
 )أي المشغولة بحق الغير(المرأة المعتدة : -1
ال يحللل سانللنن أن ي للزوج الما للمة مللن مامللت ءللا تللم دن نللواال  ناللت الاللمة تللمة  لل ق أو 

 تمة وءنة وذلك رتنية لحقوق الزوج القميم وماع اخ    األاننب.
ذا  نن الشنر  ع ادى تن ال صريح بخ بة الما مة البنئن، والما مة من وءنة وادى تن وا 

ال صريح وال اريض للم لقة   قن رجاين ءا أثانال الامة ءمن بنب أولى تمم صحة الزواج من 
 يث ىث نث يفٱ: لقوله  انلىالما مة ح ى ولو  نات الامة من ا نح ءننم أو شبدة ا نح، 

 [535]البقرة :   ىفلكاك يق ىق يف ىف
نللنال رجللل وتقللم تلللى ما للمة الغيللر ءللا تللم دن ءللالن الاقللم يا بللر بللن  ، ل للن  للل  حللرم تليلله ءلللو أ

 حرمة مؤبمة ؟
 حلرم تليله حرملة مؤبلمة بماالى أن اللزوج إذا للم  ا لل النلاة والجمنتلة: بالضلرأي األول/ قنل ا-

ة ءمللن يراجادللن أو ياقللم تليدللن ح للى اا دللت الاللمة ال  حللل للثللناا الللذي أنللنال وتقللم تليدللن ءللا الاللم
 ان اجل شيئًن قبل أوااه توقب بحرمناه.

ألن األصلللل تلللمم ،اللللرأي الثلللناا/ قلللنل اسملللنم تللللا )تليللله النللل م( ال  حلللرم تليللله حرملللة مؤبلللمة -
 ال حريم ويجوز له بام اا دنال الامة أن ي زوج مادن.

 
 المطمقة ثالثا :  -5

ت من أخر زواجن صحيحن ومخل بدن مخوال ءالذا  لق الرجل زوج ه ث ثن ءالادن  حرم تليه حرمه مؤق ة ءالذا  زوج
 حقيقين ثم ءنرقدن بموت او   ق جنز للزوج األول ان ياقم تليدن بام ااقضنال تم دن 

 :  و رءع تقمه الوثنئق ويأ ا بمااى أل خليه واسرننل لغة فالطالق
حن  نات  نلق او حل تقمة الا نح رءع الا نح ءا الحنل واالن قبنل بابنرة  فيم ذلك صري شرتن:  و امن 

 انيه  قوله أات تلا حرام أومن القنضا بانال تلى  لب الزوجة ءا أوضنع مخ لفة ، واألصل ال شرياا 
 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ٱچٱقوله  انلىءا ذلك 

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

922سورة البقرة  َّ جل مك لك  خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ معجع  مظ  

 
تمم  ا يل الانل المرغوب ءيه قم   ون المرأة تقيمن ال لم او الرجل ءقير ال قمرة له ءا  الجمع بين  -1:  لحكمة من الطالقاما وا

رءع الحرج تن الزوجين الن احم من قم ي صف بنوال  باه خلقه او   -5،زوج ين وان ي ون واحم و و قان ويرغب الولم ءا الشيخوخة 



و اخ  ف شميم ءا ال بنع و ضنم ءا المقنصم ء  انءر القلوب او ياامم ال نلف واألنرة اذا لم  ام تلى ءننم  ربيه او ضاف مياه ا
 حنن الاشرة او  متم المواءقة  ماتت أر نادن واادنر بانئدن.

 
 

 أقسام الطالق
ايم زوج ه بمون تقم او مدر و و الذي ي ون بام المخول بنلزوجة بلفظ ال  ق الصريح والذي يجيز للزوج ان ي )الطالق الرجعي( -1

 جب هئ مئ خئ  حئجئ ييچ لقوله  انلىث ثة أشدر لغير الحنمل الممة  و قمر ، جميمين ءدو اليزيل الزوجية 

  222 سورة البقرةجزء من  چحب
ابغا ان   ق الرجاا نواال  نن منبوقن ب لقة واحمة او لم ي ن منبوقن ب  ق أص  ولم يقل  لق نن إشنرة الى ااه يال  ان نلمرامء

او ، امن بنلفال  نلمانشرة الزوجية :  ويجوز للرجل ان يرجع زوج ه بنلامة ، ي ون ال  ق مرة بام مرة ال  لق ين مءاه واحمة 
اقم ببنئاة وال يصح مراجا دن اال  جادن الى تصم ه يثبت ال  ق و صبحءالذا ااقضت الامة ولم ير  ، بنلقول أرجا ك الى ذم ا

 جربه الفراق مؤقت مع ماح الفرصة سرجنع الا قنت  ، ويام ال  ق الرجااوالى مدر جميم وشن مينزواج ين لزم رضن ن 
ذا  الزوجية الى حنلدن وذلك ب رك الزوجين يايشنن مان  حت نقف واحم ءنن تمل او امم الزوج تلى   قدن أرجادن الى تصم ه وا 

 ثه األخر وال يحل مؤجل المدر اال بناقضنال الامةمنت احم الزوجين ءا ال  ق الرجاا قبل ااقضنال الامة ور 
 (    صغرىطالق بائن بينونة ) -5

وحقوق الزوج تلى زوج ه  اق ع بمجرم وقوته او يح نج الى مدر وتقم وشدوم واذا لم ، ج ءا الحنل االزو  ا دا و ال  ق الذي ي
 : أربعه أحوالويحصل ءا  ي مل ال لقنت الث ثة  ،

 ول ويجب ءيه اصف المدر .المخ ال  ق قبل-1
ال  ق تلى المنل بام المخول ان  ا ا الزوجة زوجدن المدر الذي مءاه او باضه لي لقدن او  برئه ءا افقه الامة او مؤخر  -5

 .بنلخلع و جب تليدن الامة  نمىالصماق و ذا من ي
 تليدن .الامة  جب ،و اال بقضنال القنضا ل ن    ق للايب او النجن او الضرر بنبب الغيبة -3
اح ال وارث إال اذا ات بر الزوج ءنرا من الميراث بنن ي ون ،و ممؤخر الصماق ، ءلدن اذا ااقضت الامة ءا ال  ق الرجاا -4

 ر رضن ن ءالادن  رثه أذا حصل الموت إثانال الامة .لقدن ءا مرضه من غير مريضن مرض الموت و 
 )الطالق البائن بينونة كبرى(  -2

وال يحل له ان ياقم تليدن تقما ،جميع الص ت ال ا  نات بيادم  ، ءبه  اق عين  مل ءيه الم لق ال لقنت الث ثة  و و ال  ق الذي
 موت تادنوي لقدن او يبدن ،  قصم ال حليل ويمخل با ه البذزواجن مقصوما  ،أخر اال اذا  زوجت رجل أخر بام اا دنال تم دن من األول

 . [532]البقرة :   ىف منخن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل يفٱلقوله  انلى  األولو ا دا تم دن ءالادن  حل للزوج 
 حرمة ما زاد عمى أربع زوجات :-3



 يث  ىثيفٱ ال يجوز للرجل أن يجمع ءا تصم ه أ ثر ملن أربلع زوجلنت لقولله  النلى :

 .[ 3]الاننال :   ىف ىكمك لك اك يق ىق يف ىف
 و ذا بن فنق جميع الفقدنال .

ثلم تقلم تللى الخنمنلة ءلالن تقلم الخنمنلة يا بلر الغيلن ءالذا  نن الزوج تامه أربع زوجلنت 
 وبن  ، ولو تقم تلى خمس مرة واحمة ءا تقم واحم لم يصح ا نح الجميع .

 ولو  نات تامه أربع زوجنت و لق إحما ن ءدل يجوز له أن ياقم تلى أخرى ءا أثانال الامة؟!
 الامة حيائذ إمن أن   ون تمة   ق رجاا أو تمة   ق بنئن :

ن  نات الامة تمة   ق رجاا ء  يجلوز لللزوج أن ي لزوج الخنمنلة ءلا أثالنال الالمة ألن ال ل ق الرجالا ءال
 يبقى الا نح والحل بين الزوجين لذلك ال  صح خ بة الما مة من   ق رجاا ال  صريحن وال  اريضن .

ذا أالله جمللع بللين خمللس ولللو قلاللن بجللواز ا نحلله لخنمنللة ءللا أثاللنال تللمة الم لقللة   قللن رجايللًن ل للنن مااللى  لل
 زوجنت ءا تصم ه ءا وقت واحم و و ال يصح شرتن .

 أمن إن  نات الامة تمة   ق بنئن ءقم اخ لف الفقدنال تلى قولين :
 األول : يجوز ألن ال  ق البنئن يرءع الا نح ء  ي ون الزواج بنلخنمنة جماًن بين أ ثر من أربع زوجنت.

 . الثناا : ال يجوز ح ى  ا دا الامة
 


