإليمان المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر

 لمجتمعاتا ببناء إال تتحقق لن األمة وهذه ،وأبعادها ومجاالتها صورها بكل االستخالف
، خاصياتهاو  وتقاليدها ودولها وقاراتها وألوانها أعراقها اختالف على اإلسالمية والشعوب

                                                      
 .2/536 الفقه أصول في البرهان (1)
 .180: ص الشرعية المقاصد علم، 110: عمران آل سورة (2)
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 الحةالص المسلمة األسرة وبناء إيجاد على متوقف والشعوب المجتمعات تلك وبناء
 فتكون، لرشيدا وتعاملها المطلوب وتدينها الصحيحة بعقيدتها العارفة المستقيمة المتزنة

 على احهاونج وجودها متوقف بأسرها المسلمة األمة أن والبديهية، المستخلصة نتيجةال
 .والمجتهدة والناهضة الناجحة األسرة

 عالقواط عليه دلت شرعي ومقصد الكبرى، أهميته له مطلب المسلمة األسرة إن
 ال وما ،وقوتها وتقدمها ووحدتها األمة وجود طريق وهو المختلفة، والقرائن والظواهر

 سلمةالم األسرة أهمية وأعداؤها األمة خصوم أدرك ولقد ،واجب فهو به إال الواجب يتم
 يعملون حوافرا الناس، على والشهادة السيادة تحقيق في وشأنها العام، الحضاري ودورها
ضعافها، وتشتيتها تحجيمها ألجل شتى بوسائل  ألسرةا من كثيراً  أن والسيما وا 

 فككالت وتشهد عليها، تحسد ال أخالقية أوضاعاً  تعيش المسلمة غير والمجتمعات
 مفزع شكلب والنظامي القانوني والتهارج القيمي، والتسيب األخالقية، والميوعة األسري،
 لحصنا المسلمة األسرة تدمير على وحرصهم ومكرهم غيظهم في هذا زاد وقد، وخطير
 .(1)وتمكينها وقوتها األمة لسالمة الحصين

 ضمنمت المقصد هذا لعل: الخلقية واآلفات الجنسية األمراض من المجتمع تطهير -
 القوية مةواأل اإلسالمي، والمجتمع المسلمة، األسرة ببناء المتعلق السابق، المقصد في

 لجنسيةا واألمراض العيوب من والسالمة والباطن، الظاهر طهارة على المرتكزة والرائدة،
 هذا أفردنا أننا غير ،وأكثرها األحيان أغلب وفي عام، بشكل والحضارية والخلقية
 من كثير يوف الحالي العصر في والسيما وخطورته، ألهميته والبيان بالذكر المقصد

 القانونية واألزمات المشكالت من يحصى ال ما شهدت التي والدول المجتمعات
 ،(اإليدز ن،السيال الزهري،) الخطيرة الجنسية األمراض بسبب واالجتماعية؛ والسياسية

                                                      
 .180: ص الشرعية المقاصد علم (1)
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 لعام،ا االجتماعي التحلل إلى أدت التي والقيمية الُخلقية واآلفات العاهات وبسبب
 .(1)الملحوظ األسري والتَّس يُّب

 هيو  المفاسد أعظم من الزنا مفسدة كانت ولما: -اهلل رحمه- القيم ابن اإلمام يقول
 ات،الحرم وصيانة الفروج، وحماية األنساب، حفظ في العالم نظام لمصلحة منافية
 احبه،ص امرأة منهم كل إفساد من الناس، بين والبغضاء العداوة أعظم يوقع ما وتوقي
 قرنها ولذا ،اإلثم في القتل مفسدة تلي كانت العالم، خراب وبذلك وأمه، وأخته، وبنته،

 الكفيل هي حالصحي الشرعي فالزواج سنته في اهلل ورسول الكريم القرآن في به اهلل
 كالمهال من النفس حفظ وتحقيق األخطار، هذه كل من المجتمع صون في الوحيد

 الشريعة وضعت التي الضرورية المقاصد من النفس حفظ أن ومعلوم، والمخاطر
 .(2)لحفظها

رواء بإشباع الوطر، قضاء -  قطعو  بالتَّرهُّب يأت لم فاإلسالم الجنسية، الغريزة وا 
نَّما الشهوة،  أعلى إلى ،حيوانية غريزة مجرد من بها والسُّمو وتوجيهها بتهذيبها جاء وا 
وجين بين المودَّة درجات  سكنتو  االضطراب، من هدأ غريزته اإلنسان أشبع فإذا ،الزَّ
ذاو  اهلل، أحلَّه ما إلى واطمأنَّ  الحرام، إلى التَّطلُّع عن وكفَّ  الصراع، من نفسه  لم ا 

 الطريق هو كاحفالن ،والسوء الشر إلى نفسه ونزعته واالضطراب، القلق انتابه يشبعها
 النسل عدم لوف أهميته، على دليل وذلك اإلنساني، النوع إلبقاء اهلل رضيه الذي الوحيد

 .بقاء العادة في يكن لم

 

                                                      
 .182: ص الشرعية المقاصد علم (1)
 .105 ص الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب (2)
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الثاني المبحث  

 التعدد مشروعية مقاصد

 

 من له دب ال بل عبثا، بشيء يأمر فال لحكمته، تابعة أحكامه، وكذلك اهلل أفعال إن
 فدين الحكمة، عن مجردا شيئا لعباده يشرع لم وكذلك نعرفها، لم أم عرفناها، حكمة،
 هللا شرع وقد والفالح، والصالح العقل ودين الفطرة، ودين الحكمة دين هو اإلسالم
 :قسمين إلى تقسيمها يمكن عدة، لمصالح التعدد

 :فمنها الزوجة، أو الزوج إلى العائدة المصالح: أوال

 المرأة نأ وذلك واالنهيار، التفكك من لها وحماية الواحدة لألسرة حفظا التعدد في أن -
 وقفيع منه، يقلل أو اإلنجاب من يمنع مرضاً  مريضة أو عقيماً  تكون قد( الزوجة)

 اإلنجاب، في الرغبة طبيعته من فإن الزواج، مقاصد من عظيم مقصد الزوج على حينئذ
 :مرين أحد من البد المشكلة هذه ولحل

 .المعروفة عواقبه له وهذا الطالق،: أولهما

 على ظاً حفا األولى، هو هذا أن وال شك أخرى، ويتزوج تلك زوجته يبقي أن: ثانيهما
 . (1)زوج بال البقاء من األولى

 حين ينالزوج بين والشقاق الخالف مشكلة األوقات من كثير في يحل التعدد أن كما -
 ألقوىا الخالف كان إذا خاصة، الزوجة تبقى أن األمثل الحل يكون فقد الصلح، يتعذر
 .(2)التعدد في حقه يستخدم وحينئذ الزوج جانب من

                                                      
 .31: ص والسنة الكتاب ضوء في التعدد أحكام (1)
 .32المصدر السابق: ص (2)
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 وفيه بواحدة فييكت فال للنساء، توقانه ويشتد رغبته، تقوى حين للرجل إعفاف فيه -
 .(1)يعدد أن له شرع فحينئذ العدل، على قدرة

 الفتن هفي كثرت الذي الوقت هذا في وبخاصة الرذيلة في الوقوع من المرأة صيانة -
 لفتنة،ل التعرض من لها خير ثالثة أو ثانية تكون أن للمرأة فخير البالء، فيه وعم
 .(2)شرها والمسلمين اهلل وقانا

 يتيسر ال وهذا بيتها، وتنظيف القرآن، وقراءة العلم لطلب نوبتها غير في المرأة تفرغ -
 .(3)المعدد غير الزوج ذات للمرأة-غالبا –

 ظاهرة لفتياتا بين العنوسة مشكلة أصبحت فقد والمطلقات، العوانس لمشكلة حل فيه -
 وفي له،ك العالم منها يئن مشكلة وهي اليقين، الخبر: اإلحصاء مكاتب وعند للعيان،

 مسخ: البيوت أحد في يوجد أن األمر بلغ حتى الكثير الشيء ذلك من البالد هذه
 ليس ةكثير  أسباب الداء ولهذا ،واألربعين الخامسة إلى الثالثين من أعمارهن عوانس

 من لكثير ،ناجعا وداء ظاهراً  حال التعدد في أن نعلم أن يهمنا لكن ،ذكرها مقام هذا
 قالتو  ،واألربعين الخامسة بلغت وقد العانسات إحدى صرحت وقد ،العنوسة ضحايا
ن ،تالمطلقا في يقال العوانس في يقال وما ،(زوج نصف ولو أعطوني: )فيها بملء  وا 
 .(4)الغالب في( العانس) البكر من التعدد إلى ميال أكثر المطلقة كانت

 إلى اسةم حاجته فتكون مصالحه، وراء والتنقالت األسفار كثير هو من الناس من -
 إال البيت في تمكث ال موظفة، الزوجة تكون ربما المقابل وفي غربته، في يؤنسه من

 الرجلو  للطبيبات، بالنسبة موجود وهذا أخرى، مرة العمل إلى للذهاب تستعد ريثما

                                                      
 .33: ص والسنة الكتاب ضوء في التعدد أحكام (1)
 .32المصدر السابق: ص (2)
 .32المصدر السابق: ص (3)
 .31المصدر السابق: ص (4)
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 بعض هذهف بأخرى، يتزوج أن إلى فيحتاج وحشته، وتزيل رغبته تؤنس من إلى بحاجة
 .(1)والزوجات باألزواج المتعلقة والمصالح الفوائد

ما ا،لشيخوخته إما بزوجته، معه يكتفي ال ما الجنسية، القوة من عنده يكون قد -  وا 
 والنفاس حملوال الحيض أيام وهي– الجنسية للمعاشرة فيها تصلح ال التي األيام لكثرة

 وه ما على يصبر أن واألحسن األولى نجد الحالة هذه وفي –أشبهها وما والمرض
 تفعل كما رهوننك الواقع عن أعيننا أنغمض يفعل؟ فماذا صبر له يكن لم إذا: ولكن فيه،

 فيو  المحرم؟ الجنسي االتصال له نبيح نعالجه؟، وبماذا عالجه؟ نحاول أم النعامة
 فيه ما داع أطفالها، وحقوق لحقوقها وضياع بها، اتصل التي الثانية للمرأة إيذاء ذلك
 يهف تصان شرعياً  زواجاً  منها الزواج له نبيح أم واألخالق؟ الدين لقواعد منافاة من

 مبادئ لتتدخ هنا معه؟ الشرعي بنسبهم وألوالدهم بحقوقها، لها ويعترف كرامتها،
 .(2)األولى على الثانية الحالة تفضيل في تتردد فال والحقوق األخالق

 في وهو إال منهن، الواحدة نوبة تأتي ال إذ ونسائه، الزوج بين والمحبة األلفة زيادة -
 .(3)له اشتياق في كذلك وهي المرأته، شوق

 :بأسره والمجتمع كلها األمة على تعود التي وهي ،العامة المصالح: ثانياً 

 شرعي مقصد الحاجة وهذه أعدادها، كثرة إلى بحاجة األمة فإن: األمة عدد تكثير -
 ودالود تزوجوا: "والسالم الصالة عليه كقوله حديث ما غير في الرسول عليه حث

 في المسلمين زعماء أحد المصلحة هذه الحظ وقد ،(4)"األمم بكم مكاثر فإني الولود

                                                      
 .31: ص والسنة الكتاب ضوء في التعدد أحكام (1)
 .بعدها وما 70: ص السباعي مصطفى. د والقانون الفقه بين المرأة (2)
 .32: ص والسنة الكتاب ضوء في التعدد أحكام (3)
 وصححه ،4028:رقم حديث التبتل، عن نهى أجلها من التي العلة ذكر باب النكاح، كتاب في صحيحه في حبان ابن أخرجه (4)

 .32: ص والسنة الكتاب ضوء في التعدد أحكام، 3/338: انظر االرنؤوط، شعيب
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 فحثهم ن،دينيي والال النصارى عدد ليفوق المسلمين عدد يزداد أن أراد عندما( نيجيريا)
 .(1)ةكثير  أضعافا عددهم فتضاعف فيه، راغبون الحال بطبيعة وهم التعدد على

( زواج الب امرأة) العبء إلقاء تطبيقه في إن إذا، والعدل الرحمة على يشتمل التعدد -
 جالالر  عدد نسبة تفوق النساء عدد نسبة أن علمنا إذا وبخاصة المجتمع، كاهل عن
 الحروب،و  اآلفات من الذكور له يتعرض لما إما: ذلك وسبب ،المجتمعات من كثير في
ما  الحديث في نبينا عنه أخبر وقد ،ملموس مشاهد وهذا اإلناث، من المواليد لكثرة وا 
 أشراط من: "يقول  اهلل رسول سمعت: قال عنه تعالى اهلل رضي مالك بن أنس عن

 حتى لالرجا ويقل النساء وتكثر الزنا، ويظهر الجهل ويظهر العلم، يقل أن: الساعة
 من كثير في ذلك على تدل واإلحصاءات ،(2)"الواحد القيم امرأة لخمسين يكون
 .(3)البلدان

 النكاح أن وذلك وأسره، المجتمع أفراد بين والصالت للروابط توثيقاً  التعدد في أن -
ي نِ  م ر ج   الَِّذي و ُهو   ﴿:تعالى فقال للنسب قسيما تعالى اهلل جعله أصله في ر   ه ذ ا ال ب ح 

اج   ِمل ح   و ه ذ ا ُفر ات   ع ذ ب   ع ل   ُأج  ز ًخا ب ي ن ُهم ا و ج  ًرا ب ر  ُجوًرا و ِحج   النكاح كان فإذا ،(4)﴾ مَّح 
 .(5)المسلمين رأس بين وتوثيق ،ربط زيادة وتعدده النكاح كثرة في فإن كذلك، أصله في

 .التعدد أجلها من شرع التي والغايات والحكم المصالح بعض هذه

 

 

 
                                                      

 (.208/ص) محمد الحاج لألمين( الزواج أحكام: )وانظر تعالى، اهلل رحمه أبلو احمد: هو (1)
 .1/43، 81:رقم الجهل، حديث وظهور العلم رفع باب العلم، كتاب صحيحه في البخاري أخرجه (2)
 .208: ص للعطار الزوجات تعدد (3)
 .54: الفرقان سورة (4)
 67: ص السباعي مصطفى. د الفقه والقانون بين والمرأة( 31/ص) العتيبي إلحسان الزوجات وتعدد( 27/ص) عثيمين البن الزواج (5)

 .بعدها وما
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 الثالث المبحث

 النكاح في أربع من أكثر على الزيادة جواز عدم مقاصد

 بين دلبالع نفسه من وثق إذا زوجات، أربع إلى زوجة من أكثر يتزوج أن للرجل يجوز
 وجات،ز  أربع من أكثر عصمته في يجمع أن عليه يحرم لكن الجور، من وأمن زوجاته،
 .واإلجماع والسنة الكتاب: ذلك على والدليل

ن   ﴿:تعالى فقوله: الكتاب أما - ا انِكُحوا  ف   ال ي ت ام ى ِفي تُق ِسُطوا   أ الَّ  ِخف ُتم   و اِ   ل ُكم ط اب   م 
ُثالث   م ث ن ى النِّس اء مِّن   ُرب اع   و  ا و  أ   ف و اِحد ةً  ت ع ِدُلوا   أ الَّ  ِخف ُتم   ف ِإن   و  ل ك ت   م  اُنُكم   م   ذ ِلك   أ ي م 

ن ى  إن يتزوج أن واحدة من أكثر يتزوج أن يريد من لكل تعالى فأذن ،(1)﴾ ت ُعوُلوا   أ الَّ  أ د 
ن اثنتين، شاء ن ثالثا، شاء وا   بحانهس له يأذن ولم الجور، يخف لم إن أربعا؛ شاء وا 
 .أربع من بأكثر

 على أسلم وقد (2)الثقفي سلمة بن لغـيالن قال النبي أن روي فلما: السنة وأما -
 .(3)"سائرهن وفارق أربعا أمسك: "عشر

 يف يجمع أن للرجل يجوز ال أنه على وعمال قوال والجماعة السنة أهل أجمع وقد -
 من أكثر بين وجمع ذلك عن رغب فمن ،النبي إال زوجات أربع من أكثر عصمته

 .(4)واإلجماع ،رسوله وسنة اهلل كتاب خالف فقد زوجات أربع

 

                                                      
 .3 اآلية :النساء سورة (1)
: انظر ،عمر ةخالف آخر في مات أوالده، وأسلم ثقيف وجوه أحد وكان الفتح، بعد أسلم الثقفي، مالك بن معتب بن سلمة بن غيالن هو (2)

 .5/253 واإلصابة 3/1256 االستيعاب
 حديث رمذيالت سنن صحيح في األلباني وصححه نسوة، عشر وعنده يسلم الرجل في جاء ما باب النكاح كتاب في الترمذي أخرجه (3)

 ابن ننس صحيح في األلباني وصححه نسوة، أربع من أكثر وعنده يسلم الرجل باب النكاح، كتاب في ماجه وابن ،1128،1/574رقم
 .2/151 ،1602رقم حديث ماجه

 .بعدها وما 2/188 كثير ابن تفسير (4)
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 فيما اوأجمله ،العلماء ذكرها متعددة حكم النكاح في زوجات أربع على االقتصار وفي
 :يأتي

 .(1)وخطره النكاح شرف إظهار -

 من ومنع" :القيم ابن قال ،(2)عنه يعجز ما اإلنسان يتحمل أال إلى يؤدي ذلك أن -
 لرجالا وقصر بينهن العدل وعدم الجور إلى ظاهرة ذريعة لكونه زوجات، أربع تجاوز
ن الزنى، من التخلص في لهم فسحة األربع على  احتمالهف الجور بعض منهم وقع وا 
 .(3)"الزنى مفسدة من مفسدة أقل

 .(4)أحواله أكثر في الحرام إلى به تؤدي قد األربع على الزيادة أن -

 .(5)المرأة مصلحة مراعاة -

 لفطرة موافقا اأيض وهو طرف، لكل الرضا وفيه الحكمة ففيه هلل تشريع فكل كل؛ وعلى
 التقوىو  البر هو مؤمن كل حياة وفي واألولي األساسي والشرط واألنثى، الذكر من كل

 ننقطتي ،المتبادل واالحترام ،والمتآلفة سعيدة حياة كل أصل فهما ،اهلل ومخافة
 االتح وفي وبالمقابل ،نساء دون رجال وجد لربما أربع عن العدد زاد فلو ،أخيرتين
 هو ءشي كل وفي األمثل والحل فهنا أزواج، دون النساء من الكثير يكون قد األزمات
 !!! المحدود التعدد

 

 

 
                                                      

 .535: ص األحكام معرفة إلى اإلرشاد (1)
 .السابق المصدر (2)
 .1/365 اللهفان إغاثة (3)
 .535: ص األحكام معرفة إلى اإلرشاد ،313 ص اإلسالم محاسن في المختصرة الدرة (4)
 .535: ص األحكام معرفة إلى اإلرشاد (5)
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 الرابع المبحث

 ثالثا الثيب وعند البكر عند سبعا اإلقامة مقاصد

 ذلك بعد يسوي ثم ليال، سبع عندها أقام بكرا كانت إن أخرى، امرأة الرجل تزوج إذا
ن القسم، في األولى زوجته وبين بينها  ،(1)يسوي ثم يال،ل ثالث عندها يبيت ثيبا كانت وا 
: قال ولكنه ،اهلل رسول قال أقول أن شئت لو: قال مالك بن أنس عن روي لما
ذا سبعا، عندها أقام امرأته على البكر الرجل تزوج إذا السنة"  امرأته لىع الثيب تزوج وا 

 تطمين: منها السعدي ذكر الحكم، من عدد على ذلك اشتمل وقد ،(2)"ثالثا عندها أقام
 تمرنتو  الرجال، جربت فألنها الثيب أما ،عنها الخجل إذهاب ،تأنيسهاو  البكر خاطر
 .(3)األيام من ثالثة فيكفيها أيام سبعة إلى تحتاج فال ذلك، على

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .2/436 :يغو للب السنة شرح (1)
رقم:  ديثح الترمذي سنن صحيح في األلباني وصححه والثيب، للبكر القسمة في جاء ما باب النكاح، كتاب في الترمذي أخرجه (2)

1133، 1/580. 
 .2/1055 األحكام عمدة على التعليقات (3)
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 الخامس المبحث

 الطــالق مقاصـد

 بقاء في يكون قد كّله ذلك ومع واستمراره، الزواج بناء استحكام على اإلسالم حثّ 
 ،اإلصالحو  العالج واستعصى الزوجين بين الخالف دب فإذا ،مفاسد واستمراره الزواج

 أمرا ونيك التفرق فإن ،وشتاتها شملها ولمّ  ،الرابطة لحمة إعادة محاوالت تنفع ولم
 بيلس ال وفوضى ،جحيم إلى الزوجية الحياة تتحول ال حتى ،منه مفر ال ضروريا
 تبين العلماء ألقوال تتبعي خالل من ،(1)الطالق في العالج فينحصر ،عليها للسيطرة

 والمشقة الضرر دفع: وهو واحد مقصد إلى إرجاعها يمكن الطالق مقاصد أن لي
 :يلي ما ذلك على ويدل أحدهما عن أو الزوجين عن والعسر

 ،والدنيوية الدينية أي( المكاره من به التخلص محاسنه ومن: )قوله: عابدين ابن يقول -
 .(2)يشتهيها ال كان أو الزوج، حقوق إقامة عن عجز كأن أي

 الطالق فإباحة الضروريات ومن النعم أكبر من الزواج أن وكما: "السعدي قول -
 ضنك يف للبقاء واضطراره توافقه، وال تالئمه ال من مع اإلنسان عيشة خشية كذلك،
ن ﴿العسر، وشدة الحال ق ا و اِ  ك ان   س ع ِتهِ  مِّن ُكالا  اللَّهُ  ُيغ نِ  ي ت ف رَّ ِكيًما و اِسًعا للَّهُ ا و   .(3)﴾ ح 

 فاهلل ،عظيمة ِحك ما الطالق في إن: العلم أهل قال: الشنقيطي المختار الشيخ يقول -
 حصلو  يحتمل، ال مقام إلى الزوجية الحياة وصلت إذا للزوج شرع وتعالى سبحانه
 لوجع يطلق، أن النكاح في البقاء من معا عليهما أو الزوجة أو الزوج على الضرر

 يتخذون القديم في الجاهلية أهل فكان بالوسطية، الشريعة فجاءت ثالثا، الطالق هذا
 الخروج تقارب حتى ويتركها المرأة يطلق الرجل فكان النساء، ألذية وسيلة الطالق من
 فيراجعها دتهاع من تخرج تكاد حتى ويتركها ثانية، طلقة يطلقها ثم فيراجعها، العدة من

                                                      
 .341ص :حامدي الكريم لعبد األحكام تشريع من القرآن مقاصد (1)
 .3/252 :المحتار رد حاشية (2)
 .313:ص اإلسالم محاسن في المختصرة الدرة، 130:النساء سورة (3)
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ذ ا : ﴿إضرارا ذلك بها يفعل إنما يعاشرها، وال يقربها وال ل ُهنَّ  ف ب ل غ ن   اءالنِّس   ط لَّق ُتمُ  و اِ   أ ج 
ِسُكوُهنّ  ِسُكوُهنَّ  و ال   ِبم ع ُروف   س رُِّحوُهنَّ  أ و   ِبم ع ُروف  َ   ف أ م  م ن لِّت ع ت ُدوا   ر اًراضِ  ُتم   ي ف ع ل   و 

ُكُروا   ُهُزًوا اللَّهِ  آي اتِ  ت تَِّخُذوا   و ال   ن ف س هُ  ظ ل م   ف ق د   ذ ِلك   ل ي ُكم   اللَّهِ  ت  ِنع م   و اذ  ا ع  م  ل ي ُكم   أ نز ل   و   ع 
ل ُموا   اللَّه   و اتَُّقوا   ِبهِ  ي ِعُظُكم و ال ِحك م ةِ  ال ِكت ابِ  مِّن   ء   ُكلِّ بِ  اللَّه   أ نَّ  و اع  ِليم   ش ي  ل ن﴿، (1)﴾ع   و 

ت ِطيُعوا   ل و   النِّس اء ب ي ن   ت ع ِدُلوا   أ ن ت س  ُتم   و  ر ص  ي لِ  لَّ كُ  ت ِميُلوا   ف ال   ح  َِ  ك ال ُمع لَّق ة ف ت ذ ُروه ا ال م 
ن ِلُحوا   و اِ  ت تَُّقوا   ُتص  ُفوًرا ك ان   اللَّه   ف ِإنَّ  و   رَِّحيًما غ 


 زوجة ال كالمعلقة، يجعلونها فكانوا ،(2)

 .ثالثا اهلل فجعله بالطالق، يضارون فكانوا مطلقة، وال

 لىع الطالق جعل حينما جالله، جل علمه وكمال وتعالى سبحانه حكمته إلى وانظر
 نأ فإما الطالق، يوجب ضرر إلى وصلت إذا الزوجية الحياة ألن: قالوا الوجه، هذا

 الطلقة يفف األولى، الطلقة فيطلق الطالق على يقدم فالرجل المرأة، أو الرجل من يكون
 فال منهما كان إذا المرأة، أما من يكون أو الرجل من الخطأ يكون أن إما األولى
 .إشكال

 مرارة ذوقوي يتعقل أن األولى الطلقة طلق إذا الرجل أن الغالب فإن: الثانية الحالة وفي
 قيمةب فيشعر ومسيئا، ظالما كان إذا زوجته إلى فيحن المرارة هذه ويعرف الطالق،
 رجع ليهاإ رجع فإن الرجعة، اهلل فأعطاه فيراجعها، لها فيحن لها، الفراق عند الزوجة

 حاله في بصيرته من أكمل ببصيرة إليها ويرجع معه، كان الذي عقله غير بعقل لها
 هفإن الحالة هذه في عليه أخطأت فإذا هي، أخطأت ربما إليه رجعت فإذا األولى،
 وجه، الف الثالثة عن زادت فإذا ثالثة، مهلة أيضا فأعطوا الثانية، الطلقة سيطلقها
 المرأة،ب لإلضرار الطالق الرجال استغل وربما اإلضرار، من نوع فيها الحياة فتصبح
 .تطليقات بثالث وجل عز اهلل حدده لذلك
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 لثانيةا في منه الخطأ تكرر فإن منها؛ أو منه يكون أن إما الخطأ ألن األولى فالطلقة
 وطلقها غيره زوجا عاشرت فإذا غيره، زوج عند تكون حتى إليه تعود فلن والثالثة،
 فإن ويتأوه، يتألمو  الغيرة بنار فيكتوي لغيره، فراشا تكون بأن الشرع أدبه الثالثة الطلقة
 هللا وحمدت معه وبقيت األول من أصلح زوجا ووجدت حكيمة عاقلة المرأة هذه كانت
ضراره ظلمه عاقبة وينال األول يكتوي فعندها األول، من السالمة على  .وا 

 أن يخاف هألن عليه؛ يهجم وال الطالق على يقدم وال يتأدب فإنه ثانية؛ امرأة تزوج فإن
ن األولى، مع حصل ما مثل له يحصل  اوطلقه منه أضر زوجا الزوجة هذه نكحت وا 
 نم أرحم هذا: وقالت ضرره، تحمد وهي عادت لألول عادت فإن لألول؛ فتحل ثالثا

 تقييد: فإذا. هاعلي كان التي النفس غير بنفس لها يعود هو ثم عليه، فصبرت سابقه،
 .(1)عظيمة ِحك م فيه بالثالث الطالق

 حصل وأ الزوجية، على البقاء في مصلحة هناك يكن لم فإن: "الفوزان الشيخ ويقول
 غير األخالق فاسد أحدهما كان أو الرجل، مع البقاء في الزوجة على الضرر
 .(2)"ومخرج فرج الطالق ففي دينه، في مستقيم

 على الً دلي ذلك ويعتبرون الطالق، أباح أنه اإلسالم على الغربيين من الكثير يأخذ
 الذين نالمسلمي بعض ذلك في وقلدهم الزواج، وبقدسية المرأة، بقدر اإلسالم استهانة
 شرع من أول يكن لم اإلسالم أن مع شريعتهم، أحكام وجهلوا الغربية، بالثقافات تثقفوا

 هؤالء ظرن وقد قديمًا، العالم وعرفه قبل، من اليهودية الشريعة به جاءت فقد الطالق،
ّكموا الجوانب، جميع إلى ينظروا ولم به، المرأة تضرر زاوية من األمر إلى  رأيهم يف وح 
 .ودواعيه وألسبابه منه للحكمة المدركة وغير الواعية، غير العاطفة فيه

 ينب قائمة الزوجية تستمر وأن دائمًا، الزواج عقد يكون أن أوالً  يفترض اإلسالم إن
 معين، وقتب الزواج تأقيت اإلسالم في يجوز ال ولذا بينهما، الموت يفرق حتى الزوجين

                                                      
 .11/337 :للشنقيطي المستقنع زاد شرح (1)
 .387:ص الفقهي الملخص (2)
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 اسألن يشرع إنما أنه يعلم مؤبدًا، الزواج عقد يكون أن يحتم وهو اإلسالم أن غير
 الخالص يةكيف لهم شرع لذا البشرية، وطباعهم خصائصهم لهم األرض، على يعيشون

 هذا في وهو لإلصالح، لوسائل وفشلت السبل وضاقت العيش تعثر إذا العقد هذا من
 .والمرأة الرجل من لكل اإلنصاف كل ومنصف الواقعية، كل واقعي

 يالت األضرار من وقوعه على يترتب عما يغفل لم الطالق، أباح عندما واإلسالم
 رربالض قورن إذا ،خطراً  أقل هذا أن الحظ أنه إال ،األطفال خصوصاً  ،األسرة تصيب
 ،ةالمضطرب الزوجية على أبقى إذا كله والمجتمع األسرة به تصاب الذي ،األكبر

 وأهون، ررينالض أخف فآثر ،منهما كره على الزوجين بين تربط التي الواهية والعالئق
 فأثبت ،ائجهونت آلثاره عالجاً  يكون ما التشريعات من شرع ،نفسه الوقت وفي ،الشرين

 األب على وأوجب ،يكبروا حتى بعدها من ولقريباتها ،الصغار أوالدها حضانة لألم
 ومن ،بذلك تقوم التي هي األم كانت ولو ،ورضاعتهم حضانتهم وأجور دهأوال نفقة

 زوجها سألت امرأة أيما: ) فقال النفوس إلى وبغضه الطالق من نّفر ،آخر جانب
 .(1)(الجنة رائحة عليها فحرام، بأس غير في الطالق

 الداء، واشتداد، األمر تفاقم عند إال إليه يصار ال بحيث، العالج آخر الطالق واعتبر
، إليه يصار أن قبل الوسائل من الكثير اتخاذ إلى وأرشد، سواه عالج يجدي ال وحين
ن، الزوجات على والتحمل الصبر في الزوج فرغب  األمور، بعض منهن يكرهون كانوا وا 
ُنوا   الَِّذين   أ يُّه ا ي ا، ﴿الزوجية للحياة إبقاء  ت ع ُضُلوُهنَّ  و ال   ك ر ًها لنِّس اءا ت ِرُثوا   أ ن ل ُكم   ي ِحلُّ  ال   آم 

ه ُبوا   ا ِبب ع ضِ  ِلت ذ  اِشُروُهنَّ  مُّب يِّن ة   ِبف اِحش ة   ي أ ِتين   أ ن ِإالَّ  آت ي ُتُموُهنَّ  م   ف ِإن ِبال م ع ُروفِ  و ع 
ع ل   ش ي ًئا ت ك ر ُهوا   أ ن ف ع س ىَ   ك ِره ُتُموُهنّ  ي ج  ي ًرا ِفيهِ  اللَّهُ  و   إذا الزوج وأرشد، (2)﴾ِثيًراك   خ 

 ثم ،جراله ثم الوعظ: المتدرج التأديب من به يعالجها ما إلى نشوزاً  زوجته من الحظ
الُ ﴿، المبرح غير الضرب ل ى ق وَّاُمون   الرِّج  ا النِّس اء ع  ل   ِبم  ُهم  ب   اللَّهُ  ف ضَّ ل ى ع ض   ب ع ض   ع 

                                                      
: انظر االرنؤوط، شعيب وصححه ،4184: رقم حديث الزوجين، معاشرة باب النكاح، كتاب في صحيحه في حبان ابن أخرجه (1)
3/430. 
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ا ِبم  و اِلِهم   ِمن   أ نف ُقوا   و  اتُ  أ م  اِلح  اِفظ ات   ق اِنت ات   ف الصَّ ابِ  لِّل غ ي بِ  ح  ِفظ   م  اُفون   و الَّالِتي اللَّهُ  ح   ت خ 
اِجعِ  ِفي و اه ُجُروُهنَّ  ف ِعُظوُهنَّ  ُنُشوز ُهنَّ  ِرُبوُهنَّ  ال م ض  ل ي ِهنَّ  ت ب ُغوا   ف ال   ط ع ن ُكم  أ   ف ِإن   و اض   ع 
ِلياا ك ان   اللَّه   ِإنَّ  س ِبيالً   العالقة في فتوراً  أحست ما إذا الزوجة وأرشد ،(1)﴾ك ِبيًرا ع 

 في حسنال األثر له ويكون ،العالقة هذه به تحفظ ما إلى إليها زوجها وميل ،الزوجية
 ترغيباً  ،المالية أو ،الزوجية حقوقها بعض عن تتنازل بأن ،صفائها إلى النفوس عودة

صالحاً  بها له  ،ينهماب ما إصالح عن عجزا إذا ،بينهما التحكيم وشرع ،بينهما لما وا 
 .الخاص بوسائلهما

 تضحي هذا ومن ،الطالق إلى يصار أن قبل وتجرب تتخذ والوسائل اإلجراءات هذه كل
 اهلل لوص ما فصم ينبغي فال، اهلل عند عظيم شأن من الزوجية والحياة للعالئق ما

كمه  إلى اريص وال لالفتراق، الموجبة الخطيرة الجادة الدواعي من ث مَّ  يكن لم ما ،وأح 
 إلى ةالداعي واألسباب الدواعي تتبع ومن ،اإلصالح وسائل كل استنفاد بعد إال ذلك

 الزوجة لصالح يكون أيضاً  فإنه ،الزوج لصالح الطالق يكون كما أنه يتضح الطالق
 في إلسالما يقف فال ،فيه الراغبة للطالق الطالبة هي تكون فقد ،األمور من كثير في
 ،المّدعون يّدعي كما بقدرها استهانة ال لها وتقدير لشأنها رفع هذا وفي رغبتها وجه
نما جبارها رغبتها، بإغفال بقدرها االستهانة وا   منه وتتأذى رههتك برباط االرتباط على وا 
 صحيحال الزواج إليجاد وسيلة هو بل يزعمون كما الزواج بقدسية استهانة هو وليس
 كل من الخالي الصوري الزواج ال السامية وأهدافها الزوجية معنى يحقق الذي ،السليم
 .ومقاصدها الزوجية معاني

 علج اإلسالم ولكن كان، كيفما الزوجية رباط على اإلبقاء اإلسالم مقصود ليس إذ
ال منه، تتحقق أن بد ال ومقاصد، أهدافاً  الرباط لهذا  تلك يحقق ام محله ليحل فليلغ وا 

 في وليس ؟؟ الرجل بيد الطالق جعل في الحكمة عن كذلك ويثار ،واألهداف المقاصد
 ؟؟ المرأة شأن من ينقص ما ذلك
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 في لمدىا بعيدة آثار عليه يترتب، خطير أمر الزوجية رابطة فصم إن: نقول ذلك وفي
 ،ذلك في البت صالحية تعطى أال والعدل الحكمة فمن ،والمجتمع والفرد األسرة حياة

نهاء  قدرها، حق هعلي تترب التي العواقب ويقدر ،خطورته يدرك لمن إال، تلك الرابطة وا 
 شةالطائ النزوات عن بعيداً  اإلنفاذ على يقدم أن قبل العقل بميزان األمور ويزن

 إدراكاً  رأكث الرجل أن فيه شك ال الذي والثابت ،الطارئة والرغبة المندفعة والعواطف
 الغضب حال عاطفته جماح وكبح أعصابه ضبط على وأقدر األمر هذا لعواقب وتقديراً 
 لحكم اداً انقي وأسرع تأثراً  أشد تجعلها وغرائز بطباع خلقت المرأة ألن وذلك والثورة،
 كرهت وأ أحبت إذا فهي ذلك تتطلب لها أعدت التي وظيفتها ألن ،الرجل من العاطفة

ذا  من عاالندفا هذا عن ينجم بما تبالي ال ،العاطفة وراء اندفعت غضبت أو رغبت وا 
 الزوجية رىع فصم على ألقدمت بيدها الطالق جعل فلو تفعل ما عاقبة تتدبر وال نتائج
 مهددة ألسرةا وتصبح الزوجية الحياة منها تخلو ال التي المنازعات وأقل األسباب ألتفه

 .وأخرى لحظة بين باالنهيار

 وقدرة وأناة عقل ذوات هن من النساء من إن بل كذلك النساء كل أن يعني ال وهذا
 أشد هو من الرجال من أن كما ،الرجال بعض من الغضب حين النفس ضبط على
 ذكرنا، ماك المرأة أن واألصل األغلب األعم ولكن النساء، بعض من انفعاالً  وأسرع تأثراً 

 النوادر ريعتب وال والنساء، الرجال في الشأن هو وما الغالب على يبني إنما والتشريع
 .الزوجية عرى فصم بحق الرجل لتفرد آخر سبب وهناك والشواذ،

 من مؤجلال يحل هفب: األزواج بها ُيلزم مالية تبعات عليه يترتب الطالق إيقاع إن
 نم لها تجب لمن المتعة وتجب ،العدة مدة للمطلقة النفقة وتجب ،وجد إن الصداق
 إتمام لسبي في مال من أنفقه وما المهر من دفعه ما الزوج على يضيع كما ،المطلقات

 التكاليف هذه أن شك وال ،جديدة زوجية إلنشاء جديد مال إلى يحتاج وهو ،الزواج
 بطوض التروي على األزواج تحمل أن شأنها من ،الطالق على تترتب التي المالية
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 أمر أنه رأى إذا إال عليه يقدم فال ،الطالق إيقاع على اإلقدام قبل األمر وتدبر النفس
 .عنه مندوحة وال منه بد ال

 النكاح فسخ في الحق منحتها فقد، الطالق إيقاع في المرأة جانب تهمل لم والشريعة
 لها وأباحت ،به الزوج يف ولم صحيحاً  شرطاً  الزواج عقد في اشترطت قد كانت إذا

 أو للزوج نازلتت بأن الغالب في ذلك ويتم زوجها وبين بينها باالتفاق الطالق الشريعة
 ويحدث الم على الطالق أو بالخلع هذا ويسمى ،عليه يتراضيان المال من شيئاً  تعطيه
 ما هذاو  بحقوقه، تخل أن معه بقيت إن وتخشى معه الحياة تعذر الزوجة ترى عندما
ت انِ  الطَّالقُ :﴿قوله في تعالى اهلل بينه س اك   م رَّ ِريح  ت   أ و   ِبم ع ُروف   ف ِإم  س ان   س   ي ِحلُّ  و ال   ِبِإح 
ا ت أ ُخُذوا   أ ن ل ُكم   اف ا أ ن ِإالَّ  ش ي ًئا آت ي ُتُموُهنَّ  ِممَّ ا أ الَّ  ي خ  ا أ الَّ  ِخف ُتم   ف ِإن   اللَّهِ  ود  ُحدُ  ُيِقيم   ُيِقيم 

ا ُجن اح   ف ال   اللَّهِ  ُحُدود   ل ي ِهم  م   ت ع ت ُدوه ا ال  ف   اللَّهِ  ُحُدودُ  ِتل ك   ِبهِ  اف ت د ت   ِفيم ا ع   ُحُدود   ي ت ع دَّ  نو 
 على دريق ولم ُأعسر إذا وبينه بينها التفريق طلب ولها ،(1)﴾الظَّاِلُمون   ُهمُ  ف ُأول ِئك   اللَّهِ 

 المقام كنيم وال الزوجية أغراض معه يفوت عيباً  بالزوج وجدت لو وكذا عليها اإلنفاق
 ويلط زمن بعد يمكن أو منه البرء يمكن وال الزوجة يلحق بضرر إال وجوده مع معه

 ةغيب عنها غاب إذا أو بأمثالها يليق ال بما وآذاها عشرتها الزوج أساء إذا وكذلك
 .طويلة

 ،زوجها ينوب بينها التفريق تطلب أن في الحق الزوجة تعطي وغيرها األمور تلك كل
، امقاصده تتعطل أن من الزوجية بالحياة وضناً  المحظور في تقع أن لها صيانة
 .(2)والتعسف للضيم عرضة تكون أن من للمرأة وحماية
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 السادس المبحث

 الطالق على اإلشهاد مقاصد

 ينالزوج عن للضرر دفعا، الطالق مشروعية اإلسالمية الشريعة حسن على يدل مما
 ىأد الذي السبب زوال إلمكانية وذلك، طلقات ثالث اهلل جعله وقد ،أحدهما عن أو
 نوتحس الزوج فيراجعها، الثانية أو األولى الطلقة بعد العدة مدة في الطالق إلى

ل ُهنَّ أ  ب ل غ ن   ف ِإذ ا: ﴿قوله في الطالق سورة في باإلشهاد اهلل أمر وقد، عشرتهما  ج 
ِسُكوُهنّ  ِهُدوا ِبم ع ُروف   ف اِرُقوُهنَّ  أ و   ِبم ع ُروف  َ   ف أ م   الشَّه اد ة   و أ ِقيُموا نُكم  مِّ  ع د ل   ذ و ي   و أ ش 

ِلُكم   ِللَّهِ  ِمنُ  ك ان   م ن ِبهِ  ُيوع ظُ  ذ  مِ  ِباللَّهِ  ُيؤ  م ن اآلِخرِ  و ال ي و  ع ل اللَّه   قِ ي تَّ  و  ر ًجا لَّهُ  ي ج  ، (1)﴾م خ 
 هما أم ،الرجعة إلى أم الطالق إلى راجع هو هل: الوارد األمر هذا في العلماء فاختلف

 . معا؟

 عند شهاداإل فاستحبا ،والرجعة الطالق إلى راجع أنه إلى حنيفة وأبو الشافعي فذهب
 .(3)فقط الرجعة عند اإلشهاد استحباب إلى وأحمد مالك وذهب، (2)والرجعة الطالق

 فعلي لم ومن للوجوب، والرجعة الطالق في باإلشهاد األمر أن إلى حزم ابن ذهب وقد 
 العلماء ذكر لمقاصد اإلشهاد هذا اهلل شرع وقد ،(4)تعالى اهلل لحدود متعديا كان ذلك

، بيانه يلزم ما كتمان الزوجين من كل   منع، و الخصومة باب سد :(5)وهي منها بعضا
 كان هدأش فإذا اإلنكار، له يزين قد الشيطان ألن ذلك؛ ينكر ال حتى أشهد طلق فإذا
 عةالرج وهكذا الطالق، إنكار في الشيطان طاعة من والعافية السالمة أسباب من هذا
 له بينة دالشهو  فيكون الزوجة إبالغ في يتأخر قد ألنه رجعتها؛ على يشهد أن عليه
 .الرجعة من المطلوب حصول على تعينه

                                                      
 .2: الطالق سورة (1)
 .7/88 للشافعي واألم 3/181 الصنائع وبدائع 6/13 المبسوط (2)
 .7/522 المغني: انظر، بالوجوب تقول أخرى رواية أحمد وعند 3/148 قدامة البن والكافي 3/104 المجتهد بداية (3)
 .10/17 المحلى (4)
 .7/403 الرحمن الكريم تيسير (5)
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 السابع المبحث

 الطالق في المتعة مقاصد

 لحقها ماع تعويضا لمطلقته، الرجل يدفعه الذي المال: الطالق في بالمتعة المقصود
 إمتاع على تعالى اهلل حث وقد ،(1)فيها المتسببة هي تكن لم فرقة في ضرر، من

ل ي ُكم   ُجن اح   الَّ  :﴿قوله في كما المطلقة الزوجة ا النِّس اء ط لَّق ُتمُ  ِإن ع   أ و   ت م سُّوُهنُّ  م  ل   م 
ةً  ل ُهنَّ  ت ف ِرُضوا   تُِّعوُهنَّ  ف ِريض  م  ل ى و  ل ى ق د ُرهُ  ال ُموِسعِ  ع   ِبال م ع ُروفِ  م ت اًعا ق د ُرهُ  ُمق ِترِ ال   و ع 

قاا ل ى ح  ِسِنين   ع  ال ُمح 
 :(3)يلي كما وهي ومهمة، عالية لمقاصد ذلك ُشرع وقد ،(2)

 علها،ب فراق على حزينة القلب، منكسرة غالبا كانت لما فإنها المطلقة، خاطر جبر -
 عن تذهبف بالمعروف، متاعاً  قدره، المقتر وعلى قدره الموسع على بتمتعها، اهلل أمر

 .(4)ينللطرف الطيبة العواقب إال الوجه هذا على الفراق لهذا يكون وال شاكرة، زوجها

 .(5)الحال تلك في إليها الحاجة مظنة هي التي نوائبها قضاء -

 .(6)بالمعروف التسريح على عنوانا ذلك كون -

 .(7)الطالق عند الناس من لكثير تحدث التي والعداوات المشاغبات دفع -

 .(8)الحقوق من لها لحقه لعله مما ذمته لبراءة االحتياط -

 .(3)أمرا ذلك بعد اهلل وأحدث ،الحال تغيرت إذا المراجعة أو الرجعة تسهيل -

                                                      
 .3 ص :شموط حسين/د للمطلقات المتعة حكم (1)
 .236: البقرة سورة (2)
 .104: ص القرآن لتفسير الحسان والقواعد 300: ص المنان اللطيف تيسير (3)
 .300: ص المنان اللطيف تيسير (4)
 المصدر السابق. (5)
 .السابق المصدر (6)
 .السابق المصدر (7)
 .السابق المصدر (8)
 .السابق المصدر (3)
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 وقاتأ في حتى العباد لمشاعر ومراعاته المبارك، الدين هذا نور على تدل فالمتعة
 .المشكالت
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الثامن المبحث  

 والعدة االستبراء مقاصد

 مما عدةال ألن وذلك ،متنوعة نصوص في واالستبراء العدة على المؤمنين اإلسالم حث
 واليوم باهلل يؤمن كان من: "النبي يقول ،النسل وهو الضروري المقصد بها يحفظ
 واالستبراء للعدة متنوعة مقاصد العلماء ذكر ولذا ،(1)"غيره ولد ماءه يسق فال اآلخر
 :وهي

 عليها ررتتك إذا فإنها: "السعدي يقول األنساب، تختلط ال حتى الرحم، ببراءة العلم -
 ولهذا األنساب، اختالط إلى يفضي فال حمل، رحمها في ليس أنه علم األقراء، ثالثة
 من ذلك، كتمان عليهن وحرم أرحامهن في خلق عما اإلخبار عليهن تعالى أوجب
 فهو االستبراء وأما: "األحكام عمدة على التعليقات في ويقول ،(2)"حيض أو حمل

 .(3)"الرحم ببراءة العلم: منه والقصد للسُّرية،

 ىعل ندم زوجها أن فربما ثالث، من أقل الطالق كان إذا الرجعة من الزوج تمكين -
 .(4)بها ليتروى المدة، هذه له فجعلت لها، فراقه

ظهار قدره ورفع الزواج خطر تعظيم -  إلى وجز  من الزوجة تنتقل ال بحيث شرفه، وا 
 .العدة فترة إمضاء بعد إال زوج

 .(5)للولد واالحتياط الزوجة، أو الزوج حق أداء -

 .(6)حامال المطلقة كانت لو فيما الحمل حق صيانة -

                                                      
 صحيح يف األلباني وحسنه حسن، حديث وقال حامل، وهي الجارية يشتري الرجل في جاء ما باب النكاح كتاب في الترمذي أخرجه (1)

 .1575، 1131 رقم حديث الترمذي، سنن
 .7/403و 1/282 الرحمن الكريم تيسير (2)
 .3/1007 األحكام عمدة على التعليقات (3)
 .384: ص السعدية والفتاوى بعدها، وما 238: ص المنان اللطيف تيسير (4)
 .281:ص الفتاوى من مختارات (5)
 .420:ص الفقهي الملخص (6)
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 المسيس عدب تجب إنما ألنها بذلك؛ تعليلها يمكن فال الطالق عدة وأما: القيم ابن يقول
ن ،كاالستبراء بحيضة يحصل ألنه الرحم؛ ببراءة وال ،باالتفاق  بعض الرحم ةبراء كان وا 
نما، تقدم لما" تعبد هي: "يقال وال مقاصدها  نم فيها ما عرف إذا حكمها يتبين وا 
 وهو المطلق للزوج وحق، مرضاته وطلب أمره امتثال وهو ،اهلل حق ففيها الحقوق؛
 ،العدة يف دامت ما والسكنى للنفقة استحقاقها وهو للزوجة وحق ،له الرجعة زمن اتساع
 وهو الثاني جللزو  وحق ،بغيره يختلط ال وأن نسبه ثبوت في االحتياط وهو للولد وحق
 اسبهين ما الحقوق هذه من واحد كل على الشارع ورتب ،غيره زرع ماءه يسقي ال أن
 ذاه ،تخرج وال تخرج ال وأنها المنزل لزوم هو حقه رعاية على فرتب األحكام؛ من

مام الحديث أهل إمام ومنصوص القرآن موجب  المطلق حق على ورتب ،الرأي أهل وا 
 وعلى ،والسكنى النفقة استحقاق حقها وعلى ،العدة في دامت ما الرجعة من تمكينه
لحاقه نسبه ثبوت الولد حق  على خولهد الثاني الزوج حق وعلى ،غيره دون بأبيه وا 

 لهذه عايةر  قروء ثالثة جعلها في فكان لغيره؛ بولد مشغول غير بريء ورحم بصيرة
 .لها وتكميل الحقوق

نُ  الَِّذين   أ يُّه ا ي ا:﴿بقوله عليها للزوج حق العدة أن على القرآن دل وقد  ُتمُ  ِإذ ا واآم   ن ك ح 
ِمن اتِ  َ   ط لَّق ُتُموُهن ثُمَّ  ال ُمؤ  ا ت م سُّوُهنَّ  أ ن ق ب لِ  ِمنَّ ل ي هِ  ل ُكم   ف م   ت ع ت دُّون ه ا ِعدَّة   ِمن   نَّ ع 
س رُِّحوُهنَّ  ف م تُِّعوُهنَّ  ِميال س ر اًحا و   بعد المرأة على للرجل العدة أن على دليل فهذا ،(1)﴾ج 
ن   و ال ُمط لَّقاتُ : ﴿تعالى وقال، المسيس بَّص   أ ن ل ُهنَّ  ي ِحلُّ  و ال   ُروء  قُ  ث الث ة   ِبأ نُفِسِهنَّ  ي ت ر 
ن   ُتم  ا ي ك  ل ق   م  اِمِهنَّ  ِفي اللَّهُ  خ  ِمنَّ  ُكنَّ  ِإن أ ر ح  مِ  ِباللَّهِ  ُيؤ  ُبُعول ُتُهنّ  آلِخرِ ا و ال ي و  قُّ َ   و   أ ح 
دِِّهنَّ  الًحا أ ر اُدوا   ِإن   ذ ِلك   ِفي ِبر  ل ُهنَّ  ِإص  ل ي ِهنَّ  الَِّذي ِمث لُ  و  الِ  م ع ُروفِ ِبال   ع  ِللرِّج  ل ي ِهنَّ  و   ع 
ة   ِكيم   ع ِزيز   و اللَّهُ  د ر ج   ةثالث العدة كانت فإذا العدة؛ في بردها أحق الزوج فجعل، (2)﴾ح 
 وأ بمعروف يمسكها هل أمرها في لينظر التربص مدة طالت أشهر ثالثة أو قروء

 هل أمره يف لينظر أشهر أربعة تربص للمولي سبحانه اهلل جعل كما، بإحسان يسرحها
                                                      

 .43: األحزاب سورة (1)
 .228: البقرة سورة (2)
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 ويختاروا أمرهم في لينظروا، أشهر أربعة الكفار تسيير مدة جعل وكما ،يطلق أو يفيء
 .(1)ألنفسهم

 

                                                      
 .2/88 العالمين رب عن الموقعين إعالم (1)
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 الخاتمة

 أن إلى توصلت حيث ،ونحوها العدة من به يتعلق وما النكاح مقاصد تناولت لقد
 النوع ونيك حتى ،النسل وحفظ تعالى اهلل أمر امتثال هو للنكاح األساسي المقصود
 لطالقا إلى عرجت ثم ،األنساب واختالط الفتن من ويسلم ،وجه أكمل على اإلنساني

 :هو طالقال مشروعية في األساسي المقصود أن تبين وقد ،المسائل من به يتعلق وما

 تبينو  ،الرجعة بمقاصد يتعلق ما وتناولت ،أحدهما عن أو الزوجين عن الضرر إزالة 
ذا ،الخصومة باب سد هو مقصودها أن  المعامالت هذه في اهلل شرعه ما تدبرت وا 

 ،الطيبة ياةالح وتتم العباد مصالح لتقوم ،وبركة خير كله ذلك وجدت الزوجية والحقوق
 اهلل حمةر  من ثم ،محيص عنها يكن لم الحقوق بهذه القيام لوال كثيرة شرور وتزول
 كان ومستحبات واجبات من عليه بما القيام ونوى ،منهما عمله أخلص من أن بالجميع

 لشريعةا حسن على تدل األبواب هذه فمشروعية ،وأجر خير وزيادة اهلل إلى له قربة
 .ومكان زمان لكل صالحة شريعة وأنها ،العباد مصالح راعت وكيف
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 لطبعةا العتيبي: محمد بن حسان تأليف والسنة، الكتاب ضوء في التعدد أحكام -1
 .هـ1418 األولى

 حصال مركز طبعة السعدي، الرحمن عبد تأليف األحكام، معرفة إلى اإلرشاد -2
 .بعنيزة الثقافي،

 ارد طبعة البر، عبد بن يوسف عمر ألبي األصحاب معرفة في االستيعاب -3
 .بيروت الجيل

 ارد طبعة العسقالني، حجر بن أحمد للحافظ الصحابة تمييز في اإلصابة -4
 .العلمية الكتب

 ،الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد: تأليف العالمين، رب عن الموقعين إعالم -5
 سعد. الرؤوف عبد طه: تحقيق ،1373 بيروت،-الجيل دار: الناشر

 عي،الزر  أيوب بكر أبي بن محمد: تأليف الشيطان مصائد من اللهفان إغاثة -6
 حامد محمد: تحقيق ،1335 الثانية، الطبعة بيروت، –المعرفة دار: الناشر
 .الفقي

 دار طبعة ه،204: سنة المتوفى الشافعي، إدريس بن محمد تأليف: األم -7
 .بيروت المعرفة،

 طبعة رشد، ابن أحمد بن محمد القاضي تأليف المقتصد ونهاية المجتهد بداية -8
 .العلمية الكتب دار

 دار بعةط الكاساني، مسعود بن بكر ألبي الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع -3
 .العلمية الكتب

 لجويني،ا اهلل عبد بن الملك عبد الحرمين إلمام الفقه أصول في البرهان -10
 .للنشر الوفاء دار طبعة
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 حصال مركز طبع السعدي، الرحمن عبد تأليف األبرار، قلوب بهجة -11
 .االرنؤوط شعيب: تحقيق الثقافي،

 ي،السعد ناصر بن الرحمن عبد تأليف األحكام، عمدة على التعليقات -12
 .النوادر دار طبعة

 بعةط السعدي، ناصر بن الرحمن عبد تأليف الرحمن، الكريم تيسير -13
 .الثقافي صالح مركز

 الحص مركز طبعة السعدي، الرحمن عبد تأليف المنان، اللطيف تيسير -14
 .الثقافي

 دار :الناشر الزرعي، أيوب بكر أبي بن محمد: تأليف الكافي، الجواب -15
 بيروت.-العلمية الكتب

 بيت موقع في منشور بحث. شموط حسين/د. للمطلقات المتعة حكم -16
 .الفقه

 بعةط السعدي، الرحمن عبد تأليف اإلسالم، محاسن في المختصرة الدرة -17
 .الثقافي صالح مركز

 طا،ع محمد تحقيق البيهقي، الحسين بن أحمد لإلمام الكبرى السنن -18
 .العلمية الكتب دار طبعة

 بعةط السعدي، ناصر بن الرحمن عبد تأليف الفقهية، القواعد شرح -13
 .الثقافي صالح مركز

 أحمد نب حبان بن محمد: تأليف بلبان، ابن بترتيب حبان ابن صحيح -20
 لثانية،ا الطبعة بيروت، – الرسالة مؤسسة: الناشر البستي، التميمي حاتم أبو

1414 -1333. 
 .السالم دار طبعة البخاري، إسماعيل بن لمحمد البخاري صحيح -21
 فالمعار  دار طبعة األلباني، الدين ناصر لمحمد الترمذي سنن صحيح -22

 .والتوزيع للنشر
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: لناشرا القشيري، الحجاج بن مسلم الحسين أبو: المؤلف مسلم، صحيح -23
 .بيروت الجيل دار

 بةمكت طبعة ،الخادمي مختار بن الدين نور. د الشرعية، المقاصد علم -24
 .العبيكان

 اهلل عبد بن الملك عبد الحرمين إلمام الظلم، التياث في األمم غياث -25
 .المحقق طبع الجويني،

 الثقافي صالح مركز طبعة السعدي، الرحمن عبد تأليف السعدية، الفتاوى -26
 .بعنيزة

 بعةط السعدي، الرحمن عبد العالمة تأليف العالم، الملك الرحيم فتح -27
 .الجوزي ابن دار

 مركز بعةط السعدي، الرحمن عبد تأليف القرآن، لتفسير الحسان القواعد -28
 .الثقافي صالح

 بعةط قدامة، بن أحمد بن اهلل عبد: تأليف أحمد، اإلمام فقه في الكافي -23
 .العلمية الكتب دار

 الكتب ارد طبعة مفلح، ابن محمد بن إبراهيم تأليف المقنع، شرح المبدع -30
 .العلمية

 ىالمتوف السرخسي، سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر ألبي المبسوط -31
 .المعرفة دار طبعة 430

 بعةط الظاهري، حزم بن أحمد بن علي محمد أبو تأليف باآلثار المحلى -32
 .بيروت الفكر دار

 حصال مركز طبعة السعدي، الرحمن عبد تأليف الجليلة، المختارات -33
 .الثقافي

 الحص مركز طبعة السعدي، الرحمن عبد تأليف الفتاوى، من مختارات -34
 .بعنيزة الثقافي
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