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 هللا الرمحن الرحيم  بسم
 ة مقدم 

والصالة والسالم على أشرف املرسللني، بييالا حمملد، وعللى وللح وأ ل ابح  ني،احلمد هلل رب العامل
 ومن اقتدى هبداهم إىل يوم الدين.

 أما بعد:
فهذا حبث موجز أعددتح تليية لدعوة كرمية من األمابة العامة جملمع فقهلا  الرلريعة رمري،لا، وفل  

 العاا ر اليت حددهتا، وهي:
 عد ذلك من واجياهتا الزوجية؟إذا مل ت،ن راغية، وهل يُ هل ُت،ره املرأة على اجلماع  -1
هل جيب على املرأة االستجابة ليعض املمارسات اجلاسية الراذة الليت يلليهلا ماهلا هوجهلا،    -2

 كاجلاس الفموي مثاًل؟
هل ُت،لره امللرأة عللى احلملل إذا مل ت،لن مسلتعدة للح بفسلياً أو بلدبياً؟ وهلل جيلوه  لا ا  لرار   -3

 إذا كان الزوج غري راغب يف ذلك يف الوقت الراهن؟ على اخلمل
هللل ُت،للره املللرأة علللى ا جهللاز إذا كللان هوجهللا اليريللد االسللتمرار يف احلمللل، وكللان هللذا يف  -4

األايم األوىل لل ملللل؟ أم أن هلللذا احلللل  مرلللهل بياهملللا؟ وهلللل جيلللوه  لللا ا  لللرار عللللى ا جهلللاز ملللع 
 مل خلر على حياهتا؟ممابعة هوجها يف ذلك، إذا مل ي،ن يف احل

ويتضح من عرز هذه العاا ر أمهية هذا املوضوع واتصالح جبابب دقي  من العالقلات الزوجيلة، 
يتجاللب ال،ثللريون أن يقهبللوا ماللح، وحسللااً فعللل شمللع فقهللا  الرللريعة  يرة هللذا املوضللوع حلل  ي،للون 

  الدين.الزوجان على بصرية من أمرمها يف قضااي املعاشرة الزوجية، وال حيا  يف
عللللى أبلللح ياينلللي التاييلللح إىل أن خصو لللية اجملتملللع اللللذي تعللليط األسلللرة فيلللح، وال لللروف ا يللللة 

يفللتط عللن احلاجللات، ابملسلللمني خللارج داير ا سللالم، ال تسللمح للياحللث أن يللتلمس الللرخ ، أو أن 
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، (1) «فلللرفلللاحلال  يف دار ا سلللالم حلللال  يف دار ال،فلللر، واحللللرام يف دار ا سلللالم حلللرام يف بلللالد ال،»
غايللة األمللر أن هللذه اخلصو للية تتللللب ممللن يتصللدى لةفتللا  أو الللدعوة أن ي،للون علللى قللدر مللن فقللح 

 الافس وبُعد الا ر وِسعة الصدر ورجاحة الف،ر.
يف ا لاوالت اجللادة  –وللو جبهلد املقلل  –ولعلي اب جابة علن هلذه األسل لة أكلون قلد أسلهمت 

 ات املسلمة خارج داير ا سالم. املخلصة اليت تاري اللري  أمام األقلي
 وهللا من ورا  القصد.

 
 .7/375األم، لةمام الرافعي: ( 1)
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 : إجبار الزوج زوجته على اجلماع -أولا 
العالقات الزوجية من وايت هللا عز وجل، أبعم هبا على عياده لعلهم يتف،رون يف  يابة    -1

تعاىل:   قا   استعما ا.  ماها وحسن  وا فادة  الاعمة    ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ هذه 

 .(1)   ژ ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳڳ گ گ گ گ ک ک
فالس،ن واملودة والرمحة ال تت ق  إال إذا علم  التفلاهم جلو األسلرة، وسلادها خلل  التسلامح، كملا 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې      ې ې ېۉ ۉژ قللللللللا  تعللللللللاىل: 

 «إن من أكمل املؤماني إمياانً أحساهم ُخلقلاً، وأللفهلم رهللح»:  و ذا يقو  الايب    .(2)  ژ وئ
(3). 

 ې ۉ ۉ  ۅژ وملللن حسلللن معاشلللرة الزوجلللة ملللداعيتها قيلللل اجلملللاع، قلللا  تعلللاىل:  -2

 ژ ائ ىژ ر بعلللللض العلملللللا  قوللللللح تعلللللاىل: فقلللللد فسللللل   .(4) ژ ائ ى ىې ې ې

 .(5) ابملداعية واملالعية بقصد ا يرة والتهيؤ لالتصا  اجلاسي
؛ إذ هللو مللن املسللتلذات وقللد ذهللب  للاهري الفقهللا  إىل أن األ للل يف  للاع الزوجللة ا ابحللة -3

وقد يعلرز للح االسلت ياب إذا  .(6) اليت تدعو إليها اللياع، وليس فيح معىن اللاعة أو املعصية يف ذاتح
قاربتح بية  لاحلة فيهلا معلىن العيلادة، كنلض اليصلر، وملا يرجلى فيلح ملن الاسلل اللذي ييلاهي بلح األبييلا  

، قلللا  أبلللو ذر: تن شلللهوتاا «ع أحلللدكم  لللدقةويف بضللل»: ، و لللذا: مللللا قلللا  الاللليب (7) يلللوم القياملللة

 
 .21سورة الروم: ( 1)
 .19سورة الاسا : ( 2)
 ( وقا : حسن   يح.2612أخرجح الهمذي يف كتاب ا ميان )( 3)
 .223سورة اليقرة: ( 4)
 .292ا بسان يف القرون، حممد الصاحل، ص  حقوق( 5)
 .2/92أح،ام القرون، للراهي اجلصاص: ( 6)
 .1/37قواعد األح،ام، العز بن عيدالسالم: ( 7)
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سليون ابلرلر وال تفت »قا : قلت: بعم. قلا :  «أرأيت لو جعلتح يف حرام أكات أتمث؟»وبؤجر؟ قا :  
 .(1) «حتتسيون ابخلري؟

ف،لان هلدي  هواليلا"وأملا اجلملاع مقا د اجلماع يف قوللح:  -رمحح هللا –وقد أ ل ابن القيم   -4
حيفل  بللح الصل ة، وتللتم بلح الللذة وسللرور اللافس، وحيصلل بللح مقا لده اللليت  فيلح أكمللل هلدي، الاليب 

  ده األ لية:اُوضع ألجلها؛ فإن اجلماع ُوضع يف األ ل لثالثة أمور هي مق
 ف  الاسل ودوام الاوع إىل أن تت،امل العدة اليت قدر هللا بروهها إىل هذا العامل.ح –أحدها
 واحتقابح جبملة اليدن.إخراج املا  الذي يضر احتياسح  -الثاين

. ومللن ماافعللح: غللض اليصللر، وكلل  الللافس، .قضللا  الللونر وبيللل اللللذة والتمتللع ابلاعمللة -الثالللث
 .(2) ذلك للمرأة"  وحتصيلوالقدرة على العفة عن احلرام، 

من أجل ذلك جا ت األحاديلث تلهى، حتلذر الزوجلة ملن االمتالاع علن ملاوعلة هوجهلا إذا   -5
إذا دعلللا الرجلللل امرأتلللح إىل فراشلللح فلتجلللب وإن  »: هلللذه األحاديلللث قوللللح دعاهلللا إىل الفلللرا ، فملللن 

إذا دعا الرجل امرأتح إىل فراشح فلم أتتح فيات غضيان عليها »: وقولح  .(3) «قتبكابت على ظهر 
إذا ابتت املرأة مهاجرة فرا  هوجها لعاتها املالئ،ة ح  »: وقولح  .(4) «لعاتها املالئ،ة ح  تصيح

 .(5) «ترجع
واعتملللاداً عللللى هلللذه األحاديلللث، بللل  الفقهلللا  عللللى أن امللللرأة أتمث إذا امتاعلللت علللن فلللرا   -6
 .(6) يلدخل يف  للة الارلوه تستجيب وهي مت،رهة متثاقللة وأن هلذاأو أن   –من غري عذر    –هوجها  

بقولللح: "وفيلح ا رشللاد إىل مسلاعدة اللزوج ونلللب مرضلاتح. وفيللح  –يف الفلتح  –وعللل ذللك ابللن حجلر 
 

 .698-2/697أخرجح مسلم: ( 1)
 .250-4/249هاد املعاد: ( 2)
 .533رواه اليزار عن ابن أرقم، و   ح األلياين يف   يح اجلامع الصنري: ( 3)
 .3541أخرجح مسلم يف كتاب الا،اح، ابب امتااعها من فرا  هوجها: ( 4)
 (.5003أخرجح اليخاري، فتح الياري البن حجر )( 5)
. املنلللب البلللن قداملللة: 7/369. روضلللة الللللاليني للالللووي: 2/305. حاشلللية الدسلللوقي: 8/334بلللدائع الصلللاائع لل،اسلللاين: ( 6)

 .5/332. الفروع البن مفلح: 10/259
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ن  رب الرجل على ترل اجلماع أضلع  ملن  لرب امللرأة. قلا : وفيلح أن أقلوى الترويرلات عللى الرجلل أ
وباللا  علللى ذلللك:  .(1) ذلللك" داعيللة الا،للاح، ولللذلك خلل  الرللارع الاسللا  علللى مسللاعدة الرجللا  يف

 ( برأن العا  يف بلاق األسلرة، أبلح ال يعلد6/19) 180جا  قرار شمع الفقح ا سالمي الدويل رقم 
عافاً أو متييزاً يف املا ور ا سالمي "احل  الررعي بني الزوجني يف ا عفاف وا حصان، حل  يف حلا  

 .(2)عدم توافر الرغية لدى أحدمها"
وقد اتف  الفقها  على ستة موابع، حي  للمرأة عدم ملاوعة هوجها إذا نلب اجلماع، هلي:   -7

 .(3) حرام، وال هار قيل الت،فرياحليض، والافاس، واالعت،اف، والصوم الواجب، وا 
ذهب  هور الفقها  من احلافية واملال،ية والرافعية إىل أبلح ي،لره للمسللم أن جيلامع حليلتلح   -8

بصللاً املسلللم هوجتللح يف دار احلللرب  يلللأيف دار احلللرب فافللة أن ي،للون لللح فيهللا بسللل، وقللا  احلاابلللة: ال 
 .(4) إال للضرورة، فإذا وجدت الضرورة وجب العز 

راغيللة، إال إذا وجللد غللري اخلال للة: أن اجلمللاع مللن واجيللات املللرأة الزوجيللة، حلل  لللو كابللت  -9
 لديها عذر شرعي.

 
 .9/206الياري:  فتح( 1)
 .582/583هل، ص 1432قرارات وتو يات شمع الفقح ا سالمي الدويل: ( 2)
ومللا بعللدها. املنللب البللن  1/471. احلللاوي للمللاوردي: 1/376ومللا بعللدها. الللذخرية للقللرايف:  1/57تييللني احلقللائ  للزيلعللي: ( 3)

 .1/386قدامة: 
. 3/178. منلللللب ا تلللللاج للرلللللربيب اخلليلللللب: 3/226ليلللللل: . شلللللرح اخلرشلللللي عللللللى خ75-10/74امليسلللللور للسرخسلللللي: ( 4)

 .8/14ا بصاف للمرداوي: 
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 املمارسات اجلنسية الشاذة: -اثنياا 
 يتااهع احل،م يف هذه املسألة أمران:

أو مللللا: حللللل االسللللتمتاع ابلزوجللللة مللللن رأسللللها إىل قللللدميها، ابلا للللر واللمللللس و يللللع أبللللواع  -1
متاع، قائمة أو جالسة أو مضلجعة، مقيلة أو مدبرة؛ ألن  لة أجزا  جسد امللرأة حملل اسلتمتاع االست

وحجللة  .(1) الرجللل، إال مللا حللرم هللا تعللاىل، وقللد أابح كثللري مللن الفقهللا  أن يسللتمب الرجللل بيللد هوجتللح
  ٿ ٿ ٺژ ، وقولللح تعللاىل: (2)ژې ې ې ې ۉ ۉ  ۅژ ذلللك قولللح تعللاىل: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ويف حلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللديث خزميلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة  .(3) ژ ڄ
 عللللللن إتيللللللان الاسللللللا  يف أدابرهللللللن. فقللللللا  رسللللللو   أن سللللللائالً سللللللأ  رسللللللو  هللا »: بللللللن يبللللللت ا

فقا : كيل  قللت؟ يف أي اخللربتني أو يف أي اخللرهتني  –أو أمر بح فدعي  –: حال . مث دعاه هللا  
رهلا يف دبرهلا فلال، إن هللا ال يسلت يي ملن احلل ، أو يف اخلصفتني؟ أمن دبرهلا يف قيلهلا فلاعم، أم ملن دب

 .(4) «ال أتتوا الاسا  يف أدابرهن
خنلل  مللن ذلللك إىل أن املللرأة جيلب عليهللا االسللتجابة ملللا يلليلح هوجهللا مللن نللرق االسللتمتاع  -2

 ميجهاهبا، إال إذا كابت املمارسة حمرمة شرعاً، أو كابت هذه املمارسة تضر  هبا، أو أيب  ماها الليع و 
 الذوق السليم.

مللاع وداابً ومسللت يات ياينللي مراعاهتللا، مللن جواألمللر الثللاين: هللو مللا ذكللره الفقهللا  مللن أن لل  -3
 ذلك:

 
. ال،لايف 12/393. هنايلة امللللب للجلويب: 131-2/130. أسهل املدارل لل،رلااوي: 2/331بدائع الصاائع لل،اساين: (  1)

 .3/124البن قدامة: 
 .223سورة اليقرة: ( 2)
 .6، 5سورة املؤماون: ( 3)
 .7/196)ر. دار ابن قتيية( وعاح: أخرجح الييهقي يف السان ال،ربى:  10/322لرافعي يف األم: أخرجح ا( 4)
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، قللا  علللا : هللو التسللمية (1) ژ ائ ىژ اليللدا ة ابلتسللمية، لقولللح تعللاىل: يسللت ب  -
ا أراد أن للو أن أحلدهم إذ»قا :  أن رسو  هللا  ، يؤكده ما روي عن ابن عياس (2)  عاد اجلماع

 أين أهلللللللللللللللللللللللح قللللللللللللللللللللللا : بسللللللللللللللللللللللم هللا، اللهللللللللللللللللللللللم جاياللللللللللللللللللللللا الرلللللللللللللللللللللليلان، وجاللللللللللللللللللللللب الرلللللللللللللللللللللليلان 
 .(3) «ما رهقتاا، فإبح إن يقدر بياهما ولد يف ذلك مل يضره شيلان أبداً 

إذا أتللى أحللدكم »قللا :  ملللا روى عتيللة مللن أن الالليب  يسللت ب أن يتنلللى هللو وأهلللح بثللوب، -
 .(4)  «أهلح فليسته وال يتجردا جترد العريين

 .(5) كما يست ب غض الصوت وعدم ا كثار من ال،الم عاد اجلماع  -
هللذه الاقلللو  ترلللري إىل أن معاشلللرة الرجلللل امرأتلللح واسلللتمتاعح هبلللا ت،لللون يف حلللدود األخلللالق  -4

 .(6) ژ ۉ ۉژ واآلداب ا سالمية، مصداقاً لقولح تعاىل: 

 
 .223سورة اليقرة: ( 1)
 . 2/46. إحيللللللللا  علللللللللوم الللللللللدين للنللللللللزايل: 3/96. اجلللللللللامع ألح،للللللللام القللللللللرون للقللللللللرنيب: 2/186املللللللللدخل البللللللللن احلللللللللاج: ( 2)

 .10/231املنب البن قدامة: 
 .6/337. فتح الياري: 2/1058لف  لح: اليخاري ومسلم، وال( 3)
 ، وضع  اليو ريي إسااده.1/619أخرجح ابن ماجح: ( 4)
 .10/231. املنب: 5/217. كراف القااع: 2/46إحيا  علوم الدين: ( 5)
 .19سورة الاسا : ( 6)
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 اثلثاا: موقف املرأة من احلمل:
ية احلفللاع علللى الضللرورايت اخلمللس اللليت "البللد ماهللا يف قيللام  للد الرللريعة ا سللالمامللن مق -1

مصللاحل اللللدين والللدبيا، حبيلللث إذا فقلللدت مل جتللر مصلللاحل اللللدبيا علللى اسلللتقامة، بلللل علللى فسلللاد وهتلللارج 
، وهللي: حفلل  الللدين، (1) وفللوت حيللاة، ويف األخللرى فللوت الاجللاة والاعلليم، والرجللوع ابخلسللران امليللني"

  الاسلل، وحفل  امللا . ومعللوم أن حفل  الاسلل هلو األسلاس يف وحف  الافس، وحفل  العقلل، وحفل
بقا  بوع ا بسان، وهو من أسياب عملارة األرز. وقلد علب ا سلالم ابلاسلل ودعلا إىل ت،ثلريه، ومالع  

تزوجلوا اللودود الوللود فلإين م،لاثر ب،لم »: كل ما من شأبح أن يقلل ماح أو ملن إجيلاده، يقلو  الاليب 
 .(2) «األبييا  يوم القيامة

ومللع ذلللك: "جيللوه الللت ،م املؤقللت يف ا ملللاب بقصللد املياعللدة بللني فللهات احلمللل، أو إيقافللح -2
ملللدة معياللة مللن الزمللان، إذا دعللت إليللح حاجللة معتللربة شللرعاً، حبسللب تقللدير الللزوجني عللن ترللاور بياهمللا 

ن عللى وتراز، بررر أال يهتب على ذلك ضرر، وأن ت،لون الوسليلة مرلروعة، وأال ي،لون فيهلا علدوا
 .(3) محل قائم"
، «كاا بعز  على عهلد رسلو  هللا »قا :  (4) ويد  لذلك ما أخرجح اليخاري عن جابر  -3

، وقللد  للع بياهمللا يف روايللة عمللرو عللن علللا  عللن جللابر: «كاللا بعللز  والقللرون ياللز »ويف روايللة أخللرى: 
 اللزبري علن جلابر مسلم ملن نريل  أي. ويف   يح «والقرون ياز  على عهد رسو  هللا  كان يعز »
  : كاا بعز  على عهد رسو  هللا »قا فيلغ ذلك بيب هللا ، (5) «فلم ياهاا. 

وذللك  .(6)قا  ابن عيدالرب: ال خالف بني العلملا  أبلح ال يعلز  علن الزوجلة احللرة إال  ذهنلا  -4
 

 .2/8املوافقات للرانيب: ( 1)
 .3/158أخرجح ا مام أمحد من حديث أبس بن مالك، املساد: ( 2)
 (.1/5) 39قرارات شمع الفقح ا سالمي الدويل، قرار رقم: ( 3)
 .216-9/215فتح الياري البن حجر: ( 4)
 .217-9/216املرجع املتقدم: ( 5)
. فلتح اليلاري البلن حجلر: 563، ال،ايف يف فقح أهل املدياة للقلرنيب: 3/175. حاشية ابن عابدين: 9/218املرجع بفسح:  (  6)

== 
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 .(1) «هنى عن العز  عن احلرة إال  ذهنا»بلف :  –أخرجح أمحد وابن ماجح  حلديث عن عمر 
فاخلال للة: أبللح ال جيللوه إكللراه الزوجللة علللى احلمللل إذا مل ت،للن مسللتعدة لللح بفسللياً أو بللدبياً.   -5

كما ال جيوه  ا ا  رار على أن حتمل إذا كان الزوج غلري راغلب يف ذللك لسليب مؤقلت، كلأن ي،لون 
 .(2) على سفر، أو خيرى على الولد خارج داير ا سالم

 
== 

 .10/230امة: . املنب البن قد9/218
 ( وضعفح األلياين.1935( و   ح أمحد شاكر. ابن ماجح: حديث رقم )1212مساد أمحد: حديث رقم )( 1)
 .176-3/175حاشية ابن عابدين: ( 2)
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 رابعاا: موقف املرأة من اإلجهاض:
ج حقللوق وواجيللات متيادلللة بللني الللزوجني، وهللي حمللددة شللرعاً. وياينللي أن تقللوم العالقللة ا للللزو  -1

حلد ألعلد   حملرم شلرعاً. فلال جيلوه تبني الزوجني على العلد  والت،افلل والتاا لر واللهاحم، واخللروج عليهلا 
 .(1) ثيت لح الزوجني أن يسي  استعما  حقح مباع اآلخر من ح 

، فللال جيللوه إكلراه املللرأة احلامللل (2) وقلد أ للع العلملا  علللى أن الزوجللة احللرة  للا حلل  يف الوللد -2
علللى ا جهللاز إذا كللان هوجهللا ال يريللد االسللتمرار يف احلمللل؛ ألبللح يعتللرب بللذلك متعسللفاً يف اسللتعما  

ملا دام هوجهلا  –شلرعي بلدون علذر  –حقح. وكذلك ال جيوه للزوجة احلامل ا  رار عللى ا جهلاز 
 يريد استمرار احلمل.

 ورد يف فتاوى اللجاة الدائمة ما أين: -3
 األ ل أن إسقار احلمل يف فتل  مراحلح ال جيوه شرعاً. -1"
ال جيلوه إال للدفع ضلرر متوقلع  –وهلي ملدة األربعلني  – إسقار احلمل يف مدة الللور األو   -2

اها من املختصني نيلاً وشلرعاً. أملا إسلقانح يف هلذه امللدة أو حتقي  مصل ة شرعية، تقدر كل حالة بعي
املعيرللللة والتعللللليم، أو مللللن أجللللل خرللللية املرللللقة يف تربيللللة األوالد، أو خوفللللاً مللللن العجللللز عللللن ت،للللالي  

 مستقيلهم، أو اكتفا  مبا لدى الزوجني من األوالد، فنري جائز.
نييللة موثوقللة أن اسللتمراره ال جيللوه إسللقار احلمللل إذا كللان علقللة أو مضللنة حلل  تقللرر جلاللة  -3

خلر على سالمة أمح، رن خيرى عليها ا الل من استمراره، جاه إسقانح بعد استافاد كافة الوسائل 
 لتاليف تلك األخلار.

بعد الللور الثاللث، وبعلد إكملا  أربعلة أشلهر لل ملل، ال حيلل إسلقانح حل  يقلرر  لع ملن   -4
 

 (.2/16) 144قرارات وتو يات شمع الفقح ا سالمي الدويل، قرار رقم ( 1)
. ا فصاح البن 9/308. فتح الياري البن حجر: 4/143أ للياجي: . املاتقى شرح املون2/334بدائع الصاائع لل،اساين: (  2)

 .2/141هيرية: 
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يف بللللن أملللح يسللليب موهتلللا، وذللللك يعلللد اسلللتافاد كافلللة  األنيلللا  املتخصصلللني املوثلللوقني أن بقلللا  اجلالللني
الوسائل  بقاذ حياتح. وإمنا رخ  ا قلدام عللى إسلقانح هبلذه الرلرور؛ دفعلاً ألع لم الضلررين، وجليلاً 

 .(1)  "نيتاملصل لع مى 

 
 (.17576الفتوى رقم )( 1)
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 احلكم الشرعي يف األسئلة األربعة 
ن اجلملاع ملن واجياهتلا جيوه للزوج إجيار هوجتح على اجلملاع، حل  للو كابلت غلري راغيلة؛ أل  -1

الرللرعية، إال إذا وجللد لللديها عللذر شللرعي. وعلللى الللزوج أن يتلللل  معهللا ويللداعيها حلل  يثللري غريزهتللا؛ 
 ألبح لن يرعر بلذة اجلماع إذا كابت كارهة.

جيب على املرأة االستجابة ملا يلليح هوجها من نرق االستمتاع هبلا، إال إذا كابلت املمارسلة   -2
 ابت تضرُّ هبا، أو أيب  ماها الليع والذوق السليم.أو كحمرمة شرعاً، 

 ال جيللللللللوه إكللللللللراه الزوجللللللللة علللللللللى أن حتمللللللللل إذا مل ت،للللللللن مسللللللللتعدة لللللللللح بفسللللللللياً أو بللللللللدبياً.  -3
 وال جيوه  ا ا  رار على أن حتمل إذا كان هوجها غري راغب يف ذلك لسيب مؤقت.

 رار علللللللللللى ا جهللللللللللاز ا  لللللللللل – يف األايم األوىل –إذا محلللللللللللت املللللللللللرأة فللللللللللال جيللللللللللوه  للللللللللا  -4
عللى  –يف هلذه احلاللة  –مع ممابعة هوجها يف ذلك، إال لعذر شرعي. وكذلك ال جيلوه لللزوج إجيارهلا 

 ا جهاز؛ ألن هذا ح  مرهل بياهما، ال جيوه ألحدمها أن يافرد ابستعمالح.

 وهللا أعلم.
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 املصادر واملراجع 
 هل.1408الدوحة:  –ا  اع، ابن املاذر، دار الثقافة  -1
 بريوت. –أح،ام القرون، الراهي اجلصاص، دار الف،ر  -2

 هل.1358مصر:  –إحيا  علوم الدين، النزايل، مصلفى احلليب   -3

 أسهل املدارل، ال،رااوي، نيعة عيسى الياي احلليب. -4

 الرايز. –ا فصاح عن معاين الص اح، ابن هيرية، املؤسسة السعيدية  -5

 هل.1409 بريوت: –األم، ا مام الرافعي، دار الف،ر  -6

 هل.1376ا بصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، دار إحيا  الهاث العري:  -7

 بريوت. – ب العريبدائع الصاائع، ال،اساين، دار ال،تا -8

 بريوت. –تييني احلقائ  شرح كاز الدقائ ، الزيلعي، دار املعرفة  -9

 هل.1427اجلامع ألح،ام القرون، القرنيب، بريوت:  -10

 بريوت. –وقي على الررح ال،يري للدردير، دار الف،ر حاشية الدس -11

 مصر. –( مصلفى الياي احلليب 2) حاشية ابن عابدين، ر -12

 هل.1414بريوت:  –احلاوي ال،يري، املاوردي، دار ال،تب العلمية  -13

 حقوق ا بسان يف القرون والساة، حممد الصاحل. -14

 .1994الذخرية، القرايف، دار النرب ا سالمي:  -15

 اليني، الاووي، نيعة امل،تب ا سالمي.روضة الل -16

م،تيلة املالار ا سلالمية:  –هاد املعاد يف هدي خري العياد، ابن قيم اجلوهية، مؤسسة الرسلالة  -17
 هل.1399

 املدياة املاورة. –سان الهمذي، حتقي : عيدالرمحن حممد عثمان، امل،تية السلفية  -18
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 هل.1356ا اد:  –ابية، حيدر وابد السان ال،ربى، الييهقي، شلس دائرة املعارف العثم -19

 هل.1403(: 1) سان ابن ماجح، حتقي : حممد األع مي، ر -20

 هل.1317مصر:  –شرح اخلرشي على فتصر خليل، األمريية  -21

 هل.1407الرايز:  –  يح سان ابن ماجح، األلياين، م،تب الهبية العري  -22

 هل.1411بريوت:  –  يح مسلم، دار ابن حزم  -23

 – لل يح اليخللاري، ابللن حجللر، حتقيلل  وتعليلل : عيللدالقادر شلليية احلمللد فللتح اليللاري شللرح  -24
 هل.1421الرايز: 

 الفروع، ابن مفلح، عامل ال،تب. -25

 –(، األمابللللة العامللللة ل وقللللاف 19-2قللللرارات شمللللع الفقللللح ا سللللالمي الللللدويل، الللللدورات ) -26
 هل.1432الرارقة: 

 –ثمللان  عللة، دار القلللم قواعللد األح،للام، عللز الللدين بللن عيدالسللالم، حتقيلل : بزيللح محللاد وع -27
 هل.1421دمر :  

 هل.1398(: 1) ال،ايف يف فقح أهل املدياة، القرنيب، حتقي : حممد حيدر املوريتاين، ر -28

 دمر . –ال،ايف البن قدامة، حتقي : ههري شاويط، امل،تب ا سالمي، بريوت  -29

 كراف القااع عن ا قااع، اليهون، ر. دار عامل ال،تب. -30

 هل.1398بريوت:  –دار املعرفة امليسور، السرخسي،  -31

 هل.1365القاهرة:  –املساد لةمام أمحد، حتقي : أمحد شاكر، دار املعارف  -32

 هل.1409بريوت:  –مساد اليزار، مؤسسة علوم القرون  -33

 هل.1413املنب، ابن قدامة، حتقي : عيدهللا الهكي، وعيدالفتاح احللو، دار هجر:  -34
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 بريوت. –ر الف،ر منب ا تاج، اخلليب الرربيب، دا -35

 (.2القاهرة، ر) –املاتقى شرح املونأ، الياجي، دار ال،تاب ا سالمي  -36

 هل.1412املقا د عاد ا مام الرانيب، أمحد الريسوين، الرايز: ب رية  -37

 هل.1428جدة:  –هناية املللب يف دراية املذهب، إمام احلرمني اجلويب، دار املاهاج  -38

 هل.1357القاهرة:  –العثمابية  بيل األونار، الروكاين، املليعة -39

 م.1972بريوت:  –يسألوبك يف الدين واحلياة، أمحد الرراب ي، دار الرائد العري  -40
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