


القاهىن للجميع 

نىن واحد من  طيدحي لثيرا ما ًصعب علينا اجخاذ قساز هام في حياجنا، ٍو

أهم أطباب صعىبت اجخاذ القساز هى عدم معسفخنا بالقاهىن الري ًنظم 

. حياجنا

طنقدم لك طيدحى أهم الدظاؤالث التى حظأل عنها النظاء في حال الصواج 

. وفي حال اطخحالت العؼسة والسغبت في انهاء عقد الصواج

هى ٌعني اًه جىاش عند املأذون وهى فيه جىاش غير لده ؟ : ض 

 يعني املأذون بينخب ”السطمي“الجىاش عىد املأذون هى الجىاش املعترف بيه :  ج

والشم قبل ما ... وسخت للصوج ووسخت للصوجت.. النخاب ويؼلع قظيمت الجىاش

.. ويبعذ لها الؼهىد يخألدوا مً مىافقتها.. ينخب يخألد مً مىافقت العسوطت

وده ملا جبقى العسوطت بنس  إهما لى ماهذ .. ويؼىفها هاجىمل مين في لخابت النخاب

لمان الشم يهىن فيه مهس منخىب في .. طبق ليها الجىاش ممنً ججىش هفظها

. والباقي يبقى مؤخس صداقها.. جصء مىه جاخده العسوطت مقدم.. القظيمت

والظذ فيه مؽ .. أما الجىاش اللي مؽ بيبقى عىد مأذون فده اطمه جىاش عسفي

يعني بخظيع  قىقها إللي هيه املهس واملؤخس والىفقت، وفي .. بيبقى ليها أأ  قىو 

. الغالب بدخبهدى قىأ لمان 

 



ظيب هى ًنفع البنذ جخجىش امتى ؟ : ض

 طىت بالخمام 18ما يىفعؽ املأذون ينخب لخاب البيذ إال إذا ماهذ جمذ : ج

ومايجىشوهاغ  وهي .. وده اللي عمله القاهىن عؼان  مايت البيذ.. والنماى

ولمان عؼان ما .. لظه مؽ عازفت يعني ايه جىاش وال ػيل مظئىليت وفخح بيذ

. وجقدز حؼخغل وقذ ماجحب..هحسمهاغ مً الخعليم عؼان حعسف جسبي والدها

اهذ قىلتي ان بيبقى فيه مهس ٌعني اًه ؟ : ض

وممنً .. املهس ده الفلىض اللي بيدفعها العسيع هديت للعسوطت عىد الجىاش: ج

.. أأ  اجت.. أزض.. يعني مثال أأ  اجت جاهيت لهديت شأ ػقت.. ما جبقاغ فلىض

وممنً يىدفع املهس اللي بدخفقىا .. لنً اللي الىاض واخده عليه دلىقتي الفلىض

وممنً جصء مىه مقدم والباقي .. يعني عىد لخابت النخاب.. عليه مله مقدم

. شأ اللي بيحصل في اغلب الجىاشاث دلىقتي.. مؤخس

ظب واملإخس ده الظذ جاخده امتى؟ : ض 

أو لى هي زفعذ قظيت .. بخاخد الظذ املؤخس لى جىشها ػلقها مً هفظه لده: ج

أما لى جىشها .. ػالو عؼان جىشها بيبهدلها ولظبتها وده اطمه الؼالو للظسز 

لى فيه وزر بخاخده ألاوى قبل ما يخىشع .. يهىن املؤخس ده ديً.. ال قدز هللا ماث

. إهما لى جىشها ماث قبل الدخلت جاخد هصف املهس بع.. الىزر

 



وهى ًنفع أػسط على جىشي ػسوط في القظيمت ؟ : ض

أيىه يىفع إن الصوجين يخفقىا على بعع الؼسوغ وجخحؽ في قظيمت : ج

أو  قها .. أو مىافقتها قبل جىاشه مً وا دة جاهيت.. شأ ػغل الصوجت.. الجىاش

أو إنها جنمل .. (وده اللي بيظمىه العصمت في ايديها)إنها جخؼلق هفظها مىه 

.  أو أأ ػسوغ يخفقىا عليها.. حعليمها

؟ أمال الجىاش العسفي الظذ بيبقى من حقها اًه : ض

إال إنها مؽ .. زغم اهه ممنً يبقى ػسعي أ ياها.. الظذ في الجىاش العسفي:  ج

أو إزباث .. بع ممنً إنها جسفع دعىي ازباث ػالو.. بيبقى ليها  قىو خالص

لنً أها عايصة أقىلو إن في .. ولى جه والد جخقيد الاػفاى باطم ابىهم.. شواج

.. او الساجل بياخدها منها.. اوقاث لخير بخظيع وزقت الجىاش العسفي مً الظذ

وده معىاه انها بدخبهدى التر خاصت لى ولدث و بذ جقيد ابنها هاجدخل بقى في 

.  قظيت وظب وطىين مً البهدلت

ظيب اها باطمع ان حد ظلق مساجه وبعدًن زاح زدها من غير ما هي : ض

حعسف هى ده ًنفع ؟ 

الظذ ملا جخؼلق بيبقى ليها فترة عدة إللي هيه في الؼسع مدة جالث : ج

وفي املدة ديه هي بدبقى .. وعمىما الىاض بخحظبها جالث ػهىز ..  يظاث

يعني يقدز يسجعها جاوي في أأ وقذ قبل فترة العدة .. لظه على ذمت جىشها

فعؼان يسجعها الشم جىافق وبعقد عليها .. اهما لى خلصذ عدتها. ما جخلص



يعني ملا جبقى الؼلقت الاولى أو .. بع ده في  الت الؼالو السجعي.. مً جديد

عؼان .. أما لى ػلقها الؼلقت الخالخت فميىفعؽ خالص جسجعله.. الخاهيت

يعني ػلقها قبل ما يمىث .. لده لى ماث الصوج ومساجه لظه في فترة العدة

.  بخىزر فيه هصيبها شأ ما الؼسع قاى..  اهما عدتها ما خلصدؽ

أمال امتى بقى جىشي لى ظلقني ما ًقدزغ ًسجعني غير ملا اوافق ؟ : ض

.. لى جىشك ػلقو وعدث فترة العدة ما يقدزغ يجعو إآل ملا جىافقي: ج

أما الؼلقت .. لنً ده في الؼلقت الىلى والخاهيت.. وطاعتها يخعمل عقد جديد

وال قدز هللا .. ما يىفعؽ خالص يسجعو إال لى اججىشث غيره.. الثالثت

ولمان الشم مىافقخو على السجىع لجىشك لى اهذ ػازػت في .. اػلقذ مىه

.. عؼان جسجعيله.. القظيمت ان مً  قو جؼلقي هفظو وػلقذ هفظو

أو .. لمان لى بسيتي جىشك عؼان يؼلقو.. ومؽ بع لده.. الشم جىافقي

في مل الحاالث .. أو  تى زفعتي قظيت خلع.. زفعذ قظيت ػالو ولظبخيها

. ديه الشم جىافقي عؼان جسجعيله 

وئًه الفسق بين قضيت الخلع والعالق؟ : ض

.. الفسو ان الؼالو على الابساء بيبقى عىد املأذون .. الخلع شأ الؼالو على الابساء

أما الخلع فهى ػالو على الابساء لنً .. ومابترجعيؽ املهس للصوج.. وباالجفاو

.. وفي الحالت دأ  بترجعي لجىشك مقدم املهس اللي اهذ خدجيه.. بحنم محنمت

ومؽ مؼلىب مىو جقىلي ليه وال .. وبخؼلبي الؼالو عؼان مازهت العيؼت معاه

وده معىاه لمان يبقى مؽ مً  قو .. جثبتي اطباب لسهو لعيؼخو معاه



والشم جاخدأ بالو ان في .. وال مؤخس صداو.. وال مخعت.. جؼالبي بىفقت عدة

وده لمان بيدثبذ في ..  عؼان جصلح بيننمجخدخلالخلع املحنمت الشم 

ومسجين .. وهي بخحاول جصلح بيننم مسة واحدة لى ما عندلىغ اوالد.. الىزق

وبدنهي املحنمت محاوالث الصلح دًه في خالل طخين ًىم .. لى فيه اوالد

.  بنخيره

بع الشم ًبقى عندك طبب لعلب .. أما الخعليق فهىه باملحنمت بسده

 . ولمان الشم املحنمت جقخنع بيه.. وجثبتي ده ادام املحنمت.. العالق

وفي الخلع اها بدناشل عن العفؽ  ؟ : ض

عفؼو اللي منخىب في القايمت مالىغ دعىه بالخلع ده يعخبر لده شيه :  ج

والقايمت دأ .. يعني الساجل يا يس علو عفؼو يا يخحبع.. شأ وصل ألاماهت

فيها مل مقخيياث الصوجت .. بينخبها أهل العسوطت عىد لخب النخاب

.  والعفؽ

واها لى مؽ عاًصة اجناشل عن حاجت وعاًصة اظلق للضسز اقدز اعمل :  ض

ده امتى؟ 

والظسز هىا يعني مثال .. في الحالت ديه الشم جسفعي قظيت ػالو للظسز :  ج

أو طايب البيذ ومؽ قاعد .. إن جىشك دايما بيظسبو وبيهيىو ادام الىاض

ولمان لى زاح اججىش عليو .. أو ما بيصسفؽ عليهي  وعلى البيذ.. فيه

أو اهه صدز عليه  نم نهائي بالحبع زالر ..  وا دة جاهيت وده طببلو طسز 

بع في الحالت ديه ما جقدزيؽ جسفعي القظيت غير بعد ما .. طىين أو ألتر



وػبعا في مل الحاالث ديه الشم اهذ اللي جثبتي .. يعدأ طىت على  بظه

ولمان .. الظسز اللي  صلو واللي مخليهي مؽ مظخحملت العيؼت معاه

. الشم القاض ي يقخىع باألطباب إللي قىلخيها

أو عقلي مؽ .. لمان جقدزأ جؼلبي الؼالو لى جىشك مصاب بعيب بدوى

وفي الحاالث ديه ازباث .. أو عايص شمً ػىيل في العالج.. هايؼفى مىه

.  الاصابت أو املسض بيبقى مً خالى الدماجسة واملظدؼفياث

جىشي ملصم ًىفسي ػقت؟ .. وهى اها لى اظلقذ: ض

لنً لى فيه .. ػليقو مؽ ملصوم يجيبلو ػقت جقعدأ فيها بعد الؼالو: ج

واهذ باعخبازك  اطىت الػفالو .. هى ملصم يجيب ػقت للحظاهت.. أػفاى

.  مً  قو اهذ واػفالو جقعدوا لى دلم في ػقت الحظاهت

ظيب وطن الحضاهت ده لحد امتى؟ : ض

لنً لمان ملا الىالد ..  طىت للىالد والبىاث15طً الحظاهت دلىقتي بقى : ج

القاض ي بيخيرهم يسو ىا يقعدوا مع أبىهم وآل ..  طىت15يىصلىا لل

 21لحد ما البيذ جخجىش والىلد يبلغ طً السػد اللي هى .. يفظلىا مع امهم

وخليو عازفت ان لى القاض ي خلى العياى معاك بعد طً الحظاهت .. طىت

. بيبقى مؽ مً  قو جاخدأ اجس الحظاهت اللي هى جصء مً الىفقت 

 وجحسم ألام مً الحظاهت إن ماهذ مسيظت ال قدز هللا  مسض ما يخلهاغ 

وجسجب على ذلك ئهمالها في أو إذا اججىشث بعد الؼالو .. قادزة جسعى والدها



ولى ػافذ ان الام ما بقدؽ .. واللي بيقدز ده املحنمت.. زعاًت والدها

بخدنقل الحضاهت ألمها ئذا .. أو قصسث في زعاًتهم.. قادزة جسعى والدها

وبعد لده جيجي الخاالث الاول وبعدًن .. ماهذ مىجىدة أو أم ألاب

 .. العماث

ًنفع أخد هفقت من ظليقي بعد ما اظلقذ منه؟ : ض

يعني بقيخىا .. ال ػبعا اهذ بعد الؼالو ما بقخيؽ ليو عالقت بيه:  ج

اهما  قىقو لى مان الؼالو .. فهى يصسف عليو ليه.. اغساب عً بعع

. فليهي هفقت العدة وهفقت املخعت ومؤخس الصداو.. مؽ خلع وال على الابساء

ئًه هفقت العدة وهفقت املخعت دي؟ : ض

هفقت العدة دأ هيه الىفقت إللي بيدفعها الصوج ملؼلقخه خالى فترة :  ج

.. ودأ مً  ق الصوجت ػىى فترة العدة.. وده لى هىه إللي مؼلقها.. العدة

أما هفقت املخعت فدأ بخحنم بيها املحنمت للصوجت إذا مان ػالقها مؽ 

وإللي بيحددها القاض ي .. ودأ بخهىن مً طيخين لخمظت.. بالخلع وال باإلبساء

.   ظب دخل الصوج

ولى املحنمت حنمخلي بالخلع ده ٌعخبر جناشل عن هفقت الىالد؟ : ض

ولمان العالج ومصازيف .. ال  ػبعا هفقت الىالد ومصازيفهم على ابىهم: ج

اللي املحنمت بخحؼه في اعخبازها وهي .. املدازض وده على قد مقدزة الاب

.  بخحنم بالىفقت



وهىه جىشي ًقدز  ًعلبني في بيذ العاعت غصب عني؟ : ض

واهذ مً  قو .. اللي يقدز يعمله اهه يبعخلو  اجت اطمها اهراز ػاعت: ج

 يىم مً 30جسفعي قظيت في املحنمت اطمها اعتراض على الؼاعت في خالى 

املحنمت في هره  وجحنم.. وده بيبقى في محنمت الاطسة.. اطخالمو الاهراز

.. الدعىي ئما بقبىل اعتراض الصوجت أو بسفضه

 وفي حالت السفض ًحق للصوج ئذا ما اطخمسث الصوجت في زفضها العىدة 

ملظنن الصوجيت أن ًقيم دعىي جدًدة أمام محنمت ألاطسة باعخبازها 

وفي حالت صدوز حنم لصالحه في هره الدعىي حظقغ حقىق .. هاػصا

.. الصوجت املاليت

وممنن ًخقبل ظعن الصوجت في حالت ئن الصوج مؽ مىفس لها طنن 

مثال شي ئللي .. حتى لى ماهذ زاضيت بالظنن ده في أول حياتهم.. مناطب 

. بدخجىش مع أم جىشها

نفق على الصوجت  وفي الحالت دي بيبقى على الصوج ًىفس طنن شوجيت ٍو

. حتى وهيه في بيذ أهلها

ولى الصوجت ما قدمدؽ الاعتراض خالل املددة املحددة ٌظقغ عنها 

 هفقت الصوجيت 

 



 

 


