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 أو جزٍء ِمْنَها  َطالِق إلى الَرُجِل أو امَلرأِة ُة الفاَضِإ
 فقهية مقارنه  دراشة

 

 هلخص البحث :

ٜتٓاٍٚ ٖرا ايبشح دزاض١ غيطا٥ٌ فك١ٝٗ 

 تتعًل عهِ إضاف١ ايطالم إزي ايسدٌ، أٚ

 اغيسأ٠، أٚ دص٤ َٓٗا، ٜٚبري ايبشح اآلتٞ:

إٔ ايسدٌ إذا أضاف ايطالم إزي ْفط٘  (1

: ٜكٍٛ يصٚدت٘إٔ نبًففي صسٜض ال ٜكع، 

، ٜٚكع إذا أْا َٓو طايل، أٚ أْا طايل

أضاف٘ إزي ْفط٘ بًففي ايهٓا١ٜ إذا ْٛاٙ، 

أْا عًٝو نإٔ ٜكٍٛ أْا َٓو با٥ٔ، أٚ 

 . ، أٚ أْا َٓو سساّسساّ
َٔ سكٛم ايصٚز، فً٘ إٔ ايطالم سل إٔ  (2

ٛٓضٗا ؼي  ٜطًل شٚدت٘ بٓفط٘، ٚي٘ إٔ ٜف

تطًٝل ْفطٗا، ٚي٘ إٔ ٜٛنٌ غريٙ ؼي 

ٚسهِ ايٛنٌٝ األدٓيب  ،ايتطًٝل

ٚنٌ َٔ ايتفٜٛض ٚايتٛنٌٝ ، سهُٗا

ال ٜطكؽي سك٘، ٚال ضيٓع٘ َٔ اضتعُاي٘ 

، فإذا فٛض ايصٚز شٚدت٘ ؼي َت٢ غا٤

طًكت ْفطٞ، أٚ تطًٝل ْفطٗا فكايت، 

 أٚ با٥ٔ ٚقع طالقٗا. َٓو طايل،أْا 
ذا أضٝف إزي اؾص٤ ايػا٥ع إايطالم ٜكع  (3

نايسأع، ٚايسقب١، ٚايـيٗس، َٔ اغيسأ٠ 

 ،نايسقب١ أٚ َا ٜعرب ب٘ عٔ طي١ً ايبدٕ

 ،ٚاؾطد ،ٚايبدٕ ،ٚايسٚح ،ٚايعٓل

َا ال ٜصٍٚ نايٝد ٚ ،ٚايٛد٘ ،ٚايفسز

ال دص٤ ٜٓفصٌ عٓٗا ، ٚايسدٌ ٚمُٖٛا

ٚال  ،ٚضٓٗا ،ٚؿيفسٖا ،نػعسٖا

 ،ٚايعسم ،ٚايًدي ،فضالت نايبٍٛ

ٚاغيين، ٚال إٕ قاٍ سطٓو  ،ٚايدَع

طايل، أٚ طيايو، أٚ يْٛو، أٚ مٛ 

ذيو، فال ٜكع بريو غ٤ٞ َٓٗا، إذ يٝطت 

َٔ أدصا٥ٗا، ٚغري َتص١ً اتصاٍ خًك١، 

ٚنرا يٛ قاٍ غيكطٛع١ ضيري ضيٝٓو طايل 

 .ٜكعفال 
ت٘ أضاف ايصٚز دص٤ ايطًك١ إزي شٚداإذا  (4

أٚ إسدأٖ نإٔ ٜكٍٛ ايصٚز  ،األزبع

أٚ يًٛاسد٠  ،يألزبع بٝٓهٔ ْصف طًك١

أٚ زبع  ،َٓٗٔ أْت طايل ْصف طًك١

إٔ دص٤ ، ٚقعت طًك١ نا١ًَ، ٚطًك٘

ذنس َا ال ٜتبعض  ايطًك١ نايطًك١، ٚ

 ٚاهلل أعًِ . نذُٝع٘،
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Abstract : 

This research deals with the 

study of jurisprudential issues 

related to the rule of adding divorce 

to men or women or a part of her. 

The research shows the following: 

1. If a man adds divorce to himself 

using explicit expression,like 

telling his wife "I am divorced of 

you or I am divorced, divorce 

does not take place. However, it 

is considered to be a divorce 

when the man adds it to himself 

using inexplicit 

(metaphorical)wordslike'I 

amirrevocable for you or I am 

prohibited for you,if he means it. 

2. Divorce is a right of the husband. 

He may divorce his wife himself, 

may authorize her to divorce 

herself, and may delegate others 

to divorce her.and the rule of the 

foreign agent is the same as her 

rule, and each of the mandate and 

power of attorney does not 

conceal the right of the husband 

in divorcing his wife. He may use 

that right whenever he wishes. 

So, if the husband delegated his 

wife to divorce herself and she 

said I divorced myself, or I 

divorced of you, it is considered 

as a Retroactive divorce. 

However, it does not happen 

ifshe  said I am divorced 

3. Divorce takes place if added to 

the common part of women such 

as head, neck, back, or what is 

expressed by the whole body 

such as neck, neck, spirit, body, 

body, vulva, face, and what does 

not go away like the hand, the leg 

and so on. However, divorce 

does not take place if is added to 

a part separate from her like her 

hair, nail, toothor her waste such 

as urine, milk, sweat, tears, and 

semen. Divorce does nottake 

place too if the husband says 

your beauty or color is divorced 

because these are not of her parts 

by creation, and so is it If he says 

to the wife, whose right is cut, 

your right hand is divorced. 

4. If the husband added the part of 

divorce to his four wives, or one 

of them as if the husband says to 

the four of themthere is  half a 

divorce among you, or to one of 

them you are half divorced, or a 

quarter of a divorce,a full divorce 

takes place. In fact, the part of a 

divorce is the same as a full 

divorce because mentioning what 

cannot be divided into parts is the 

same as mentioning the whole of 

it. 
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 هقذهت البحث :

زب ايعاغيري، ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف خًل اهلل ْبٝٓا قُد، ٚع٢ً  اؿُد هلل

 آي٘ ٚصشب٘ أطيعري، ٚضًِ تطًُٝا نجريا إزي ّٜٛ ايدٜٔ، ٚبعد:

ًٍَِِْ آٌَاحِوِ ؤَُْ خَيَقَ ىَنٌُْ  ٚايسظي١، فكاٍ:فكد غسع اهلل ايصٚاز، ٚدعً٘ قا٥ُا ع٢ً اغيٛد٠ 

، ص21طايسّٚ:ٌَخَفَنَّشًَُُ ٍِِْ ؤَّفُسِنٌُْ ؤَصًَْاجًا ىِخَسْنُنٌُا إِىٍَْيَا ًَجَؼَوَ بٍَْنَنٌُْ ٌٍََدَّةً ًَسَحَْتً إَُِّ فًِ رَىِلَ ىَأٌَاثٍ ىِقًٌٍَْ

َٔ يهٌ َٔ ايصٚدري، نٝف١ٝ ايتعاٌَ بُٝٓٗا ؼي ؿيٌ  ٖٝ اؿٝا٠ ايصٚد١ٝ، ست٢ ال ٜؤٍٚ ٚب

اىشِّجَاهُ قٌََّاٌٍَُُ ػَيَى اىنِّسَاءِ بََِا فَضَّوَ اىيَّوُ بَؼْضَيٌُْ ػَيَى بَؼْضٍ  ْ٘:األَس إزي غكام، ٚاختالف فكاٍ ضبشا

 ًىَُِّوُ ًَاىيَّاحًِ حَخَافٌَُُ ُّشٌُصَىَُِّ فَؼِظٌُىَُِّ ًَاىْجُشًَُبََِا ؤَّفَقٌُا ٍِِْ ؤٌٍََْاىِيٌِْ فَاىصَّاىِحَاثُ قَاِّخَاثٌ حَافِظَاثٌ ىِيْغٍَْبِ بََِا حَفِظَ اىيَّ

، فإٕ ص34طايٓطا٤: مَبِريًا اىيَّوَ مَاَُ ػَيًٍِّاإَُِّ  ال حَبْغٌُا ػَيٍَْيَِِّ سَبٍِالًاىََْضَاجِغِ ًَاضْشِبٌُىَُِّ فَإُِْ ؤَطَؼْنَنٌُْ فَ فًِ

ٚدٗا، أٚ َٔ ايصٚز َجٌ ذيو، ضاقت ايٓفٛع ْٚػصت، ٚبدا َٔ ايصٚد١ ْفٛزا َٔ ش

ٚفػًت نٌ اؿًٍٛ ٚايطبٌ ايهف١ًٝ عٌ اإلغهاٍ بُٝٓٗا، ٚقسز ايصٚز إٔ ٜٓٗٞ 

زابط١ ايصٚد١ٝ، فايطالم ٖٛ ايطبٌٝ ايرٟ دعً٘ اإلضالّ طسٜكا إلْٗا٤ ايعالق١ ايصٚد١ٝ 

، ٜٚكع ايطالم ص229طايبكس٠:ؤًَْ حَسْشٌِحٌ بِإِحْسَاٍُ فَإٍْسَاكٌ بََِؼْشًُفٍ  ايكا١ُ٥ ع٢ً قٛي٘ ضبشاْ٘:

ٌٓ عكد٠ ايٓهاح َٔ يففي  أٚ  ٜفٝد َع٢ٓ ايطالم يػ١ أٚ عسفّا،بهٌ َا ٜدٍ ع٢ً س

، أٚ إزضاٍ زضٍٛ، ٚقد ٜطتعٌُ ايصٚز ؼي طالق٘ يصٚدت٘ َف١ُٗنتاب١، أٚ إغاز٠ 

أيفاؿيّا غري َتعازف عًٝٗا بري اجملتُع، فبداّل َٔ إٔ ٜضٝف٘ يصٚدت٘ ناْت طايل، 

فٝكٍٛ أْا َٓو طايل، ٚقد ٜضٝف٘ بًففي ايهٓا١ٜ نأْا َٓو با٥ٔ، أٚ أْا ٜضٝف٘ يٓفط٘ 

َٓو سساّ، ٚنرا ايصٚد١ قد تضٝف ايطالم إزي ْفطٗا، ٚتطتددّ ْفظ ايًففي 

ايصسٜض أٚ ايهٓا١ٜ، أٚ ٜضٝف ايصٚز ايطالم إزي دص٤ َٔ اغيسأ٠ نُٔ ٜكٍٛ يصٚدت٘ 

شٚدات٘ األزبع أٚ  إزيدص٤ ايطًك١ غعسى طايل، أٚ ٜضٝف  طايل، زأضو طايل، ٜدى

أٚ يًٛاسد٠ َٓٗٔ أْت طايل ْصف  ،نإٔ ٜكٍٛ يألزبع بٝٓهٔ ْصف طًك١ إسدأٖ

ٚغري ذيو َٔ األيفاؿي ايػري َتعازف عًٝٗا، ٚقد ذنس ايفكٗا٤ ؼي  أٚ زبع طًك٘، ،طًك١

نتبِٗ َطا٥ٌ عدٜد٠ َٔ ٖرا ايباب ٚمٛٙ ػيا ٚددٚا َٔ أض١ً٦ ايٓاع، ٚاييت ؼٌُ 
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ب١، ٚايَعذب، ٚاييت ؼتاز إزي زدٚدِٖ ٚفتاٚاِٖ، ٚ اؿًٍٛ اغيٓاضب١ هلا، ؼي طٝاتٗا ايػسا

ٚغيا زأٜت نجس٠ ٖرٙ اغيطا٥ٌ ٚتعددٖا، اقتصست ع٢ً دص١ٝ٥ َٓٗا، ٚإفسادٖا بايبشح، 

 .ٚدعًتٗا بعٓٛإ: )إضاف١ ايطالم إزي ايسدٌ، أٚ اغيسأ٠، أٚ دص٤ َٓٗا(

 ٜٚٗدف ٖرا ايبشح إزي اآلتٞ:

 اغيتعًك١ بٗرا اغيٛضٛع، َٚا ذنسٖا ايفكٗا٤ ؼي بطٕٛ ايهتب.طيع اغيطا٥ٌ  .1
 بٝإ أسهاّ ٖرٙ اغيطا٥ٌ عٓد ايفكٗا٤ ٚايسادض َٓٗا.  .2
إبررساش ٖرررٙ األيفرراؿي يًُذتُررع، ٚيًررصٚز ٚيًصٚدرر١ بصررف١ خاصرر١ سترر٢ ٜهْٛررا عًرر٢ دزاٜرر١      .3

 بأسهاَٗا ٚإٔ ال ٜتًففي بٗا أسدُٖا فٝٛقع ْفط٘ ؼي ايطالم بدٕٚ عًِ.

  السابقت:الذراساث 

َا َٔ غو ؼي إٔ أغًب ٖرٙ اغيطا٥ٌ، ٚاغيتض١ُٓ ؼي ايبشح قد تتطسم إيٝٗا بعض 

ايفكٗا٤ ؼي  نتبِٗ، َِٓٗ بػهٌ كتصس، ٚايك١ً بإٜضاح أنجس، إال أْ٘ َٔ خالٍ ايٓـيس 

ؼي اغيصادز ذات ايص١ً بايفك٘، ٚباألخص أسهاّ ايطالم َٔ نتب ٚعٛخ ٚزضا٥ٌ 

٢ َٔ خص ٖرا اغيٛضٛع بدزاض١ اضتكسا١ٝ٥ طيع فٝٗا َٚٛاقع إيهرت١ْٝٚ، مل أقف عً

 اغيطا٥ٌ اغيتعك١ً ب٘ ؼي عح َطتكٌ َٚفسد، ٚاهلل أعًِ.

 : منهج البحث

اغيرٓٗر اغيتبرع ؼي ايبشرح ٖرٛ اغيرٓٗر االضررتكسا٥ٞ ايكرا٥ِ عًر٢ ايسدرٛع إزي نترب ايفكرر٘           -

 اغيعتُد٠، ٚاضتدساز اآلزا٤ ٚاألقٛاٍ اييت تٓاٚيت اغيٛضٛع. 

 ٚ اغيطًب ع٢ً ١٦ٖٝ ضؤاٍ أٚ عٓٛإ ٚتصٜٛس اغيطأي١ تصٜٛسّا ٚاضشّا .ذنس اغيبشح أ -
بٝإ أقٛاٍ ايعًُا٤ ؼي اغيطأي١، َٚٔ قاٍ بٗا َٔ أٖرٌ اغيرراٖب اغيعتررب٠ َرع أدير١ نرٌ قرٍٛ         -

 ٚديًٝ٘، َٚٓاقػ١ َا ضيهٔ َٓاقػت٘ يًٛصٍٛ إزي ايسأٟ ايسادض.
 يو.تٛثٝل أقٛاٍ اغيراٖب َٔ َصادزِٖ األص١ًٝ إال إذا تعرز ذ -
 عصٚ اآلٜات ايكسآ١ْٝ ببٝإ اضِ ايطٛز٠ ٚزقِ اآل١ٜ. -
ؽرررسٜر األسادٜرررح ايٓبٜٛررر١ ٚاآلثررراز َرررٔ َصرررادزٖا األصررر١ًٝ، فرررإٕ نرررإ اؿررردٜح ؼي       -

ايصرررشٝشري أٚ أسررردُٖا انتفٝرررت بتدس ررر٘ َُٓٗرررا، ٚإٕ مل ٜهرررٔ ؼي أسررردُٖا فرررإْٞ 
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ٚاؿهررِ أخسدرر٘ َررٔ اغيصررادز األخررس٣ َررع بٝررإ َررا ذنررسٙ أٖررٌ االختصررا  ؼي دزدترر٘ 

 عًٝ٘.
ٚضررعت خاشيرر١ ؼررٟٛ خالصرر١ َررا تضررُٓ٘ ايبشررح ٚأبررسش ْتا٥ذرر٘ ثررِ فٗسضررّا يًُسادررع           -

 ٚاغيصادز.

 : في بياى ألفاظ عٌىاى البحث توهيذ

 تعريف اإلضافة لغة واصطالحًا:

ألٕ األٍٚ َٓضِ  ،: ضِ غ٤ٞ إزي غ٤ٞ، َٚٓ٘ اإلضاف١ ؼي اصطالح ايٓشا٠يػ١ اإلضاف١

أضاف ع٢ً  ،ٚإضاف١ َصدز فعً٘ .(1)أٚ ايتدصٝص ،يٝهتطب َٓ٘ ايتعسٜف ،يًجاْٞ

ٜٚكاٍ: ٔضِفُت ايسدٌ ; صٌ َادت٘ ضٝفأٚ ،ٚشٕ أفعٌ، فٗٛ ثالثٞ َصٜد باهلُص٠ ؼي أٚي٘

ًُِت إيٝ٘. َٔ ِٝفّا ٚ ِٝفّا ٚٔضٝاف١ّ، َٚتَضِٖٝفُت٘ إذا ْصيُت ب٘ َض  َض

َّ  ٚؼي سدٜح عا٥ػ١ زضٞ ايًٓ٘ عٓٗا:" ضاَفٗا َٓا َََسِت ي٘ سٔيًَِشَف١ٕ صفسا٤ َف ِْٝف فَأ َض

 ".(2)فٝٗا

ًَِت٘ إيٝو َٚقٖسِبَت٘. ٚيريو قٌٝ ٖٛ  ََ ِٝفّا َٚأ َِْصِيَت٘ عًٝو َض ٜٚكاٍ أضفت فالّْا َٚضِٖٝفَت٘ َأ

ٍْ إيٝ٘. َُُا ٜٚكاٍ َأضاَف فالٕ فالّْا فٗٛ ُٜضُٝف٘ إضاف١ّ إذا َأؾَأٙ  َُضاْف إزي نرا َأٟ 

فَاّطَيَقَا حَخَّى إِرَا ؤَحٍََا ؤَىْوَ قَشٌَْتٍ اسْخَطْؼَََا ؤَىْيَيَا فَإَبٌَْا ؤَُْ  ايتٓصٌٜ ايعصٜصإزي ذيو، ٚؼي 

ص ٜٚكاٍ ضاَفٔت اغيسأ٠ُ إذا ساضت أَلْٗا َايت َٔ ايٗطٗس إزي 77طايهٗف:ٌُضٍَِّفٌُىََُا

 اَؿٝض، ٚضافت ايػُظ تضٝف ٚتضٝفت دْت يًػسٚب ٚقسبت.

"٢ْٗ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٔ ايصال٠ ٔسرَي َتَضُٖٝف ٚؼي اؿدٜح ايػسٜف: 

ًُِػُسٚٔب ُُِظ ٔي  . (4)" ٚتضٝف َعٓاٙ شيٌٝ ٚػٓض يًػسٚب(3)ايٖػ

بايكّٛ اغُيُاٍ إيِٝٗ ٚاغُيضاف: اغُيًَِصل  ،ٚنريو َأضاف ،ٜٚكاٍ ضاَف إيٝ٘ َاٍ َٚدْا

ٌَ إزي غ٤ٞ ُٚأِضٓٔد إيٝ٘ فكد  ٚيٝظ َِٓٗ، َٝٔ ٌٗ َا ُأ  . (5)ُأٔضَٝفٚن

                                                           
 (. 77/ص 1الخىكيف غلى مهماث الخػاسيف: ملحمذ غبذ الشؤوف املىاوي) ج- 1

ْىَب  -هخاب العهاسة -أخشحه الترمزي في ظيىه  - 2
َّ
ِصيُب الث ًُ ِنّيِ 

َ ْ
ًٌ َصِحيٌذ  116بشكم-َباب ما حاء في امل  َخَع

ٌ
ى: هزا َخِذًث وكاٌ أبى ِغيس َ

 (.116/  1(، وصححه ألالباوي في صحيذ وطػيف ظنن الترمزي )ج 199/ص1)ج

ْصِشَها ِهَخاب  –أخشحه معلم في صحيده - 3
َ
ًَ َوك َعاِفِشي

ُ ْ
ِة امل

َ
ِة ِفيَها -َصَل

َ
َل ًِ الصَّ ِتى ُهِهَى َغ

َّ
اِث ال

َ
ْوك

َ
 ( .568/ص1)ج 831بشكم  -باب ألا

 (.334/ص8غىن املػبىد ششح ظنن أبي داود : ملحمذ شمغ الحم آبادي )ج - 4

 (. 211/ص9اهظش لعان الػشب  ملحمذ بً مىشم بً مىظىس ألافشيلي املصشي )ج - 5
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 قاٍ اَسؤ ايكٝظ:

ََُػٖطٔب       فًُا دَخًِٓاٙ َأضفٓا ؿُيَٗٛزْا ِّ سازٍّٟٔ َقٔػٕٝب   إزي ن

َِٓدْا ؿُيَٗٛزْررا إيٝرر٘ َٚأًَِٓاٖررا َْٓد إزي قررّٛ   .(6)َأٟ َأِضرر َُِطرر َُضرراف أَلْرر٘   :ِّ َٚٓرر٘ قٝررٌ يًررٓدع

ُّ :يررٝظ َررِٓٗ، ٚإضرراف١ُ االضررِ إزي االضررِ: نكٛيررو   ٚشٜررد  ،فررايػالّ َضرراف ،شٜررٕد غررال

 َضاف إيٝ٘.

ٚهلرا ال  ٛش َإٔ ُٜضاَف ايػ٤ٞ إزي ْفط٘  ،ٚايَػَسض باإلضاف١ ايتدصٝص ٚايتعسٜف

 فًٛ عٖسفٗا غيا استٝر إزي اإلضاف١. ،أَلْ٘ ال َُٜعسُِّف ْفط٘

ًُِت٘  ََ ٚايٓشٜٕٛٛ ٜطُٕٛ ايبا٤ سسف اإلضاف١، ٚذيو  ،َٚأضفت ايػ٤ٞ إزي ايػ٤ٞ َأٟ َأ

 فكد َأضفت َسَٚزى إزي شٜد بايبا٤. ،بصٜٕد َسزُت :ًتَأْو إذا ق

 ٜٚكاٍ أضاف َٔ األَس إذا أغفل َٓ٘ ٚسرز، ٚع٢ً ذيو قٍٛ ايٓابػ١ اؾعدٟ:

ّٕ ٚي١ًٕٝ  .(7)ٚنإ ايٖٓٔهرُي َإٔ ُتٔضَٝف َٚتِذَأزا             َأقاَِت ثالثّا برَي ٜٛ

ٜطتعٌُ ايفكٗا٤ ن١ًُ إضاف١، ٜٚهادٕٚ ال خيسدٕٛ ؼي ذيو عًر٢   اإلضاف١ اصطالسا:

 .(8)اغيع٢ٓ ايًػٟٛ. فٗٞ سيع٢ٓ اإلضٓاد ٚاإلَاي١ ٚ ايتدصٝص

فإذا قٌٝ اؿهِ َضاف إزي فالٕ أَٚٔ صفت٘ نرا، نإ ذيو إضرٓادا إيٝر٘، ٚإذا   

 .(9)قٌٝ اؿهِ َضاف إزي شَإ نرا نإ ؽصٝصا ي٘

 : تعريف الطالق لغة واصطالحًا

: ٜكاٍ: طًل طالقّا: ؼسز َٔ قٝدٙ. َٚطًَكت اغيسأ٠ُ َٔ شٚدٗا طالقّا أٟ ؼًًت يػ١ ايطالم

 .(10)ٚخسدت َٔ عصُت٘. ٚاَسأ٠ طايل أٟ قسز٠ َٔ قٝد ايصٚاز ،َٔ قٝد ايصٚاز

 .(11)عٓد اؿٓف١ٝ: ٖٛ: زفع قٝد ايٓهاح سااّل أٚ َآاّل بًففي كصٛ  ايطالم اصطالسا:

٘ٔ  ٖررٛ اغيايهٝرر١:ٚ َِٚدٔترر ِٚٔز ٔبَص َُِتَعرر١ٔ ايررٖص ٖٝرر١َ  ٖٝرر١ْ َتِسَفررُع ٔسًم ُٔ سررٌ  ٖررٛايػررافع١ٝ: ٚ .(12)ٔصررَف١ْ ُسِه

 .(14)سٌ قٝد ايٓهاحٖٛ اؿٓاب١ً: ٚ .(13)عكد٠ ايٓهاح بًففي ايطالم ٚمٛٙ

                                                           
 (. 211/ص9لعان الػشب  ملحمذ بً مىشم بً مىظىس ألافشيلي املصشي )ج - 6

 املشحؼ العابم . - 7

 (.6ص13صادس غً وصاسة ألاوكاف املصشيت )ج -مىظىغت الفله إلاظَلمي - 8

 املشحؼ العابم.- 9

 (.563/ ص 2املعجم الىظيغ إلبشاهيم مصعفى وآخشون)ج  -17 

 ( .348/  1م أبي خىيفت الىػمان، للشيخ هظام وحماغت مً غلماء الهىذ، )ج الفخاوي الهىذًت في مزهب إلاما - 11

 (.18/ص4مىاهب الجليل لششح مخخصش خليل، ملحمذ بً غبذ الشخمً املغشبي )ج - 12

 ( .279/ ص  3مغني املحخاج إلى مػشفت مػاوي ألفاػ املنهاج ، ملحمذ الخعيب الششبيني، )ج  - 13
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َُآٍ ٔبًَِففٕي ٚايتعسٜف اغيدتاز يًطالم  ٚٔ اِي ِٝٔد ايَِّهأح ٔفٞ اِيَشاٍ َأ َٛ: َزِفُع َق  ،ََِدُصٕٛ ُٖ

ُ٘ ََ َََكا  ُّ َُٜكٛ ََا   ِٚ أٚ سٌ ايسابط١ ايصٚد١ٝ ايصشٝش١ ؼي اؿاٍ، أٚ ؼي اغيآٍ، بايصرٝػ١   .(15)َأ

 .(16)ايداي١ ع٢ً ذيو

ؼي قت٣ٛ ٖرا ايبشح: إٔ ٜضٝف ايسدٌ ايطالم  إزي ْفطر٘،  ٚأعين بإضاف١ ايطالم 

نإٔ ٜكٍٛ: أْا طايل َٓرو، أٚ برا٥ٔ َٓرو، أٚ تضرٝف اغيرسأ٠ ايطرالم إزي ْفطرٗا، نرإٔ         

تكٍٛ يصٚدٗا: أْا طايل َٓو أٚبا٥ٔ َٓو، أٚ إزي درص٤ َٓٗرا نرإٔ ٜكرٍٛ ايسدرٌ يصٚدتر٘:       

درص٤ ايطًكر١، نرإٔ    ٜدى طرايل، زأضرو طرايل ،غرعسى طرايل ، أٚ إضراف١ ايطرالم إزي        

ٜكٍٛ ايسدٌ يصٚدت٘: أْرت طرايل ْصرف طًكر٘، أٚ زبعٗرا، أٚ ضدضرٗا، أٚ ٜكرٍٛ يصٚداتر٘         

 األزبع أْذي طٛايل ْصف طًك١ ...اخل.

 إضافت الرحل الطالق إلى ًفسه :  لوبحث األولا

األصرررٌ إٔ ٜضرررٝف ايسدرررٌ ايطرررالم إزي اغيرررسأ٠ نرررإٔ ٜكرررٍٛ هلرررا أْرررت طرررايل، أٚ  :متهيدد  

، فش٦ٓٝرٕر  ، ْطا٥ٞ أٚ شٚداتٞ طٛايرل َرين  طايل طايل، اَسأتٞ فال١ْطًكتو، أٚ شٚديت 

أضٓد ايطالم إزي اغيسأ٠ ٚال إغهاٍ، ٚ ايطالم ٚاقْع فٝٗرا بٛاسرد٠ٕ أٚ أنجرس عًر٢ سطرب      

أٚ نٓاٜرر١ ٖررٌ ٜكررع    ،يهررٔ إٕ أضرراف ايسدررٌ ايطررالم إزي ْفطرر٘ بًفررفي صررسٜض     ايًفررفي.

 أٚ ال ٜكع؟ ،ايطالم

 إضاف١ ايسدٌ ايطالم إزي ْفط٘ بًففي صسٜض.اغيطًب األٍٚ :  ؼي ذيو َطًبإ:

 اغيطًب ايجاْٞ: إضاف١ ايسدٌ ايطالم إزي ْفط٘ بًففي ايهٓا١ٜ. 

 إضافة الرجل الطالق إىل نفصه بلفظ صريح :  املطلب األول

بإٔ قاٍ يصٚدت٘ أْا َٓو طايل،  ،إذا أضاف ايسدٌ ايطالم إزي ْفط٘ بًففي صسٜض     

 أٚ أْا طايل َٓو، ٌٖ ٜكع ايطالم أٚ ال ٜكع؟

أضاف ايصٚز صسٜض ايطالم  إذا ايكٍٛ األٍٚ: ع٢ً قٛيري:اختًف ايفكٗا٤ ؼي ٖرٙ اغيطأي١  

 ،(17)ٖٚٛ قٍٛ اؿٓف١ٝ، إزي ْفط٘، بإٔ قاٍ: أْا َٓو طايل ال ٜكع ايطالم ٚإٕ ٣ْٛ

                                                                                                                                        
 ( .234/ ص  8مذ الشيباوي، البً كذامت امللذس ي أبى دمحم، )ج املغني في فله إلامام أخ - 14

 (.5/ ص  29اليىيذ )ج  -صادس غً : وصاسة ألاوكاف والشئىن إلاظَلميت -املىظىغت الفلهيت اليىيديت  - 15

 (.347/ 7املفصل في أخيام املشأة للذهخىس غبذ الىشيم صيذان)ج - 16

 

 (. 141/ 3للياظاوي )ج  -ئؼ الصىائؼ( وبذا 78/ص6اهظش املبعىط للعشخس ي )ج - 17
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 ،ٚايجٛزٟ ،، ٚ ب٘ قاٍ ابٔ عباع(21)ٚايصٜد١ٜ (20)َا١َٝٚاإل ،(19)، ٚايـياٖس١ٜ(18)ٚاؿٓاب١ً

بأدي١ َٔ  ٚاضتديٛا يريو .(22)ٚابٔ اغيٓرز، ٚزٟٚ ذيو عٔ عجُإ بٔ عفإ زضٞ اهلل عٓ٘

 ٚاغيعكٍٛ: ،ٚايط١ٓ ،ايهتاب

 قٛي٘ تعازي:  :َٔ ايهتاب   ٌََِِّا ؤٌَُّيَا اىنَّبًُِّ إِرَا طَيَّقْخٌُُ اىنِّسَاء فَطَيِّقُوٌىَُِّ ىِؼِوذَّحِي ص، ٚقٛير٘  1طايطرالم

 الَّ جُنَوووواََ ػَيَووووٍْنٌُْ إُِ طَيَّقْووووخٌُُ اىنِّسَوووواءٚقٛيرررر٘ تعررررازي:  ،ص230طايبكررررس٠فَووووإُِ طَيَّقَيَوووواتعررررازي: 

إٔ ايطررالم غررسع : اتايداليرر١ َررٔ اآلٜرر ٚدرر٘  ٚغررري ذيررو َررٔ ايٓصررٛ .  ،ص236طايبكررس٠

إٔ اهلل ضربشاْ٘ ٚتعرازي أَرس بتطًرٝكٗٔ، ٚاألَرس بايفعرٌ ْٗرٞ عرٔ         ٚ ،َضافا إزي اغيرسأ٠ 

ألْر٘ أضراف ايطرالم إزي ْفطر٘ ال      ،تسن٘، ٚتطًٝل ْفط٘ تسى يتطًٝل اَسأت٘ سكٝك١

فًٝػررٛ إزي اَسأترر٘ سكٝكرر١، فٝهررٕٛ َٓٗٝررا، ٚاغيٓٗررٞ غررري اغيػررسٚع، ال ٜعترررب غررسعا،    

 .(23)اغيٛزي نايعتل اغيضاف إزي

 :ايط١ٓ َٔ 

فكاٍ ًَهت اَسأتٞ أَسٖا باألثس اغيسٟٚ عٔ ابٔ عباع إٔ زداّل دا٤ إيٝ٘  - أ

َٖا فطًكتين ثالثا فكاٍ ابٔ عباع: ٤َِٛ َْ  ُ٘ إٕ ايطالم يو ٚيٝظ هلا  (24)"َخٖطَأ ايًٖ

ََِس إٔ  ٚبًففي:" ".(25)عًٝو ٌَ َأ ٌٕ َدَع ِٔ َزُد ٌَ َع ُ٘ ُض٦ٔ ْٖ ُ٘: َأ ِٓ ُ٘ َع ٔٔ َعٖبإع َزٔض٢َ ايًٖ اِب

َٖا َأاَل َطًَٖكِت  ٤َِٛ َْ  ُ٘ ُٔ َعٖبإع: َخٖطَأ ايًٖ ٍَ اِب َِْت َطأيْل َثاَلّثا َفَكا َٖا َفَكاَيِت: َأ َٝٔد ٘ٔ ٔب ََِسَأٔت ا

َٗا َثاَلّثا  .(26)َِْفَط

 :ايدالي١ َٔ األثسٜٔ اآلتٞٚد٘ 

                                                           
 (.372/ص7اهظش املغني البً كذامه )ج - 18

 (.187/ص17اهظش املحلى البً خضم الظاهشي )ج - 19

 (.9/  2اهظش ششائؼ إلاظَلم في معائل الحَلٌ والحشام ألبي كاظم هجم الذًً دمحم بً الحعً) - 27

 ( .216/  7ألخمذ بً ًديى املشجض ى )اهظش البدش الضخاس الجامؼ ملزاهب غلماء ألامصاس  - 21

 ( .372/ص7املغني )ج - 22
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ىىء وىهب حعخمعش به املػنى فيهما: لى ظ

 (.373/ص3ي )ج(. والبدش الشائم ششح هنز الذكائم: البً هجيم الحىف121/ص5الػشب". اهظش. النهاًت في غشيب الحذًث وألاثش: للجضسي )ج

( وإظىاده صحيذ،  521/ 6)  11918بشكم -باب املشأة جملً أمشها فشدجه هل حعخدلف -أخشحه غبذالشصاق في مصىفه هخاب العَلق  - 25

( والخحجيل في 17/127وكاٌ ابً خضم: بػذ إًشاده مً ظشيم غبذ الشصاق:)وهزا في غاًت الصحت غً ابً غباط( اهظش املحلى :البً خضم )ج

شيفي )ج  إسواء الغليل: جخشيج ما لم ًخشج في
ّ
 (.288/  1للع

َق )ج -هخاب الخلؼ والعَلق -أخشحه البيهلي في العنن الىبري  - 26
َ
َل
َّ
ِشيُذ الع

ُ
ًَ َوِهَى ج ْلُخ

َّ
ل
َ
ًِ ظ ْمِلي

ٌُ ِفى الخَّ ُلى
َ
ِة ج

َ
ْشأ
َ ْ
(بشكم 349/ص7باب امل

شيفي )ج  غليل:وإظىاده صحيذ . اهظش الخحجيل في جخشيج ما لم ًخشج في إسواء ال  -14826بشكم
ّ
  (288/ 1للع
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إٔ ايطالم يًسدٌ ال يًُسأ٠، ٚيٝظ يًٓطا٤ طالم إال إذا دعٌ ايسدٌ أَس اَسأت٘  (1

، غالف يٛ قايت يهإ نُا قايتٚيٛ قايت  ،أْا طايل ثالثابٝدٖا، ٚقايت: 

 يصٚدٗا أْت طايل. 

أٚ إلشاي١ اغيًو ٖٚٛ عًٝٗا دْٚ٘ نايعتل إلشاي١  ،إٔ ايطالم إلشاي١ ايكٝد ٖٚٛ فٝٗا دْٚ٘ (2

أٚ أعتل ايعبد َٛالٙ ال ٜعتل ايعبد فهرا ايصٚز إذا  ،إذا أعتل ْفط٘ ايسم ثِ اغيٛزي

ٚألْ٘ ٜطتشٌٝ إٔ  ،طًل ْفط٘ أٚ طًكت٘ ٖٞ ال تطًل اغيسأ٠ يعدّ إضافت٘ إزي احملٌ

  .(27)ٜٚكع ايطالم ع٢ً غري اغيطًل ،ٜطًل اإلْطإ

 ،َطعٛد عُس ٚابٔقٍٛ بإٔ سدٜح ابٔ عباع قد خايف  :ْٚٛقؼ ٖرا االضتدالٍ

 .(28)ٚقٍٛ االثٓري أق٣ٛ َٔ قٍٛ ايٛاسدؼي ٚقٛع ايطالم ع٢ً ايصٚز، 

 ٍٛباغيعك:  
إٔ قٝرررد ايٓهررراح ؼي داْرررب اغيرررسأ٠ إصيرررا ثبرررت يضرررسٚز٠ ؼكٝرررل َرررا ٖرررٛ َرررٔ َكاصرررد  (أ 

فال ٜط٦ُٔ قًبر٘ إيٝٗرا،    ،ألٕ اـسٚز ٚايربٚش ٜسٜب ،ايٓهاح، ٖٚٛ ايطهٔ ٚايٓطب

فرال   ،ٚإذا دا٤ت بٛيرد ال ٜجرل بهْٛر٘ َٓر٘، ٖٚررٙ ايضرسٚز٠ َٓعدَر١ ؼي داْرب ايرصٚز         

 ٜجبت عًٝ٘ قٝد ايٓهاح.
ٚاغيًُرٛى ال برد ير٘     ،اغيسأ٠ ػيًٛن١ ًَو ايٓهاحٚإٔ قٝد ايٓهاح ٖٛ ًَو ايٓهاح،  (ب 

فاضرتشاٍ إٔ ٜهرٕٛ    ،فعًِ إٔ ايرصٚز َايهٗرا   ،َٔ َايو، ٚ ال ًَو يػري ايصٚز فٝٗا

  .(29)ػيًٛنا، غالف َا إذا أضاف ايطالم إيٝٗا

ال يًطالم يٛقع بريو ناغيسأ٠، ٚألٕ قيٛ نإ إٔ ايطالم قً٘ اغيسأ٠ ال ايسدٌ، ٚ  (ز 

ًَررو ايٓهرراح، ٚاغيررسأ٠ ػيًٛنرر١  أٟ َايررو ؼي ايٓهرراح، ايسدررٌ نررريو ؼي ايٓهرراح

ٜٚرردٍ يرر٘ إٔ ايسدررٌ   ، (30)نررايعتل فًررِ ٜكررع إشايرر١ اغيًررو بإضرراف١ اإلشايرر١ إزي اغيايررو       

                                                           
 (.278/ ص  2اهظش جبيين الحلائم: لفخش الذًً الضيلعي)ج  - 27

 (.157/ص17الحاوي الىبير: للماوسدي )ج - 28

ألبي الحعً غلي بً أبي بىش بً غبذ الجليل الششذاوي املشغياوي،   (، والهذاًت ششح البذاًت142/ ص  3اهظش بذائؼ الصىائؼ :للياظاوي )ج  - 29

 (.236/ص1)ج

/  7البدش الضخاس الجامؼ ملزاهب غلماء :للمشجض ى ) (و167/ص3اهظش اليافي في فله ابً خىبل، لػبذ هللا بً كذامت امللذس ي أبى دمحم، )ج - 37

 (.4/267(، والفله غلى املزاهب ألاسبػت: للجضيشي )215
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، فكٛي٘: أْرا َٓرو   غالف اغيسأ٠ تٛصف بأْٗا َطًَك١ ،ل بفتض ايالّالٜٛصف بأْ٘ َطًَ

 . (31)ٚصف ايسدٌ بايطالم صسحيا فال ٜكع، ألٕ ايطالم صف١ يًُسأ٠طايل، فٝ٘ 

 شاي١ قٝد ايٓهاح فٝعٌُ ؼي قٌ قٝاّ ايٓهاح، ٚايسدٌ يرٝظ َٓهٛسرا  إلإٔ ايطالم  (د 

 ،الَسأت٘ فرال ٜهرٕٛ قرال يًطرالم أال ترس٣ أْٗرا ٖرٞ اغيُٓٛعر١ عرٔ ايترصٚز ٚاـرسٚز           

 .(32)ٚهلرا مسٝت َٓهٛس١ ،ٚايصٚز ٜٓطًل إزي َا غا٤ َٔ ايتصٜٚر بجالخ ضٛاٖا
  إال بأسررد األيفرراؿي ايجالثرر١ )ايطررالم، ايطررساح،   بررإٔ ايطررالم ال ٜكررع ٚاسررتر ايـياٖسٜرر١

ْر٣ٛ بٗرا طالقرا أٚ مل ٜٓرٛ، ال     ، ا طالقرا ايبتر١  ايفسام( َٚا عدا ٖرٙ األيفاؿي ال ٜكع بٗر 

 .(33)ؼي فتٝا ٚال ؼي قضا٤
 ،إذا قاٍ ايسدٌ الَسأت٘ أْا َٓو طايل نإ نٓا١ٜ ٜكع ب٘ ايطالم إٕ ْٛاٙ :ْٞايكٍٛ ايجا

 ،، ٚزٟٚ مٛ ذيو عٔ عُس(35)ايػافع١ٝ، ٚ(34)اغيايه١ٝمل ٜكع، ٚب٘ قاٍ  ٚإٕ مل ٜٓٛٙ

ٚال خالف أْ٘ ال ٜكع ب٘  ،ٚإضشام ،ٚايكاضِ ،ٚايٓدعٞ ،ٚابٔ َطعٛد، ٚعطا٤

 .(36)ايطالم َٔ غري ١ْٝ

 :باآلتٞ ٚاضتديٛا يريو

باألثس اغيسٟٚ عٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد أْ٘ ضأٍ عُس بٔ اـطاب زضٞ اهلل عٓ٘ عٔ  (1

َِْتٚقٛع ايطالم ع٢ً ايصٚز َفَك َِٝف َتَس٣ َأ َُُس: َن ٍَ ُع َٚأسَد٠ْ، َفَكا َٗا  ْٖ ٍَ : َأَز٣ َأ ، ا

َُُس  ٍَ ُع َٗا ، َفَكا َٗا َأَسٗل ٔب ُِٚد ُ٘ -ََٚش ِٓ ُ٘ َع َٞ ايًٖ َِٜت-َزٔض ََا َزَأ  َِ  ".(37)ِْٔع
إطياعُٗا ع٢ً إٔ ٚقٛع ايطالم ع٢ً ايصٚز نٓا١ٜ فٝ٘، ٚألْ٘ أسد : ٚد٘ ايدالي١   

ايصٚدري فذاش إٔ تكع ايفسق١ بٛقٛع ايطالم عًٝ٘ نايصٚد١، ٚألٕ َا صًض إٔ تكع ب٘ 

نايتشسِٜ ،داش إٔ تكع ب٘ ايفسق١ إذا ٚقع ع٢ً ايصٚز ،ع ع٢ً ايصٚد١ايفسق١ إذا ٚق

                                                           
وهشاف اللىاع غً متن إلاكىاع، ملىصىس بً ًىوغ بً إدسيغ  (،27/ ص  11(، و سد املحخاس )ج 373/ ص  7اهظش املغني: البً كذامه)ج  -31

 (.252/ص5البهىحي  )ج

 (.157/ص1الغشة املىيفت في جدليم بػض معائل إلامام أبي خىيفت، ألبي خفص غمش الغضهىي الحىفي، )ج - 32

 ( .11/235اهظش املحلى: البً خضم الظاهشي  )  -33

 (. 5/471اهظش املذوهت لَلمام مالً بً أوغ)ج- 34

( والحاوي 394/ص5(والىظيغ في املزهب، ملحمذ بً دمحم الغضالي أبى خامذ، )ج  2/87اهظش املهزب في فله إلامام الشافعي، للشيراصي )ج - 35

 (.157/ص17الىبير في فله مزهب إلامام الشافعي، للماوسدي، )ج

 (. 373/ ص  7املغني البً كذامت) - 36

ِق هخ -أخشحه ابً أبي شيبت في مصىفه- 37
َ
َل
َّ
( بشكم 87/ص4)ج -باب ما كالىا في الشحل ًجػل أمش امشأجه بيذها فخعلم هفعها  -اب الع

18786. 
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 ،ٚايب١ْٛٓٝ، ٚألٕ َٔ صض إضاف١ نٓا١ٜ ايطالم إيٝ٘ صض إضاف١ صسحي١ إيٝ٘

 .(38)نايصٚد١ طسدّا ٚناألدٓب١ٝ عهطّا

ًٛ قاٍ هلا: أْا َٓو با٥ٔ ٣ْٛٚ ايطالم ٜكع فإٔ صسٜض ايطالم أق٣ٛ َٔ نٓاٜت٘  (2

َٔ ايصسٜض، فإذا ٚقع ايطالم  ايًففي نٓا١ٜ، ٖٚٞ ضعٝف١باإلطياع َع إٔ ٖرا 

 .(39)بايضعٝف فبايكٟٛ أٚزي
إٔ َكتض٢ ذيو شٚاٍ ٚص١ً ايٓهاح، ٖٚٞ قا١ُ٥ : بٖرا االضتدالٍ ْٚٛقؼ

بُٝٓٗا، فصشت إضافت٘ إزي نٌ ٚاسد َُٓٗا، ٚأَا َكتض٢ ايطالم، فٗٛ زفع 

 .(40)ايكٝد عٔ ايٓهاح فٝصض إضافت٘ إيٝٗا دْٚ٘

ايٓهاح َػرتى بري ايصٚدري ست٢ ًَهت ٖٞ اغيطايب١ بايٛؾي٤ نُا ضيًو إٔ ًَو  (3

ٚنرا اؿٌ َػرتى بُٝٓٗا ٚايطالم ٚضع إلشايتُٗا فٝصض  ،ٖٛ اغيطايب١ بايتُهري

 َضافا إيٝ٘ نُا صض َضافا إيٝٗا نُا ؼي اإلبا١ْ ٚايتشسِٜ.
شاي١ ٛضع إلشاي١ ًَو ايٓهاح بٌ ٚضع إلمل ٜإٔ ايطالم : بٖرا االضتدالٍ ْٚٛقؼ

ضًُٓا أْ٘ ، ٚيٛ ٖٚٛ فٝٗا دٕٚ ايصٚز، أال تس٣ أْٗا اغيُٓٛع١ عٔ ايتصٚز ٚايربٚش ،ايكٝد

ٚضع يريو يهٔ ًَو ايٓهاح ي٘ عًٝٗا ألْٗا ػيًٛن١ ٚايصٚز َايو، ٚهلرا مسٝت 

ألْٗا شيًو بايٓهاح اغيٗس ٚايٓفك١ ؼي َكاب١ً ايٓهاح، ٚال ضيهٔ إٔ ٚ ،َٓهٛس١

غالف اإلبا١ْ ألْٗا إلشاي١ ايٛص١ً ٖٚٞ ، سد تُع ايبدالٕ ؼي ًَو غدص ٚا

فصشت  ،ٖٚٛ َػرتى بُٝٓٗا ،ٌِّٚغالف ايتشسِٜ ألْ٘ إلشاي١ أؿ ،َػرتن١ بُٝٓٗا

 .(41)ٚال تصض إضاف١ ايطالم إال إيٝٗا ،إضافتُٗا إيُٝٗا

إٔ ايصٚز قذٛز عًٝ٘ بطببٗا سٝح ال ٜٓهض َعٗا أختٗا ٚال أزبعا، فٝصض إضاف١  (4

إلشاي١ ٖرا اؿذس فاْصسف يًطالم باي١ٝٓ، ٚإٕ مل ٜٓٛ طالقا فال تطًل ايطالم إيٝ٘ 

يعدّ صساس١ ايًففي بإضافت٘ يػري قً٘، فػسؾي فٝ٘ َا غسؾي ؼي ايهٓا١ٜ َٔ قصد 

 اإلٜكاع.

                                                           
 (.157/ص17اهظش الحاوي الىبير: للماوسدي )ج - 38

 (.157/ص1( والغشة املىيفت للغضهىي الحىفي )ج157/ص17اهظش الحاوي الىبير: للماوسدي )ج - 39

 (.157/ص1اهظش الغشة املىيفت: للغضهىي الحىفي،)ج - 47

 (.241/ ص  5)ج  -(والػىاًت ششح الهذاًت 236/ ص  1)ج  -اهظش الهذاًت ششح البذاًت  - 41
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سس١َ أختٗا ٚأزبع ضٛاٖا ثابت بايٓص ال يدخٛي٘ ؼي  : بإٖٔرا االضتدالٍ ْٚٛقؼ

 ،أٚ بري اـُظ ثابت قبٌ ايتصٚز بٗا ،أال تس٣ إٔ سس١َ اؾُع بري األختري ،ًَهٗا

فتصض  ،ُٖٚا َػرتى بُٝٓٗا ،ٚاؿٌ ،غالف اإلبا١ْ ٚايتشسِٜ ألُْٗا إلشاي١ ايٛص١ً

  .(42)ٚايطالم يسفع ايكٝد فال ٜضاف إال إزي اغيكٝد ،إضافتُٗا إيُٝٗا

إزي ايكٝد، نُا ٜضاف إزي  ٌٓ ٜضافإٔ اغيسأ٠ َكٝد٠ ٚايصٚز نايكٝد عًٝٗا، ٚاؿ (5

ٌٓ فالٕ اغيكٝٓد، ٚسٌ ايكٝد عٓ٘ ، ٚناْت اي١ٝٓ الش١َ يًطالم ألٕ اغيكٝد، فٝكاٍ: س

 .(43)ايًففي خسز عٔ ايصساس١ بإضافت٘ إزي غري قً٘
اضتعُاٍ ٖرا ايًففي ؼي ايصٚز غري ع٢ً عدّ ٚقٛع٘ َٔ غري ١ْٝ بإٔ  ٚاضتديٛا

 د١ٗ اغيع٢ٓ فًِ ٜكع ب٘ َٔ غري ١ْٝ َتعازف ٚإصيا ٜكع ب٘ ايطالم َع اي١ٝٓ َٔ 

ٚايًففي َضاف إيٝ٘ فال  ،إٔ قٌ ايطالم اغيسأ٠ ال ايسدٌ، ٚ(44)نطا٥س ايهٓاٜات

 .(45)بد َٔ ١ْٝ صازف١ ػعٌ اإلضاف١ إيٝ٘ إضاف١ إيٝٗا

ٚنْٛ٘ غري َتعازف إٜكاع٘ ال  ،ْ٘ صسٜض غري قتاز إزي اي١ٝٓ إطياعابأ ْٚٛقؼ

أٚ طًكتو  ،أٚ فسدو طايل ،خيسد٘ َٔ إٔ ٜهٕٛ صسحيا نكٛي٘ عػسى طايل

 .(46)ْصف تطًٝك١ ٚمٛٙ

 ٖٛ خا  باغيسأ٠ ال غري؟ ٚأ ،االختالف ؼي احملٌ ٌٖ ايصٚز قاّل يًطالم ضبب اـالف:

فُٔ قاٍ إٔ ايصٚز قٌ يًطالم، ٚأْ٘ َػرتى بُٝٓٗا قاٍ بٛقٛع٘ َع اي١ٝٓ، َٚٔ مل ٜكٌ 

 .ٚقٛع٘بريو ٚإٔ ايطالم خا  باغيسأ٠ قاٍ بعدّ 

ايسدٌ إذا ايكٍٛ األٍٚ، ٚايرٟ ٜكضٞ بإٔ إٔ -ٚاهلل أعًِ-ٜـيٗس ايرٟ  ايرتدٝض:

هٕٛ طالقا ٚيٛ أضاف ايطالم إزي ْفط٘ بإٔ قاٍ: أْا َٓو طايل، أٚ أْا طايل، ال ٜ

 يألَٛز ايتاي١ٝ:ٖٛ ايسادض ْٛاٙ، 

فٝهٕٛ ايتٛدٝ٘ ٚاغيداطب١ بايطالم غئ ٜكع عًٝ٘  ،إٔ ايطالم يًسدٌ ٚيٝظ يًُسأ٠ (1

 ال غئ ال ٜكع ايطالم عًٝ٘، ٚ يٝظ قال ي٘. ،ايطالم

                                                           
 (.373/  7(و املغني: البً كذامه  )142/ ص  3( وبذائؼ الصىائؼ )ج 278/ ص  2اهظش جبيين الحلائم )ج  - 42

)ج  -( و الششح الىبير البً كذامت 413/  1( والعشاج الىهاج غلى متن املنهاج، للغمشاوي)ج  292/ ص3بيني) جاهظش مغني املحخاج: للشش  - 43

 (.298/ ص  8

 (.82/ص2اهظش املهزب للشيراصي )ج - 44

 (.292/ ص  3مغني املحخاج: للششبيني )ج  - 45

 .(.278/ ص  2)ج  -اهظش جبيين الحلائم  - 46
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َُ ،إٔ ايسدٌ ال ٜٛصف بأْ٘ طايل (2 ْل ال يػ١ ٚال عسفّا، غالف اغيسأ٠ تٛصف ًََطأٚ 

 بأْٗا َطًَك١. 

ٚقٝد  ،إٔ ايصٚز ال ٜهٕٛ طايكا َٔ اَسأت٘، َٚع٢ٓ ايطالم ٖٛ اإلطالم ٚاإلزضاٍ  (3

أال تس٣ أْٗا ال تتصٚز بػريٙ، ٚايصٚز ٜتصٚز بػريٖا فال  ،اغيًو ؼي داْبٗا ال ؼي داْب٘

َُ ،ا ال عًٜٝ٘تشكل اإلزضاٍ ؼي داْب٘، ٚهلرا ٜهٕٛ ايٛقٛع عًٝٗ هلا  ْلطًٔفإصيا ٖٛ 

نُا ٜهٕٛ اغيٛزي َعتكا يعبدٙ، ٚيٛ قاٍ يًعبد أْا سس َٓو مل ٜعتل ايعبد، 

 ألٕ ايب١ْٛٓٝ قطع يٛص١ً ،فهريو ايطالم، ٚب٘ فازم يففي ايب١ْٛٓٝ ٚاؿس١َ

 .(47)ٚايٛص١ً َػرتن١ بُٝٓٗا ايٓهاح،
طايل، ٚمل ٜكٌ يًصٚز إْ٘ غيا اختص اضِ ايطالم بايصٚد١ دٕٚ ايصٚز فكٌٝ هلا إْٗا  (4

ٚدب إٔ خيتص سهِ ايطالم بايصٚد١ دٕٚ ايصٚز، فتكع ايفسق١ بايطالم  ،طايل

ا٤ االضِ فٚاْت ،عًٝٗا ٚال تكع بايطالم عًٝ٘، ألٕ ثبٛت اؿهِ ٜكتضٞ ثبٛت االضِ

ٚثبٛت  ،نُا إٔ اْتفا٤ اضِ ايصٚد١ٝ ٜٛدب اْتفا٤ سهُٗا،ٜكتضٞ اْتفا٤ اؿهِ

 .(48)ٗاامسٗا ٜٛدب ثبٛت سهُ

 إضافة الرجل الطالق إىل نفصه بلفظ الكناية:  املطلب الثاني

، أٚ أْا َٓو سساّ فٌٗ أٚ أْا عًٝو سساّ ٖٚٛ إٔ ٜكٍٛ ايسدٌ يصٚدت٘ أْا َٓو با٥ٔ،

 ٜكع ايطالم بٗرٙ ايصٝػ١ أٚ ال؟

 ع٢ً قٛيري:ؼي ٖرٙ اغيطأي١  اختًف ايفكٗا٤

: أْا َٓو ايسدٌ يصٚدت٘ أْ٘ يففي نٓا١ٜ ٜكع ب٘ ايطالم إٕ ْٛاٙ، فإذا قاٍ ايكٍٛ األٍٚ:

 ،(50)ٚاغيايه١ٝ، (49)عٓد اؿٓف١ٝ با٥ٔ، أٚ أْا عًٝو سساّ، ٣ْٛٚ ايطالم فٛاسد٠ با١ٓ٥;

                                                           
 ( . 6/78املبعىط: للعشخس ي)  - 47

 ( .157/ص17الحاوي الىبير للماوسدي )ج -48

 (. 228وص  141/ 3(، وبذائؼ الصىائؼ :للياظاوي  )ج  78/ص6اهظش املبعىط للعشخس ي )ج 49-

 (.5/471اهظش املذوهت)ج 57-



 
 

 
 280 

ISSN : 2410-1818 محمد حسن الملحاني.د|    دراشة  فقهية مقارنهَطالِق إلى الَرُجِل أو امَلرأِة  أو جزٍء ِمْنَها ُة الفاإَض 
 

 
  للعلىم اإلًساًيت واالحتواعيت

 م2017ديسوبر-أكتىبر( 17( الوخلذ )16العذد )

ٜٚهاد ٜهٕٛ  ،(53)، ٚأسد ايٛدٗري عٓد اؿٓاب١ً(52)ٚايصٜد١ٜ ،(51)ٚايػافع١ٝ

 .(54)إطياعّا

 باآلتٞ:اضتديٛا يريو ٚ

ٚايتشسِٜ إلشاي١ اؿٌ ُٖٚا َػرتنإ بري  ٚص١ً ايٓهاح،إٔ اإلبا١ْ إلشاي١  (1

 .(55)ايصٚدري، فتصض اإلضاف١ إيٝ٘

إٔ يففي ايب١ْٛٓٝ ٚايربا٠٤ ٜٛصف بُٗا نٌ ٚاسد َٔ ايصٚدري ٜكاٍ بإ َٓٗا ٚباْت  (2

ًَإُِْ  تعازي: قاٍ ،ٚنريو يففي ايفسق١ ٜضاف إيُٝٗا َٓ٘ ٚبس٤٣ َٓٗا ٚبس٥ت َٓ٘،

 ،ص102طايبكس٠:ٌُفَشِّقٌَُُ بِوِ بٍََِْ اىََْشْءِ ًَصًَْجِوِٚقاٍ تعازي: ص130طايٓطا٤:ٍِِْ سَؼَخِوِ اىيَّوُ مُالّ خَفَشَّقَا ٌُغٌَِِْ

ٚال  ،ٚال تطًكا ،ٚال ضسست٘ ،ٚال ٜكاٍ طًكت٘ ،ٜٚكاٍ فازقت٘ اغيسأ٠ ٚفازقٗا

 .(56)تطسسا
أْا َٓو  :"ايب١ْٛٓٝ ست٢ يٛ قاٍ الَسأت٘إٔ ايسدٌ حيتٌُ ايطالم ؼي اؾ١ًُ، ٚحيتٌُ  (3

زدعٞ  :ٚاإلبا١ْ َٔ أيفاؿي ايطالم، فإٕ ايطالم ْٛعإ ،٣ْٛٚ ايطالم ٜصض "با٥ٔ

ٚإذا نإ قتُال يًطالم ؼي اؾ١ًُ ظيٌ نالَ٘ ع٢ً اإلخباز، نُا إذا  ،ٚبا٥ٔ

ٚقاٍ إسدانُا طايل، ٚيٛ طيع بري اَسأت٘ ٚبري اَسأ٠  ،طيع بٝٓٗا ٚبري أدٓب١ٝ

مل تصض اإلضاف١ باإلطياع ست٢ ال  ،فكاٍ أْت طايل، أٚ ٖرٙ ٚأغاز إزي اغيٝت١ ،١َٝت

ٚقد ناْت قت١ًُ  ،ألٕ اغيٝت١ َٔ دٓظ َا حيتٌُ ايطالم ،تطًل شٚدت٘ اؿ١ٝ

 . (57)يًطالم قبٌ َٛتٗا فصاز نُا يٛ طيع بٝٓٗا ٚبري أدٓب١ٝ

أْا َٓو با٥ٔ، أٚ أْا  :إٔ ايصٚز أضاف ايطالم إزي قً٘ فٝصض نُا إذا قاٍ هلا (4

 ،ٚدالي١ ايٛصف إٔ قٌ ايطالم اغيكٝد، ألٕ ايتطًٝل زفع ايكٝد  عًٝو سساّ،

 .(58)ٚايصٚز ػيٓٛع ،ٚايسدٌ َكٝد إذ اغيكٝد ٖٛ اغيُٓٛع

                                                           
 (.292/ ص  3اهظش مغني املحخاج: للششبيني )ج  51-

( وجفخيذ الللىب وألابصاس 127/  17ذساس املػشوف بششح ألاصهاس لػبذ هللا بً مفخاح )اهظش املىتزع املخخاس مً الغيث امل 52-

 . جدليم الباخث.3لَلهخذاء إلى اكخعاف أثماس ألاصهاس )مخعىط( ملحمذ بً بهشان الصػذي ج

 (.167/  3اهظش اليافي في فله ابً خىبل، لػبذ هللا بً كذامت امللذس ي أبى دمحم)ج  53-

 157/ص1الغشة املىيفت: للغضهىي الحىفي،ج - 54

 ( . 141/ 3اهظش بذائؼ الصىائؼ: للياظاوي )ج  55-

 .373/ص7املغني: البً كذامه  ج - 56

 (.228/ ص  3)ج  -اهظش بذائؼ الصىائؼ :للياظاوي   - 57

 (.141/ ص  3)ج  -املشحؼ العابم - 58
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ٚأسد ايٛدٗري عٓد  ،(59)ٚب٘ قاٍ ايـياٖس١ٜ أْ٘ يػٛ ٚال ٜكع ب٘ ايطالم، ايكٍٛ ايجاْٞ:

 .(60)اؿٓاب١ً ٚاألغٗس

 باآلتٞ:اضتديٛا يريو ٚ

فًِ ٜكع بإضاف١ نٓاٜت٘ إيٝ٘  ،إيٝ٘ ١إٔ ايسدٌ قٌ ال ٜكع ايطالم بإضاف١ صسحي (1

 .(61)ناألدٓيب

ٚاغيسأ٠ ػيًٛن١ فًِ تكع إشاي١ اغيًو باإلضاف١ إزي اغيايو  ،إٔ ايسدٌ َايو ؼي ايٓهاح (2

َُ ،نايعتل  .(62)أ٠غالف اغيس (بفتض ايالّ)ل طًٖٜٚدٍ ي٘ إٔ ايسدٌ ال ٜٛصف بأْ٘ 

ايطالم إال بأسد  استر ايـياٖس١ٜ بإٔ أيفاؿي ايهٓا١ٜ ال ٜكع بٗا ايطالم، ٚال ٜكعٚ (3

َٚا عدا ٖرٙ األيفاؿي ال ٜكع بٗا طالقا  ،األيفاؿي ايجالث١ ) ايطالم، ايطساح، ايفسام (

 .(63)٣ْٛ بٗا طالقا أٚ مل ٜٓٛ، ال ؼي فتٝا ٚال ؼي قضا٤ –ايبت١ 
إٔ اإلَاّ أظيد تٛقف عٔ ايكٍٛ ؼي ٖرٙ  ،ضبب اـالف ؼي اغيرٖب اؿٓبًٞ

 .(64)اغيطأي١

إضاف١ َا ذٖب إيٝ٘ اؾُٗٛز ٖٛ ايسادض فإٔ  -ٚاهلل أعًِ-: ٜـيٗس يًباسح ايرتدٝض

 ايٓهاح، إلبا١ْ إلشاي١ ٚص١ًٜكع َع اي١ٝٓ، ألٕ اايسدٌ ايطالم إزي ْفط٘ بًففي ايهٓا١ٜ 

فصشت إضافتُٗا  ،ٖٚٛ َػرتى بُٝٓٗا ،ايتشسِٜ إلشاي١ اؿٌٚ ،ٖٚٞ َػرتن١ بُٝٓٗا

  يهٌ َٔ ايصٚدري.

 إضافت الورأة الطالق إلى ًفسها :  الوبحث الثاًي

األصرٌ ؼي ايطرالم إٔ ايسدرٌ ٜضرٝف ايطرالم إزي اغيرسأ٠، فٝكرٍٛ هلرا أْرت طرايل،            متهي :

فتضٝف ايطالم إزي ْفطٗا، بًففي ايصسٜض نأْا َٓو طايل، ( 65)ٚقد  عٌ األَس بٝدٖا

                                                           
 ( .187/ص17اهظش املحلى: البً خضم الظاهشي  )ج - 59

 ( .167/  3اليافي في فله ابً خىبل)ج  - 67

 (.167/ص3( واليافي في فله ابً خىبل البً كذامت امللذس ي أبى دمحم )ج373/ص7املغني )ج  - 61

 ( .252/ص5هشاف اللىاع : للبهىحي  )ج- 62

 ( .11/235اهظش املحلى: البً خضم الظاهشي  )  -63

 (.373/ص7املغني: البً كذامه )ج - 64

 

 (.283/ ص  2أي أمشن الزي بيذي، وهى العَلق، حػلخه بيذن. فله العىت: للعيذ ظابم )ج  - 65
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طايل َٓو، أٚ بًففي ايهٓا١ٜ نأْا َٓو با٥ٔ، أٚ أْا با٥ٔ َٓو، فٌٗ ٜكع ايطالم أٚ أْا 

 بٗرٙ ايصٝػ١ أٚ ال ٜكع ؟

 غيطًب األٍٚ : إضاف١ اغيسأ٠ ايطالم إزي ْفطٗا بًففي صسٜض .ا ٚؼي ذيو َطًبإ:

 اغيطًب ايجاْٞ: إضاف١ اغيسأ٠ ايطالم إزي ْفطٗا بًففي ايهٓا١ٜ .

 املرأة الطالق إىل نفصها بلفظ صريحإضافة :  املطلب األول

ٖٚٛ إٔ تكٍٛ اغيسأ٠ يصٚدٗا أْا َٓو طايل، أٚ أْا طايل َٓو، فإذا أضافت اغيسأ٠ 

 ايطالم إزي ْفطٗا بٗرا ايًففي ٌٖ ٜكع أٚ ال؟

 اختًف ايفكٗا٤ ؼي ٖرٙ اغيطأي١ ع٢ً قٛيري:

إزي ْفطٗا فكايت:  يٛ دعٌ ايصٚز ايطالم بٝد اغيسأ٠، فأضافت اغيسأ٠ ايطالم ايكٍٛ األٍٚ:

َع اغرتاؾي  (66)ٚقع ايطالم، ٚب٘ قاٍ اغيراٖب األزبع١، أٚ أْا طايل َٓو أْا َٓو طايل،

 .(67)اي١ٝٓ عٓد ايػافع١ٝ نْٛ٘ عٓدِٖ َٔ أيفاؿي ايهٓا١ٜ فٝشتاز إزي ١ْٝ

فكايت أْت  ،فكد دا٤ ؼي اؿاٟٚ ايهبري:" ٚنريو يٛ دعٌ إيٝٗا طالم ْفطٗا

 ".(68)بٗا ايطالم إٕ ْٛت٘، ٚال ٜكع إٕ مل تٓٛٙنإ نٓا١ٜ ٜكع ، طايل َين

 باآلتٞ:اضتديٛا يريو ٚ

ََاَذا َأِصَُٓع فكاٍ َدَعًِت سي (1 ِٜت  ِٝو َيَسَأ ٖٞ َا إَي َٗا يٛ نإ إَي ِٚٔد ََِسَأ٠ّ قايت ٔيَص ٕٖ ا ا زٟٚ َأ

ُ٘ عُٓٗا فكاٍ َخٖطَأ  ٔٔ َعٖبإع زضٞ ايًٖ ِٝو فكايت َطًِٖكُتو َفَسَفَع ذيو إَي٢ اِب ٖٞ إَي َا إَي

ِٓو َٔ ًَٖٖا قايت َطًِٖكت َِْفٔطٞ  َٖا  ٤َِٛ َْ  ُ٘  .(69) ايًٖ

نُا  ،اغيسأ٠ فال بد َٔ ١ْٝ ايٛقٛع عًٝٗا إٔ قٌ ٚقٛع ايطالم ٚد٘ االضتدالٍ َٔ األثس:

 .  (70)اغيسأ٠ تٛصف بايطالم دٕٚ ايسدٌ، ٚإٔ ؼي أيفاؿي ايهٓاٜات

                                                           
(، والفىاهه الذواوي:للىفشاوي 343/ص3(، والبدش الشائم: البً هجيم الحىفي )ج117/ص3اهظش بذائؼ الصىائؼ :للياظاوي)ج - 66

/  4(، والفله غلى املزاهب ألاسبػت: للجضيشي)ج 17/157لماوسدي )ج(، والحاوي الىبير: ل258/ص5(، وهشاف اللىاع: للبهىحي )ج45/ص2)ج

 (. 259ص 

/ ص  4)ج  -(، والفله غلى املزاهب ألاسبػت: للجضيشي 157/ص17( والحاوي الىبير: للماوسدي )ج82/ص2اهظش املهزب: للشيراصي )ج- 67

259 .) 

 (.157/ص17الحاوي الىبير: للماوسدي )ج - 68
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إٔ نٌ َا ٜصًض َٔ األيفاؿي طالقا َٔ ايصٚز، ٜصًض دٛابا َٔ اغيسأ٠ عٓد دعٌ  (2

ْفطٞ، أٚ أبٓت ْفطٞ، أٚ سسَت األَس بٝدٖا ٚايعهظ َٔ ذيو، فإذا قايت طًكت 

ْفطٞ ٜهٕٛ دٛابا ألٕ ايصٚز يٛ أت٢ بٗرٙ األيفاؿي نإ طالقا، ٚيٛ قايت أْا َٓو 

ألْ٘ يٛ قاٍ هلا أْت طايل َين نإ طالقا، ٚيٛ قايت يصٚدٗا أْت  ،طايل فٗٛ دٛاب

 ،أْا َٓو طايل مل ٜهٔ طالقا :ألٕ ايصٚز يٛ قاٍ هلا ،َين طايل مل ٜهٔ دٛابا

 .(71)ًػافع١ٝ نُا ضبلخالفا ي

بعدّ ٚقٛع٘، ٚال  ٛش يًصٚز إٔ ٜفٛض شٚدت٘ تطًٝل ْفطٗا، أٚ ٜٛنٌ  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 غريٙ ؼي تطًٝكٗا ٚب٘ قاٍ ايـياٖس١ٜ.

ٚال  ،: َٚٔ دعٌ إزي اَسأت٘ إٔ تطًل ْفطٗا مل ًٜصَ٘ ذيوزظي٘ اهلل قاٍ ابٔ سصّ

تهٕٛ طايكا، طًكت ْفطٗا أٚ مل تطًل، الٕ اهلل تعازي دعٌ ايطالم يًسداٍ ال 

 .(72)يًٓطا٤

 باآلتٞ:اضتديٛا يريو ٚ

 إٔ نٌ ٖرٙ األقاٌٜٚ آزا٤ ال ديٌٝ ع٢ً صش١ غ٤ٞ َٓٗا. (1

ٚال عٔ زضٍٛ اهلل  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضرًِ إٔ يًُرسأ٠ اؿرل ؼي إٔ     ،مل ٜأت ؼي ايكسإٓ (2

 تطًل ْفطٗا.

        ٔ ؽررٝري اغيررسأ٠ ٚشيًٝهٗررا:   احملًرر٢ ال بررٔ سررصّ ؼي َعررسض نالَرر٘ عرر    فكررد دررا٤ ؼي 

ٚال عٔ زضٍٛ اهلل  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ قرٍٛ ايسدرٌ الَسأتر٘     ،مل ٜأت ؼي ايكسإٓٚ "...

أٚ إٔ هلرا إٔ  أَسى بٝدى، أٚ قرد ًَهترو أَرسى، أٚ اخترازٟ ٜٛدرب إٔ تهرٕٛ طايكرا،        

فال  ٛش إٔ حيسّ عًر٢ ايسدرٌ فرسز أباسر٘ اهلل تعرازي       ،، أٚ إٔ ؽتاز طالقاتطًل ْفطٗا

ٍ      ،ي٘ ٚال زضرٛي٘ صر٢ً اهلل    ،مل ٜٛدبٗرا اهلل تعرازي   ٚزضرٛي٘ صر٢ً اهلل عًٝر٘ ٚضرًِ  برأقٛا

 ".(73)عًٝ٘ ٚضًِ، ٖٚرا ؼي غا١ٜ ايبٝإ
إٔ ايطالم سل َٔ سكٛم ايرصٚز، فًر٘ إٔ ٜطًرل شٚدتر٘     -ٚاهلل أعًِ-ايسادض ايرتدٝض: 

ٓٛ ٚسهررِ  ،ضررٗا ؼي تطًٝررل ْفطررٗا، ٚيرر٘ إٔ ٜٛنررٌ غررريٙ ؼي ايتطًٝررل  بٓفطرر٘، ٚيرر٘ إٔ ٜف

ٚنٌ َٔ ايتفٜٛض ٚايتٛنٌٝ ال ٜطكؽي سك٘، ٚال ضيٓع٘ َٔ ، ايٛنٌٝ األدٓيب سهُٗا

                                                           
 (.45/ص2الفىاهه الذواوي: للىفشاوي )ج(، و 117/ص3اهظش بذائؼ الصىائؼ :للياظاوي ) ج- 71

 (. 216/ص17املحلى: البً خضم الظاهشي ) ج - 72

 ( .124/ص17املشحؼ العابم  )ج - 73
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طًكرت ْفطرٞ، أٚ   ، فإذا فٛض ايصٚز شٚدت٘ ؼي تطًٝل ْفطٗا فكايت، اضتعُاي٘ َت٢ غا٤

أٚ ٜٛنٌ اَسأت٘ ؼي طرالم  ، ٚال ٜٓبػٞ يإلْطإ إٔ ٜفٛض (74)ٚقع طالقٗا أْا َٓو طايل،

ْفطٗا أبدّا، ألْٗا نُا عًٌ اغياْعٕٛ ضعٝف١ ايتفهري، ضرسٜع١ ايترأثس ٚايعاطفر١، فهرٌ     

 .(75)ٖرٙ األضباب تٛدب إٔ ٜتٛقف اإلْطإ ؼي تٛنًٝٗا أٚ تفٜٛضٗا

 إضافة املرأة الطالق إىل نفصها بلفظ الكناية:  ملطلب الثانيا

فإذا قايت ذيو ٌٖ  ،نإٔ تكٍٛ اغيسأ٠ يصٚدٗا:  أْا َٓو با٥ٔ، أٚ أْا عًٝو سساّ 

 ٜكع ب٘ طالم أٚ ال ٜكع؟

 اختًف ايفكٗا٤ ؼي ٖرٙ اغيطأي١ ع٢ً قٛيري:

بٛقٛع ايطالم فإذا قايت اغيسأ٠ يصٚدٗا أْا َٓو با٥ٔ، أٚ أْا عًٝو سساّ  ايكٍٛ األٍٚ:

 .(78)ٚايػافع١ٝ (77)ٚاغيايه١ٝ (76)طًكت، ٚب٘ قاٍ اؿٓف١ٝ

 باآلتٞ:اضتديٛا يريو ٚ

إٔ األصٌ ؼي نٌ يففي ٜصًض يإلٜكاع َٔ ايصٚز ٜصًض دٛابا َٔ اغيسأ٠، فًٛ قاٍ هلا  (1

أَسى بٝدى فكايت أْت عًٞ سساّ أٚ أْت َين با٥ٔ، أٚ أْا َٓو با٥ٔ فٗٛ دٛاب ألٕ 

 ٖرٙ األيفاؿي تفٝد ايطالم نُا إذا قايت طًكت ْفطٞ، أٚ أبٓت ْفطٞ، أٚ سسَت

ِٚٔز، (79)ْفطٞ ََٚتِطًُُل َٓ٘ نُا َتِطًُُل َٔ ايٖص ، فإٕ أدابت بسد َا دعً٘ هلا عٌُ ب٘، 

فًٛ قاٍ هلا أْت َين با٥ٔ، أٚ أْت عًٞ سساّ نإ طالقا، ٚنرا إذا قايت يصٚدٗا 

 .(80)أْت َين با٥ٔ، أٚ أْت عًٞ سساّ

٣ْٛٚ بٗا  ،ٗاإٔ ايهٓا١ٜ اييت ٜهٕٛ َعٓاٖا َػرتنا بُٝٓٗا إذا أضافٗا إيٝ٘ ٚإيٝ (2

فإْ٘ ٜصض  ،ٚإذا أضافٗا إيٝٗا ٚسدٖا دْٚ٘ ،نأْا َٓو با٥ٔ، ايطالم ٚقع

 ،ٚإذا أضافٗا إيٝ٘ ٚسدٙ نأْا با٥ٔ ،نُا إذا قاٍ هلا: أْت با٥ٔ أْت سساّ،ٜٚكع

ٜكع إال إذا أضافت٘ إزي ْفطٗا، فإْ٘ ال ،ٚإذا دعٌ أَسٖا بٝدٖا ،فإْ٘ ال ٜكع بٗا غ٤ٞ

                                                           
 (.281/ ص  2(، وفله العىت :للعيذ ظابم )ج 258/ص5اهظش هشاف اللىاع : للبهىحي )ج- 74

 ( بخصشف.13/35الششح املمخؼ غلى صاد املعخلىؼ البً غثيمين سخمه هللا )ج- 75

 (.117/ ص  3 اهظش بذائؼ الصىائؼ :للياظاوي )ج - 76

 (.45/ص2اهظش الفىاهه الذواوي غلى سظالت ابً أبي صيذ الليرواوي:للىفشاوي )ج - 77

 (.343/ص3اهظش البدش الشائم: البً هجيم الحىفي )ج- 78
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أْت سساّ  ،أْا سساّ عًٝو ،أْت َين با٥ٔ ،فٝكٍٛ: أْا َٓو با١ٓ٥ ،ٚأضافت٘ إيٝ٘

 . (81)عًٞ
ٕٕ عٓد اؿٓاب١ً، ٚب٘ قاٍ ايـياٖس١ٜ ايكٍٛ ايجاْٞ:  .(82)بعدّ ٚقٛع٘، ٖٚٛ ٚد٘ ثا

ايطالم إال بأسد  ال ٜكع بٗا ايطالم، ٚال ٜكع ،ايـياٖس١ٜ بإٔ أيفاؿي ايهٓا١ٜ ضتدٍٚا

األيفاؿي ايجالث١ ) ايطالم، ايطساح، ايفسام (، َٚا عدا ٖرٙ األيفاؿي ال ٜكع بٗا طالقا 

ؼي اغيرٖب  ٚضبب اـالف .(83)٣ْٛ بٗا طالقا أٚ مل ٜٓٛ، ال ؼي فتٝا ٚال ؼي قضا٤ ،ايبت١

 .(84)إٔ اإلَاّ أظيد تٛقف عٔ ايكٍٛ ؼي ٖرٙ اغيطأي١ :اؿٓبًٞ
إٔ ايسدٌ إذا دعٌ أَس طالم شٚدت٘ بٝدٖا، -ٚاهلل أعًِ-ـيٗسايرٟ ٜ ايرتدٝض:

، نْٛ٘ يففي إذا ْٛت ذيو فكد طًكت ،أٚ " أْا با٥ٔ َٓو" ،فكايت:"أْا َٓو با٥ٔ"

ٜٛصف ب٘ نٌ َٔ ايصٚدري، ٜٚكع ب٘ طًك١ ٚاسد٠ ع٢ً ٜفتكس إزي اي١ٝٓ، ٚنٓا١ٜ 

ؿي ايطالم ع٢ً أْ٘ َٔ اآلٜات اييت ٚزدت ؼي أيفا، ٚأَا َا استر ب٘ ايـياٖس١ٜ (85)ايصشٝض

ٚزد ايػسع بٗا ال بػريٖا فٛدب االقتصاز عًٝٗا دٕٚ غريٖا، فٝذاب عًٝ٘ بإٔ اهلل 

فسد ايًففي إزي َا ٜتعازف عًٝ٘  ،ٚمل ٜعري يفـيا َعٝٓا ،ضبشاْ٘ ٚتعازي ذنس ايطالم

 ٚقع ب٘ ايطالم َع اي١ٝٓ.  ،فأٟ يففي دس٣ عسفِٗ ب٘ ،ايٓاع ؼي ايطالم

 الطالق إلى حزء هي الورأةإضافت :  الوبحث الثالث

نكٛيرر٘: أْررت طررايل،  ،ٖٚرررا ٖررٛ األصررٌ ،إٔ ٜضررٝف ايسدررٌ ايطررالم إزي اغيررسأ٠  متهيدد :

شٚديت طايل، اَسأتٞ فال١ْ، ْطا٥ٞ أٚ شٚداتٞ طٛايل َين َجاّل، فش٦ٕٓٝر أضٓد ايطالم 

أٚ أنجررس عًرر٢ سطررب ايًفررفي،   ،ٚال إغررهاٍ، ٚايطررالم ٚاقررْع فٝٗررا بٛاسررد٠ٕ   ،إزي اغيررسأ٠

أٚ  ،أٚ َعري َرٔ اغيرسأ٠ ٖرٌ ٜكرع ايطرالم      ،ا أضاف ايسدٌ ايطالم إزي دص٤ َػاعيهٔ إذ

 ال ٜكع ؟ 

  ٚؼي ذيو َطًبإ:

 إضاف١ ايطالم إزي دص٤ غا٥ع أٚ َعري َٔ اغيسأ٠. :اغيطًب األٍٚ

                                                           
 .(259/ ص  4الفله غلى املزاهب ألاسبػت: للجضيشي)ج  - 81

 ( .11/235(، واملحلى: البً خضم الظاهشي  ) 373/ص7اهظش املغني: البً كذامه)ج - 82
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 (.373/ص7املغني: البً كذامه )ج - 84
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 ٚفٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ:

 إضاف١ ايطالم إزي دص٤ غا٥ع أٚ َعري ٜعرب ب٘ عٔ طي١ً ايبدٕ. اغيطأي١ األٚزي: 

 إضاف١ ايطالم إزي دص٤ َعري ال ٜعرب ب٘ عٔ طي١ً ايبدٕ. اغيطأي١ ايجا١ْٝ: 

 إضاف١ ايطالم إزي ايػعس ٚايطٔ ٚايـيفس َٚا ٜٓفصٌ عٓٗا. اغيطأي١ ايجايج١: 

  إح اهنإضافة جسء الطلقة إىل  زوجاته األربع أو  :املطلب الثاني

 ب٘ عٔ طي١ً ايبدٕ إضاف١ ايطالم إزي دص٤ غا٥ع أٚ َعري ٜعرب: اغيطأي١ األٚزي

فإذا أضاف ايصٚز ايطالم إزي دص٤ غا٥ع، أٚ عضٛ َعري َٔ اغيسأ٠ ٜعرب ب٘ عٔ طيٝع 

 ٌٖ ٜكع ايطالم أٚ ال ٜكع ؟ ،ايبدٕ

 اختًف ايفكٗا٤ ؼي ٖرٙ اغيطأي١ ع٢ً قٛيري:

 ،ٚايعٓل ،نايسقب١ ،إٕ أضاف ايطالم إزي َا ٜعرب ب٘ عٔ طي١ً ايبدٕ ايكٍٛ األٍٚ:

َجٌ إٔ ٜكٍٛ أْت طايل، أٚ زقبتو -ٚايٛد٘  ،ٚايفسز ،ٚاؾطد ،ٚايبدٕ ،ٚايسٚح

طايل، أٚ عٓكو طايل، أٚ زأضو طايل، أٚ زٚسو، أٚ بدْو، أٚ دطدى، أٚ فسدو، 

أٚ ثًجو طايل، ٚقع  ،َجٌ إٔ ٜكٍٛ ْصفو ،أٚ أضاف٘ إزي دص٤ٕ غا٥ٕع َٓٗا  -أٚ ٚدٗو

األعضا٤ ٜعرب بٗا عٔ طي١ً ع٢ً إٔ ٖرٙ  اؿٓف١ٝ اضتدٍٚ .(86)ايطالم، ٚب٘ قاٍ اؾُٗٛز

 ايبدٕ، بايهتاب ٚايط١ٓ:

 فأَا ايهتاب:

 ص92ايٓطا٤: -89اغيا٥د٠: - 3طاجملادي١:  ؤًَْ حَحْشٌِشُ سَقَبَتٍ قٛي٘ تعازي:  (1

 ص.4طايػعسا٤: فَظَيَّجْ ؤَػْنَاقُيٌُْ ىَيَا خَاضِؼِنيَ  ٚقٛي٘ تعازي: (2

 ص.88طايكصص ًَجْيَوُمُوُّ شًَْءٍ ىَاىِلٌ إِىَّا  ٚقٛي٘ تعازي:  (3

 ص.42طايصَس اىيَّوُ ٌَخٌََفَّى اىْإَّفُسَ حِنيَ ٌٍَْحِيَاٚقٛي٘ تعازي:  (4

ٜٚكاٍ فالٕ زأع ايكّٛ، ٜٚا ٚد٘  .(87)َٚٔ ايط١ٓ قٛي٘ :"يعٔ اهلل ايفسٚز ع٢ً ايطسٚز"

إٔ ايٛد٘ ٜرنس ٚ ٜساد ب٘  :ٚد٘ االضتدالٍ ػيا ضبل ايعسب، ًٖٚو زٚس٘ سيع٢ٓ ْفط٘ .

 ٜصري نفٝال بٓفط٘. ،فُع٢ٓ إال ٚدٗ٘ أٟ إال ٖٛ، ٚ َٔ نفٌ بٛد٘ فالٕ ،ايرات

                                                           
( ومخخصش 422/  8( و املغني: البً كذامه )ج 5/392( والىظيغ في املزهب: للغضالي أبى خامذ، )ج143/  3اهظش بذائؼ الصىائؼ :للياظاوي)- 86

 (.456/  2) -( وششح ألاصهاس: البً مفخاح417/  2اخخَلف الػلماء: للعداوي )

 (. 21/ص  5لم أحذه في هخب العىت وإهما رهش في املبعىط: للعشخس ي )ج - 87
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ٚ نرا زأضا َٔ  ،أٚ اؾ١ًُ، فٝكاٍ فالٕ نرا ،ٚايسقب١ ترنس ٜٚساد بٗا ايرات

فٝجبت  ٚ نرا زقب١.  ٚ نرا إذا أضاف إزي ْفطٗا فايسٚح تط٢ُ ْفطا. ٚنرا ،ايسقٝل

ٜعرب بٗا عٔ طيٝع ايبدٕ، فهإ ٚايٓفظ ٚايفسٚز  ،إٔ ٖرٙ األعضا٤ ايسقب١ ٚايٛد٘

 . (88)نأْ٘ قاٍ: أْت طايل ،ذنسٖا ذنسا يًبدٕ

فهرا ٜهٕٛ قال  ،ٚأَا اؾص٤ ايػا٥ع فُشٌ يطا٥س ايتصسفات نايبٝع ٚغريٙ

يًطالم، إال أْ٘ ال ٜتذصأ ؼي سل ايطالم فٝجبت ؼي ايهٌ ضسٚز٠، فإذا أضٓد ايطالم 

فإْ٘ ٜطسٟ ايطالم  ،إزي َا ٜعرب ب٘ عٔ طي١ً ايبدٕ، أٚ دص٤ّا  َُٜعٖبس ب٘ عٔ ايهٌ غايبّا

 .(89)ع٢ً ايهٌ، ٜٚهٕٛ تعبريٙ بٗرا اؾص٤ نايتعبري بايهٌ

ضٛا٤ عرب ب٘ عٔ  ،أ٠ بإضاف١ ايطالم إزي أسد أدصا٥ٗا َطًكّاال تطًل اغيس ايكٍٛ ايجاْٞ:

 .(90)، ٚب٘ قاٍ ايـياٖس١ٜ ٚاالَا١َٝب٘ أٚ مل ٜعرب ،طي١ً ايبدٕ

 ٜأت فٝٗا أثس ال عٔ ايٓيب  ص٢ً اهلل ملأيفاؿي ٖرٙ بإٔ  ايـياٖس١ٜ ع٢ً قٛهلِ ضتدٍٚا

ايتابعري عًٝ٘ ٚضًِ،  ٚال عٔ أسد َٔ ايصشاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ، ٚال عٔ أسد َٔ 

زظيِٗ اهلل، ٚإصيا دا٤ت فٝٗا فتا٣ٚ عٔ فكٗا٤ األَصاز بآزا٥ِٗ فال َع٢ٓ يالغتػاٍ 

 .(91)بٗا

َٔ إٔ ايطالم ٜكع إذا أضٝف  ،َا ذٖب إيٝ٘ اؾُٗٛز -ٚاهلل أعًِ-ايسادض  ايرتدٝض:

أٚ َا ٜعرب ب٘ عٔ طي١ً  َعّٝٓا نإ أٚ غري َعري، َبُّٗا أٚ َبّٝٓا، إزي دص٤ َٔ اغيسأ٠

ألٕ ايطالم ٜكع ع٢ً طيٝعٗا، ٚايع١ً ؼي ذيو ٚاسد٠ إٔ ايطالم ال ٜتبعض ؼي  ،ٕايبد

 . (92)قً٘، فإذا ٚقع ع٢ً دص٤ ضس٣ إزي اؾُٝع

 إضاف١ ايطالم إزي دص٤ َعري ال ٜعرب ب٘ عٔ طي١ً ايبدٕ:  اغيطأي١ ايجا١ْٝ

 ،نايٝد ٚايسدٌ ٚاألصبع ،ٜعرب ب٘ عٔ طيٝع ايبدٕال ،ٚاختًف ؼي نٌ دص٤ َعري

 :ٚمٖٛا ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ

                                                           
 (.232/ص1(، والهذاًت ششح البذاًت: للمشغياوي )ج143/ص 3اهظش بذائؼ الصىائؼ :للياظاوي)ج  88-

 (.232/ص1الهذاًت ششح البذاًت )ج - 89

( وبذاًت 12/  2م في معائل الحَلٌ والحشام: ألبي كاظم هجم الذًً )( وششائؼ إلاظَل 187/ص17اهظش املحلى: البً خضم الظاهشي )ج - 97

 (.67/ص2املجتهذ ونهاًت امللخصذ، البً سشذ، دمحم بً أخمذ بً دمحم  )ج

 (.187/ص17املحلى )ج - 91

 ( بخصشف.13/96الششح املمخؼ غلى صاد املعخلىؼ البً غثيمين )ج - 92
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نايٝد، ٚايسدٌ  ،دص٤ٕ ال ٜعرب ب٘ عٔ طي١ً ايبدٕإزي إٕ أضاف ايطالم  ايكٍٛ األٍٚ:

 .(93)ٚاإلصبع، ٚايطٔ ٚايـيفس، ٚمٛٙ مل ٜكع ايطالم، ٚب٘ قاٍ اؿٓف١ٝ

 باآلتٞ:اضتديٛا يريو ٚ

: إٔ اهلل تعازي أَس بتطًٝل االضتدالٍٚد٘  ص.1طايطالم: فَطَيِّقٌُىَُِّ ىِؼِذَّحِيَِِّ بكٛي٘ تعازي:  (1

 ،ايٓطا٤، ٚايٓطا٤ طيع اغيسأ٠، ٚاغيسأ٠ اضِ ؾُٝع أدصا٥ٗا، ٚاألَس بتطًٝل اؾ١ًُ

ألْ٘ تسى يتطًٝل طي١ً  ،ٜهٕٛ ْٗٝا عٔ تطًٝل دص٤ َٓٗا ال ٜعرب ب٘ عٔ طيٝع ايبدٕ

 عا.ايبدٕ، ٚ األَس بايفعٌ ْٗٞ عٔ تسن٘، ٚاغيٓٗٞ ال ٜهٕٛ َػسٚعا فال ٜصض غس

فال ٜصض نُا  ،ٜدى طايل فكد أضاف ايطالم إزي َا يٝظ قٌ ايطالم فًٛ قاٍ:

ٜدٖا ٚ ،يٛ أضاف ايطالم إزي عيازٖا، ٚ دالي١ ايٛصف أْ٘ أضاف ايطالم إزي ٜدٖا

 تصضأْٗا يٝطت سيشٌ يًٓهاح ست٢ ال ا:أسدُٖ يٝطت سيشٌ يًطالم يٛدٗري:

 إضاف١ ايٓهاح إيٝٗا، فال تهٕٛ قال يًطالم، ألٕ ايطالم زفع َا ٜجبت بايٓهاح.

إٔ قٌ ايطالم قٌ سهِ ؼي عسف ايفكٗا٤، ٚسهِ ايطالم شٚاٍ قٝد  ٚايجاْٞ:

ٕ ايٓهاح أضٝف ايٓهاح، ٚقٝد ايٓهاح ثبت ؼي طي١ً ايبدٕ ال ؼي ايٝد ٚسدٖا، أل

طي١ً ايبدٕ ؼي ايٝد ٚسدٖا، فهاْت  ال ٜتصٛز ايكٝد ايجابت ؼيإزي طي١ً ايبدٕ، ٚ

 .(94)اإلضاف١ إزي ايٝد ٚسدٖا، إضاف١ إزي َا يٝظ قٌ ايطالم فال ٜصض

ٖٚرا ألٕ  ،نُا يٛ قاٍ غعسى طايل ،(95)أْ٘ أضاف ايطالم إزي غري قً٘ فًٝػٛ (1

قٌ ايطالم َا ٜهٕٛ قال يًٓهاح ألْ٘ عباز٠ عٔ زفع قٝد ايٓهاح، ٚال قٝد 

 .(96)ال ٜصض إضاف١ ايٓهاح إيٝ٘ ؼي ايٝد ٚايػعس ٚهلرا
 .(97)أْ٘ دص٤ تبك٢ اؾ١ًُ َٓ٘ بدْٚ٘، أٚ دص٤ ال ٜعرب ب٘ عٔ اؾ١ًُ (2

ٜكع ايطالم سيا ال ٜعرب ب٘ عٔ طيٝع ايبدٕ، ٚبأٟ دص٤ َٔ أدصا٤  ايكٍٛ ايجاْٞ: (3

أٚ دص٤ا َٔ  ،أٚ ضدضٗا ،ايصٚد١ ايجابت١، ضٛا٤ نإ دص٤ا غا٥عا نٓصفٗا

 ،(98)أٚ أصبعٗا ،أٚ زأضٗا ،أٚ زدًٗا ،أيف دص٤ َٓٗا، أٚ دص٤ا َعٝٓا نٝدٖا

                                                           
 .( 161/ ص  6)ج  -اهظش املبعىط للعشخس ي  - 93

 ( .143/ ص  3اهظش املشحؼ العابم وبذائؼ الصىائؼ :للياظاوي )ج  - 94

 ( .232/ص1الهذاًت ششح البذاًت: للمشغياوي،)ج - 95

 (.157/ص1: للغضهىي الحىفي،)جالغشة املىيفت - 96

 ( .376/ص7املغني: البً كذامه )ج - 97

 املشحؼ العابم. - 98
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 ضيٝٓو طايل مل ،ٚيٛ قاٍ غيكطٛع١ ضيري ،َين ٚيدي، ٚنسٜل ٚعسم الفض١ًٕ

ٚال إٕ قاٍ سطٓو طايل، أٚ ، (99)يفكدإ َا ٜطسٟ َٓ٘ ايطالم إزي ايباقٞ ،ٜكع

بريو غ٤ٞ َٓٗا، إذ يٝطت َٔ طيايو، أٚ يْٛو، أٚ مٛ ذيو، فال ٜكع 

ٚب٘ قاٍ  ،(100)ألٕ ايصف١ تابع ال تكبٌ اإلضاف١ دٕٚ اغيٛصٛف، ٚأدصا٥ٗا

 .(104)ٚايصٜد١ٜ، (103)ٚاؿٓاب١ً، (102)،ٚ ايػافع١ٝ(101)اغيايه١ٝ

 باآلتٞ:اضتديٛا يريو ٚ

بايكٝاع ع٢ً ايعتل ظاَع إٔ نال َُٓٗا إشاي١ ًَو حيصٌ بايصسٜض ، ٚباإلطياع (1

 .(105)ٚايهٓا١ٜ
ْٚـيس ؼي ايكٝاع بإٔ ايعتل قبٛب ٚايطالم َبػٛض، ٚبإٔ ايعتل ٜكبٌ ايتذصأ٠  (2

 فصشت إضافت٘ يًبعض غالف ايطالم. 

ألٕ اغيسأ٠ ال تتبعض  ،أْ٘ طالم صدز َٔ أًٖ٘ فال ٜٓبػٞ إٔ ًٜػ٢، ٚتبعٝض٘ َتعرز (3

 .(106)فٛدب تعُُٝ٘ ،ؼي سهِ ايٓهاح

فأغب٘ اؾص٤ ايػا٥ع  ،اضتباس٘ بعكد ايٓهاح ،أْ٘ أضاف ايطالم إزي دص٤ ثابت  (4

فٛدب إٔ ٜكع ب٘  ،ٚاألعضا٤ اـُط١)ايسأع ٚايٛد٘ ٚايسقب١ ٚايـيٗس ٚايفسز(

 .(107)ايطالم

ناأل١َ بري ،غًب سهِ اؿـيس  ،أْ٘ إذا ادتُع اؿـيس ٚاإلباس١ ؼي غدص (5

 .(108)ايػسٜهري، ٚاغيعتل بعضٗا َٔ بعض، ٚايػا٠ ٜرعٗا اجملٛضٞ ٚاغيطًِ

                                                           
 ( .413/ ص  1)ج  -العشاج الىهاج  - 99

 ( بخصشف.393/ص5الىظيغ )جاهظش  - 177

( والخاج وإلاوليل ملخخصش خليل: ألبي 153/ 3( وبذاًت املجتهذ: البً سشذ )53/ص4اهظش ششح مخخصش خليل ملحمذ الخشش ي املاليي )ج - 171

 (.87، 79/ 6غبذ هللا، الػبذسي )ج 

/ ص  1)ج  -(، والعشاج الىهاج 392/ص5ذ، )ج( والىظيغ في املزهب: للغضالي أبى خام287/ص 3اهظش مغني املحخاج: للششبيني )ج - 172

413.) 

(والفله إلاظَلمي وأدلخه للذهخىس وهبت 417/ ص  2(، ومخخصش اخخَلف الػلماء للعداوي )ج 376/ص7اهظش املغني: البً كذامه )ج - 173

 (.351/ ص  9الضخيلي )ج 

 (.213/  7( والبدش الضخاس الجامؼ ملزاهب غلماء ألامصاس ألخمذ بً ًديى املشجض ى )456/  2اهظش ششح ألاصهاس :البً مفخاح ) - 174

 (.426/ ص  15)ج  -اهظش ششح البهجت الىسدًت  - 175
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 (.65/ ص  4)ج  -الخاج وإلاوليل ملخخصش خليل: ألبي غبذ هللا، الػبذسي    -178



 
 

 
 290 

ISSN : 2410-1818 محمد حسن الملحاني.د|    دراشة  فقهية مقارنهَطالِق إلى الَرُجِل أو امَلرأِة  أو جزٍء ِمْنَها ُة الفاإَض 
 

 
  للعلىم اإلًساًيت واالحتواعيت

 م2017ديسوبر-أكتىبر( 17( الوخلذ )16العذد )

 ،طي١ً ال تتبعض ؼي اؿٌ ٚاؿس١َ، ٚدد فٝٗا َا ٜكتضٞ ايتشسِٜ ٚاإلباس١أْٗا  (6

 .(109)فػًب عًٝٗا سهِ ايتشسِٜ

نُا يٛ أضاف إزي اؾص٤ ،فٝصض إضاف١ ايطالم إيٝٗا  ،إٔ ايٝد دص٤ َٔ ايبدٕ (7

إٔ ايبدٕ عباز٠ عٔ طي١ً أدصا٤  ،ٚايديٌٝ ع٢ً إٔ ايٝد دص٤ َٔ ايبدٕ ،ايػا٥ع َٓٗا

ٚاإلضاف١ إزي بعض ايبدٕ  ،فهاْت ايٝد بعض اؾ١ًُ اغيسنب١ ،َٓٗا ايٝد ،َسنب١

 .(110)إضاف١ إزي ايهٌ نُا ؼي اؾص٤ ايػا٥ع

"بإٔ ايٝد دص٤ َٔ ايبدٕ" أْ٘ إٕ ضًِ ذيو يهٓ٘ دص٤ َعري فًِ ٜهٔ  ْٚٛقؼ قٍٛ شفس:

ٖٚرا ألٕ اؾص٤ إذا نإ غا٥عا  ،قال يًطالم، غالف اؾص٤ ايػا٥ع فإْ٘ غري َعري

فتعرز االضتُتاع  ،فُا َٔ دص٤ ٜػاز إيٝ٘ إال ٚحيتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ اغيضاف إيٝ٘ ايطالم

ايػافعٞ نريو ضتدٍ ٚا .(111)بايبدٕ، فًِ ٜهٔ ؼي بكا٤ ايٓهاح فا٥د٠ غالف اغيعري

تكع ايطًك١ ايها١ًَ ؼي ايعُس  ،أٚ ْصف ّٜٛ ،بأْ٘ يٛ قاٍ هلا طًكتو ْصف طًك١

فإذا نإ نريو ٜٓبػٞ إٔ  ،فعًِ إٔ بٓا٤ أَس ايطالم ع٢ً ايٓفاذ ٚغسع٘ ايٛقٛع ،ً٘ن

 يٛ قاٍ ٜدى طايل ٜكع ايطالم ناَال .

إٔ ايطالم ال ٜتذصأ ٚذنس بعض َاال ٜتذصأ نرنس : بْٚٛقؼ ٖرا االضتدالٍ

نً٘، فإذا طًكٗا ْصف تطًٝك١ ناْت طايكا تطًٝك١ نا١ًَ نريو، ٚنرا ال 

بٛقت، فإذا ٚقع ؼي ٚقت نإ ٚاقعا ؼي طيٝع األٚقات، غالف قٛي٘ ٜتدصص ايطالم 

فًِ ٜعترب يهْٛ٘ َضافا إزي  ،ٕ ايٝد غري قٌ يبعض ايطالم ٚال يهً٘إف ،ٜدى طايل

 . (112)زٜكو طايل :فصاز نُا يٛ قاٍ ،غري قً٘

عٔ ال تطًل اغيسأ٠ بإضاف١ ايطالم إزي أسد أدصا٥ٗا َطًكّا، ضٛا٤ عرب ب٘  ايكٍٛ ايجايح:

طي١ً ايبدٕ أٚ مل ٜعرب، ٚإٔ ايطالم ال ٜطسٟ َطًكّا، فال ٜكع غ٤ٞ ؼي أٟ ايصٛز 

 .(114)َا١َٝٚاإل (113)اغيرنٛز٠ ٚمٖٛا ٚب٘ قاٍ ايـياٖس١ٜ

                                                           
 (.376/ص7املغني: البً كذامه  )ج - 179

 (.143/ ص  3بذائؼ الصىائؼ :للياظاوي )ج  - 117

 (. 218/ ص  3) ج حؼ العابماملش  - 111

 (.158/ص1اهظش الغشة املىيفت: للغضهىي الحىفي،)ج- 112

 (.67/ 2( وبذاًت املجتهذ: البً سشذ)187/ص17اهظش املحلى: البً خضم الظاهشي )ج- 113

 (.67/ 2(، وبذاًت املجتهذ )2/12اهظش ششائؼ إلاظَلم في معائل الحَلٌ والحشام: ألبي كاظم هجم الذًً) - 114
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بإٔ ايطالم ال ٜكع إال بًففي َٔ أسد ثالث١ أيفاؿي  :ايـياٖس١ٜ ع٢ً قٛهلِ ضتدٍٚا

 ،أٚ قد طًكتو ،أٚ ٜكٍٛ َطًك١ ،َجٌ إٔ ٜكٍٛ أْت طايل ،ٚإَا ايفسام، ايطساح ،فكؽي

أٚ  ،أٚ أْت ايطساح ،أٚ قد ضسستو ،أٚ أْت َطسس١ ،أٚ أْت ايطالم ،أٚ أْت طايك١

ٖرا نً٘ إذا ٣ْٛ ب٘ ايطالم .... َٚا عدا  ،أٚ أْت ايفسام ،أٚ قد فازقتو ،أْت َفازق١

يٓيب  ص٢ً ٖرٙ األيفاؿي فال ٜكع بٗا طالم أيبت١، ٚاأليفاؿي اييت مل ٜأت فٝٗا أثس ال عٔ ا

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚال عٔ أسد َٔ ايصشاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ، ٚال عٔ أسد َٔ ايتابعري 

زظيِٗ اهلل، ٚإصيا دا٤ت فٝٗا فتا٣ٚ عٔ فكٗا٤ األَصاز بآزا٥ِٗ فال َع٢ٓ يالغتػاٍ 

 حَننِحَ صًَْجاً غٍَْشَهُفَإُِ طَيَّقَيَا فَالَ حَحِوُّ ىَوُ ٍِِ بَؼْذُ حَخَّىَ بكٛي٘ تعازي: اإلَا١َٝ ضتدٍٚا .(115)بٗا

ٖا أٚ ٜدٖا أٚ زدًٗا، ٚايطالم : أْ٘ إصيا طًل غعسٚد٘ ايدالي١ َٔ اآل١ٜ .ص230طايبكس٠

 .(116)ٜٓطبل إال ع٢ً ايهٌال

بٛقٛع ايطالم فُٝا إذا  ايكاضٞايكٍٛ ايجاْٞ إٔ  – ٚاهلل أعًِ –ايرٟ ٜـيٗس ايرتدٝض:

ٜعرب ب٘ عٔ ضٛا٤ نإ ػيا  ،أضاف ايصٚز ايطالم إزي دص٤ ثابت َٔ اغيسأ٠ َتصٌ بٗا

طيٝع ايبدٕ، أٚ ال ٜعرب ب٘، نسأع ٚقًب ٚٚد٘، ٚؿيٕٗس، ٜٕٚد، ٚ زدٌ ٚمٛٙ، ال دص٤ 

 ،ٚايعسم ،ٚايًدي ،ٚال فضالت نايبٍٛ ،نػعسٖا ٚؿيفسٖا ٚضٓٗآٜفصٌ عٓٗا 

ٚال إٕ قاٍ سطٓو طايل، أٚ طيايو، أٚ يْٛو، أٚ مٛ ذيو، فال ٜكع ٚاغيين،  ،ٚايدَع

بريو غ٤ٞ َٓٗا، إذ يٝطت َٔ أدصا٥ٗا، ٚغري َتص١ً اتصاٍ خًك١، ٚنرا يٛ قاٍ 

 يألَٛز ايتاي١ٝ:ٖٛ ايسادض غيكطٛع١ ضيري ضيٝٓو طايل مل ٜكع، 

بع إٔ إضاف١ ايطالم إزي اؾص٤ ايرٟ ال ٜتبعض، نايجًح ٚايسبع ٚايٝد ٚاألص  (1

 ٚمٛٙ، إصيا ٖٛ إضاف١ إزي اؾُٝع نايعفٛ عٔ ايكصا .
ٍَ ايًٖ (2 ٕٖ َزُضٛ ََُس َأ ٔٔ ُع ٔٔ اِب ص٢ً اهلل عًٝ٘ -٘ٔ بايكٝاع ع٢ً ايعتل فكد ٚزد فٝ٘ َع

ٍَ-ٚضًِ ََِبًََؼ » :َقا  ُ٘ َُا َْٔصَٝب ُٗ ِٓ َٔ ُِٜعٔتُل  َٕ ٔئًٖر٣  ََٚنا ًُُِٕٛى  ََ ُ٘ ٔف٢  ِٔ َأِعَتَل ٔغِكّصا َي ََ

                                                           
 ( . 187و  186و 17/185هظش املحلى )جا - 115

 . 151( معألت سكم 242ص 2اهظش الخَلف في الفله: ألبي حػفش بً غلي العىس ي )ج- 116



 
 

 
 292 

ISSN : 2410-1818 محمد حسن الملحاني.د|    دراشة  فقهية مقارنهَطالِق إلى الَرُجِل أو امَلرأِة  أو جزٍء ِمْنَها ُة الفاإَض 
 

 
  للعلىم اإلًساًيت واالحتواعيت

 م2017ديسوبر-أكتىبر( 17( الوخلذ )16العذد )

 ٔ٘ ٔٓ َُ َُ٘ث ، ٚظاَع إٔ نال َُٓٗا إشاي١ ًَو حيصٌ بايصسٜض «(117)َفَكِد َعَتَل ُنًٗ

 .(118)ٚايهٓا١ٜ
إٔ اإلضاف١ إزي اؾص٤ ايػا٥ع ٜكتضٞ ثبٛت سهِ ايطالم فٝ٘، ٚأْ٘ غا٥ع ؼي طي١ً  (3

األدصا٤ بعرز االضتُتاع ظُٝع ايبدٕ، غيا ؼي االضتُتاع ب٘ اضتُتاع باؾص٤ اؿساّ، 

 .(119)ايٓهاح فا٥د٠، فٝصٍٚ ضسٚز٠فًِ ٜهٔ ؼي إبكا٤ 
أْ٘ أضاف ايطالم إزي طي١ً ال تتبعض ؼي اؿٌ ٚاؿس١َ، ٚقد ٚدد فٝٗا َا ٜكتضٞ  (4

 .(120)ايتشسِٜ فػًب ناغرتاى َطًِ ٚفٛضٞ ؼي قتٌ صٝد
 . أ. ٖرأْ٘ قٌ يًٓهاح فتصض إضاف١ ايٓهاح إيٝ٘ فٝهٕٛ قال يًطالم (5

 إضاف١ ايطالم إزي ايػعس ٚايطٔ ٚايـيفس َٚا ٜٓفصٌ عٓٗا : اغيطأي١ ايجايج١

 ،أٚ ايدَع ،أٚ ايسٜل ،أٚ ايـيفس ،أٚ ايطٔ ،فإذا أضاف ايصٚز ايطالم إزي ايػعس

 ٌٖ ٜكع ايطالم أٚ ال ٜكع ؟ ،ٚمٛٙ َٔ اغيسأ٠

إٕ طًرل دررص٤ا ٜٓفصرٌ عٓٗررا    ايكررٍٛ األٍٚ: عًرر٢ قرٛيري: ؼي ٖرررٙ اغيطرأي١   اختًرف ايفكٗرا٤  

 .(121)مل تطًل، ٚب٘ قاٍ اؿٓف١ٝ ٚاؿٓاب١ً ،ٚمٛٙ ،ٚضٓٗا ،ٚؿيفسٖا ،نػعسٖا

 باآلتٞ:اضتديٛا يريو ٚ

 إٔ ٖرٙ األعضا٤ ال ٜعرب بٗا عٔ طي١ً ايبدٕ. (1

ٜٓكض ٚال ،فًٝظ ُٖا ناألعضا٤ ايجابت١ ،إٔ ايػعس ٚايـيفس ٜصٚالٕ ٚخيسز غريُٖاٚ (2

 َطُٗا ايطٗاز٠.

ًل بطالق٘ ناؿٌُ ٚايسٜل فإْ٘ أْ٘ دص٤ ٜٓفصٌ عٓٗا ؼي ساٍ ايطال١َ فًِ تطٚ  (3

 .(122)خالف فُٝٗاال
ٜٓكض ايٛض٤ٛ َط٘ فأغب٘ فٝ٘ ٚال ٜٓذظ سيٛت اؿٝٛإ، ٚال زٚحإٔ ايػعس الٚ (4

 .(123)ايعسم ٚايسٜل ٚايًدي
                                                           

ِكيِم ) ج –ِهَخاب املظالم -أخشحه البخاسي في صحيده  - 117 ِت في الشَّ
َ
ِشه

َّ
ِػْخِم  -، ومعلم في صحيده 2369(  بشكم 885/ص2َباب الش

ْ
 -ِهَخاب ال

شِ 
ْ
َػْبِذ ) ج َباب ِره

ْ
ِت ال ًَ باب مً كاٌ ًيىن خشا ًىم جيلم  -هخاب الػخم  -، والبيهلي في العنن الىبري واللفظ له 1573( بشكم1147/ص2ِظَػا

 . 21133(بشكم 277/ص17بالػخم )ج

 ( .426/  15(، وششح البهجت الىسدًت)ج 122/  3سوطت العالبين وغمذة املفخين:للىىوي )ج  - 118

 (.179/ ص  8( والفخاوي الهىذًت )ج  225/ ص  1بذاًت: للمشغياوي )جالهذاًت ششح ال - 119

 (.479/ 1(، والػذة ششح الػمذة: لبهاء الذًً امللذس ي، أبى دمحم )ج376/ص7املغني: البً كذامه  )ج - 127

 (.378/ص7(، واملغني: البً كذامه  )ج259/ص3اهظش خاشيت ابً غابذًً )ج - 121

 (143/ ص  3ج بذائؼ الصىائؼ :للياظاوي ) - 122
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إٔ اؿٌُ َتصٌ بٗا ٚإصيا مل تطًل بطالق٘ ألٕ َآي٘ إزي االْفصاٍ ٖٚرٙ نريو،  (5

  .(124)ٖا ٚتكًع َٔ ايهبريٚايطٔ ؼي َعٓاُٖا ألْٗا تصٍٚ َٔ ايصػري ٚخيًف غري
ٚب٘ إٕ نإ اؾص٤ ػيا ٜٓفصٌ َٓٗا ؼي اؿٝا٠ نايػعس ٚايـيفس طًكت،  ايكٍٛ ايجاْٞ:

اضتديٛا يريو ٚ .(128)ٚمٛٙ عٔ اؿطٔ (127)ٚايصٜد١ٜ (126)ٚايػافع١ٝ (125)قاٍ اغيايه١ٝ

 باآلتٞ:

ظاَع إٔ نال َُٓٗا إشاي١ ًَو حيصٌ بايصسٜض بايكٝاع ع٢ً ايعتل ، ٚباإلطياع (1

 ٚايهٓا١ٜ .
أْ٘ طالم صدز َٔ أًٖ٘ فال ٜٓبػٞ إٔ ًٜػ٢ ٚتبعٝض٘ َتعرز ألٕ اغيسأ٠ ال تتبعض ؼي ٚ (2

 .سهِ ايٓهاح فٛدب تعُُٝ٘

 .(129)أْ٘ دص٤ ٜطتباح بٓهاسٗا فتطًل ب٘ ناإلصبعٚ (3

بإٔ اإلصبع ال تٓفصٌ ؼي ساٍ ايطال١َ، غالف ايطٔ فإٕ َآي٘ إزي  :ْٚٛقؼ (4

 . (130)االْفصاٍ

ُا ٛقٛع ايطالم فٝإٔ ايكٍٛ األٍٚ، ٚايكا٥ٌ ب -ٚاهلل أعًِ-ايرٟ ٜـيٗس ايرتدٝض: 

ُا ٜصٍٚ َٚا ٜٓفصٌ َٔ أعضا٥ٗا بعدّ ٚقٛع٘ فٜٝصٍٚ نايٝد ٚايسدٌ ٚمُٖٛا، ٚال

ٚال خالف ؼي إٔ ب٘،  ٛاَا اضتديٚٚضٛح ، يك٠ٛ ٖٛ ايسادض نايػعس ٚايطٔ ٚايـيفس،

فضالت ؽسز نْٛٗا  ،ٚايعسم ،ٚايدَع ،ايسٜلايصٚد١ ال تطًل إٕ أضٝف ايطالم إزي 

 نُا ؼي قٛي٘ تعازي: ،أٟ ؼي بطٔ األّ ،ٚاؿٌُ َٛدع فٝٗا ،َٔ دطُٗا فٗٛ نًبٓٗا

ًٌََُُىٌَُ اىَّزِي ؤَّشَإَمٌُْ ٍِِْ َّفْسٍ ًَاحِذَةٍ فََُسْخَقَشٌّ ًٍَُسْخٌَْدَعٌ قَذْ فَصَّيْنَا اٌََاثِ ىِقًٌٍَْ ٌَفْقَي :ّ(131)ص98طاألْعا ،

فكد تٗٝأ  ،ٜكع بُٗا" ؼي األصض " ألُْٗا ٚإٕ نإ أصًُٗا دَّاال َين ٚيدي،ٚنرا 

 .(132)يًدسٚز باالضتشاي١ نايبٍٛ

                                                                                                                                        
 (.376/ص7املغني: البً كذامه  )ج -123

 (.378/ص7املشحؼ العابم) ج - 124
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 (.67/ 2البً سشذ )
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 (.456/  2اهظش ششح ألاصهاس: البً مفخاح ) - 127
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  إح اهنزوجاته األربع أو  إضافة جسء الطلقة إىل: املطلب الثاني

نإٔ ٜكٍٛ ايصٚز  ،أٚ إسدأٖ ،دص٤ ايطًك١ إزي شٚدات٘ األزبع ،فًٛ أضاف ايصٚز

أٚ زبع طًك٘،  ،ْصف طًك١ ،أْت طايل ،أٚ يًٛاسد٠ َٓٗٔ ،يألزبع بٝٓهٔ ْصف طًك١

 ع٢ً قٛيري:ؼي ٖرٙ اغيطأي١  اختًف ايفكٗا٤;  أٚ ال ٜكع؟ ،فٌٗ ٜكع ايطالم بٗرٙ ايصٝػ١

ٜكع ايطالم بإضافت٘ إزي دص٤ ايطًك١، فإذا طًكٗا ْصف تطًٝك١، أٚ دص٤ا  ايكٍٛ األٍٚ:

، إال داٚد قاٍ: ال تطًل ا١َ أٌٖ ايعًَِٓٗا ٚإٕ قٌ، فإْ٘ ٜكع بٗا طًك١ نا١ًَ ؼي قٍٛ ع

 ،أطيع نٌ َٔ أسففي عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ع٢ً أْٗا تطًل بريو قاٍ ابٔ اغيٓرز: .بريو

ٚأبٛ  ،ٚأصشاب ايسأٟ ،ٚايػافعٞ ،ٚقتاد٠ ،ٚايصٖسٟ ،َِٓٗ ايػعيب ٚاؿازخ ايعهًٞ

ٚذيو ألٕ  ،ٚأٌٖ ايعسام ،ٚايجٛزٟ ،ٚأٌٖ اؿذاش ،ٖٚٛ قٍٛ َايو قاٍ أبٛ عبٝد: عبٝد.

 .(133)نُا يٛ قاٍ ْصفو طايل ،ذنس بعض َا ال ٜتبعض ذنس ؾُٝع٘

فإٕ ايطًك١ تطسٟ ع٢ً ايبك١ٝ،  ،ٚنرا يٛ أٚقع دص٤ ايطًك١ ع٢ً عدد َٔ شٚدات٘

طًكت نٌ ٚاسد٠ َٓٗٔ طًك١، ٚب٘ قاٍ  ،أٚقعت بٝٓهٔ طًك١ ،فإٕ قاٍ ألزبع ْط٠ٛ ي٘

 ٚأصشاب ايسأٟ. ،ٚأبٛ عبٝد ،ٚابٔ ايكاضِ ،ٚايػافعٞ ،اؿطٔ

ٖٚٛ  ،ذنسٙ أبٛ اـطاب ،ٚقع بهٌ ٚاسد٠ طًك١ ،ٚإٕ قاٍ أٚقعت بٝٓهٔ طًكتري

 ،تطًل نٌ ٚاسد٠ طًكتري :ٚقاٍ أبٛ بهس ٚايكاضٞ ،ٚايػافعٞ ،قٍٛ أبٞ سٓٝف١

 .(134)فإْ٘ ز٣ٚ عٓ٘ ؼي زدٌ قاٍ أٚقعت ،ٜٚس٣ٚ عٔ أظيد َا ٜدٍ عًٝ٘

ألٕ َبٓاٙ ع٢ً ايطسا١ٜ إٔ ذنس بعض َا ال ٜتبعض نرنس طيٝع٘  :ٚسذتِٗ

 . (135)نايعتل

                                                                                                                                        
 (379/ص7اهظش املغني: البً كذامه )ج -131

 (.291/ ص  3)ج  -مغني املحخاج: للششبيني  - 132

 

(، واللىاهين الفلهيت البً حضي اليلبي 282/ص3( و البدش الشائم: البً هجيم الحىفي )ج376/ص7املغني: البً كذامه )ج اهظش - 133

(، و الىظيغ في املزهب: للغضالي أبى 85/ص8( و سوطت العالبين: للىىوي )ج67/ 2( وبذاًت املجتهذ: البً سشذ )ج 152/ص1الغشهاظي)ج

 (.411/ص5خامذ، )ج

 (.377/ص7جاملغني ) - 134

(، ومىاس العبيل في ششح الذليل، إلبشاهيم بً دمحم بً ظالم 184/ص و3اهظش اليافي في فله ابً خىبل البً كذامت امللذس ي أبى دمحم، )ج -135

 (.224/ص2بً طىيان )ج
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 :ايـياٖس١ٜسذ١ ٚ .(137)ٚاالَا١َٝ (136)بعدّ ايٛقٛع، ٚب٘ قاٍ ايـياٖس١ٜ ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ملأْ٘  :َا١َٝٚسذ١ اال، (138) ضبل ذنسٙ ؼي اغيطا٥ٌ ايطابك١، ٚإذا تبعض مل ٜكعَا

  .(139)ٜكصد ايطًك١

َٔ إٔ ايصٚز  ،أٌٖ ايعًَِا ذٖب إيٝ٘ طيٗٛز إٔ  -ٚاهلل أعًِ- ٜرتدضايرٟ  ايرتدٝض:

ٕ ٖٛ ايسادض، ألٚقعت طًك١ نا١ًَ  ،ٚإٕ قٌ ،أضاف ايطالم إزي دص٤ َٔ ايطًك١ إذا

فال  إٔ َبٓاٙ ع٢ً ايطسا١ٜ ٚدص٤ ايطًك١ نايطًك١، ٚإٔ ذنس َا ال ٜتبعض نذُٝع٘، 

 .ٜتبعض نايعتل

 : ًتائج البحث وتىصياته

 ايٓتا٥ر اآلت١ٝ :َٔ خالٍ ٖرا ايبشح تٛصًت إزي  : أهم النتائج

، ٜٚهادٕٚ ال خيسدٕٛ ؼي ذيو ع٢ً اغيع٢ٓ ٗا ايفكٗا٤ ٜطتعًُإٔ اإلضاف١ ن١ًُ  (1

 سيع٢ٓ اإلضٓاد ٚاإلَاي١ ٚ ايتدصٝص.فٗٞ ، ايًػٟٛ

َُآٍ ٔبًَِففٕي إٔ ايطالم ؼي عسف ايفكٗا٤ ٖٛ (2 ٚٔ اِي ِٝٔد ايَِّهأح ٔفٞ اِيَشاٍ َأ : َزِفُع َق

 ُّ َُٜكٛ ََا   ِٚ ََُِ٘دُصٕٛ  َأ ََ  .َََكا
ف بأْ٘ طايل أٚ َطًْل ال ٜٛصٚقاّل يًطالم  ٚيٝظ ،إٔ ايطالم يًسدٌ ٚيٝظ يًُسأ٠ (3

بإٔ قاٍ: أْا َٓو فإذا أضاف ايطالم إزي ْفط٘ ، عسفّا، غالف اغيسأ٠اليػ١ ٚال

 .ْٛاٙ إذانٓا١ٜ  بٌطايل، أٚ أْا طايل، ال ٜهٕٛ طالقا صسحيا 
ٛٓضٗا ؼي ايطالم سل َٔ سكٛم ايصٚز، فً٘ إٔ ٜطً إٔ  (4 ل شٚدت٘ بٓفط٘، ٚي٘ إٔ ٜف

، ٚسهِ ايٛنٌٝ األدٓيب سهُٗا ،تطًٝل ْفطٗا، ٚي٘ إٔ ٜٛنٌ غريٙ ؼي ايتطًٝل

، ٚنٌ َٔ ايتفٜٛض ٚايتٛنٌٝ ال ٜطكؽي سك٘، ٚال ضيٓع٘ َٔ اضتعُاي٘ َت٢ غا٤

 طًكت ْفطٞ، أٚ أْا َٓو طايل،فإذا فٛض ايصٚز شٚدت٘ ؼي تطًٝل ْفطٗا فكايت، 

 قٗا.أٚ با٥ٔ ٚقع طال
نايسأع، ٚايسقب١، ٚايـيٗس، إزي اؾص٤ ايػا٥ع َٔ اغيسأ٠ ايسدٌ ايطالم ف اذا أضإ (5

نايسقب١ ٚايعٓل ٚايسٚح ٚايبدٕ ٚاؾطد ٚايفسز  أٚ َا ٜعرب ب٘ عٔ طي١ً ايبدٕ

                                                           
 (. 187و  186و 17/185اهظش املحلى: البً خضم الظاهشي  )ج - 136

 (.7/377( واملغني: البً كذامه )ج2/12حشام: ألبي كاظم هجم الذًً )اهظش ششائؼ إلاظَلم في معائل الحَلٌ وال - 137

 (.67/ 2(، وبذاًت املجتهذ: البً سشذ )ج187/ص17اهظش املحلى: البً خضم الظاهشي  )ج - 138

 (.12/  2اهظش ششائؼ إلاظَلم في معائل الحَلٌ والحشام)ج - 139
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 ، فإْ٘ ٜكع، غالف َا إذا أضاف٘ إزيَا ال ٜصٍٚ نايٝد ٚايسدٌ ٚمُٖٛاٚ ،ٚايٛد٘

 ،ٚايًدي ،فضالت نايبٍٛأٚ  ،ٚؿيفسٖا ٚضٓٗانػعسٖا عٔ اغيسأ٠ دص٤ ٜٓفصٌ 

ٚاغيين، ٚال إٕ قاٍ سطٓو طايل، أٚ طيايو، أٚ يْٛو، أٚ مٛ  ،ٚايدَع ،سمٚايَع

ذيو، فال ٜكع بريو غ٤ٞ َٓٗا، إذ يٝطت َٔ أدصا٥ٗا، ٚغري َتص١ً اتصاٍ خًك١، 

 .ضيٝٓو طايل مل ٜكع ،ٚنرا يٛ قاٍ غيكطٛع١ ضيري
 شٚدات٘ األزبع أٚ إسدأٖ نإٔ ٜكٍٛ ايصٚز يألزبع أضاف ايصٚز دص٤ ايطًك١ إزيإذا  (6

ٚقعت  أٚ زبع طًك٘ ،أٚ يًٛاسد٠ َٓٗٔ أْت طايل ْصف طًك١ ،بٝٓهٔ ْصف طًك١

 .ذنس َا ال ٜتبعض نذُٝع٘ إٔ دص٤ ايطًك١ نايطًك١، ٚطًك١ نا١ًَ، ٚ

  : أهم التوصيات

بأ١ُٖٝ اؿفاؿي إقا١َ دٚزات تٛع١ٜٛ، ٚبساَر تًفص١ْٜٝٛ، خاص١ باألضس٠ يتٛعٝتٗا  (1

ع٢ً نٝإ األضس٠ ٚتسابطٗا ٚأيفتٗا، ٚأ١ُٖٝ سكٛم ايصٚز ع٢ً شٚدت٘، ٚسكٛم 

 اغيسأ٠ ع٢ً شٚدٗا.
ؼي األسهاّ ايػسع١ٝ اغيتعًك١ بايطالم  ٗافكٝجيتإقا١َ دٚزات "فكٗٝ٘ "خاص١ باألضس٠  (2

 ٚأسهاَ٘.
طٗا، ايتكٝد بأيفاؿي ايطالم ايصسٜض، ٚعدّ تفٜٛض اغيسأ٠ أٚ تٛنًٝٗا ؼي طالم ْف (3

خسٚدا َٔ اـالف، ٚاهلل أعًِ، ٚص٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ 

 ٚضًِ.
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 : قائوت بأهن الوصادر والوراحع

ٔ  ٜٛضرف  عُرس  ٞبر أل األَصراز،  فكٗرا٤  غيرراٖب  اؾاَع االضترناز (1 ٔ  اهلل عبرد  بر  عبرد  بر

 ّ،2000 - 1421،  /1ؾي-بررريٚت- ايعًُٝرر١ ايهتررب داز ايكررسطيب، ايُٓررسٟ ايرررب

 .َعٛض عًٞ قُد-عطا قُد ضامل: ؼكٝل

داز - شنسٜررا األْصررازٟ/ػررٝذ اإلضررالّ ي أضرر٢ٓ اغيطايررب ؼي غررسح زٚض ايطايررب  (2

ؼكٝرررل : د . قُرررد  - ،1.ؾي 2000 – رٖررر 1422-برررريٚت -ايهترررب ايعًُٝررر١ 

 . قُد تاَس

 داز- اؿٓفرررٞ، لرررِٝ ابرررٔ ايررردٜٔ صٜٔيررر ايررردقا٥ل، نٓرررص غرررسح ايسا٥رررل ايبشرررس (3

 .ايجا١ْٝ: ؾي بريٚت،-اغيعسف١
 - إلَاّ أظيرد برٔ حيٝر٢ اغيستضر٢    ي ايبشس ايصخاز اؾاَع غيراٖب عًُا٤ األَصاز (4

 . َهتب١ ايُٝٔ

 بررررٔ أظيررررد بررررٔ قُررررد ابررررٔ زغرررد اؿفٝررررد،  اغيكتصررررد، ْٚٗاٜرررر١ اجملتٗررررد بداٜررر١  (5

 . ايفهس داز :بريٚت ٖر(595:ت)،قُد

ٞ  ايػرسا٥ع،  تستٝب ؼي بدا٥ع ايصٓا٥ع (6 عرال٤ ايردٜٔ أبرٞ بهرس برٔ َطرعٛد        ايهاضراْ

 . ايجا١ْٝ: ايطبع١ ،1982-بريٚت-ايعسبٞ ايهتاب داز ،ٖر(587)ت
ٔ  قُرد  اهلل، عبرد  ٞبر أل خًٌٝ، غيدتصس ٚاإلنًٌٝ ايتاز (7 ٔ  ٜٛضرف  بر ٞ  بر ِ  أبر  ايكاضر

   ايجا١ْٝ: ايطبع١ ،1398- بريٚت-ايفهس داز ،ايعبدزٟ
يعبد ايعصٜص بٔ َسشٚم ايٓطسٜفٞ -ايتشذٌٝ ؼي ؽسٜر َا مل خيسز ؼي إزٚا٤ ايػًٌٝ  (8

 ايطبع١ ايجا١ْٝ . -َْػس ًَتك٢ أٌٖ اؿدٜح 
)كطرٛؾي( حملُرد    3زتفتٝض ايكًٛب ٚاألبصاز يالٖتدا٤ إزي اقتطراف أاراز األشٖراز     (9

 ؼكٝل ايباسح.بٔ بٗسإ ايصعدٟ، 
ٟ   ايتٛقٝررف عًرر٢ َُٗررات ايتعررازٜف حملُررد عبررد      (10  -داز  ايفهررس  ،ايررسؤٚف اغيٓرراٚ

 ٖر ؼكٝل : د. قُد زضٛإ ايدا1410.١ٜ، ايطبع١ األٚزي، بريٚت

ٟ  عبرداهلل ألبرٞ  اغيدتصرس،   ايصرشٝض  اؾاَع (11 ٔ  قُرد  ايبدراز ٔ  داز إمساعٝرٌ،  بر  ابر

 دٜرررب َصرررطف٢. د: ؼكٝرررل/3ؾي ،1987- 1407- برررريٚت- ايُٝاَررر١، نرررجري

 .ايبػا
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داز إسٝرا٤   ٙ(279)ت،ايرتَرٟ ، قُد بٔ عٝط٢ (اؾاَع ايصشٝض)ضٓٔ ايرتَرٟ  (12

 ؼكٝل: أظيد قُد غانس ٚآخسٕٚ.-بريٚت -ايرتاخ ايعسبٞ 

ٔ ال ، اغيدتررراز ايررردز  عًررر٢ اغيدتررراز  زد ساغررر١ٝ (13  يًطباعررر١  ايفهرررس  داز عابررردٜٔ، بررر

 . 2000ّ - ٖر1421-بريٚت -ٚايٓػس
بررٔ : السٓٝفرر١عًرر٢ ايرردز اغيدترراز غررسح تٓررٜٛس األبصرراز فكرر٘ أبررٛ      ساغرر١ٝ زد اغيدترراز  (14

 بريٚت.، 2000ّ -ٖر 1421 ،داز ايفهس يًطباع١ ٚايٓػس، عابدٜٔ

يعًٞ بٔ قُد بٔ سبٝب ايبصسٟ ، اؿاٟٚ ايهبري ؼي فك٘ َرٖب اإلَاّ ايػافعٞ (15

 1999-ٖرر   1419 -يبٓرإ   -بريٚت  - ٙ( 450ايػٗري باغياٚزدٟ )تايػافعٞ،

 عبد اغيٛدٛد. ايػٝذ عادٍ أظيد -: ؼكٝل: ايػٝذ عًٞ قُد َعٛض 1ّ، ؾي
 َطبع١ تابإ بطٗسإ. /2ؾياـالف ؼي ايفك٘ يإلَاّ أبٞ دعفس بٔ عًٞ ايطٛضٞ  (16

 -ٙ(676)ت ،يٓرررٟٛٚقررٞ ايررردٜٔ بررٔ غررسف ا    اغيفررتري،  ٚعُرررد٠ ايطررايبري  زٚضرر١  (17

 .ايجا١ْٝ: ايطبع١ ،1405 - بريٚت - اإلضالَٞ اغيهتب
 اغيعسفرر١ داز ايػُررساٟٚ، ايصٖررسٟ قُررد ًعالَرر١ي اغيٓٗرراز، َررذي عًرر٢ ايٖٛرراز ايطررساز (18

 .بريٚت – يًطباع١
ٔ  ايبٝٗكررٞ أظيررد  بهررس  ٞبررأل ايهرررب٣،  ايبٝٗكررٞ ضررٓٔ (19 ٔ  اؿطررري برر ٔ  عًررٞ برر  برر

 ،1994 - 1414 - اغيهسَررر١ َهررر١ - ايبررراش داز َهتبررر١ ٙ(458،)تَٛضررر٢

 .عطا قُد: ؼكٝل

20)    ٍ ٚاؿررساّ ألبررٞ قاضررِ لررِ ايرردٜٔ قُررد بررٔ       غررسا٥ع اإلضررالّ ؼي َطررا٥ٌ اؿررال

 . 2004ّ-ٖر 1425طبع١ اؿاد١ٜ عػس٠ اي – يبٓإ– بريٚت –داز ايكازئ  –اؿطٔ
ُررد بررٔ صررا  بررٔ قُررد ايعجررُٝري )اغيتررٛف٢ :   حمل ايػررسح اغيُتررع عًرر٢ شاد اغيطررتكٓع  (21

 ٖر .1428ايطبع١ األٚزي  – .داز ابٔ اؾٛشٟ – ٖر(1421

ِ  اؿطرري  ٞبر أل َطًِ، صشٝض (22 ٔ  َطرً ٟ  اؿذراز  بر  إسٝرا٤  داز ايٓٝطرابٛزٟ،  ايكػرري

 .ايباقٞ عبد فؤاد قُد: ؼكٝل بريٚت، – ايعسبٞ ايرتاخ
برردٕٚ ذنررس   – األيبرراْٞ ايرردٜٔ ْاصررس ُرردحمل – ايصررػري اؾرراَع ٚضررعٝف صررشٝض (23

 ايطبع١ .
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ِ يايعررد٠ غررسح ايعُررد٠   (24 ، أبررٛ قُررد بٗررا٤ ايرردٜٔ اغيكدضررٞ  عبررد ايررسظئ بررٔ إبررساٖٝ

ايطبعر١   –داز ايهتب ايعًُٝر١  – صالح بٔ قُد عٜٛض١ :ؼكٝل ٖر(624)اغيتٛف٢: 

 .2005ّٖر/1426، ايجا١ْٝ

عٕٛ اغيعبٛد غسح ضٓٔ أبٞ داٚد، حملُرد سرظ اؿرل ايعـيرِٝ آبرادٟ، داز ايهترب        (25

 ّ، ايطبع١: ايجا1995١ْٝ  – بريٚت – ايع١ًُٝ
ٞ أل سٓٝفر١،  أبٞ اإلَاّ َطا٥ٌ بعض ؼكٝل ؼي اغيٓٝف١ يػس٠ا (26 ٟ  عُرس  سفرص  بر  ايػصْرٛ

ّ  َهتبر١   – اؿٓفٞ، ٞ  اإلَرا  قُرد : ؼكٝرل  ،2ؾي ،1988 – برريٚت   – سٓٝفر١  أبر

 . ايهٛثسٟ
ايفتا٣ٚ اهلٓد١ٜ ؼي َرٖب اإلَاّ األعـيِ أبٞ سٓٝف١ ايٓعُإ، يًػٝذ ْـياّ ٚطياعر١   (27

 1991ّ -ٖر 1411 -َٔ عًُا٤ اهلٓد، داز ايفهس 

ٟ   ي – ايفك٘ ع٢ً اغيراٖب األزبعر١  (28  –ايكراٖس٠  –داز اؿردٜح   – عبرد ايرسظئ اؾصٜرس

 ّ.2004ٖر/ 1424
ظيررد بررٔ غٓررِٝ بررٔ ضررامل أل،١ ابررٔ أبررٞ شٜررد ايكريٚاْٞايفٛانرر٘ ايرردٚاْٞ عًرر٢ زضرراي (29

 .َهتب١ ايجكاف١ ايد١ٜٝٓ- زضا فسساتؼكٝل:  ٖر(1126ايٓفساٟٚ )اغيتٛف٢: 

 بدٕٚ ايطبع١.– ايػسْاطٞ ايهًيب دصٟ بٔ أظيد بٔ ُدحمل ايفك١ٝٗ، ايكٛاْري (30
ّ  فك٘ ؼي ايهاؼي (31 ٌ  اإلَرا ٔ  أظيرد  اغيبذر ٔ  اهلل عبرد ي سٓبرٌ،  بر ٞ  قداَر١  بر ٛ  اغيكدضر  أبر

  .بريٚت – االضالَٞ اغيهتب- قُد،
يعبداهلل بٔ عدٟ أبٛ أظيد اؾسدراْٞ اغيترٛف٢ ضر١ٓ     – ايهاٌَ ؼي ضعفا٤ ايسداٍ  (32

 بريٚت.  –1988 – 1409 – داز ايفهس – ؼكٝل حي٢ٝ كتاز غصاٟٚ ٙ(365)
 أبررٞ بررٔ قُررد بررٔ اهلل عبررد بهررس ٞبررأل ٚاآلثرراز، األسادٜررح ؼي اغيصررٓف ايهترراب (33

 .اؿٛت نُاٍ: ؼكٝل ،1ؾي ،1409 – ايسٜاض – ايسغد َهتب١ ايهٛؼي، غٝب١
ٔ  ايكٓرراع  نػرراف (34 ٔ  ٓصررٛز غي اإلقٓرراع،  َررذي  عرر ٔ  ٜررْٛظ  برر  داز ايبٗررٛتٞ،  إدزٜررظ  برر

 .َصًٝشٞ ٖالٍ: ؼكٝل ،1402  – بريٚت –ايفهس
 . 1ؾيبريٚت،   – يطإ ايعسب، حملُد بٔ َهسّ بٔ َٓـيٛز اغيصسٟ، داز صادز  (35

 َفًررض بررٔ اهلل عبررد بررٔ قُررد بررٔ إبررساِٖٝ إضررشام، ٞبررأل اغيكٓررع، غررسح ؼي اغيبرردع (36

 .1400 – بريٚت – اإلضالَٞ اغيهتب – ٖر(884)اغيتٛف٢ :  اؿٓبًٞ
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 .بريٚت - اغيعسف١ دازأبٛ بهس قُد ايطسخطٞ:  ايدٜٔ ػُظي غيبطٛؾي،ا (37

 اآلفررام داز قُررد، أبررٛ ايـيرراٖسٟ سررصّ بررٔ ضررعٝد بررٔ أظيررد بررٔ عًررٞي احملًرر٢، (38

 .ايعسبٞ ايرتاخ إسٝا٤ ؾ١ٓ: ؼكٝل بريٚت،  –اؾدٜد٠
ٔ  أظيد/ ذصا يً ايعًُا٤، اختالف كتصس (39 ٔ  قُرد  بر  داز ايطشراٟٚ،  ضرال١َ  بر

 .أظيد ْرٜس اهلل عبد. د: ؼكٝل ،2ؾي1417 – بريٚت  – اإلضال١َٝ ايبػا٥س
 بريٚت - صادز داز أْظ، بٔ ايوغي ايهرب٣، اغيد١ْٚ (40
  – اإلضررالَٞ اغيهتررب ايصررٓعاْٞ، ُٖرراّ بررٔ ايررسشام عبررد بهررس ٞبررأل اغيصررٓف، (41

 .األعـيُٞ ايسظئ سبٝب: ؼكٝل ايجا١ْٝ،: ايطبع١ ،1403 – بريٚت
دع٠ٛ، ؼكٝررل: فُررع ايًػرر١  ، داز ايررٚآخررسٕٚاغيعذررِ ايٛضررٝؽي إلبررساِٖٝ َصررطف٢    (42

 .ايعسب١ٝ
َػررين احملترراز إزي َعسفرر١ َعرراْٞ أيفرراؿي اغيٓٗرراز، حملُررد اـطٝررب ايػررسبٝين، داز       (43

  بريٚت. –ايفهس 

أظيررد بررٔ سٓبررٌ ايػررٝباْٞ، يعبررد اهلل بررٔ أظيررد بررٔ قداَرر١    اغيػررين ؼي فكرر٘ اإلَرراّ   (44

 ، ايطبع١: األٚزي1405  – بريٚت  – اغيكدضٞ أبٛ قُد، داز ايفهس
اغيفصررٌ ؼي أسهرراّ اغيررسأ٠ ٚايبٝررت اغيطررًِ ؼي ايػررسٜع١ اإلضررال١َٝ يًرردنتٛز عبررد        (45

 ّ.1993ٖر /1413ايطبع١ األٚزي  –َؤضط١ ايسضاي١  -ايهسِٜ شٜدإ

برساِٖٝ برٔ قُرد برٔ ضرامل )اغيترٛف٢:       إلبٔ ضٜٛإ، ال سح ايديٌٝايطبٌٝ ؼي غَٓاز  (46

 – ٖرررر 1409 /7ؾي  – اغيهترررب اإلضرررالَٞ  – : شٖرررري ايػررراٜٚؼؼكٝرررل ٖرررر(1353

1989ّ. 
ٔ  ٞبر اغيعسٚف بػرسح األشٖراز أل   اغيدزاز ايػٝح َٔ اغيدتاز اغيٓتصع (47 ٔ  اهلل عبرد  اؿطر  بر

 َهتب١ ايرتاخ االضالَٞ.  – َفتاح

 داز إضررشام، أبررٛ ايػرررياشٟ عًررٞ بررٔ بررساِٖٝإل ايػررافعٞ، اإلَرراّ فكرر٘ ؼي اغيٗرررب (48

 .بريٚت – ايفهس
َٛاٖب اؾًٌٝ يػسح كتصس خًٌٝ، حملُد بٔ عبد ايسظئ اغيػسبٞ أبٛ عبد اهلل،  (49

 .، ايطبع١: ايجا١ْٝ 1398 – بريٚت   – داز ايفهس
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 داز ايهترراب – صررادز عررٔ ٚشاز٠ األٚقرراف اغيصررس١ٜ  – ،ايفكرر٘ اإلضررالَٞ َٛضررٛع١ (50

 ايكاٖس٠. –اغيصسٟ 

 –صررادز عررٔ : ٚشاز٠ األٚقرراف ٚايػرر٦ٕٛ اإلضررال١َٝ   – اغيٛضررٛع١ ايفكٗٝرر١ ايهٜٛتٝرر١ (51

 ايهٜٛت.
ٟ    ٚاألثررس ايٓٗاٜرر١ ؼي غسٜررب اؿرردٜح  (52  – ألبررٞ ايطررعادات اغيبررازى بررٔ قُررد اؾررصز

قُرٛد    – . ؼكٝرل : طراٖس ايرصا٣ٚ   1979ّ  – ٖرر 1399، بريٚت  – اغيهتب١ ايع١ًُٝ

 ايطٓاسٞ.
اهلدا١ٜ غسح ايبداٜر١ ألبرٞ اؿطرٔ عًرٞ برٔ أبرٞ بهرس برٔ عبرد اؾًٝرٌ اغيسغٝراْٞ،             (53

 اغيهتب١ اإلضال١َٝ.
 –  ايطرالّ  داز ساَد، أبٛ ايػصايٞ قُد بٔ قُد بٔ ُدحمل اغيرٖب، ؼي ايٛضٝؽي (54

 .تاَس قُد قُد،  إبساِٖٝ قُٛد أظيد: ؼكٝل ،1ؾي ،1417 –  ايكاٖس٠
55)    ٌ ٞ حمل: اـسغررٞ عًرر٢ كتصررس ضررٝدٟ خًٝرر داز ايفهررس - ُررد اـسغررٞ اغيررايه

 ت.بريٚ –يًطباع١ 
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