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للمطلقة حقوق في فترة العدة تختلف وتتبـاين حـسب وضـع المـرأة     : ملخص البحث
 كانت المرأة مطلقة طالقا رجعيا فإن حكمها حكـم الزوجـة لبقـاِء آثـار              نالمطلقة، فإ 

الزوجيِة زمن الِعدة، لها الحقوق كافة التي تتمتع بهـا الزوجـة مـن النفقـة والـسكن                  
  لزوج في فترة العدةوالميراث في حال وفاة ا

وأما المطلقة طالقا بائنا، سواء كان الطالق بائناً بينونة صغرى أو كبرى فلهـا ثـالث                
  :حاالت 

 ففي هذه الحال تجب لها النفقة والسكنى بإجماع         حامال  أن تكون المرأة      :الحالة األولى   
  .العلماء

  .  أن تكون مرضعة فتجب لها أجرة الرضاع :الحالة الثانية 
علمـاء أن مـن حـق    مـن ال  كثير  أن تكون حاضنة ألبنائه ، فقد ذهب         : لة الثالثة الحا

 رفضت أن تحضن أبناءها بسبب أو       ؛ ولو الحاضنة أن تطلب أجرة على حضانة أبناءها      
ويرجـع  وذلك ان الحضانة غير واجبة علـى األم    ،  بدون سبب فال تجبر على الحضانة     

  . في تحديد األجرة والنفقة إلى القاضي
 إن كان لهـا سـكن فـال    أما أن يوفر لها سكنا ، يه لم يكن لها سكن ، فإن علن إ كلوكذ

   . معها على الراجح من كالم الفقهاءابنهايسكن و يجب عليه ذلك ، 
والمـسكن  كذلك لها المطالبة بنفقة األوالد، والنفقة تشمل المأكل والمـشرب والملـبس             

  .حال الزوج ذلك عروف، ويراعى في، وتقدر بالم ،وجميع احتياجاتهم لتعليمكذلك او
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األوضـاع المعيـشية للـبالد      وهذه الحقوق تختلف باختالف الزمان والمكان والحـال،         
فما يتحقق في بلد الكفاية قد اليتحقق في بلد آخـر،           وتتنوع كذلك بتنوع حال الزوجين ،     .

  .فال بد من مراعاة حال البلد والوضع المعيشي وارتفاع األسعار وانخفاضها 
  الطالق ، حقوق ، الزمان ، المكان :لمات داللية للبحث ك
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The effect of different time and space on the absolute rights 
Dr. Noura Abdullah Al-Olayan 

Assistant Professor, Dept. of  Jurisprudence and its Principles 
College of Education in Al-Muzahmia affiliated to ShaqraUniversity 

Summary: 
Divorced women in the iddah period and change and contrast in the position of 
the divorced woman, in their right to rule the wife for their survival؟ 
And as for the divorcee we can divorce 
First case: Is the woman pregnant؟ 
The second case: She should be breastfeeding, so she must pay the breastfeeding 
wages. 
The third case: to be a custodian of his children, as it was collected from the 
bubble to judge custody, because custody is not obligatory for the mother. 
If she abstained from custody, she would not be forced to do so, and the 
determination of the wages and alimony should be referred to the judge. 
Similarly, if she does not have housing, then he must provide housing for her, but 
if she has housing, he does not have to, but rather the child lives with her, 
according to the most correct of the words of the jurists' investigators. 
She also has a claim for alimony for children, and alimony includes housing, food, 
drink, clothing, and education, all that they need, and is well known, and takes 
into account the condition of the husband 
These rights vary according to the time, place and situation, the country's living 
conditions. And also varies according to the diversity of the spouses ’condition. 
Sufficiency may be achieved, but it is not known to the people of the country 
concerned, so custom must be observed in that place. 
Keywords: divorce, rights, time, place 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقــــدمة

نبي بعده ، وعلى آلـه وصـحبه ومـن           وحده ، والصالة والسالم على من ال       هللا الحمد
  تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا 

    المشاكل األسرية ليست وليدة العصر الحديث بحضارته المعقدة ، بل هي قديمة قدم             
 الخطـأ  انتشرت انتشارا واسـعا وأصـبح مـن    هذا الزمنفي وجود اإلنسان ، إال أنها  

  .عنها غض الطرف تجاهلها أو 
ولما كانت الفرقة بين الزوجين إحدى المشكالت العريضة، التي تجر وراءها عددا ليس             
بالقليل من المشكالت يعرفها من يعمل في أروقـة المحـاكم، والمراكـز االجتماعيـة               

إن كثيرا من العامة يدركون ما يترتب علـى الفرقـة   ومراكز االستشارات األسرية، بل     
من المشكالت وما تجره على األسرة والمجتمع من الـويالت، ولعـل مـشكلة حقـوق         
المطلقة بعد الفرقة واحدة من تلك المشكالت في الماضي والحاضر إال أنه في العـصر               

ا العصر عنهـا  الحاضر ازداد أمرها تعقيدها نظرا لتغير متطلبات وأسلوب الحياة في هذ   
  .قبل فترة من الزمن

فالزوج قد يتنكر ويماطل في نفقة زوجته وربما مارس جميع الضغوط ويـستعمل كـل               
مافي يده من أوراق وصالحيات للتهرب من النفقة يقابله حاجة الزوجـة لهـذه النفقـة،      

عبر وربما احتج بانتقال الزوجة لمكان آخر فتسقط النفقة عليها، أو تغير الزمن وهو مـاي        
  .عنه الفقهاء بالتقادم 

ونظرا الختالف عصرنا عن عصر فقهائنا أحببت استقراء األحكام المؤثرة فـي هـذا               
وماصدر عنهم مـن  ) أثر اختالف الزمان والمكان على حقوق المطلقة     ( الموضوع وهو   

اجتهاد ثم النظر فيه مقارنة بما آل إليه الحال في عصرنا الحاضر في األحكـام التـي                 
  .تغير بتغير األعراف والعادات والزمان تقبل ال

  : إلى مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة  البحثوقد قسمت
  :المقدمة وفيها 

  أهمية البحث  
  أسلوب ومنهجية البحث  
  الدراسات السابقة  
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  :المباحث وهي كالتالي 
  :المبحث األول وفيه 

  المطلب األول تعريف الحق لغة واصطالحا 
  لطالق لغة واصطالحا تعريف ا: المطلب الثاني 

  المبحث الثاني حكم الطالق 
  أقسام الطالق : المبحث الثالث 
  حق المطلقة : المبحث الرابع 

  أثر اختالف المكان والزمان على حقوق المطلقات:المبحث الخامس 
  اختالف المكان: أوال 
  اختالف الزمان : ثانيا 

  ـراجعالمصادر وال
  :أهمية البحث 

   من نـوازل وملمـات فـي جميـع         مية وأحكامها بما يستجد     ربط الشريعة اإلسال
  .األزمان

  بيان وإظهار ما للمرأة المطلقة من حقوق وماعليها من واجبات. 
 :منهجية البحث

تقوم منهجية هذا البحث على أساس وصفي استقرائي، من خالل عرض آراء ومـذاهب      
، وترجيح ما تبـين   )والحنبليةالمالكية، والحنفية، والشافعية، (الفقهاء األربعة المشهورة 

  .لي أنه صواب منها، وأقرب إلى تحقيق المصلحة ومقاصد الشريعة 
 :أسلوب البحث

 عزو اآليات، بذكر السورة ورقم اآلية، مع كتابتها بالرسم العثماني . 
               تخريج األحاديث النبوية، واآلثار، فإن كان الحديث أو األثر فـي الـصحيحين أو

تيسر لي من     وإال خرجته من كتب السنة التي أجده فيها، وأنقل ما          أحدهما اكتفيت بذلك،  
وخاصـة كتـب الـشيخ      . كالم أهل العلم في الحكم عليه من حيث الصحة أو الضعف          

 .العالمة المحدث ناصر الدين األلباني 
        ن، وإال فمـن مـن نقـل عنـه          توثيق النقول من مصادرها األصلية قدر اإلمكـا

 .بالواسطة
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   ء، وذلك بذكر القول واإلشارة إلى من قال به بقدر ما يحتاج إليـه              ذكر آراء الفقها
من عزو لألقوال، وتوضيح لحقيقة الخالف وذلك من خالل المصادر المعتمدة في كـل              

  .مذهب
               عند ذكر المراجع في الحواشي أكتفي بذكر اسم الكتاب فقط، أما باقي البيانات عن

  .ر والمراجع المصدر فستكون في آخر البحث في فهرس المصاد
لم أجد من تطرق لموضوع أثر اختالف الزمـان والمكـان علـى             :الدراسات السابقة   

  .ية حقوق المطلقات سيما الحقوق المال
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  المبحث األول
  تعريف الحـق لغة واصطالحا: المطلب األول

 ، )١(ضد الباطل ، وهو مصدر حق الشيء ، يحـق إذا ثبـت ووجـب     :الحق في اللغة    
 .)٢(، واإلسالم، والمال، والملك، والموجود الثابت والصدقويطلق على العدل

 )٣(إذا أثبته وأوجبه: حق اهللا األمر : ويقال
  . )٥(هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره: " بقوله )٤()ه٨١٦(يوعرفه الجرجان

 صاحب كـشف األسـرار      )٦()ه٣٧٠(فقد عرفه عبدالعزيز البخاري    : أما في االصطالح  
   .)٧("ريب في وجوده  كل وجه الذي الالموجود من :" بأنه 

مـصلحة ذات قيمـة ماليـة يحميهـا         :"  بأنه   )٨()ه١٣٨٩ت(وعرفه األستاذ السنهوري  
   .)٩("القانون

                                         
  .١٠/٥٣ لسان العرب  (١)
   .١/٧٧ ، مختار الصحاح ١٠/٥٠، لسان العرب ٨٧٤ القاموس المحيط  (٢)

  .  ٢/٥٢٤ ، المصباح المنير ١/٢٠٣البالغة  أساس )٣ (
النقلية مـن لغـة وحـديث    كان رحمه اهللا متقناً للعلوم ) هـ٧٤٠ولد سنة (  علي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجاني )٤ (

وأخذ عنه األكـابر وبـالغوا   :"الشوكاني قال. وفقه، واسع اإلطالع على العلوم العقلية من منطق وحكمة وكالم، تصدى لإلقراء واإلفتاء    
ومـصنفاته نافعـة، كثيـرة المعـاني       . حجة في علومهما   والسعد التفتازاني  سيما علماء العجم والروم فإنهم جعلوه هو      في تعظيمه وال  

 له نحو خمسين مصنفا، منها التعريفات، مقاليد العلوم، تحقيـق الكليـات، ومراتـب الوجـود                 ."ضحة األلفاظ قليلة التكلف والتعقيد    وا
  ) . ٧/٢١٦معجم المؤلفين  . ٥/٨٢٣ ، الضوء الالمع ٥/٧ للزركلي األعالم. (هـ ٨١٦وغيرها من المؤلفات توفي عام 

  . . ١/٨٩ التعريفات للجرجاني (٥)
 عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري اإلمام البحر في الفقه واألصول ، تفقه على عمه اإلمام محمد النايمرغي ،مـن تـصانيفه    (٦)

، سـلم   ١/٣١٧الجواهر المضيئة في طبقـات الحنفيـة        .(هـ  ٣٧٠شرح أصول الفقه للبزدوي وشرح أصول األخسيكتي ، توفي عام           
   ) .٤/١٣عالم  ، اال٢/٢١٨الوصول إلى طبقات الفحول 

  . ٤/١٣٤ كشف األسرار  (٧)
 ، كان بداية تعليمه في األسكندرية ونـال  أحد أعالم الفقه والقانون في الوطن العربيهـ ، ١٣١٣ عبدالرزاق السنهوري ولد عام  (٨)

والعراق وسوريا درجة الدكتوراه من فرنسا، تقلد مناصب عدة في مصر، وساهم في وضع مجموعة دساتير للدول العربية مثل مصر                 
القانون وابن الشريعة اإلسالمية لمحمـود عبـده ، إسـالمية    عبد الرزاق السنهوري أبو     (هـ  ١٣٨٩والسودان وليبيا ،كانت وفاته عام      

  ) . الدولة والمدنية والقانون لمحمد عمارة ، مجلة القضاة الفصلية
  . ١/٩ مصادر الحق في الفقه اإلسالمي )٩ (
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لم أر للحق بمفهومه العـام تعريفـا        :"  فيقول   )١()ه١٤٢٠ت( أما الشيخ مصطفى الزرقا   
رفه بأنه اختـصاص    صحيحا جامعا ألنواعه كلها لدى فقهاء الشريعة أو القانون ، ثم ع           

  ) .٢("يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا
  تعريف الطالق لغة واصطالحا: المطلب الثاني
أطلقـت كـل    :  تقـول  ،) ٣( من طلق وهو بمعنى التخلية والترك واإلرسال       :الطالق لغة   

أي خليت سبيله وتحرر من قيده، وطلقت الـبالد فارقتهـا، وطلقـت القـوم             : محبوس  
، وأطلقت القول أرسلته من غيـر قيـد وال شـرط،            )٤(رجل المرأة تركتهم، كما يترك ال   

  .)٥(وأطلقت الناقة أي حللت عقالها فأرسلتها
التي تنطلق إلى الماء؛ ويقال التي ال قيد عليها، ونعجة طـالق أي             : والناقة الطالق هي    

  .)٦(مخالة ترعى وحدها حيث شاءت ، ومن المجاز طلقت المرأة فهي طالق
  .)٧(ى طلق الزوج امرأته أي حلها من قيد الزواج وخرجت من عصمتهوعليه يكون معن
اتفق الفقهاء على تعريف الطالق على تعريـف واحـد إال ان بعـضهم            :الطالق شرعا   

  .أضاف بعض القيود الخاصة باللفظ
 ) .٩(الطالق رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص:بقوله)٨()ه٨٦١(فقد عرفه الكمال بن الهمام

                                         
هــ، نـشأ فـي بيئـة     ١٣٢٢ ولـد عـام   من أبرز علماء الفقـه فـي العـصر الحـديث     سوري عالم اء مصطفى أحمد الزرق)١ (

روية حفظ القرآن صغيرا، وتلقى العلوم األوليـة علـى أبيـه الـشيخ أحمـد، وعلـى مـشايخ المدرسـة الخـس         علمية خصبة ، فقد     
الشرعية التي كان والده يدرس فيها، تولى مناصـب فـي الدولـة وأسـهم فـي تـأليف مجموعـة مـن المنـاهج فـي المـدارس               

أحكـام المـرأة ، أحكـام الوقـف ، نظـام التـأمين       : والجامعات، حقق كثيرا من المخطوطات وألف العديد من المـصنفات منهـا             
المعجـم الجـامع فـي تـراجم     (.هــ  ١٤٢٠ومدارسـه ، تـوفي عـام    الفقـه اإلسـالمي    : ، االستصالح، من أشـهر مـصنفاته      

  ) .١/٣٤١المعاصرين 
  . ١١ المدخل إلى نظرية االلتزام في الفقه اإلسالمي  (٢)
  . ٣/٦٢٣ معجم مقاييس اللغة  (٣)
   . ١/٦١١ أساس البالغة  (٤)
   . ٢/٥٦٣ المعجم الوسيط  (٥)
   .٢/٣٧٦، المصباح المنير١٩، ٤/١٥ الصحاح  (٦)
   . ٢/٥٦٣ المعجم الوسيط  (٧)
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي كمال الدين، المعروف بابن الهمام ، من أكابر فقهـاء الحنفيـة عـارف بأصـول                        (٨) 

سـنة  فتح القدير ، التحرير في أصول الفقه ، زاد الفقيـر، تـوفي      : من مصنفاته    الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة     
  ).٢/٢٠١،البدر الطالع ٣/١٨٢ ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول ٦/٢٥٥األعالم (هـ ٨٦١
  . ٢/١٨٨تبيين الحقائق ،  ٤٦٣/ ٣ فتح القدير  (٩)
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  و الـشافعية     )١(.صفة حكمية ترفع حلية متعة الـزوج بزوجتـه        : بأنهالمالكية   وعرفه
بعض قيـد النكـاح   : أي. أو بعضه : ، وأضاف الحنابلة  )٢(والحنابلة بأنه حل قيد النكاح    

  ) .٣(إذا طلَّقَها طلقة رجعية
 وقـد   ، حل القيد المعنـوي      راد به في الشرع ي  الطالق   لنا أن    ضحتقدم يت  وبناء على ما  

ـ   ،   عدد بدون قيد وال   مرأةقون ال  يطلِّ  في الجاهلية  العربكان   ان الرجـل يطلـق     فقد ك
 عدتها راجعها ثم يطلقها وهكذا بقصد مـضارتها فنـزل   أوشكت على انتهاءفإذا زوجته  

ن  ولَـا يِحـلُّ لَكُـم أَ   ۗ فَِإمساك ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍن ۖ الطَّلَاقُ مرتَاِن :"قوله تعالى   
 فَِإن ِخفْتُم َألَّا يِقيما حدود اللَّـِه     ۖتَْأخُذُوا ِمما آتَيتُموهن شَيًئا ِإلَّا َأن يخَافَا َألَّا يِقيما حدود اللَِّه            

حدود اللَِّه فَُأولَِٰئـك   ومن يتَعد ۚ ِتلْك حدود اللَِّه فَلَا تَعتَدوها     ۗفَلَا جنَاح علَيِهما ِفيما افْتَدتْ ِبِه       
 ونالظَّاِلم مه          هرا غَيجوز تَّٰى تَنِكحح دعِمن ب ا فَلَا تَِحلُّ لَهفِإن طَلَّقَه ۗ  نَـاحا فَلَا جفَِإن طَلَّقَه 

  اجتَرا َأن يِهملَياللَّـِه          ع ودـدا حِقيما ِإن ظَنَّا َأن يٍم           ۗعـا ِلقَـونُهيباللَّـِه ي ودـدح ِتلْـكو 
ونلَمعكان الناس والرجل يطلق امرأته ما شـاء        : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     )٤("ي

أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى                
: وكيف ذاك؟ قـال   : واهللا ال أطلقك فتبيني مني، وال آويك أبدا، قالت        : ال رجل المرأته  ق

أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائـشة              
فأخبرتها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبي صلى اهللا عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبـي              

 فَِإمساك ِبمعـروٍف َأو تَـسِريح       ۖالطَّلَاقُ مرتَاِن   {:قرآنصلى اهللا عليه وسلم، حتى نزل ال      
فاستأنف الناس الطالق مستقبال من كان طلق، ومن لـم يكـن            : ، قالت عائشة  }ِبِإحساٍن  

  .)٥(طلق

                                         
   . ٢/٣٠ ، الفواكه الدواني ٤/١٨ مواهب الجليل  (١)
  . ١/٣٣٤، المقنع ٧/٣٦٣ ، المغني ١٧/٣٥١، المجموع ٨/٢ تحفة المحتاج  (٢)
  .٨/٤٢٩، اإلنصاف ٦/٢٩٢ ، المبدع ٤/٢اع  اإلقن (٣)
   . ٢٣٠-٢٢٩ سورة البقرة آية  (٤)
  ) ٣/١٩٢صحيح وضعيف سنن الترمذي ( رواه الترمذي في سننه ، وحكم عليه األلباني بالضعف  (٥)



– 

  )٧٣٦(

  المبحث الثاني
  حكـــــم الطالق

ق الزواج عقد مقدس وميثاق غليظ ، حرص الشرع على استمراره وديمومته ، والطـال             
إنما يشرع في حالة عدم الوفاق وصعوبة الحياة واستمرارها ، أو التنافر والتباغض مما              

  .يوجب الخصومة الدائمة 
وقد اتفق العلماء على أصل مشروعية الطالق، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيـرة مـن               

ـ   ﴿ :قوله تعالى:القرآن والسنة من ذلك عِبم اكـستَاِن فَِإمرالطَّلَاقُ م  ِريحتَـس وٍف َأور
يـا َأيهـا النَِّبـي ِإذَا طَلَّقْـتُم النِّـساء فَطَلِّقُـوهن          ﴿: وقال جـل شـانه       )١(﴾ ِبِإحساٍن
ِتِهنأن النبي صلى اهللا عليـه      :"  عباس عن عمر رضي اهللا عنهما        وعن ابن ،)٢(﴾ ِلِعد

  )٣("وسلم طلق حفصة ثم راجعها
 علـى مـشروعية     - صلَّى اهللا عليه وسـلَّم       -من النبي   كذلك إجماع المسلمين من ز    

  )٤(وجواز الطالق
؛ قـال شـيخ اإلسـالم ابـن         التحـريم  وذهب جمع منهم إلى أن األصل في الطـالق          

  .)٥ ("إن األصل في الطالق الحظر، وإنما ُأبيح منه قدر الحاجة: ")ه١٣٢٨(تيمية
 داعيةٌ إلى الطالق لكان الـدليل يقتـضي         ولوال أن الحاجة  : " أيضا - رحمه اهللا    -وقال  

تحريمه كما دلَّت عليه اآلثار واألصول، ولكن اهللا تعالى أباحـه رحمـةً منـه بعبـاِده؛           
 .)٦("لحاجتهم إليه أحيانًا

 .ولهذه اآلراء أدلَّتُها من القُرآن الكريم والسنَّة النبوية 
ـ           الوجـوب،  : ال الـزوجين  واألحكام التكليفية الخمسة تجرى على الطـالق حـسب ح

، كل من الزوجين حسب الوضع الزوجي وحالة (االستحباب، التحريم، الكراهة، اإلباحة
  .وفيما يِلي بيانها بإيجاز

                                         
   . ٢٢٩ سورة البقرة آية  (١)
  . ١ سورة الطالق أية  (٢)

هذا حديث صحيح علـى شـرط   :" ، وقال ٢/٢١٥ ، والحاكم في المستدرك ١/١٦٥ ، وابن ماجة ٢/٢٨٥رواه أبو داود في سننه  (٣)
  .صحيح على شرط البخاري ومسلم : "وذكره الذهبي في التعليق وقال " الشيخين، ولم يخرجاه 

   . ٣/٤٦٤موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي  . ٧/٣٢٥ ، الفقه اإلسالمي وأدلته ٣/٨٣ بداية المجتهد  (٤)
  . ٣٣/٨١ى شيخ اإلسالم ابن تيمية مجموع فتاو(٥)

  .٣/٢١١"  مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (٦)



 

 )٧٣٧(

 :يكون الطالق واجبا: الحالة األولى
 حيـث يمهـل     -زوجته  وطء  وهو من حلف على االمتناع عن       )١(وذلك كطَالق المولي  

    ب عليه    وإال   عادأربعة أشهر، فإنفي حالة إلزام الزوج بطالق      وكذلك   أن يطلق ،    وج
 . ذلكأى الحكمانن ر في التحكيم بين الزوجين في الشقاق إزوجته 

 امتنع الزوج عن ذلك أثم، وجاز للحاكم إيقاع         فإنففي هذه األحوال يجب إيقاع الطالق،       
  .بين العلماء في هذه المسألةالطالق، على تفصيٍل وخالٍف 

  :يكون الطالق مندوبا :  الثانيةلحالةا
 :إذا تعذَّرِت الِعشرة بين الزوجين، أو صعبت، ولذلك صور، منها

    في حقوق اهللا تعالى الواجبة عليها؛ كالصالة ونحوها، ولم          إن كانت الزوجة مقصرة 
 ِد معها نصحجوعظأو ي. 

 إذا استحالت العشرة الطيبة بين الزوجين وكانت الحالة في حال الشقاق.  
    ففـي هـذه     ، ولم تطق صبرا العيش مع زوجهـا،       المخالعة   في حال طلب الزوجة 

 .رفعا للضرر وطلبا للراحة واالستقرار الحال يستحب للزوج أن يطلق 
 :يكون الطالق مباحا: الحالة الثالثة

لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، أو التضرر بها مـن غيـر   إما الحاجة إليه؛ في حال  
 .لمصالح المقصودة في النكاححصول ا

 :يكون الطالق مكروها: الحالة الرابعة
يعكر صفو الحياة ، لما في الطالق فـي   كانت الحياة الزوجية مستقرة ، وال يوجد ما      إذا  

، والِحرمان من مصالح النكاح من غيـر حاجـٍة   هذه الحالة من إلحاق الضرر بالزوجة    
   .هو محرم: إليه، وقيل

 :يكون الطالق محرما: الحالة الخامسة
أو فـي   كطالقها في حال حيضها أو نفاسـها ،       في حال إيقاعه على وجٍه غير مشروع،        

 في خالف عند الفقهـاء هـل        -طلَّقها ثالث طلقات جميعا     وكذلك لو   طهٍر جامعها فيه ،   
  .يقع يقع الطالق أو ال

                                         
ِللَِّذين يْؤلُون ِمن ِنساِئِهم تَربص َأربعِة َأشْهٍر فَِإن فَاءوا فَِإن  ﴿ :من حلف على االمتناع عن جماع زوجته؛ يقول اهللا تعالى:  المولي (١)

  ر غَفُور اللَّهِحيم * ِليمع ِميعس اللَّه وا الطَّلَاقَ فَِإنمزع ِإنـل    ]٢٢٧، ٢٢٦: البقرة[﴾  ومهن حلف على االمتناع عن زوجتـه فإنَّـه يفم ،
  .٧/٤١٤" المغني: "أربعة أشهر، فإذا مضت األشهر األربعة وهو ممتنع ُألزم بجماع زوجته أو تطليقها، انظر



– 

  )٧٣٨(

  المبحث الثالث
  أقسام الطـــالق

  :الطالق قسمان  
يـستطيع   طلقة واحدة ، و    زوجتهوهو أن يطلق الرجل      : لطالق الرجعي ا: القسم األول   
 وهي في الحـالتين تبقـى       وكذلك لو طلقها طلقة ثانية،     مادامت في العدة ،      أن يراجعها 

زوجته مادامت في العدة يرثها وترثه ، ولها النفقة والسكنى ، ويحرم عليـه إمـساكها                
  . لإلضرار بها 

ۚ تُم النِّساء فَبلَغْن َأجلَهن فََأمِسكُوهن ِبمعروٍف َأو سرحوهن ِبمعروٍف          وِإذَا طَلَّقْ :" قال تعالى 
 ولَا تَتَِّخذُوا آياِت اللَِّه هزوا      ۚ ومن يفْعْل ذَِٰلك فَقَد ظَلَم نَفْسه        ۚولَا تُمِسكُوهن ِضرارا لِّتَعتَدوا     

ۚ  موا ِنعاذْكُرِعظُكُم ِبِه             وِة يالِْحكْمالِْكتَاِب و نكُم ملَيَل عا َأنزمو كُملَيۚتَ اللَِّه ع    اتَّقُوا اللَّـهو 
 ِليمٍء عِبكُلِّ شَي اللَّه وا َأنلَماع١("و( .  

ينقسم إلـى   التام بين الزوجين ولويترتب عليه االنفصا  :الطالق البائن   :  القسم الثاني   
  : قسمين 
وهو الطالق دون الثالث ، فـإذا طلـق الرجـل            : طالق بائن بينونة صغرى   : األول  

فهذا طالقـا بائنـا بينونـة       ولم يراجعها   انتهت عدتها   األولى أو الثانية و   طلقة  الزوجته  
المفسوخة مـن  وكذلك  ، ،صغرى ، له أن يراجعها بشرط أن يكون بعقد ومهر جديدين         

وِإذَا طَلَّقْـتُم النِّـساء   :" ينونة صغرى ، قال تعالى زوجها بعوض أو بدون عوض بائن ب      
 ذَِٰلـك   ۗفَبلَغْن َأجلَهن فَلَا تَعضلُوهن َأن ينِكحن َأزواجهن ِإذَا تَراضوا بيـنَهم ِبـالْمعروِف              

 واللَّـه يعلَـم   َۗأزكَٰى لَكُم وَأطْهـر   ِلكُم ذَٰۗيوعظُ ِبِه من كَان ِمنكُم يْؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر      
ونلَملَا تَع َأنتُم٢(" و(  

طلـق الرجـل   وهو الطالق المكمل للثالث ، فـإذا   : طالق بائن بينونة كبرى  : الثاني  
 له حتى تـنكح زوجـا   يحل له أن يراجعها   الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائيا وال       زوجته  

بعقـد  فيطلقها اآلخر، بعدها تحـل لزوجهـا األول         ،  االستمرارا بنية   غيره نكاحا شرعي  
   .ومهر جديدين كغيره

                                         
   . ٢٣١ سورة البقرة آية  (١)
   .٢٣٢ سورة البقرة آية  (٢)



 

 )٧٣٩(

 فَِإن طَلَّقَها فَلَا جنَـاح  ۗفَِإن طَلَّقَها فَلَا تَِحلُّ لَه ِمن بعد حتَّٰى تَنِكح زوجا غَيره      :( قال تعالى   
   .)١()  وِتلْك حدود اللَِّه يبينُها ِلقَوٍم يعلَمونۗما حدود اللَِّه علَيِهما َأن يتَراجعا ِإن ظَنَّا َأن يِقي

                                         
   . ٢٣٠ سورة البقرة آية  (١)



– 

  )٧٤٠(

  المبحث الرابع
  حـــق المطلقة

تختلف وتتباين حـسب وضـع المـرأة       للمطلقة حقوق في فترة العدة ولكن هذه الحقوق       
قـاِء آثـار   المطلقة، فإذا كانت المرأة مطلقة طالقا رجعيا فإن حكمها حكـم الزوجـة لب           

الزوجيِة زمن الِعدة، لها الحقوق كافة التي تتمتع بهـا الزوجـة مـن النفقـة والـسكن                  
للحديث الذي روته فاطمـة بنـت قـيس     )١(والميراث في حال وفاة الزوج في فترة العدة       

  ).٢("ها الرجعةُِإنَّما النَّفَقَةُ والسكْنَى ِللْمرَأِة ِإذَا كَان ِلزوِجها علَي:" رضي اهللا عنها 
وأما المطلقة طالقا بائنا،سواء كان الطالق بائناً بينونة صغرى أو كبـرى فلهـا ثـالث               

  : حاالت 
ففي هذه الحال تجب لها النفقة والسكنى بإجمـاع  ا   أن تكون المرأة حاملً:الحالة األولى   

ق عليـه إال باإلنفـاق   سبيل إلى اإلنفا  إلن الحمل ولده ، فتجب عليه نفقته، وال  )٣(العلماء
 )٤("وِإن كُن ُأوالِت حمٍل فََأنِْفقُوا علَيِهن حتَّى يـضعن حملَهـن     :" على أمه ، قال تعالى      

 علماء فـي الال خالف بين النساء اللواتي لهن رجعة وهذا ال شك أنه في المبتوتات ألن       .
 في حكم الزوجات فـي النفقـة        حوامل كن أو غير حوامل ألنهن     وجوب النفقة عليهن ،   
  ،)٥(في العدةدامت المرأة  والسكنى والميراث ما 

َأسِكنُوهن ِمن حيـثُ سـكَنتُم مـن        (: وكذلك حقها في السكن قال تعالى في حق السكن          
 ِدكُمج٦()و(  
   .)٧(»ال نفقة لك إال أن تكوني حامال«:  رضي اهللا عنها فاطمة بنت قيسوحديث

                                         
  . ٥/٦٧٤ ، زاد المعاد ٤/١٨٩ ،منح الجليل ١٣/١٤ ، الذخيرة ٥/٦٠١، البناية شرح الهداية ١/٣٨١ درر الحكام  (١)

»  صـحيح الجـامع  «لباني في وصححه األ. ِمن حديِث فاطمة بنِت قيٍس رضي اهللا عنها) ٣٤٠٣(» الطالق« أخرجه النسائي في  (٢)
٢٣٣٤.  

   ١/٦١٩الروض المربع  .٨/٢٣٢ ،المغني ٣/١٥٦، المهذب ٥/٢٥٠،األم ٤/١٠٣، المنتقى ٩/٤٨٠ فتح الباري  (٣)
   . ٦ سورة الطالق آية  (٤)
   ، ٨/٢٣٢المغني  . ٦/١٦٥ االستذكار  (٥)
   .١٩/١٤٢اني واألسانيد  التمهيد لما في الموطأ من المع: ، وينظر ٦ سورة الطالق آية  (٦)
  .٧٥٥٠برقم ) ٢/١٢٥٤(  ، وأورده األلباني في صحيح الجامع ٢٢٩٠برقم ) ٣/٥٩٨(  رواه أبو داوود في سننه  (٧)



 

 )٧٤١(

فَِإن َأرضعن  : (قال تعالى   .  أن تكون مرضعة فتجب لها أجرة الرضاع         :ثانية  الحالة ال 
  نهورُأج نفَآتُوه وأما أجـر الرضـاع   : "  شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا  يقول)١()لَكُم

  ) ٢(}فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن{: فلها ذلك باتفاق العلماء، كما قال تعالى
رضاع الولد على األب وحده ، وليس له إجبـار          :"  رحمه اهللا  )٣()ه١٢٢٣(قال ابن قدامة  

األم إذا  :" ،وله أيضاً  )٤(انتهى" أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة، ال نعلم في ذلك خالفاً            
  .)٥("طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به،سواء وجد األب مرضعة متبرعة أو لم يجد

بائنـا كانـت أو     " المثل ولو أرضعه غيرها مجانا       ولها طلب أجرة  :" وفي زاد المستقنع    
  )٦("تحته

من أن تكون المطلقة حاضنة ألبنائه ، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن               : الحالة الثالثة 
علـى   تجـب  وذلك أن حضانة األبناء ال األجرة على الحضانة ؛   المطالبة ب الحاضنة  حق  

حاشـية ابـن   "و"الدر المختـار "اء في األم ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها ،ج 
هل تستحق المطلقة أجرة بـسبب حـضانة ولـدها       : سئل:"فتاوى قارئ الهداية    " عابدين

خاصة من غير رضاع له فأجاب نعم تستحق أجرة على الحضانة، وكذا إذا احتاج إلـى      
  . اهـ)٧("خادم يلزم به
 كالرضاع أي في أنهـا   أن الحضانة )٨()ه١٠٨١(يثم حرر أي الخير الرمل    :" وفيه أيضا   

ال أجر لألم فيها لو منكوحة، أو معتدة، وإال فلها األجرة من مال الصغير إن كـان لـه                   
  )٩("مال، وإال فمن مال أبيه، أو من تلزمه نفقته

                                         
  . ٦ سورة الطالق آية  (١)
   .٣٤٧/ ٣الفتاوى الكبرى (٢)

ما دخل الشام بعد األوزاعـي  : "مذهب الحنبلي، قال عنه ابن تيمية المعروف بابن قدامة ،كان من أئمة ال،  الموفق عبداهللا بن أحمد بن محمد المقدسي (٣)
سـير  : ينظر في ترجمتـه .(  هـ٦٢٠المقنع ، المغني ، الكافي ، روضة الناضر ، وغيرها ، توفي سنة     : من مؤلفاته    " – رحمه اهللا    -أفقه من الموفق  
  ).٢١٢/ ١٥ ، تاريخ بغداد ٤/٦٧ ، األعالم للزركلي ١٩/٣٢٢أعالم النبالء 

   .٨/٢٥٠ المغني  (٤)
  .  المرجع السابق  (٥)
  . ١/٢٠٥ زاد المستقنع  (٦)
(٧)  ٥٦١ / ٣.   

 خير الدين بن أحمد بن نور الدين األيوبي العليمي الفاروقي الرملي اإلمام المفسر المحدث المسند الراوية الفقيه شيخ الحنفية في عصره، وصـاحب   (٨)
الفتاوى الخيرية لنفع البرية، مظهر الحقائق الخفية من البحر الرائـق فـي فـروع    : هـ ،من تصانيفه١٠٨١وفى سنة  وت٩٩٣الفتاوي السائرة، ولد سنة    

  .الفقه الحنفي، ديوان شعر، مطلب األدب وغاية األرب، وحاشية على االشباه والنظائر
  ).٣٥٨: ١، هدية العارفين ٢/١٣٤، خالصة األثر ١/٣٨٦فهرس الفهارس  (

(٩)  ٣/٥٦٢.   



– 

  )٧٤٢(

  . ويرجع في تحديد األجرة والنفقة إلى القاضي
لهـا سـكنا     أن يوفر    ى الزوج ، فإن عل  لك في حال عدم توفر السكن لألم مع أبناءها        وكذ

على الراجح  ،  تبعا لها  أمه    يسكن الطفل مع   و،  يجب عليه ذلك   أما إن كان لها سكن فال     ،
يقـصد بـذلك    (والحاصل أن األوجه لزومه   :" جاء في الدر المختار      أهل العلم، من كالم   

 لما قلنا، لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها مسكن، أما لو كان لها مسكن يمكنهـا           )السكن
  . )١(" الولد ويسكن تبعا لها فال لعدم احتياجه إليهأن تحضن فيه

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لهـا الحـق فـي       :(وجاء في الموسوعة الفقهية   
طلب أجرة على الحضانة، سواء أكانت الحاضنة أماً أم غيرهـا، ألن الحـضانة غيـر             

ومؤونة الحضانة  . ملةواجبة على األم، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الج           
  . انتهى)٢("فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. تكون في مال المحضون

وكذلك لها المطالبة بنفقة األوالد، والنفقة تشمل المسكن والمأكل والمـشرب والملـبس              
، وتقدر المعروف، ويراعـى فيهـا حـال         في معيشتهم  وكل ما يحتاجون إليه      ،والتعليم
ِلينِْفقْ ذُو سعٍة ِمن سعِتِه ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه         :(؛ لقوله تعالى  ره وغناه  من حيث فق   الزوج

ه  وهـذ )٣()فَلْينِْفقْ ِمما آتَاه اللَّه ال يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا ِإال ما آتَاها سيجعُل اللَّه بعد عسٍر يسرا   
 . لشخصخر ، ومن شخص ف من بلد آلالنفقة وتلك الحال تختل

وكذلك فـي حـال تعـسر حالـه،      قدر قدرته وغناهفالنفقة على   مقتدرا  فإذا كان الزوج    
 اتفق الوالدان على قدر معين من المـال قلـيالً           وضيق عيشه ، وينطبق الحال فيما لو        

وفي حال التنازع واالختالف في النفقـة فيرجعـان         لهما ،   راجع  كان أو كثيراً؛ فاألمر     
، وال يحل للزوج أن يضيق على زوجته كي يـضطرها           للفصل في هذه المسألة   للقاضي  

  .إلى التنازل عن حقوقها
إن كان قد دخل بها، ونـصف       ) المعجل والمؤجل ( تمام المهر كذلك  ومن حقوق المطلقة    

  )٤(.لغير المدخول بها المهر 

                                         
    . ٣/٥٦٢ المصدر السابق  (١)
  . ١٧/٣١١ الموسوعة الفقهية  (٢)
  .٧ سورة الطالق آية  (٣)

 ومتِّعوهن علَى الْموِسِع قَدره وعلَى الْمقِْتـِر  ِۚرضوا لَهن فَِريضةً لَّا جنَاح علَيكُم ِإن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن َأو تَفْ:"  لقوله تعالى  (٤)
ن قَبِل َأن تَمسوهن وقَد فَرضتُم لَهن فَِريضةً فَِنصفُ ما فَرضتُم ِإلَّـا  وِإن طَلَّقْتُموهن ِم (٢٣٦)  حقا علَى الْمحِسِنين   ۖقَدره متَاعا ِبالْمعروِف    

  . ٢٣٧-٢٣٦سورة البقرة آية )ۚ  وَأن تَعفُوا َأقْرب ِللتَّقْوٰى َۚأن يعفُون َأو يعفُو الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ النِّكَاِح 



 

 )٧٤٣(

  ث الخامسالمبح
  أثر اختالف المكان والزمان على حقوق المطلقات

  :ختالف المكان ا: أوال 
ذكرت فيما سبق أحوال المطلقات وحقوقهن من النفقة والسكنى وغيرها ، وأن المعتبـر              

وهذان المعنيان يختلفـان بـاختالف الزمـان والمكـان          في ذلك هو العرف والكفاية ،       
  .األوضاع المعيشية للبالدوالحال، 

كون معروفاً لـدى أهـل   وتتنوع كذلك بتنوع حال الزوجين ، فقد تتحقق الكفاية لكن ال ي      
  .البلد المعين، فال بد من مراعاة العرف في ذلك المحل 

والصواب المقطوع به عند جمهـور العلمـاء أن نفقـة           :" يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    
الزوجة مرجعها إلى العرف، وليست مقدرة بالشرع؛ بل تختلف باختالف أحوال الـبالد             

قد تكون الزوجة في بلد والزوج في بلـد آخـر،           ف)١("واألزمنة وحال الزوجين وعادتهما   
تختلف فيه أعراف هذا البلد عن البلد اآلخر وربما اختلفت كذلك األسـعار ارتفاعـا أو                

  .انخفاضا
من منطقـة ألخـرى     ، فإن النفقة تختلف     معلومفأما اختالفها في الزمان والمكان، فأمر       

البالد الحارة مثال يختلف    حسب وضع تلك المنطقة و يتنوع حسب أحوال أهلها، فطعام           
عن طعام المناطق البادرة وهكذا، وطعام الحضر ليس كطعام البادية ، فقد يـشتهر فـي       

  .بلد تنوع الفواكه والخضار والبلد اآلخر يشتهر بأكل الحبوب والتمر والشعير
ففـي  وأما اختالفها باألحوال، فإن حال السعة والرخاء، يختلف عن حال الشدة والغالء،             

  . ة يتنعم الناس في المأكل والمشرب ، وحال الشدة يشتد الوضع ويضيق العيش السع
  .كما أنها تختلف باختالف حال الزوجين من اليسار واإلعسار والتوسط 

ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهـاد الحـاكم، أو نائبـه، إن لـم               : " )٢(قال ابن قدامة  
 الخبز واُألدم، فيفـرض للموسـرة       يتراضيا على شيء، فيفرض للمرأة قدر كفايتها من       

تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهـا ، و للمعـسرة تحـت              
لكـٍل  . المعسر قدر كفايتها، من أدنى خبز البلد ، وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه            

حسب حاله، على ما جرت به العادة في حق أمثالـه، وكـذلك األدم، للموسـرة تحـت      

                                         
   .٨٣/ ٣٤ مجموع الفتاوى  (١)
  .١٤ سبق ترجمته ص  (٢)



– 

  )٧٤٤(

يطـبخ بـه اللحـم،       وسر قدر حاجتها من أرفع األدم، من اللحم واألرز واللبن، وما          الم
... وللمعسرة تحت المعسر من األدم أدونـه      .....والدهن على اختالف أنواعه في بلدانه     

  )١("وللمتوسطة تحت المتوسط أوسط ذلك من الخبز واألدم ، كٌل على حسب عادته 
هما لزمه من غالب قوت ما انتقال إليه دون ما انتقال           ولو انتقال عن بلد    :" وعند الشافعية 

  )٢("عنه، سواء كان أعلى أم أدنى، فإن كان كل واحد ببلد أو نحوها اعتبر محلها
 فـي بـدائع     )٣(كذلك يجب مراعاة ارتفاع األسعار وانخفاضها يقول اإلمـام الكاسـاني          

ام واإلدام والدهن؛ على    فيجب على الزوج من النفقة قدر ما يكفيها من الطع         :" الصنائع    
إذ السعر قد يغلو وقد يرخص بل تقدر لها على حسب اختالف            :" أي سعر كانت؛ ثم قال    
  )٤("األسعار غالء ورخصا 

بالمعروف، دون تضييق عليها، مع مراعاة حـال  أن النفقة تُقَدر بكفاية المرأة   : فالحاصل
ألمكنة واألحوال واألشخاص،   ، وهو يختلف باختالف األزمنة وا     الزوج ووضعه المالي    

وفي حال االختالف وعدم االتفاق على مقدار النفقة يرجع في ذلك للقاضي في تقـديرها          
  .وتقريرها

  : الزمان : ثانيا 
قد يرفض الزوج النفقة على زوجته قبل أو بعد الطالق أو أبنائه وتمر األعـوام تليهـا                 

نفقة الزوجة أو أبنائها إذا مر عليهـا        األعوام والزوجة لم تنل حقها من النفقة فهل تسقط          
  فترة من الزمن أم لها أن تطالبه بهذه النفقة ؟

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على ثالثة أقوال
 المعتمـد عنـد    أن نفقة المطلقة ال تسقط بمضي الـزمن مطلقـاً، وهـو              :القول األول 

  ).٦(الحنابلةو، )٥(الشافعية

                                         
   . ٨/١٩٨ المغني  (١)
   . ٨/٣٠٤ ، تحفة المحتاج ١١/٤٢٦ الحاوي الكبير  (٢)

 أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، فقيه حنفي من أهل حلب ، يلقب بملك العلماء ، أخذ العلـم عـن عـالء الـدين محمـد       (٣)
الـسلطان المبـين   (سبع مجلدات، فقه، و )  ط -الصنائع في ترتيب الشرائع     بدائع  (السمرقندي، وبرع في علمي األصول والفروع، له        

 ، الفوائد البهية في تـراجم    ١٠/٤٣٤٨، بغية الطلب في تاريخ حلب       ٢/٧٠األعالم  . ( هـ  ٥٨٧توفي في حلب سنة     ) في أصول الدين  
  ) . ١/٥٦الحنفية 

   .٤/٢٣ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (٤)
   . ٧/١٨٧ ، نهاية المحتاج ١/٤٠٥ ، مغني المحتاج ٩/٧٦  روضة الطالبين (٥)
   . ٥/٤٨٠ ، كشاف القناع ٢٤/٣٣٩ ، اإلنصاف ٣٦٧-١١/٣٦٦ المغني  (٦)



 

 )٧٤٥(

  أما إن ، فقطالزوج  في حال إعسار تسقط بمضي الزمان أن نفقة المطلقة :القول الثاني
  ) .١(وهو مذهب المالكيةكان الزوج ميسورا فال تسقط النفقة بل تبقى في الذمة ، 

فـي حالـة إذا أوجبهـا    ، إال   إذا مضى عليها زمن    أن نفقة المطلقة تسقط      :القول الثالث 
ـ القاضي أو اتفق الزوجان على عدم سقوطها      ، وروايـة عـن   )٢(ة، وهو مذهب الحنفي

  .) ٣(اإلمام أحمد
  :األدلة

  :أدلة القول األول
أن عمر رضي اهللا عنه كتب إلى أمراء األجناد في رجال غابوا            " ما روي    :الدليل األول 

   .)٤("عن نسائهم، يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى
زوجة الماضية، المستحقة لها والتـي      يدل هذا األثر على وجوب نفقة ال      :وجه االستدالل 

  .ولم يخالف هذا الرأي أحد من الصحابة . حرمت منها لما مضى من الزمن 
مما يدل على وجوب نفقة الزوجة الماضية وأنه يجب فـي حـال اليـسر          :الدليل الثاني 

والعسر ، أجرة العقار والديون وأنها التسقط بتقادم الزمن ، والتسقط كذلك مع اليـسار               
 وذلـك أن  ٨٩عسار ، فكذلك هي نفقة الزوجة التسقط مع الوقت والمع ضيق العيش واإل

  . كال منهما من حقوق العباد
أن األصل في الواجبات التسقط إال باألداء أو اإلبـراء، فكـذلك النفقـة              : الدليل الثالث 

  .التسقط 
إلى تراضـي   أن نفقة الزوجة وجبت بالعقد فال تحتاج إلى حكم الحاكم أو        :الدليل الرابع 

  .)٥(الزوجين في صيرورتها ديناً بعد العقد كالصداق
 ثبـت باعتبار قيام الزوج عليها بعد العقد، وقـد         واجبة  أن نفقة الزوجة    :الدليل الخامس 

   .فتكون مثل الدين ، يجب الوفاء به بعد استيفاء المنفعة بدون الرجوع للحاكم ذلك، 

                                         
   . ٤/٣٠٤ ، منح الجليل ٢/٥١٧ حاشية الدسوقي  (١)
   . ١/٥٥١، الفتاوى الهندية ٥/١٨٤ ، المبسوط ٤/٢٨  الصنائع  (٢)
   . ٢٤/٣٣٩،  اإلنصاف ١١/٣٦٧ المغني  (٣)

، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب النفقات ، باب الرجل اليجد نفقة ١/٢٦٧ أخرجه الشافعي في مسنده في كتاب أحكام القرآن  (٤)
، مطالـب أولـي النهـى       ١١/٣٦٧ينظر كـذلك المغنـي      . ( ٧/٢٢٨وصححه األلباني في إرواء الغليل      ) ١٥٤٨٤ ( ٧/٤٦٩امرأته  

٨/٢٣٢.(  
   . ٥/١٨٤ المبسوط  (٥)



– 

  )٧٤٦(

  :أدلة القول الثاني
  ِلينِْفقْ ذُو سعٍة ِمن سعِتِه ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِْفقْ ِممّا آتَاه اللَّه {: استدلوا بقوله تعالى

  )١(}ال يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً ِإلَّا ما آتَاها سيجعُل اللَّه بعد عسٍر يسراً
ا ترك حـال اإلعـسار؛      ال يكلف بالنفقة ، وال يلزمه قضاء م       فالزوج في حال اإلعسار     

  .وذلك أن اهللا عز وجل قد أسقط عنه النفقة في حالة اإلعسار
 وإنما تدل علـى  النفقة بعد اإليسار،تدل على رد  ال يناقش بأن اآلية    :مناقشة هذا الدليل  

 ، وال يلزم من ذلـك سـقوطها، كمـا أن            عدم التكليف بالنفقة في حال الفقر واإلعسار      
  .يلزم سقوط الدين عنه إلعسار ويمهل ، ولكن الالمدين يرفق به في حال ا

  :أدلة القول الثالث
 أن نفقة الزوجة تجري مجرى الصلة وإن كانت تشبه األعـواض، لكنهـا           :الدليل األول 

ليست بعوض حقيقة؛ ألنها لو كانت عوضاً حقيقة، فإما أن تكون عوضـاً عـن نفـس                 
 بهـا،  االختـصاص لمتعة وهي المتعة وهي االستمتاع، وإما أن تكون عوضاً عن ملك ا         

وال سبيل إلى األول، ألن الزوج ملك متعتها بالعقد، فكان هو باالستمتاع متـصرفاً فـي        
ملك نفسه باستيفاء منافع مملوكة له، ومن تصرف في ملك نفسه فإنه ال يلزمه عوضـا                
لغيره، وال وجه للثاني ألن ملك المتعة قد قوبل بعوض مرة، فال يقابل بعـوض آخـر،                 

ت النفقة عن معوض، فال يكون عوضاً حقيقة، بل كانت صلة، ولـذلك سـماها اهللا                فخل
كرزق القاضي، والصالت ال تملك بأنفسها، بل بقرينة تنضم إليهـا وهـي      " رزقاً"تعالى  

القبض، كما في الهبة أو قضاء القاضي، ألن القاضي له والية اإللزام فـي الجملـة أو                 
 .)٢( نفـسه أقـوى مـن واليـة القاضـي عليـه      التراضي، ثم إن والية اإلنسان علـى   

،  وبمقابـل   يناقش بعدم التسليم بأن نفقة الزوجة صلة بل هي عوض          :مناقشة هذا الدليل  
  .احتباس الزوجة على زوجها بمقابل وجبتألن النفقة 

 أن ما يكون عوضاً عن البضع يجب جملةً واحـدة؛ ألن ِملـك الـزوج                :الدليل الثاني 
للبضع يحصل جملة، وال يجوز أن تكون النفقة عوضاً عن االستمتاع والقيـام عليهـا،               

                                         
  . ٧ سورة الطالق آية  (١)
   .٤/٢٦ بدائع الصنائع  (٢)



 

 )٧٤٧(

ألن ذلك تصرف منه في ملكه، فال يوجب عليه عوضاً، فعرفنا أن نفقة الزوجة طريقها               
  .)١(بين الزوجينطريق الصلة، وتأكدها إما بحكم حاكم أو بالتراضي 

 يناقش بأن نفقة الزوجة تسقط بامتناعها ونشوزها، وهذا يدل علـى            :مناقشة هذا الدليل  
  .أن النفقة في مقابل االستمتاع والتمكين، وليست مجرد صلة

 أن نفقة الزوجة مشروعة للكفاية، فال تصير ديناً بدون حكم الحاكم، قياساً             :الدليل الثالث 
  . )٢(ألوالد التي ال تصير ديناً بمجرد مضي الزمانعلى نفقة الوالدين وا
 – بنت عتبـة     مرجعه حديث هند  يناقش بأن تقدير الكفاية في النفقة       : مناقشة هذا الدليل  

يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شـحيح، ال يعطينـي مـا    :  لما قالت–رضي اهللا عنها  
خـذي مـا يكفيـك وولـدك        ":يكفيني وولدي، فقال لها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .)٣(بالمعروف
وأيضاً فإن النفقة الزمة للزوج ولو كانت الزوجة غنية، وهذا يدل على أنهـا ال تفتقـر                 

  .إلى حكم حاكم في بقائها ديناً في ذمة الزوج
إذا ، فهي كنفقة القريـب، فتـسقط        واجبة كل يوم بيومها    أن نفقة الزوجة     :الدليل الرابع 

  .يفرضها القاضي  ها الزوجة، أوذهب وقتها ولم تطالب ب
يمكن قياس نفقة الزوجة على نفقة القريب ،وذلـك أن           بأنه ال نوقش  : مناقشة هذا الدليل  

 نفقة الزوجة واجبة تجب مع اليسر والعسر بينما نفقة القريب فهي صلة وإحـسان ، وال            
بـت  ، وقـد وج   تجب إال في حاالت محددة ، كما في حالة فقر القريب ، ويسار الزوج               

وهذا بخالف نفقـة    فال يجب قضاؤها،    استغنى عنها،   ولتيسير الحال، فإذا مضى زمنها      
  .)٤(الزوجة

 أن نفقة الماضي قد استغنت عنها الزوجة بمضي وقتها، فتسقط كنفقـة             :الدليل الخامس 
  .القريب

 يناقش بأن نفقة الزوجة هي مقابل االستمتاع والتمكين، وهي الزمة           :مناقشة هذا الدليل  
 .وجــة الغنيــة، وبهــذا فارقــت نفقــة القريــب التــي شــرعت لــدفع الحاجــةللز

                                         
   . ٥/١٨٤ المبسوط  (١)
  .  المرجع السابق  (٢)

وعند مسلم فـي  ) ٥٠٤٩( برقم٥/٢٠٥..  أخرجه البخاري في كتاب النفقات ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه  (٣)
  .من حديث عائشة رضي اهللا عنها ) ١٧١٤ (  برقم٣/١٣٣٨كتاب األقضية ، باب قضية هند 

   . ١١/٣٦٧ المغني  (٤)



– 

  )٧٤٨(

إن نفقة الزوجة كنفقة القريب بالمعروف وكنفقـة        : ")١( ما قاله ابن القيم    :الدليل السادس 
الرقيق، فاألنواع الثالثة إنما وجبت بالمعروف مواساة إلحياء نفس من هو فـي ملكـه،               

 استغنى عنها بمضي الزمان فال وجه إللـزام       وحبسه، ومن بينه وبينه رحم وقرابة، فإذا      
الزوج بها، وأي معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك، والتضييق عليـه،               
وتعذيبه بطول الحبس، وتعريض الزوجة لقضاء أوطارهـا مـن الـدخول والخـروج              
وعشرة األخدان بانقطاع زوجها عنها وغيبة نظره عليها، كما هو الواقع، وفي ذلك مـن     

ومعاذ اهللا أن يأتي شرع اهللا لهذا الفساد الـذي قـد      ... الفساد المنتشر ما ال يعلمه إال اهللا      
  .)٢(" استطار شراره واستعرت ناره

 يناقش بأن الشريعة اإلسالمية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد،          :مناقشة هذا الدليل  
ن الـزوج سـوف      فـإ  – وهو إسقاط نفقة الزوجة بمضي الزمن        –وإذا فتح هذا الباب     

فـتظلم  يتساهل في اإلنفاق على زوجته، باعتبار أنها سوف تـسقط بمـضي الزمـان،               
  .المشروع في النفقة الزوجة ويسقط حقها

 عندما شكت إلى النبي صلى اهللا       – رضي اهللا عنها     – بنت عتبة    ا أن هند  :الدليل السابع 
لها أن تأخذ فـي المـستقبل       ، أباح    من النفقة    عليه وسلم أن أبا سفيان ال يعطيها كفايتها       
  .)٣(قدر الكفاية، ولم يجوز لها أخذ ما مضى

 ا رضي اهللا عنها ، لم تكن تطالب بنفقة ما         بأن هند هذا الدليل   يناقش  : مناقشة هذا الدليل  
عن جواز األخذ مـن مـال   :  النبي صلى اهللا عليه وسلم      ، وإنما سألت  مضى من الزمن  

؟ فأجابها بأن تأخذ قـدر      نفق عليها وعلى أبناءها     ي زوجها بدون علمه إن كان بخيال وال      
  كفايتها، وهذا من باب الفتيا؛ ألنه لم يسألها البينة؟

  القول الراجح 
الراجح هـو القـول      بعد عرض األقوال ومناقشة األدلة أرى والعلم عند اهللا أن القول          

ي استدلوا بها    والذي يرى عدم سقوط نفقة الزوجة مع تقادم الزمن، لقوة األدلة الت            األول

                                         
وواحـد مـن أبـرز     مجتهـد  وعالم مسلم ومفسر ومحدث فقيه ."ه٦٩١ أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ،ولد عام  (١)
، والنحـو  لتزكيةوا والتفسير والفقه أحد أبرز شيوخه، الزمه حتى وفاته، واشتهر بمؤلفاته في العقيدة          ابن تيمية  كانالمذهب الحنبلي  أئمة

ينظـر  ( هـ ٧٥١توفي سنة .أحكام أهل الذمة ،زاد المعاد ، الفوائد ، أمثال القرآن ، الرسالة التبوكية وغيرها             : من مصنفاته الشهيرة    
   ).٢/١٩٥لوفيات  ، الوافي با٦/٥٦ ، األعالم ٢/١٩٥أعيان العصر : 

  . ٥٠٩/ ٥ زاد المعاد  (٢)
   . ٥/٥٠٨ زاد المعاد  (٣)



 

 )٧٤٩(

وجب على اإلنسان يبقى دينـا       ورد ومناقشة أدلة القولين اآلخرين ، وألن األصل أن ما         
  .في ذمته حتى يوفيه والنفقة مما تجب في الذمة 

، ألن الواجب فـي نفقـة      لعملة وارتفاع األسعار وانخفاضها   كما ينبغي مراعاة اختالف ا    
  .  الحال واألسعار والعمالت وهذا يختلف باختالف الزوجة الكفاية بالمعروف

  :مقدار النفقة 
مقدار النفقة غير محدد في الشرع إذ جعله الشارع خاضعا للعرف السائد وأحوال الناس              

 فيكون تابعا لقدرة الزوج وتغيرا حسب اسـتطاعته وتمكنـه فـي         واالقتصاديةالمعيشية  
 ومن قُِدر علَيـِه ِرزقُـه       ۖن سعِتِه   ِلينِفقْ ذُو سعٍة م   :" الرزق مثلما أشار إليه قوله تعالى       

 اللَّه ا آتَاهنِفقْ ِمماۚفَلْيا آتَاها ِإلَّا منَفْس كَلِّفُ اللَّه١(" لَا ي(  
وألجل ذلك ترك أمر تحديد النفقة للحاكم كي يفصل فيه عند التنازع بين الزوجين فـي                

فه وطبيعة وظيفته ومقـدار دخلـه       النفقة يسارا واعسارا بالنظر إلى حال الزوج وظرو       
   .وهو أمر يتغير بتغير األمكنة واألزمنة

                                         
   .٧ سورة الطالق آية  (١)



– 

  )٧٥٠(

  :المصادر والمـراجع 
  القرآن الكريم 
            تحفـة المحتـاج     ). ه١٤٠(ابن الملقن، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمـد. 

 .دار حراء : الناشر.دار حراء : مكة المكرمة .١.ط.عبد اهللا بن سعاف اللحياني : المحقق
   ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم ،المدينـة     : مجموع الفتاوى ، المحقق   ) ه١٤١(ابن تيمية

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية: المنورة
             دار : بيروت. ١.، المبدع ،ط  )ه١٤١٨(ابن مفلح ،إبراهيم  بن محمد بن عبد اهللا بن محمد

 .الكتب العلمية
 مكرم بن على، أبي الفضل، لسان العربابن منظور، محمد بن . 
     األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته  ،بيـروت :

 .المكتب اإلسالمي 
    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل ،   ) .ه١٤٠٥.(األلباني، محمد ناصر الدين

 .سالميالمكتب اإل: ، بيروت١.ط. زهير الشاويش : إشراف
                  البخاري الحنفي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين ، كـشف األسـرار شـرح

  .أصول البزدوي ، دار الكتاب اإلسالمي 
        محمد زهير بن ناصر    : المحقق.البخاري صحيح.البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا

 .الناصر
           األسـرار شـرح أصـول       البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين  ،كشف 

  . البزدوي
 الحاوي الكبير.البصري، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب.  
                  البهوتي، منصور بن يونس صالح الدين بن إدريس ، كشاف القناع عـن مـتن اإلقنـاع

 دار الكتب العلمية : ،بيروت
          يـروت ب.٢٧.ط. زاد المعـاد ). ه١٤١٥(الجوزية، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قـيم :

 .مؤسسة الرسالة
         سلم الوصـول إلـى طبقـات    ). م٢٠١٠(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني

 .ة أرسيكا تبمك: استانبول.محمود عبد القادر األرناؤوط : الفحول ،المحقق



 

 )٧٥١(

            اإلقناع في فقه اإلمـام     . الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم
  .دار المعرفة : بيروت. عبد اللطيف محمد موسى السبكي : ققأحمد بن حنبل، المح

            زاد المستقنع ،المحقق  . الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم :
 .دار الوطن : الرياض.عبدالرحمن بن علي بن محمد العسكر

  دار الفكر . مواهب الجليل .الحطاب، شمس الدين أبو عبداهللا محمد. 
  ، أبو عبداهللا الحاكم محمد بن عبداهللا بن محمد ،المـستدرك علـى الـصحيحين ،     حمدونة 

 .دار الكتب العلمية: بيروت. ١.مصطفى عبد القادر عطا ،ط: تحقيق
 دار الفكر: الخرشي، محمد بن عبد اهللا ، شرح مختصر خليل ، بيروت. 
          دار .لكبيـر الدسوقي ، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، حاشية الدسوقي علـى الـشرح ا

 .الفكر
  يوسـف  : الرازي، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح ، المحقق

  .المكتبة العصرية : الشيخ محمد ، بيروت
 دار الفكر: نهاية المحتاج ،بيروت).ه١٤٠٤.(الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس . 
  الزحيلي، وهبة بن مصطفى ، الفقه اإلسالمي . 
 الزرقا، مصطفى أحمد ،المدخل إلى نظرية االلتزام في الفقه اإلسالمي. 
  دار العلم للماليين١٥.األعالم ،ط. الزركلي ، خير الدين بن محمود الزركلي ،. 
        محمد : أساس البالغة ،تحقيق  ) ه١٤١٩.(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد

 .لعلميةدار الكتب ا:، بيروت ١.ط.باسل عيون السود
        تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق وحاشـية        )ه١٣١٣(الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن

 المطبعة الكبرى األميرية :  ، القاهرة١.ط.الشِّلِْبي. 
         الضوء الالمع  ).ه١٤١٢.(السخاوي،شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد. 

 .منشورات دار مكتبة الحياة : بيروت.٣.ط
 دار الفكر: فتح القدير دمشق. واسي، كمال الدين محمد بن عبدالواحدالسي. 
      المكتب : بيروت.٢.مطالب أولي النهى ،ط   ).ه١٤١٥(السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده

  .اإلسالمي 
          أسنى المطالـب ،    ). ه١٤١٨(الشافعي ، محمد بن محمد درويش، أبو عبد الرحمن الحوت

 .دار الكتب العلمية :  بيروت ،١.ط.مصطفى عبد القادر عطا : المحقق



– 

  )٧٥٢(

          عـصام  : نيل األوطار، تحقيق) ه١٤١٣. (الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا
 .دار الحديث: الدين الصبابطي، مصر

  دار المعرفة: بيروت. البدر الطالع .الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا . 
       أبو الوفـاء األفغـاني، دار إدارة       : فرقد، تحقيق    الشيباني، أبو عبداهللا محمد بن الحسن بن

 كراتشي : القران 
  دار المعارف: مكة.حاشية الصاوي.الصاوي،أبو العباس أحمد بن محمد. 
        ،محمود عبده، مركز الحضارة     عبد الرزاق السنهوري أبو القانون وابن الشريعة اإلسالمية

 .م ٢٠١١لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، 
  المحقـق .  بن أحمد بن هبة اهللا بن أبي جرادة ، بغية الطلب في تاريخ حلب     العقيلي، عمر :

 .دار الفكر: سهيل زكار، بيروت . د
     البناية شـرح الهدايـة   ). ه١٤٢٠(العيني ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين

 .دار الكتب العلمية: بيروت .١.ط.
 هـ١٤١٠ن البلخي، دار الفكر ،الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدي . 
        ، القـاموس المحـيط ،   ) ه١٤٢(الفيروز ابادي ،مجد الدين أبو طاهر محمد بـن يعقـوب

محمـد نعـيم العرقـسوسي،    : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف   : ،تحقيق
 .مؤسسة الرسالة : ، بيروت٨.ط
 ةالمكتبة العلمي: بيروت. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي . 
 مكتبة القاهرة: القاهرة. قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد. 
        محمـود  : المقنع ،حققه وعلق عليه  ).ه١٤٢١(قدامة، أبو محمد موفق الدين عبداهللا بن أحمد

  .مكتبة السوادي للتوزيع، جدة : جدة .١.ط.األرناؤوط، ياسين محمود الخطيب
 د بن إدريس بن عبد الرحمن الذخيرة القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحم.  
 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية.القرشي، عبد القادر بن محمد بن نصر اهللا القرشي 
  بداية المجتهد ونهاية المقتصد . القرطبي ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد. 
           سـتذكار،تحقيق اال). ه١٤٢١.(القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عاصم النمـري :

 .دار الكتب العلمية:، بيروت ١.ط.سالم محمد عطا، محمد علي معوض 
       ، عبد الـسالم    :معجم مقاييس اللغة، المحقق   ) ه١٣٩٩(القزويني، أحمد بن فارس بن زكريا

 .الفكر: هارون ،دمشق



 

 )٧٥٣(

  بيروت –دار الفكر : بيروت) .ه١٤١٥(القليوبي، أحمد سالمة حاشيتا قليوبي وعميرة . 
 ٢.ط.، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       )ه١٤٠(اساني ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد       الك ،

 .دار الكتب العلمية: بيروت 
  مطبعة الرسالة . معجم المؤلفين).ه١٤٠٨(كحالة ، عمر رضا. 
 الفوائد البهية في تراجم الحنفيـة ،عنـى        ) ه١٣٢٤(أبو الحسنات محمد عبد الحي      .اللكنوي

: ،مصر١.محمد بدر الدين أبو فراس النعساني ، ط       :  الزوائد عليه  بتصحيحه وتعليق بعض  
 .دار السعادة بجوار محافظة مصر 

  دار الفكر : منح الجليل ، بيروت). ه١٤٠٩(المالكي، محمد بن أحمد بن محمد عليش. 
  دار الكتب العلمية : لبنان .التعريفات الفقهية ). ه١٤٠(المجدي ،محمد عميم اإلحسان. 
  دار الدعوة : القاهرة .غة العربية، المعجم الوسيطمجمع الل . 
     ، الرياض.١.ط.موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي  ). ه١٤٣٣(مجموعة من طالب العلم :

 .دار الفضيلة
        الـدكتور  : االنصاف، تحقيق ).ه١٤١٥( المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان

هجر للطباعة  : عبد الفتاح محمد الحلو ، الناشر      الدكتور   -عبد اهللا بن عبد المحسن التركي       
                األولـى،  :  جمهوريـة مـصر العربيـة ،الطبعـة        -والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة     

  هـ١٤١٥
              دار إحيـاء الكتـب     .مال ، محمد بن فرامرز بن علي ، درر الحكام شرح غرر األحكـام

 .العربية
 دار الفكر .الفواكه الدواني ).ه١٤١٥(نالنفراوي ، أحمد بن غانم شهاب الدي. 
               ه١٣٨٧(النمري القرطبي ، أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر بن عاصـم (

محمـد  ، مصطفى بن أحمد العلـوي  : التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تحقيق     
 .ة وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمي: عبد الكبير البكري ، المغرب

        زهيـر الـشاويش   : تحقيق. روضة الطالبين   ) ه١٤٢٤(النووي ، أبو زكريا محيي الدين .
 .المكتب اإلسالمي: بيروت

  دار الفكر . المجموع . النووي ، محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف. 
  الكويت.وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية. 



– 

  )٧٥٤(
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• Al-Bukhari Al-Hanafi, Abdul Aziz bin Ahmed bin Muhammad, Aladdin, 
revealed secrets, explaining the origins of Al-Bazdawi, Dar Al-Kitab Al-Islami. 

• Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, Sahih Al-Bukhari. 
Investigator: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser. 

• Al-Bazdawi, Abdul Aziz bin Ahmed bin Muhammad, Aladdin, revealed the 
secrets explaining the origins of Al-Bazdawi. 

• Al-Basri, Abu Al-Hassan Ali bin Mohammed bin Mohammed bin Habib, Al-
Hawi Al-Kabeer. 

  
  


