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 في جواز خلع القاضي للزوجةرسالة 
 ببعض المْهـِر عند حدوث الشقاق بين الزوجين

 
 

مننف صل نن  بننف زيننإىل حضرض األ  اننرم ىلألح ىل اننرا ىلأل حننأل ىل ننش ىل إبرنني ىلألمنن  ىل حننل  ابننرىل لأل 
 عحنننبأل ه نننإىله  ه  نننره زبنننأ منننف زنننباىله  ه   نننإه األ ىل  نننرىل  منننب  ل ىله (1)بنننف منننبل با بنننف  برنننر

 .ىل ستقلأل آم   مالٌا زبلاأل ه محة ىله هبركبعل  همغفرعل هطلش ربوىلعل
ٍ  ه زبصلنة   زسنأ ىلهُ رُح نض  ىلَمنالاس هىل سنب    ه  -صإح إ ىله ىل ني    ا نل ا    نو  -هحنف  خبن

ننننرُ  صلنننننل    ورننننب  عننننن   لاأل  رُثيتسإننننب ه ار ننننبكأل زبنننننأ ىل ننننإرف  هكتنننننبُباأل ىل اننننرل هرننننن   همننننر  ب منننننب  كس
هىلمتفسننب كأل زننف مسننتإإ ب ا  ا إننب  صلننيىل  ننو ىل وىللننش بنن  طبيننة ىل حبننأل  ه  ورننب  ىل ت ننبه  رف  

 :هزربام  زبأ   ك مب عحبأل  هىلحلقُّ ضب  ة ىل ؤمف  ص قول هببه ىل توصلق
َعُثوْا َحَكمًا مِّْن َأْهِلِه َوِإْن ِخْفُتْم شِ ﴿: مستإإ  ا   ك قول ىله عحبأل  َقاَق بـَْيِنِهَما فَابـْ

  صإ ىل مل رُف ْإ ( ي ىلحلإرقة هطب ْقلب عطبلقة  : ) ثببت  بف  قلس     هقسنو ُل  ﴾َوَحَكمًا مِّْن َأْهِلَها
ىلحلساس با  بحيء  ه  َبس ىل ضهُج ىل تطبلقس  لبزس  بحبكأل  ىل تفررُق بلإل ب  ألا  ىل ار س ىل ال قس مف 

 .حقبق  زظأُل مف ىل ار   ىل ال ق  مف ىلَرالء  ه ىلَزنسب   ه  ختفبك  قوىلل ىل حب بء ا   كىل 
هجينوز ىلُُبنُ  زإنإ ىلألة  نة ىلأل بحنة  هىلِ لنو   : )ه قإ قبل ا ىل  تلنب ىل   حنل  ىل منالا ىلبنف عل لنة

ٍ ) -األ  ا قنبل  -(  منف ىلأللإني ه زبنأ مننبل  ها محن  ىلُُبن   منف ىلأللإنني ىل حفنُو منف ىل ق نب  ه ن
رنالت  ىل  ىل ين   صإ  نل رسان سُف  ُان ط م نف ىل طنرصنسْ   منب    مف ىلأللإي ك ب  كنره ىل فقلنبء ا ىل غنب ا َه

بنك   ه ىل و رنة   كبحلنبك أل ا ىل حنقبق  هكنيىل  نو : م ف زإإ ه  هىل ت حقلقُ 
ُ
   نل رُ نيُّ ن نف رُ نيُّ طالقُنل بب 

ٍ ب مف ىل وىلض   ىل يت ميب ُك ىلحلبك أُل ىل ُفرقسةصحبسل ىلحلبكأُل ا ىلَرالء   ه ىل ح نإ    .ىل تلأ( ة  ه ىلَزسب   ه  

                                                
 برر آل  ىل إ قبضي ىل رربض مث  هىلا  ىل إهىلمر    نإ عالمنيم ىل حنل  صل ن  مل ىلِبل  ابرىل لأل بف مبل با بف  و ىل حل  ىل حب (1)

 :  ىل ظر ا عرمجتل ن1731 عوا  محل ىله زبا 
 .111   1جزب بء جنإ  الل متة قرها  -1   
 .22-22   1 هضة ىل إبظررف ج -2   
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ننر ا  : ا ىل  ننب س س ىل رلنُ  ىلمر عسنُل رنب س  مر ننب ا للنب) :"ىل إ  ىل يللنة"هقنبل ىل حنوكبيف ا  ُ س نُ  ا لنل  ُ    عرل 
ني بن س ىل نضهل  زبنأ ىل ر لحسة   هجيوُز بب قبل   هىل اثٍ  مب مْل جيبه ْز مب رب   ا للب مْإُل  ه  بُ  إ  مف ىل رتىلض 

 .ىل تلأ( ىلُُب     ْه ا ضىلا  ىلحلبكأل  م  ىل حقبق  بلإنسُل ب ه و صسس ٌ 
 

ا ا  مسنننْف  سظسنننرس األ  سقنننبةق  ىل ُحُقنننوا  ه مقبرنننإ  ب اهاس   فبظ لنننب رُحنننإُّ ": )ىلهلسنننْإ   "هقنننبل ىلبنننف ىل قننني   
 نإ ىل نولل  ألرنحبأ   محنإس  هُ نوس ىل تلنبُ  ىلُُب  صسخب  ب     فظ  كبا  َّت  ربُفظس ىل طالق  ه نيىل  

إب  .ىل تلأ(  لخ 
 

 -  :                  "صتي ىل يب    رت رنحلي ىل يخنب  "هقبل ىلحلبصُظ ىلبُف  س سر  ىل حسقاليف ا
ٍُ بنننبُُب   زإنننإ ىل انننره م  هقو ننننل عحنننبأل: زبنننأ قو  ننننل َوِإْن ِخْفـــُتْم ِشـــَقاَق ﴿ :بنننبأ ىل حنننقبق  ه ننن  رحننن

  . ىلآلرة ﴾بـَْيِنِهَما
 
َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق ﴿: مج  ىل حب بء زبأ  ا  ىل خبطش بقو نل عحبأل: قبل ىلبف بطبل)

ىلحلساس با   ه ا  ىلحلاس س  راوُا   ُإمهب  ﴾ِإن يُرِيَدا ِإْصَلحاً ﴿:  ىلحلا بُا  ه ا  ىل رىلاس بقو  نل﴾بـَْيِنِهَما
لة  ىل ر م  ا    اْ  لة  ىل رل   هىلآل ر مف ل    رولإس مف   ب ل ب مف ر ُبُي  صل وُز  ا راواس  مف ل 

مف ىلأللب ش  ن  ف ر ُبُي  ي ك  ه هن ب ا ىل ىل تبفب مل رإُفْي قوهُلُ ب هاا ىلعسفقب  فسيس ا ىلِ    بلإل ب 
رسإُفُي بغٍ : مف  ٍ عوكي   هىل تبفوىل صل ب ا ىل ىلعفقب زبأ ىل فرقة  صقبل مب ٌك هىلألهزىلزيُّ هامحبقُ 

حيتبلبا األ ىلَْ ا  ص م ب مب ٌك همف :  اْ ا  م ف ىل ضهل    هقبل ىل اوصلوا هىل حبصحيُّ ه محإُ عوكل   ه 
سْوألس  صإا  ىلحلبك أل رُطسب ُق زبلل  ب  صاي كس  يىل  ه راب  صب  ب كبا ىل خبطسُش 

عببحسنل ص حلسُقوُه بب ح إ   هىل 
ببوغس ىل غبرة مف ىلِ    ه ىل تفررق ا للأل  هلرى  بي كس ىلحُلا با  ه ا  ىلَ مبل ا للأل  ال  زبأ  ا  

 .   ىل تلأ( ىل يبقوا زبأ ىلألر    ه و  ا  ىل طالقس ب لسإ  ىل ضهج  صإا    اس ا   ك  ها   طب قس زبلل ىلحلبكأل
 
 
 
 

هزهلت ل ىل نيكو سرف   سبسحإب نب مإنل " صالا  "ىل إضىلُع ب   صي ولنننش    نننك   ننننب   سننن س ىل حنننقبُق هطننننبل 
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 ْلر   هطب قإب ب زبلل عطبلقنة   نيىل ُ اُ إنب ا   نك  صنإا كنباس رنوىلبب  ص نف ىله  ه   لنو منف بيحض  ىل
ىله ىلَثببنة  هاا كنبا  طن   ص ن   ه منف ىل حننلطبا صن  لو منف ىله ىل غفنرم   هىله  زبنأل هىلحل ننإ ه  أ 

 .ىل حب  
 نوىلا هىلأل نرىلا هىلِ بزننة   نيىل منب  نضا منن  ابنالغ ىل سنالا ىلألمننٍ هىل حلنبل هزينإىله بنف  برننر هىلَ

 هم ف  إرإب ىلألمٍ هزيإىله هىلَ وىلا هىلِ بزة رسب  وا  هىل سالا زبلاأل ه محة ىله ه بركبعل   
 هـ6716سنة /آخر جمادى/6: ُحرِّر

 قاضي رنية                                                                              
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