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 اجلوهىريت اجلسائريت الدميقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العايل والبحث العلوي

 .-1-جاهعت احلاج خلضر باتنت 

 كليـــت العلـــىم  اإلسالهيــــت.

 قسن الشريعت

 لطلبـــت السنـــت الثانيت شريعت هطبىعت بيداغىجيت هىجهت

 

 هقياش فقه األسرة 

 

 ـــىد هيهـــىبيهيلـ  هـــن إعـــداد األستـــاذ:

 
 السنة الجامعية:
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 بسم ا الرضبن الرحيم
 ،وحصبه أ مجعني ،رشف املرسلني، محمد املبعوث رمحة للعاملني، وعىل أ هلأ  والسالم عىل  ،امحلد هلل رب العاملني، والصالة ِمذِح:

 لهم ا ىل يوم ادلين، والعاقبة للمتقني، وال عدوان ا ال عىل الظاملني.وسكل سبي  ،واقتفى أ ثرمه ،والتابعني، ومن اتبع هدامه
ككلفو أف يبلغهم آخر رساالتو  ،كبعد: فقد أرسل ا عز كجل رسولو ؿبمدا عليو الصالة كالسالـ إٔب خلقو  

لسالـ األمانة خَت كرضي ؽبم اإلسالـ دينا، كقد أدل عليو الصالة كا ،كأًب عليهم هبا نعمتو ،كمل ؽبم هبا دينهمأاليت 
فضل تبليغ، كقد ضبل الراية من بعده أصحابو، كمن بعدىم تابعوىم، كاستمر األمر بالعلماء أكبلغ الرسالة  ،األداء

 كأحكامها. ،كعلومها ،كتفانيا كامال ُب دراسة الشريعة ،ٔب اليـو إخالصا تاماإالعاملُت ُب ىذه األمة على تلك اغباؿ 
أف نشأت العلـو اليت  كأحكامها ،كاإلحاطة بفركعها ،البالغ بدراسة الشريعة اإلسالميةككاف من نتيجة االىتماـ 

ر من فأك جانب من جوانبها، ككل علم من ىذه العلـو اختص فيو ن ،اىتم كل منها بدراسة فرع من فركع الشريعة
ل لقد نشأت ُب إطار دراسة كل كالدارسُت عرب التاريخ اإلسالمي، ب ،كسبحض لو عدد غَت قليل من الباحثُت ،العلماء

 كالدراسة. ،علم من ىذه العلـو صبلة من اؼبدارس اليت كاف لكل كاحدة منهجها اػباص ُب العرض
كلقد كاف من نتيجة ىذه الدراسات الًتاث الفقهي الضخم، الذم خلفو علماء اؼبسلمُت عرب قركف طويلة من    

 من اؼبذاىب اإلسالمية كىو مذىب اإلماـ مالك بن أن  رضي التأليف، كمن ىذا الًتاث العظيم يربز مذىب كبَت
 ا عنو.
اؼبقرر كىو على ىذا اؼبذىب،  فإننا سنتناكؿ مقياس فقو األسرةكنظرا النتشار ىذا اؼبذىب ُب قطرنا اعبزائرم الكبَت    

 .سادسخالؿ السداسي ال
ة كأدقها؛ ؼبا لو من عالقة حبياة ككاقع اإلنساف كال ىبفى على كل مسلم أف علم الفقو من أىم العلـو اإلسالمي   

فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ، كقولو تعأب: )على تعلمو فيو من اغبث كاغبضكرد ؼبا ك التشريعي كالعملي؛ 
 [.122(]التوبة:ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

 ".اللهم فقهو في الدين، وعلمو التأويللعبد ا بن عباس ؼبا كلد فقاؿ:"  كقد دعا النيب صلى ا عليو كسلم
 ٔغأي اهلل ذؼاىل اٌرٛف١ك يف اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ
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 ادلثسث ا٤ٚي: زم١مح اٌفمٗ
 اٌفشع ا٤ٚي: ذؼش٠ف اٌفمٗ

 سيناء:  الفهم الدقيق للشيء، قاؿ موسى عليو السالـ ُب دعائو لربو عندما كلفو بالرسالة عند طورٌغح:  .أ 
 [؛ أم يفهموه.27/28]طو:عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم اشرح صدري واحلل 

قالوا يشعيب ما نفقو كثيرا مما  كعندما دعا شعيب عليو السالـ قومو إٔب عبادة ا قالوا لو:   
 [.91]ىود:تقول
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في فلوال نفر من  :صلى ا عليو كسلمكقاؿ ا تعأب ـباطبا أمة ؿبمد    

 [.122]التوبة:الدين
 .1"اللهم فقهو الدين، كعلمو التأكيللعبد ا بن عباس عند كالدتو فقاؿ:"  صلى ا عليو كسلمكدعا النيب    

األصل ُب إطالؽ لفظ الفقو عند العرب عمـو كل كالـ؛ فكل من علم علما فهو فقيو، لكن اطـالزا:  .ب 
الـ غلب اسم الفقو على:" علم الدين، لسيادتو، كشرفو، كفصلو على أنواع العلم، كما غلب النجم بعد ؾبيء اإلس
 .2على الثريا"

ككلمة الفقو كانت تًتدد كثَتا على ألسنة الناس ُب عصر الصحابة، كمن بعدىم، كىي دالة على أصحاب الفهم    
 .ا عليو كسلم الدقيق ُب كتاب ا، كسنة رسوؿ ا صلى

 .3"استنباط األحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيليةٍب صار الفقو ُب اصطالح اؼبتأخرين خاصا بػ:"    
 فالفقو ىو: العلم باألحكاـ الشرعية اؼبأخوذة من الشرع، دكف العقل، كالعرؼ.   
 كمثاؿ اغبكم الشرعي: حكم الشرع على بطالف تصرفات اجملنوف اؼبالية.   

األحكاـ اؼبتعلقة باؼبسائل العملية الناذبة عن أفعاؿ الناس ُب عباداهتم، كمعامالهتم، ا٤زىاَ اٌؼ١ٍّح: ٚادلمظٛد ت
 قها ىو القلوب، كلي  األبداف.كىبرج هبذا اعبن  األحكاـ االعتقادية؛ فإف متعل  

تعد من علم الفقو : أف األحكاـ الشرعية ال ادلىرغثح ِٓ أدٌرٙا اٌرفظ١ٍ١ح ٚادلمظٛد تا٤زىاَ اٌششػ١ح   
 ، كالفقيو ىو الذم يسند كل حكم من أحكاـ الشرع إٔب دليلواعبزئية إال إذا كانت مستندة إٔب األدلة الشرعية

 .التفصيلي
 الوضعية فإف مصدرىا ىو العقل، كالواقع. كىبرج هبذا األحكاـ   

                                                                                 
، 1/66، كاغبديث ُب صحيح البخارم كتاب الوضوء، باب كضع اؼباء عند اػبالء:5/6تاريخ الفقو اإلسالمي لعمر سليماف األشقر:  1

 ، كبلفظ:" اللهم فقهو ُب الدين".143برقم:
 2/1119لساف العرب:  2
 1/5اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لسيف الدين اآلمدم:  3
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حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ٔب:: آحاد األدلة من الكتاب، كالسنة؛ كقولو تعاوالمقصود باألدلة التفصيلية
مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها :" صلى ا عليو كسلم [، كقولو3]اؼبائدة:الخنزير
 .1"التسليم
 كىبرج هبذا اعبن  األدلة اإلصبالية، كىي ؿبل نظر علماء أصوؿ الفقو، حيث يبحثوف ُب ىذه األدلة:   

اع، كالقياس؛ كمن ذلك قوؽبم:" األمر يفيد الوجوب، ما ٓب يصرفو صارؼ إٔب الندب"، ك:" الكتاب، كالسنة، كاإلصب
النهي يفيد التحرًن، ما ٓب يصرفو صارؼ إٔب الكراىة"، كغَت ىذا من القواعد الكلية اليت موضعها كتب أصوؿ 

 .2الفقو
 اٌفشع اٌثأٟ: ألغاَ ِٛػٛػاخ اٌفمٗ اإلعالِٟ

كأىم موضوعات قسم العبادات ىي: الطهارة، كالصالة، كالصياـ، كاالعتكاؼ،  أٚال: ِثازث لغُ اٌؼثاداخ:
 كاعبنائز، كاغبج، كالعمرة، كاؼبساجد، كأحكامها، كاأليباف كالنذكر، كاعبهاد، كاألطعمة كاألشربة، كالصيد كالذبائح.

فالة، كاؽببة، كالوصية، الزكاج، كالطالؽ، كاغبضانة، كأحكامها، كاللقيط، كالكثا١ٔا: ِثازث لغُ ادلؼاِالخ: 
 .كىو اؼبعركؼ باألحواؿ الشخصيةكالفرائض، 

كالبيوع، كالقرض، كالرىن، كاؼبساقاة، كاؼبزارعة، كاإلجارة، كاغبوالة، كالشفعة، كالوكالة، كالعارية، كالعارية، كالوديعة،    
، كالقضاء،   .تكىو اؼبعركؼ بفقو اؼبعامالكالغصب، كاعبعالة، كالشركات، كاغبٍىٍجري

 .  كىو اؼبعركؼ بالفقو اعبنائيكاغبدكد، كاعبنايات، 
شركط اغباكم، كضوابط اغبكم ىي اعبانب الذم اىتم بتنظيم العالقة بُت طرؽ تنظيم السياسة العامة للدكلة: كك  

،  .ىو ما يسمى بالسياسة الشرعيةك  اغباكم، كاكـو
 اٌفشق تني اٌؼثاداخ ٚادلؼاِالخ ثاٌثا:
 : ا٤ٚي
 اؼبقصود من العبادات: التقرب إٔب ا عز كجل، كابتغاء ثواب اآلخرة.ػ ف      
 ػ كاؼبقصود من اؼبعامالت: ربقيق مصاّب الناس الدنيوية.      

جاءت هبا النصوص كىو ما يسمى اصطالحا بالتعبد، ، اؼبعٌت األصل ُب العبادات أهنا غَت معقولة: اٌثأٟٚ
ا فبا كرد بو النص، أك عرؼ هى لً لى عً ا كى هى مً كى ا عز كجل، ككل ما نعرفو من حً آمرة أك ناىية، ال يعلم حقيقتها إال 

 باالستنباط، كال عالقة لو بالقياس كال غَته.

                                                                                 
ا اغبٍىدً  1 يثي أىصىحُّ كاغبديث أخرجو الًتمذم كأبو داكد ُب كتاب الطهارة، كابن ماجة ُب كتاب الطهارة، كسننها. قىاؿى أىبو ًعيسىى الًتمذم:" ىىذى

 ا اٍلبىاًب كىأىٍحسىني". شىٍيءو ًُب ىىذى 
 7/8/11/12/13انظر ُب ىذا: تاريخ الفقو اإلسالمي لعمر سليماف األشقر:  2
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، كإف أدركها فعلى كجو اإلصباؿ كمعانيها ُب الغالب امقاصدى على التعبد، يعجز العقل عن إدراؾكأهنا مقصورة 
 ال على كجو التفصيل.

يدرؾ العقل كثَتا من كىو ما يسمى اصطالحا بتعليل األحكاـ، ألصل فيها أهنا معقولة اؼبعٌت، كأما العادات فا  
أسرارىا، كالذم يبُت لنا ذلك أسلوب التشريع فيها، فهو ٓب يعمد إٔب التفاصيل، بل جاء باألصوؿ الكلية، كالقواعد 

ليو، الستنباط األحكاـ الشرعية للناس، مهما العامة، ٍب أكثر من التعليل، ليكوف ذلك عونا للفقهاء ُب االعتماد ع
 تغَتت البيئات كاألزمنة.

صلى ا عليو كسلم كالرسوؿ  ،كأما العبادات فهي على كل العك  من ذلك، فقد جاء هبا القرآف ؾبملة   
 بينها أكمل بياف.

ن نية التقرب هبا إٔب يالحظ ُب العبادات أف التكليف هبا من ا عز كجل، كلذا فال بد للمكلف م: اٌثاٌثٚ
ا عز كجل أثناء أدائها، حىت تقع صحيحة، أما ُب اؼبعامالت فال تشًتط النية فيها مطلقا، لتقع صحيحة، إال أف 

 فاعلها يؤجر عليها على حسب نيتو، كاإلنفاؽ على العياؿ، كالفقراء األقارب، كغَت ذلك.
 عشج ٌغح ٚاطـالزا:ذؼش٠ف ا٤اٌفشع اٌثاٌث: 

سرة _ بالضم بادم أف "األسرة كربديدىا ُب "اللغة" فقد ذكر الفَتكز أأما تفسَت األ: في اللغة -1
 . 1الرىط األدنوف" :_الدرع اغبصينة، كمن الرجل

 سرة عشَتة الرجل كأىل بيتو ألنو يتقول هبم". ثَت: "األكقاؿ ابن األ   
 مل أرحامو كاقاربو الذين يتقول هبم.سرة ُب اللغة غَت ـبتص بأبناء الرجل كأىل بيتو كامبا يشفمفهـو األ

 رحاـ، كهبذا اؼبعٌت الشموٕب قد سن لكل كاأل ،بناءكاأل ،سرة تشمل الزكجُتاأل يف االطـالذ:ٚ

 فرد ذباه أسرتو حقوقا كمسؤكليات أدبية كاقتصادية جعلو مسؤكال عن رعايتها كالقياـ هبا. -2

 .رر من وزارة التعليم العالي والبحث العلميىذه المادة العلمية مدارىا على البرنامج المق: ِالزظح
. 
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 حمرٜٛ ادلادج:

 ٚأزىاَ اخلـثح ،طذ اٌضٚاجااحملٛس ا٤ٚي: ِم
 ٚزىّٗ ،ِماطذ اٌضٚاج -1

 ا٢ثاس(.ٚاحلىّح  ،ادلششٚػ١ح ،ٚأزىاِٙا) اٌرؼش٠ف ،اخلـثح -2

 احملٛس اٌثأٟ: أزىاَ اٌضٚاج
 ِفَٙٛ اٌضٚاج -1

 ششٚؽ اٌضٚاج -2

 أسواْ اٌضٚاج -3
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 احملٛس ا٤ٚي: ِماطذ اٌضٚاج، ٚأزىاَ اخلـثح

 ادلثسث ا٤ٚي: ِماطذ اٌضٚاج

 ادلثسث اٌثأٟ: اخلـثح، ٚأزىاِٙا
 اخلـثح ؼش٠فادلـٍة ا٤ٚي: ذ

 زىُ اخلـثحادلـٍة اٌثأٟ: 
 ادلـٍة اٌثاٌث: زىّح ِششٚػ١ح اخلِـثح

  ، ٚزاالذٙااخلـثح ػٍٝ اخلـثحادلـٍة اٌشاتغ: زىُ 
  اخلـثح ػٍٝ اخلـثح٤ٚي: زىُ اٌفشع ا

  اخلـثح ػٍٝ اخلـثحف١ٙا حتشَ ٌفشع اٌثأٟ: احلاالخ اٌرٟ ا
 ششٚؽ إٌظش ٌٍّخـٛتحادلـٍة اخلاِظ: 

  ٌٍّخـٛتحاٌفشع ا٤ٚي: ٔظش اخلاؿة 
  ٔظش ادلخـٛتح إىل اخلاؿةاٌفشع اٌثأٟ: 

 ادلـٍة اٌغادط: ا٢ثاس ادلرتذثح ػٍٝ اخلـثح
 ادلرتذثح ػٍٝ اٌؼذٚي ػٓ اخلِـثح ادلـٍة اٌغاتغ: ا٢ثاس

ـثح
ُ
 ادلـٍة اٌثآِ: ط١غح اخل
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 ادلثسث ا٤ٚي: ِماطذ اٌضٚاج
 شرع اإلسالـ الزكاج لغايات كمقاصد عظيمة زبدـ الفرد كاعبماعة، كمن ىذه اؼبقاصد:

؛ اؼبتعة عند الشيعة اعبعفريةالعالقة الزكجية ال تأقيتها، كما ُب نكاح  اؼبقصد من تشريع الزكاج ىو تأبيد .1
 الشرعية. إذ اؼبتعة تزكؿ معها ىذه اؼبقاصد كاؼبعاين ككما تفعل بعض التشريعات اليـو مثل زكاج األصدقاء؛

 .حفظ األنساب .2
 .بقاء النوع اإلنساين .3
ِسُكْم َأْزَواجاً َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنفُ )ربقيق السكن النفسي كالركحي للزكجُت؛ لقولو تعأب:  .4

َنُكْم َمَودًَّة َورَْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ :](لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ   .[21الرـك
 .كالبعد عن اؼبوبقاتباغبالؿ  طهارة البيوت .5
 غض البصر عن ارمات.ربصُت الزكجُت، ك  .6
 .صيانة حقوؽ كل من الزكجُت .7

كال يتحقق ذلك مع كل  ،ستقرار لتحصيل النسلكاال ،من السكن هبل ؼبقاصد ،أف النكاح ال يراد لذاتو: ةكاػبالص
  ؽبن.ىبًتف من ال يصلح قد ألهنن  ؛كالتفويض إليهن ـبل هبذه اؼبقاصد ،زكج

. 
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 ادلثسث اٌثأٟ: اخلـثح، ٚأزىاِٙا
 اخلـثح ؼش٠فادلـٍة ا٤ٚي: ذ

 ثحزىُ اخلـادلـٍة اٌثأٟ: 
 ادلـٍة اٌثاٌث: زىّح ِششٚػ١ح اخلِـثح

  ، ٚزاالذٙااخلـثح ػٍٝ اخلـثحادلـٍة اٌشاتغ: زىُ 
  اخلـثح ػٍٝ اخلـثحاٌفشع ا٤ٚي: زىُ 

  اخلـثح ػٍٝ اخلـثحف١ٙا حتشَ ٌفشع اٌثأٟ: احلاالخ اٌرٟ ا
 ششٚؽ إٌظش ٌٍّخـٛتحادلـٍة اخلاِظ: 

  ٌٍّخـٛتحاٌفشع ا٤ٚي: زىُ ٔظش اخلاؿة 
  ٔظش ادلخـٛتح إىل اخلاؿةع اٌثأٟ: زىُ اٌفش

 ادلـٍة اٌغادط: ا٢ثاس ادلرتذثح ػٍٝ اخلـثح
 ادلـٍة اٌغاتغ: ا٢ثاس ادلرتذثح ػٍٝ اٌؼذٚي ػٓ اخلِـثح

ـثح
ُ
 ادلـٍة اٌثآِ: ط١غح اخل
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 اخلـثح ؼش٠فادلـٍة ا٤ٚي: ذ
 ٙا يف اٌٍغح:ذؼش٠ف .أ

 ة.نكاح اؼبرأ فهي طلب -بكسر اػباء  - ِخْطَبةال
 –بضم اػباء  -خيطٍبىة  ما ييقاؿ على اؼبنرب، ييقاؿ: خىطىبى على اؼبنرب :ىي ػػػ بضم اػباء: ػػػ :الُخْطَبةُ  كأما

 .كخىطىابة
يخاطىبُت، ُب حلية الفقهاء: "كأما اػبيٍطبة فاشتقا جاء   

خاطبة، كال تكوف اؼبخاطبة إال بالكالـ بُت اؼب
ي
قها من اؼب

: إمبا ظبِّيٍت اػبيطبة ألهنم كانوا ال هبعلوهنا إال ُب اػبىٍطب كاألمر العظيم، فلهذا ظبيت  ككذلك ًخٍطبىة النكاح، كقاؿ قـو
 "خيٍطبة

 الٌنكاح  قاؿ اػبرشٌي رضبو ا ُب حاشيتو:" ىي التماس: ذؼش٠ف اخلـثح اطـالزا

 

 .ف ىبطب فالنةفال :أك التزكيج، كااكرة عليو، كمثل أف يقوؿ .ب 

اػبطبة مندكب إليها؛ ألهنا الوسيلة اليت يتم هبا تعرؼ كل من الزكجُت على اآلخر، : زىُ اخلـثحادلـٍة اٌثأٟ: 
د بو االرتباط الدائم مدل كُب نظر اإلسالـ؛ ألنو عقد يقص اليت ؽبا خطر كشأف ُب حياة الناسفإف النكاح من العقود 

اغبياة، كلذلك كاف أكٔب من غَته من العقود بالتحضَت لو كالتمهيد باػبطبة اليت تتيح لكل طرؼ ُب العقد أف يتعرؼ 
على التعرؼ على الطرؼ اآلخر: اػبيلقية، كاػبىلقية، كعلى عاداتو كطبائعو حىت يتم بناء ىذا العقد على أساس متُت 

 .1كاالستقرار من التفاىم، كالثقة،
كأجلها  سالـ يعترب من أعظم العقود خطراؼبا كاف عقد الزكاج ُب اإل ادلـٍة اٌثاٌث: زىّح ِششٚػ١ح اخلِـثح:

َوَلَقْد َكرَّْمَنا شأنا، كأرفعها مكانة؛ ألنو يرد على أعظم ـبلوؽ ُب األرض كىو اإلنساف الذم كرمو ا تعأب بقولو: )
ِفي اْلبَ رّْ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُىْم ِمْن الطَّيَّْباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا  بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُىمْ 

 [.70اإلسراء:(]تَ ْفِضيالً 
كؼبا كاف الشأف ُب ىذا العقد ىو الدكاـ كاالستمرار، فإف ىذا يقتضي أال يقدـ أحد الطرفُت على االرتباط مع   

د أف يعرؼ الكثَت من عادات شريك ف يكوف على بينة من أمره، كالبالزكجية اؼبقدس إال بعد أالطرؼ اآلخر برباط 
حياتو، كطباعو كسلوكو كأخالقو حىت يضمنا حياة كريبة ىادئة ترفرؼ على جنباهتا أعالـ اغبب كالوفاء كالسعادة 

فُت أك ألحدنبا، لذلك كاف تشريع اػبطبة كاالستقرار، كحىت ال يؤدم التسرع ُب االرتباط إٔب أكخم العواقب لكال الطر 
 .2ُب اإلسالـ لتحقيق ىذا اؽبدؼ النبيل كاؼبغزل العظيم

                                                                                 
 2/494مدكنة الفقو اؼبالكي كأدلتو: - 1
عقد الزكاج للدكتور: عبد الفتاح أبو  -اإلسالـ كاألسرة: دراسة مقارنة ُب ضوء اؼبذاىب الفقهية، كقوانُت األحواؿ الشخصية - 2
 100نُت:العي

https://www.alukah.net/sharia/0/1180/social/0/74659/
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 كلذا فقد شرع الشارع اغبكيم عدة مراحل لتثبيت كربقيق ىذا اؽبدؼ النبيل، كمن ىذه اػبطوات:
 من يريد نكاحها كذلك اتفق الفقهاء على مشركعية نظر الرجل الذم يريد النكاح إٔبأٚال: إٌظش إىل ادلخـٛتح: 

 لكثرة النصوص الشرعية اليت ربض على ذلك. 
كلقد حرص الشارع اغبكيم على أف يكوف االختيار سابقا على اػبطبة كمقدما عليها، يؤكد ذلك قولو صلى ا    

  .1(تخيروا لنطفكم) :عليو كسلم
ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغضُّوا ِمْن قاؿ تعأب: ) كحكم النظر إٔب اؼبخطوبة شرع استثناء للضركرة من أصل التحرًن.    

 .كىذا قبل التقدـ إليها ،[30النور: ](أَْبَصارِِىمْ 
إذا خطب أحدكم المرأة فالتخيَت إذف مرحلة سابقة على اػبطبة، يؤكد ىذا أيضا قولو صلى ا عليو كسلم: )   

  .2(فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل
ليكوف إقدامو عن رغبة نفسية أكيدة، كنية صادقة، كميل  كرأل ما يعجبو منها فليفعل إذا عزم على خطبتها :فادهكم

 قليب، كىو قواـ اغبياة الزكجية.
كاغبكمة من مشركعية النظر عند اػبطبة ىو: التعرؼ على الطرؼ اآلخر الذم سيشاركو حياتو ُب ؾبلسو كـبدعو    

ف مشتمال على مالمح من اعبماؿ، كظباحة النف  كاف ذلك أرجى أف تطيب العشرة، كتدـك كيقظتو كمنامو، فإذا كا
َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجاً ) اؼبودة، كربصل السكينة اليت أرادىا ا تعأب ُب قولو عز شأنو:

َنُكْم َمَودَّةً  َها َوَجَعَل بَ ي ْ : ](َورَْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ  .[21الرـك
فضال عن أنو ال سبيل إٔب التعرؼ على اؼبخطوبة صباال كقواما كمعٌت إال بالرؤية؛ ألهنا أبلغ كسائل التبيُت، كالوصف   

متعينة لذلك؛ ألهنا من دكاعي االختيار  ال يغٍت عنها؛ كألف صباؿ الصفات اػبلقية أمور نسبية، فرؤية اػباطبُت كسيلة
كالرغبة كاإلعجاب، فتؤكؿ بذلك إٔب أف تكوف سببا من أسباب دكاـ الوئاـ، كبقاء األلفة اليت عرب عنها اغبديث 

 .3(فإنو أحرى أن يؤدم بينكما: )صلى ا عليو كسلم صراحة بقولو

                                                                                 
كاغبديث بتمامو: عن ىشاـ بن عركة عن أبيو عن عائشة رضي ا عنها قالت: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:"زبَتكا لنطفكم،   1

، الدارقطٍت:  13536، برقم: 7/133كانكحوا األكفاء، كأنكحوا إليهم". كاغبديث أخرجو البيهقي: كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة:
 198، برقم: 3/299كاح:كتاب الن

كاغبديث بتمامو: عن جابر بن عبد ا قاؿ قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:" إذا خطب أحدكم امرأة فإف استطاع أف ينظر منها إٔب  -2
 ا". ما يدعوه إٔب نكاحها فليفعل فخطبت جارية من بٍت سلمة فكنت أزببأ ربت الكرب حىت نظرت منها إٔب ما يدعوين إٔب نكاحه

، ابن أيب شيبة ُب 2082، برقم:2/228كاغبديث أخرجو: أبو داكد: كتاب النكاح، باب ُب الرجل ينظر إٔب اؼبرأة كىو يريد تزكهبها:
، برقم: 2/179، كتاب النكاح، باب من أراد أف يتزكج اؼبرأة ال بأس أف ينظر إليها، اغباكم ُب اؼبستدرؾ على الصحيحُت:4/21مصنفو:
2696 

ث بتمامو: عن اؼبغَتة بن شعبة أنو خطب امرأة من األنصار فقاؿ لو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:" اذىب فانظر إليها فإنو أجدر كاغبدي 3
 أف يؤدـ بينكما".
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الصادقة كاالطمئناف التاـ الذم ال يعًتيو تردد ُب مرحلة  لكن التقدـ للخطبة ينبغي أف يكوف بعد توافر عنصر النية   
 االختيار، حفاظا على حرمات األسر أف تنتهك باستعراض فتياهتا، دكف رغبة أكيدة ُب اػبطبة.

تأكيدا ؼبا كقع ُب  النظر إليها حالة اػبطبة على أف حق النظر اؼبمنوح للخاطب حالة التخيَت ال يسقط حقو ُب   
 ي الرغبة الصادقة ُب التزكج هبا.نفسو من دكاع

كعلى ىذا فاػباطب يتخَت أكال، ٍب يقدـ على اػبطبة بناء على اطمئنانو إٔب سالمة زبَته، لتعرفو حسا كمعٌت عن   
 طريق الرؤية كاغبديث، حىت إذا صادفت خطبتو موافقة صروبة كركونا تاما إليو كانت اػبطبة تامة.

 بُت إبراـ عقد الزكاج.فاػبطبة إذف مرحلة بُت التخَت ك 
بة؛ لئال يتطرؽ أىل الفساد للنظر إٔب النساء كيقولوف كبن خطاب سدا و كقاؿ اؼبالكية بكراىة استغفاؿ اؼبخط  

للذريعة. كلذا فالنظر للنساء لي  مباحا على إطالقو، بل لو شركط كضعها الشارع لتحقيق اؼبقصد الصحيح من 
 .الزكاج

تحب للراغب ُب الزكاج أف يشاكر أىل الفضل كاػبَت كاػبربة، كيطلب منهم أف يسثا١ٔا: ِشاٚسج أً٘ اٌفظً: 
 يدلوه على زكجة صاغبة تعينو على دينو كتسعده ُب دنياه. 

ككذلك يندب للمرأة إذا رغبت ُب الزكاج أف تستشَت من تثق ُب دينو كفضلو، كتطلب منو أف يشَت عليها بالزكج   
من العدة بعد أف طلقها زكجها أتت النيب صلى ا عليو  تٍ ل  اطمة بنت قي  ؼبا حى ؼبا ركم ُب الصحيح عن ف ؛الصاّب

أما أبو جهم كأبا جهم خطباين فقاؿ ؽبا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ) ،كسلم فقالت: إف معاكية بن أيب سفياف
  . 1(فال يضع عصاه عن عاتقو، وأما معاوية فصعلوك ال مال لو، أنكحي أسامة بن زيد

اقتداء  -بعد تأكده التاـ فبا يقوؿ-شَت ُب شيء من ذلك أف يشَت دبا يعرؼ من خَت أك شرتكهبب على من اس   
فاطمة بنت قي ، كال يعد ذلك من الغيبة ارمة؛ ألنو من النصح لدبا قالو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 

الدين النصيحة". قلنا لمن؟ قال:" هلل، كسلم:" للمسلمُت، كالنصيحة للمسلمُت من الدين. قاؿ صلى ا عليو 
  .2"ولرسولو، وألئمة المسلمين، وعامتهم

تنكح المرأة ألربع، كيدؿ ؼبشركعية اؼبشاكرة كالبحث عن الطرؼ اآلخر بالنسبة للرجل قولو صلى ا عليو كسلم:" 
 .3"... فاظفر بذات الدين تربت يداك

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

، الدارقطٍت: كتاب 13266، برقم:7/84كاغبديث أخرجو: البيهقي: كتاب النكاح، باب نظر الرجل إٔب اؼبرأة يريد أف يتزكجها:
  2172، برقم:2/180، الدارمي: كتاب النكاح، باب الرخصة ُب النظر للمرأة عند اػبطبة:31، برقم:3/252النكاح:

 كاغبديث أخرجو: مسلم. 1
 كاغبديث أخرجو: أبو داكد ػ ت األرنؤكط ػ ، كالبيهقي ُب الكربل 2
عىًة. سبل السالـ ج - 3  913رقم: ،3/976كاغبديث ميتػ فىقه عىلىٍيًو مىعى بىًقي ًة الس بػٍ

 كاؼبراد بالدين: الطاعات، كاألعماؿ الصاغبات، كالعفة عن ارمات.
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إذا أتاكم من ترضون دينو وخلقو فزوجوه، إال تفعلوا تكن  عليو كسلم:" قولو صلى ا كيدؿ لو بالنسبة للمرأة   
 .1"فتنة في األرض وفساد كبير

 ، ٚزاالذٙااخلـثح ػٍٝ اخلـثحادلـٍة اٌشاتغ: زىُ 
 ،خطبة اؼبسلم على خطبة أخيو اؼبسلم ؽبا حاالت تكوف فيها ؿبرمة :اخلـثح ػٍٝ اخلـثحاٌفشع ا٤ٚي: زىُ 
ذىب صبهور الفقهاء إٔب أف  الكويتية:جاء ُب اؼبوسوعة الفقهية كما كألىل العلم مذاىب فيها   ،كحاالت تباح فيها

ؼبا ركل عبد ا بن عمر رضي ا تعأب عنهما أف  ؛اػبطبة على اػبطبة حراـ إذا حصل الركوف إٔب اػباطب األكؿ
حتى يترك الخاطب قبلو، أو يأذن لو ال يخطب الرجل على خطبة الرجل  "رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ:

كإفسادا على اػباطب األكؿ، كإيقاعا للعداكة بُت الناس، كحكى  ،كخيانة ،كجفاء ،كألف فيها إيذاء ،2"الخاطب
  النوكم اإلصباع على أف النهي ُب اغبديث للتحرًن.

 أو ،عنو المنهي فساد على كذل يدل ىل :اختلفوافقد . كالسالـ الصالة عليو النيب عن ذلك ُب النهيكلثبوت    
 كقاؿ غَته: ال يفسخ. .يفسخ: داكد فقاؿ يدؿ؟ حالة أم ففي يدؿ كاف كإف يدل؟ ال

اختلف الفقهاء رضبهم ا ُب ذلك على : اخلـثح ػٍٝ اخلـثحف١ٙا حتشَ اٌفشع اٌثأٟ: احلاالخ اٌرٟ 
 مذىبُت:

ككقوع الرضا خبطبة  ،كوف اؼبرأة اؼبخطوبة، أك كليهايشًتط لتحرًن اػبطبة على اػبطبة ر : ادلاٌى١ح ا٤ٚي:ز٘ة ادل
كىذا ما تدؿ عليو ركاية مالك، عن نافع، عن عبد ا  اػباطب األكؿ غَت الفاسق كلو ٓب يقدر صداؽ على اؼبشهور.

 ":  ".َأِخيو اَل َيْخُطُب َأَحدُُكْم َعَلى ِخْطَبةِ بن عمر: أىف  رىسيوؿى ا صىل ى ا عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى

ا نػيرىل     الى ىبىٍطيبي أىحىديكيٍم عىلىى ًخٍطبىًة  -كىا أىٍعلىمي -قىاؿى مىاًلك: "كىتػىٍفًسَتي قػىٍوًؿ رىسيوًؿ ا صىل ى ا عىلىٍيًو كىسىل مى ًفيمى
اؽو  ٍرأىةى فػىتػىرٍكىنى إًلىٍيًو كىيػىت ًفقىاًف عىلىى صىدى  كىقىٍد تػىرىاضىيىا فىًهيى تىٍشًتىًطي عىلىٍيًو لًنػىٍفًسهىا، أىًخيًو، أىٍف ىبىٍطيبى الر جيلي اٍلمى

كىاًحدو مىٍعليوـو
يى أىٍف ىبىٍطيبػىهىا الر جيلي عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو، كىٓبٍى تيعنى ًبذىًلكى ًإذىا خىطىبى الر جيلي اٍلمى  ٍرأىةى فػىلىٍم يػيوىاًفٍقهىا أىٍمريهي كىٓبٍى تػىرٍكىٍن فىًتٍلكى ال يًت هنًي

ا بىابي فىسىادو يىٍدخيلي عىلىى الن اسإًلى   ".ٍيًو أىٍف الى ىبىٍطيبػىهىا أىحىده فػىهىذى

كيدؿ لذلك أيضا حديث فاطمة بنت قي  حُت أخربت أنو خطبها ثالثة، فلم ينكر دخوؿ بعضهم على بعض،  
َلُو  "ده ابن جريج عن نافع عن ابن عمر:كيؤيد ىذا كلو ما زا ُرَك الخاِطُب قب ْ  .3"ؿأو يْأَذَن َلُو الخاِطُب األوّ حتَّى يَ ت ْ

                                                                                 
 أخرجو الًتمذم ُب النكاح - 1
 كاغبديث أخرجو: أبو داكد ػػ ت األرنؤكط ػػ ، كالبيهقي ُب الكربل. 2
 ركاه البخارم. 3
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كٓب يًتؾ كٓب  يشًتط للتحرًن أف يكوف اػباطب األكؿ قد أجيب قالوا: ٚاحلٕاتٍح ،اٌشافؼ١حادلز٘ة اٌثأٟ: 
 .كعلم اػباطب الثاين خبطبة األكؿ كإجابتو كٓب يأذف للخاطب الثاين ،يعرض

  :كزاد الشافعية ُب شركط التحرًن  

 .األكؿ صراحة أف تكوف إجابة اػباطب .أ 
 .أم غَت ؿبرمة ؛خطبتو جائزةأف تكوف ك  .ب 
 كأف يكوف اػباطب الثاين عاؼبا حبرمة اػبطبة على اػبطبة. .ج 

 عقد كعقد أخيو، خطبة على خطب إذا فيما العقد بطالف توجب كال اإلٍب، توجبعند الشافعية  اغبرمة كىذه
 .الزكاج

كىذا  ،كال يشًتط التصريح باإلجابة ،بةطاػبلتحرًن اػبطبة على كقاؿ اغبنابلة: إف إجابة اػباطب األكؿ تعريضا تكفي 
 ككالـ أضبد. ،ظاىر كالـ اػبرقي

 ال ىبلو من حالتُت: إما أف يكوف من الزكج، أك من الزكجةكالنظر  :ششٚؽ إٌظش ٌٍّخـٛتحادلـٍة اخلاِظ: 
 :ٌٍّخـٛتحاٌفشع ا٤ٚي: زىُ ٔظش اخلاؿة 

  كىي: شركطمقيد بمندكب إليو، كىو  
. إٔب اؼبرأة اؼبراد خطبتها بشهوة أال يكوف النظر .أ   كإال حـر

 أم أف يكوف قد عـز على نكاحها. ؛أف يقصد النكاح .ب 

. نو أنو مقبوؿ عندىا حبيث ال تردهأف يغلب على ظ .ج   كإال حـر

 كنبا معا ُب خلوة؛ ألف اؼبخطوبة أجنبية عنو كاػبلوة باألجنبية كجود ؿبـر فال ينظر إليها أك تنظر إليو .د 
ال يخلون رجل  "حراـ؛ لقولو صلى ا عليو كسلم فيما ركاه عنو ابن عباس أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ:

 .1(بامرأة إال مع ذي محرم
َوال يُ ْبِديَن عدـ ذباكز الوجو كالكفُت: قصر فقهاء اؼبالكية النظر إٔب الوجو كالكفُت فقط؛ لقولو تعأب: ) .ه 

َهازِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظهَ   مفسرين ذلك بأنو الوجو كالكفاف، قياسا على كشفهما ُب اغبج. [31النور:](َر ِمن ْ

                                                                                 
1- ، ، 4934، برقم:5/2005كالدخوؿ على اؼبغيبة: كاغبديث أخرجو البخارم: كتاب النكاح، باب ال ىبلوف رجل امرأة إال ذك ؿبـر

 1341، برقم:2/978كمسلم: كتاب اغبج، باب سفر اؼبرأة مع ؿبـر إٔب حج كغَته:
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 . 1"إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها، وكفيهاكلقولو صلى ا عليو كسلم:" 
 الوجو ا، كالنظر إٔبكالضركرة تقدر بقدرى عدـ ؾباكزة النظر للوجو كالكفُت فألف النظر شرع استثناء للضركرة كأما   

سم كتندفع بو الضركرة، إذ الوجو صباع ااسن، كالكفاف يستدؿ هبما على امتالء اعب كالكفُت ربصل بو الكفاية
 أك غَت ذلك. كىزالو، كخصوبة البدف كنعومتو

هتا، كسؤاؿ كأما ما عدا ذلك من اػبصاؿ النفسية كالصفات اؼبعنوية فيمكن الوقوؼ عليها عن طريق من ىبالط أسر    
 الثقات من أقرب الناس إليها، أك العارفُت بشؤكهنا كأحواؽبا.

 أك العمل. ،أك اغبي ،كالرجل يسأؿ عنو اؼبخالطوف لو ُب السكن   
 أف يكوف عاؼبا خبلوىا من ااـر الشرعية كالزكاج بغَته، أك العدة، أك أف تكوف من ؿبارمو. .و 

تنظر ككما هبوز للخاطب أف ينظر إٔب اؼبخطوبة هبوز ؽبا أف  :ؿةٔظش ادلخـٛتح إىل اخلااٌفشع اٌثأٟ: زىُ 
 كاغبكمة من ذلك:  ألف اؼبرأة تطلب من الرجل ما يطلبو منها. ؛إليو

 لتكوف على بينة من أمره.  .أ 

 كألنو يعجبها منو ما يعجبو منها، فاغبكمة مشًتكة.  .ب 

ال سبلك اػبالص منو، إذ لي  الطالؽ  كألهنا إذا تزكجتو دكف أف تراه، كٓب يصادؼ قبوؿ ُب نفسها فإهنا .ج 
 بيدىا، ُب حُت أنو إذا تزكجها دكف أف يراىا كٓب تصادؼ ىول ُب نفسو أمكنو التخلص منها، إذ الطالؽ بيده. 

  ا".أيض ذلك الرجل من تنظر أف كللزكجة:" اؼبالكي لكشناكمل اؼبدارؾ أسهلجاء ُب 
كهو إليها". كنظره ىو إليها تسوية بينهما ُب –ىا إليو للخطبة : "كندب نظر للبهوٌب اغبنبلي جاء ُب كشف القناعك 

 ."حق النظر، لوحدة الغرض، كعُت اغبكمة
  .2كإمبا كرد النص بتخصيص النظر بالرجل؛ ألف الشأف ُب اؼبرأة التسًت   

 ال زبلو أحواؿ اػبطبة من حالتُت اثنتُت:: ادلـٍة اٌغادط: ا٢ثاس ادلرتذثح ػٍٝ اخلـثح
من األمور اؼبتفق عليها عند صبهور الفقهاء أف اػبطبة إذا ٚىل: أْ ال صحظً اٌرتاوٓ تني اخلاؿثني: احلاٌح ا٤

 ال تعترب عقد زكاج.ك  تفضي إليو أف تكوف كعدا بالزكاج سبت فإف أقصى ما
ركط كال يًتتب عليها ما يًتتب على عقد الزكاج من حقوؽ كآثار؛ ألف عقد الزكاج لو صبغة خاصة بو، كلو ش   

 .ٚالؼا ػٍٝ ٚطفٗ ال ٠ؼررب ػمذا ششػ١ا فىً ِا ١ٌظمعلومة، كلذا: 

                                                                                 
 2/315اإلشراؼ على نكت مسائل اػبالؼ للقاضي عبد الوىاب:  1
 2/497/498/499انظر ىذه اؼبعاين كلها ُب اؼبدكنة:   2
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بد من التنبيو إٔب أف الوفاء بالوعد كاجب ديانة كخلقا كمركءة، إال إذا كاف شبة مسوغ قوم يقتضي ىذا على أنو ال   
 ها األقاكيل.   العدكؿ، حفظا للكرامة أف هتدر، كاؼبشاعر أف سب ، كللشبهات أف تثور، كللسمعة أف تناؿ من

حىت إذا ًب ىذا العقد كاف كاقعا على رضا صحيح من الطرفُت؛ ألف الفشل ُب  كمن اؼبصلحة الًتكم ُب الزكاج   
 ػبطورة آثاره. كفسخها خَت من الفشل ُب الزكاج اػبطبة بالعدكؿ عنها

  احلاٌح اٌثا١ٔح: أْ صحظً اٌرتاوٓ تني اخلاؿثني:
 اطبُت الًتاجع عن اػبطبة، لكن بشرط أف ال يقع ُب اغبراـ كاػبطبة على اػبطبة.كُب ىذه اغبالة هبوز ألحد اػب

ذلك أف طبيعة اػبطبة أهنا ؾبرد كعد بالزكاج، فلكل منهما أف يرجع عن ىذا الوعد دبحض اختياره؛ ألنو حر ُب    
قد دفع بالفعل، أك كانت حىت كلو اتفقا على ربديد اؼبهر، بل لو كاف اؼبهر  اختياره، كلي  ألحد جربه على ذلك

    اؼبخطوبة قد قبلت ىدايا اػباطب، فكل ذلك ال ىبرجها عن كوهنا كعدا بالزكاج.
إذا أىدل اػباطب إٔب اؼبخطوبة اليت ركنت إليو : ادلـٍة اٌغاتغ: ا٢ثاس ادلرتذثح ػٍٝ اٌؼذٚي ػٓ اخلِـثح

إليها اؼبهر، فما جرل بو العرؼ من ىذه األشياء، أك أنفق عليها، أك دفع  و إٔب خطبتو كما جرت العادة بذلككأجابت
 .ألن المعروف عرفا كالمشروط شرطاأك اشًتط يقضى بو عند التنازع ؼبن طلبو؛ 

 ٍب فسخت اػبطبة، فال ىبلو ذلك من حالتُت: إذا أىدل اػباطب شيئا زمن اػبطبةف
رأة اؼبخطوبة، يأخذه بعينو إف كاف فللزكج اسًتجاع ما أىداه للم: أْ ٠ىْٛ اٌفغخ ِٓ خٙرٙااحلاٌح ا٤ٚىل: 

موجودا، كإف ىو ضاع أك استهلك فيقضى لو باؼبثلي من اؼبتاع مثلو كاغببوب كالثمار، كُب اؼبقـو قيمتو كالذىب 
 كالثياب كاغبيواف؛ ألنو دفع من أجل ىدؼ ٓب يتحقق فجاز لو اسًتداده.

 يرجع عليها بشيء؛ ألنو اؼبتسبب ُب اإلبطاؿ. كُب ىذه اغبالة ال: أْ ٠ىْٛ اٌفغخ ِٓ خٙرٗ احلاٌح اٌثا١ٔح:
ـثح:

ُ
ٓب يشًتط الفقهاء صيغة معينة للخيطبة، بل يكفي لتحقق اؼبندكب أف تشتمل  ادلـٍة اٌثآِ: ط١غح اخل

الصيغة على ضبد ا تعأب، كالصالة كالسالـ على رسولو األمُت، ٍب يذكر بعدىا ما يقصده من التماس التزكيج، ٍب 
 الزكج الرد خبطبة أخرل ذاكرا بعدىا ما يفيد القبوؿ. يتؤب كٕب 

كقد ركل عن عمر رضي ا عنو أنو  ،ة ػ بالضم ػ بقدر ما أمكنبى طٍ كقد رأل كل من اؼبالكية كالشافعية تقليل اػبي    
 ال تعصفوا علينا الناس، الحمد هلل وصلى اهلل على محمد، إن فالنا يخطب إليكم، "إذا كاف دعي ليزكج قاؿ:

 . 1"فإن أنكحتموه فالحمد هلل، وإن رددتموه فسبحان اهلل
كتدخل  ػ بالكسر ػ إٔب حُت كقت النكاح كالعقد عليو، كذلك خشية الكيد ةً بى طٍ لكن يستحب اإلسرار باػبً    

 اغباسدين كاؼبفسدين إلفساد اػبطبة، كما يفعلو الناس من إشهار اػبطبة ىو ـبالف لسنة اػبطبة ُب النكاح اؼبطلوب
 .2فيها عدـ اإلعالف

                                                                                 
 2/499مدكنة الفقو اؼبالكي:  1
 .2/500نة، اؼبدك  - 2
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 ضارشٞاخلـثح يف لأْٛ ا٤عشج اجل

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05: )أمر رقم 5المادة جاء ذلك في قانون األسرة الجزائري في 
  اػبطبة كعد بالزكاج. .أ 
 هبوز للطرفُت العدكؿ عن اػبطبة. .ب 
 اغبكم لو بالتعويض.إذا ترتب عن العدكؿ عن اػبطبة ضرر مادم أك معنوم ألحد الطرفُت جاز  .ج 
ال يسًتد اػباطب من اؼبخطوبة شيئا فبا أىداىا إف كاف العدكؿ منو، كعليو أف يرد للمخطوبة ما ٓب يستهلك  .د 

 فبا أىدتو لو أك قيمتو.

 كإف كاف العدكؿ من اؼبخطوبة فعليها أف ترد للخاطب ما ٓب يستهلك من ىدايا أك قيمتو.
 لكل من الطرفين العدول عنها.المادة السابقة: الخطبة وعد بالزواج و  .ه 

 إذا ترتب عن العدكؿ ضرر مادم أك معنوم ألحد الطرفُت جاز اغبكم بالتعويض. .1
 ال يسًتد اػباطب شيئا فبا أىداه إف كاف العدكؿ منو.  .2
 ك.كإف كاف العدكؿ من اؼبخطوبة فعليها رد ما ٓب يستهل  .3
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 ـضٚاجاٌاحملٛس اٌثأٟ: أزىاَ 

 ي: ِفَٙٛ اٌضٚاجادلثسث ا٤ٚ
 ذؼش٠ف اٌضٚاجادلـٍة ا٤ٚي: 

 رٗزىّح ِششٚػ١ٚ ،ادلـٍة اٌثأٟ: زىُ اٌضٚاج
 زىُ اٌضٚاجاٌفشع ا٤ٚي: 

 ح اٌضٚاجزىّح ِششٚػ١اٌفشع اٌثأٟ: 
 : ششٚؽ طسح إٌىاذٌثادلـٍة اٌثا

 ِٕذٚتاخ إٌىاذادلـٍة اٌشاتغ: 
 حمشِاخ إٌىاذ ـٍة اخلاِظ:ادل

 ٚتٛاػث االخر١اس اٌضٚاج،اٌثأٟ:اٌرتغ١ة يف ادلثسث

 اٌرتغ١ة يف اٌضٚاجادلـٍة ا٤ٚي: 
 تٛاػث اخر١اس وً ِٓ اٌضٚخني ٣ٌخش ـٍة اٌثأٟ:ادل

 أسواْ ػمذ إٌىاذ، ٚششٚؽ وً سوٓ: ثاٌثادلثسث اٌ

 اٌشوٓ ا٤ٚي: اٌٛيل
 ، ٚزىّٗاٌٛيلادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف 

 اٌٛيلاٌفشع ا٤ٚي: ذؼش٠ف 
 اٌفشع اٌثأٟ: زىُ اٌٛال٠ح

 زىُ اٌؼمذ ِٓ غري ٚيل: ـٍة اٌثأٟادل
 ششٚؽ طسح اٌٛيل: ادلـٍة اٌثاٌث
 أٔٛاع اٌٛال٠ح يف إٌىاذ ادلـٍة اٌشاتغ:
 اٌٛيلألغاَ ظ: ِاادلـٍة اخل

 ظ١غح اٌشوٓ اٌثأٟ: اٌ
  ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اٌظ١غح

 ادلـٍة اٌثأٟ: أٔٛاع اإلجياب ٚاٌمثٛي
 زىُ اٌرأل١د يف اٌؼمذ اٌثاٌث: ادلـٍة
 ثاٌث: احملً )اٌضٚخاْ(اٌ وٓشاٌ

 : اٌششٚؽ ادلشرتوحادلـٍة ا٤ٚي
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 ادلـٍة اٌثأٟ: اٌششٚؽ غري ادلشرتوح تني اٌضٚخني
 اٌفشع ا٤ٚي: ششٚؽ اٌظسح اخلاطح تاٌضٚج
 اٌفشع اٌثأٟ: ششٚؽ اٌظسح اخلاطح تاٌضٚخح

 اٌشوٓ اٌشاتغ: اٌظذاق
 اٌظذاق ذؼش٠ف :ا٤ٚيادلـٍة 

 اٌظذاق زىُ :اٌثأٟـٍة ادل
 ٚلذسٖ اٌظذاق، زذادلـٍة اٌثاٌث: 

 احملشِاخ ِٓ إٌغاء: تغاشادلثسث اٌ

 ا٤ٚي: اٌرسش٠ُ ادلؤتذ دلـٍةا
 اٌفشع ا٤ٚي: ِا ٔغ إٌغة

 اٌشػاع اٌفشع اٌثأٟ: ِأغ
 ؟مبارا ٠ثثد اٌشػاعاٌفشع اٌثأٟ: 

 اٌفشع اٌثاٌث: ِأغ ادلظا٘شج
 اٌفشع اٌشاتغ: ِأغ اٌٍؼاْ

 جاٌؼذ اٌفشع اخلاِظ: ِأغ

 اٌرسش٠ُ غري ادلؤتذ ادلـٍة اٌثأٟ:
 اٌىفش اٌفشع ا٤ٚي: ِأغ

 اٌضٚخ١ح اٌفشع اٌثأٟ: ِأغ
 اٌؼذج اٌفشع اٌثاٌث: ِأغ

 اٌفشع اٌشاتغ: ِأغ االعررباء
 اٌفشع اخلاِظ: ِأغ احلًّ

 ٌٍّـٍك ثالثا اٌرـ١ٍك اٌفشع اٌغادط: ِأغ
 اإلزشاَ اٌفشع اٌغاتغ: ِأغ

 عاٌثآِ: ِأغ ادلش اٌفشع
 اٌثاٌغ ٌٍغري اٌشوْٛ تؼذ ـٛتحِأغ اخلاٌراعغ:  اٌفشع

 اٌؼاشش: ِأغ اجلّغ اٌفشع
 ػٍٝ أستغ اٌض٠ادج اٌفشع احلادٞ ػشش: ِأغ

 شدجاٌفشع اٌثأٟ ػشش: ِأغ اٌ
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   ا٤ٔىسح اٌفاعذجظ: ِاادلثسث اخل
  االػرثاس ا٤ٚي: تإٌظش إىل عثة فغادٖ

 ٌؼمذ اتغثة خًٍ يفعذ افادلـٍة ا٤ٚي: إٌىاذ اٌ
 ادلرفك ػٍٝ فغادٖإٌىاذ  اٌفشع ا٤ٚي:
 ادلخرٍف يف فغادٖإٌىاذ  اٌفشع اٌثأٟ:

 ٌظذاقتغثة اعذ افإٌىاذ اٌ :ثأٟادلـٍة اٌ
 ششٚؽ الرتٔد تٗتغثة عذ افإٌىاذ اٌثاٌث: ادلـٍة اٌ

 ٚاالػرثاس اٌثأٟ: فغاد إٌىاذ تإٌظش إىل ا٢ثاس ادلرتذثح ػٍٝ فغادٖ

 ٠فغخ لثً اٌذخٛي ٠ٚثثد تؼذِٖا ادلـٍة ا٤ٚي:
 اٌثأٟ:ّ ِا ٠فغخ أتذاادلـٍة 

 ٚأزىاِٙا ،ا١ٌٌّٛح: ادلثسث اٌغادط
 ا١ٌٌّٛحِفَٙٛ ادلـٍة ا٤ٚي: 

 ، ِٚٛأؼٙا١ٌٌٍّٛح ادلـٍة اٌثأٟ: زىُ إخاتح اٌذػٛج

 ١ٌٌٍّٛح اٌفشع ا٤ٚي: زىُ إخاتح اٌذػٛج
 ١ٌٌٍّٛح اٌفشع اٌثأٟ: ِٛأغ إخاتح اٌذػٛج

 ٚاٌؼذي تني اٌضٚخاخاتغغادلثسث اٌ
ُ
ُ
َ
غ
َ
 : اٌم

 ادلـٍة ا٤ٚي: زىُ اٌرؼذد
 ادلـٍة اٌثأٟ: زىّح اٌرؼذد

 ِٗازىأٚ ،إٌشٛص: ادلثسث اٌثآِ
 إٌشٛصا٤ٚي: ذؼش٠ف  ادلـٍة
 زىُ إٌاشضاٌثأٟ:  ادلـٍة

 ؟ِىت ٠ٍدأ ٌٍرسى١ُاٌثاٌث:  ادلـٍة
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 ادلثسث ا٤ٚي: ِفَٙٛ اٌضٚاج
َوَزوَّْجَناُىْم ) :: يطلق على معٌت القراف أك االقًتاف كمنو قولو تعأبالزواج في اللغة :اجذؼش٠ف اٌضٚادلـٍة ا٤ٚي: 

ٛسٍ ػنِي
ُ
     أم قرناىم هبن. ؛[54]الدخان:ٍٍ تِس
أم قرنت كل شعبة دبن . [7]التكوير:ُزوَّْجتْ  َوِإَذا الن ُُّفوسُ )كقد كرد ىذا اؼبعٌت ُب آيات كثَتة منها قولو تعأب:   

 .1قيل قرنت بأعماؽبا، ٍب شاع استعماؿ لفظ الزكاج ُب اقًتاف الرجل باؼبرأة على سبيل الدكاـ كاالستمرارشايعت، ك 
فالزواج عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما، ويحدد ما لكل منهما من حقوق وما : كأما شرعا  

 .عليو من واجبات
حىت  كيم ال زبضع ؼبا يشًتطو العاقدافعريف من عمل الشارع اغبكاغبقوؽ كالواجبات كما يستفاد من ىذا الت   

 ىبضع ؽبا الزكجاف عن طيب نف  كرضا حبكم الدياف.
 .يطلق عليو لفظ النكاح، كىو األكثر شيوعا عند الفقهاء ا يطلق على ىذا العقد لفظ الزكاجككم  

  رٗزىّح ِششٚػ١،ٚاٌضٚاج ادلـٍة اٌثأٟ: زىُ
 : اج: زىُ اٌضٚٚيا٤فشع اٌ

 ىبتلف حكم الزكاج باختالؼ أحواؿ الناس كظركؼ حياهتم.

ف يقع فيما هنى ا عنو إف ٓب أعند القدرة على تكاليف الزكاج من صبيع اعبوانب كىبشى واجبا الزكاج يكوف   -1
  يتزكج. كذلك ألف صوف النف  عن اغبراـ كاجب.

     .ن احلشاَ إال تٗ فٙٛ فشعِا ال ٠رٛطً إىل ذش :كاألصل الذم بنيت عليو ىذه األحكاـ أف

ككانت لو رغبة فيو كٓب ىبش على نفسو من  ،كىو األصل، كذلك ؼبن قدر على كاجباتو ابو ندمالزكاج يكوف ك  -2
 يدؿ لذلك: .الوقوع فيما هنى ا عنو

 . [3(]النساء:اِء َمثْ َنى َوُثالَث َورُبَاعَ فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النّْسَ )ؿ تعأب: و ق .أ 

يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن »كعىٍن عىٍبًد الل ًو ٍبًن مىٍسعيودو رضي ا عنو قاؿ: قىاؿى لىنىا رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم: .ب 
فَِإنَُّو َلُو  ؛فَ َعَلْيِو بِالصَّْومِ ْسَتِطْع اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّْج، فَِإنَُّو َأَغضُّ ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن َلْم يَ 

 .2«ِوَجاءٌ 

 .كان يَْأُمُرنا بِاْلَباَءةِ صلى ا عليو كسلم  عىٍن أىنىً  ٍبًن مىاًلكو رضي ا عنو أىف  الن يب  ك  .ج 
ا، كىيػىقيوؿي  .د    .1«َكاثٌِر ِبُكُم اأْلَنِْبَياَء يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ تَ َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد. فِإنّْي مُ  :»كىيػىنػٍهىى عىًن الت بىتًُّل نػىٍهينا شىًديدن

                                                                                 
 242؛ منجد الطالب، ص.  287، ـبتار الصحاح، ص. 3/1886لساف العرب،  1
 910، رقم:3/972متفق عليو. سبل السالـ ج -2
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 كالرجل.  يعطلو عن فعل تطوع، كاؼبرأة ؼبن لي  لو رغبة فيو ككاف قادرا عليو كٓب مباحاالزكاج يكوف ك  -3

 و إف خشي قطعو عن عبادة غَت كاجب.يلغَت راغب ف مكروىاالزكاج يكوف ك  -4

 كيؤديو إٔب ؿبـر كتعطيل فرض أك اإلنفاؽ من حراـ.على من ٓب ىبش على نفسو  حراماالزكاج يكوف ك  -5

 :اٌضٚاج : زىّح ِششٚػ١حٟٔاٌثا فشعاٌ

بقاء النوع اإلنساين، كحفظ األنساب كطهارة البيوت كالبعد عن اؼبوبقات كغض شريع الزكاج حكم عديدة منها: تل 
 البصر عن ارمات.

 :اثنافكىي  :: ششٚؽ طسح إٌىاذٌثادلـٍة اٌثا

 ؛أك ثالثة دراىم شرعية، أك قيمة أحدنبا من العركض، كال يشًتط ذكره ُب حاؿ العقد ،كأقلو ربع دينار :الصداق-1
صباع، كإف كاف البد منو فيكوف شرطا ُب صحتو ػبركجو عن إلو بدليل صحة نكاح التفويض باألنو ال يتوقف علي

 صداؽ اؼبثل بالدخوؿ.بد من ذكره عند الدخوؿ أك تقرر يتو، كإذا ٓب يذكر حاؿ العقد فالماى
 حدنبا الوٕبمرأتُت، كال بشهادة فاسقُت، كال بعدلُت أافال يصح بال شهادة رجل ك  :يوشهادة عدلين غير الول-2

  .2"وشاىدي عدل ي،ال نكاح إال بول ":لقولو صلى ا عليو كسلم

 ِٕذٚتاخ إٌىاذادلـٍة اٌشاتغ: 

 ،" يا جابر تزكجت بكر:قاؿ لوصلى ا عليو كسلم ف النيب ألهنا أقرب غبسن العشرة فعن جابر أ :نكاح البكر -1
 .3تزكجت بكرا تالعبها كتالعبك" :أـ ثيبا؟ قاؿ ثيبا، فقاؿ

لقولو صلى ا عليو كسلم للمغَتة  ؛بعلم منها أك من كليها :النظر لوجو المخطوبة وكفيها خاصة قبل العقد -2
 .أم تدـك بينكما اؼبودة كاأللفة ؛4"يؤم بينكما انظر إليها فإنو أحرى أن:" ةبن شبعو كقد خطب امرأ

، كالنظر يكوف بنفسو أك سدا للذريعة ال ينطلق أىل الفساد ُب النظر للنساء كيقولوف كبن لبطبلئكيكره استغفاؽبا    
رأة فيجوز ام لى ك  كإال منع ما زاد على الوجو كالكفُت ألنو عورة، إال أف يكوف قد كى  ،ككيلو إف ٓب يكن على كجو التلذذ

 ؽبا من حيث أهنا امرأة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 رىكىاهي أىضٍبىدي، كىصىح حىوي اٍبني ًحب افى. 1
ٍرسىاًؿ. سبل السالـ جرىكىاهي أىضٍبىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىصىح حىوي اٍبني اٍلمىًديًٍتِّ، كىالتػٍِّرًمًذمُّ، كىابٍ  2  920،  رقم:3/987ني ًحب افى، كىأيًعل  بًاإٍلً
 ركاه اعبماعة. 3
 .ركاه اعبماعة 4
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ية فيها أمر بالتقول كعلى آمشتمل على  ،كىي كالـ مشجع مبدكء باغبمد كالشهادتُت :ةبَ طْ خِ العند  ةٌ بَ طْ خُ الو  -3
 .[1(]النساء:واتقوا اهلل الذي تساءلون بو واألرحام إن اهلل كان عليهم رقيبا)ذكر اؼبقصود كبو قولو تعأب:" 

 ،لكن البادم ُب األكٔب الزكج فيقوؿ بعد اؼبقدمة اليت مرت: أما بعد فإنا قصدنا االنضماـ إليكمكخطبة عند العقد، )
أما بعد فقد قبلناؾ كرضينا " بعد اؼبقدمة أيضا: كالدخوؿ ُب حرمتكم كما ُب معٌت ذلك، فيقوؿ الوٕب ،صاىرتكممك 

 .كفينا كما ُب معناه أف تكوف منا
أك موكليت فالنة على صداؽ  ،أك ؾبربٌب ،فقد أنكحتك ابنيت :بعد اؼبقدمة: أما بعد فيقوؿ كالبادم عند العقد الوٕب  

كما ُب معٌت  ،كقد قبلت نكاحها ؼبوكلي :كيقوؿ ككيلو ،قد قبلت نكاحها لنفسي :فيقوؿ الزكج بعد اػبطبة .قدره كذا
 ذلك.

صل بني الحالل والحرام الدف ف" :إلبعاد هتمو الزنا لقولو صلى ا عليو كسلم إعالن النكاح بين الناس -4
 .1"والصوت في النكاح

 ت موكلي.نأنكحتك فالنة ب :ترجى بركتو كيقوؿ لفاضل العقدَ  يّْ تفويض الول -5

  :"فعن أيب ىريرة أف النيب صلى ا عليو كسلم ة،كحسن العشر  ،كالسعة ،دعاء لهما بالبركة، والتهنئة الزوجين -6
 .2"اهلل لك، وبارك عليو، وجمع بينكما في خير كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال:" بارك

 ،إال بالشهادة حاؿ العقد ة الزكاجإذ كثَت من األئمة ال يرل صح :خركجا من اػبالؼ اإلشهاد عند العقد  -7
كلكن ال تتقرر صحتو كال  ،كقوعو صحيحا ُب نفسو كإف ٓب ربصل الشهادة حاؿ العقد كالبيعاؼبالكية يركف ك 

 تمتع إال حبصوؽبا قبل البناء.تًتتب شبرتو من حل ال

 كدفع توىم االختالؼ ُب اؼبستقبل. ،ؼبا فيو من اطمئناف النف  :تسمية الصداق عند العقد -8

هبوز قراءة الفاربة عند ىذا نص الفتول: . ك قراءة الفاربة ُب العقد باستحباب يةصر اؼبأفتت داء اإلفتاء ذفش٠غ: 
هبا؛ التفاؽ علماء اؼبسلمُت سلفنا كخلفنا على استحباب قراءهتا ُب  عقد الزكاج، بل كيستحب ذلك تربكنا كتيامننا

كتيسَت األمور كإجابة الدعاء كغَت ذلك من األمور الدنيوية كاألخركية، كعلى ذلك  ،إقباح اؼبقاصد كقضاء اغبوائج
فا تعأب  ايها من اػبصوصية ما لي  ُب غَتىجرل عمل اؼبسلمُت عرب العصور، كدلت النصوص الشرعية على أف ف

ًعا ِمَن اْلَمثَاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ ﴿ يقوؿ: َناَك َسب ْ كالنيب صلى ا عليو كآلو كسلم  ،[87﴾]اغبجر:َوَلَقْد آتَ ي ْ
َها ِعَوضٌ »يقوؿ: ُرَىا ِمن ْ  .3«ُأمُّ اْلُقْرآِن ِعَوٌض ِمْن َغْيرَِىا، َولَْيَس َغي ْ

                                                                                 
 .ركاه اػبمسة إال أبا داكد 1
 .914، رقم: 977/ 3. سبل السالـ جركىاهي أىضٍبىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىصىح حىوي التػٍِّرًمًذمُّ، كىاٍبني خيزىيٍبىةى، كىاٍبني ًحب اف -2
 ركاه الدارقطٍت كاغباكم 3
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فَاِتَحُة »ُرَك ِبَخْيِر ُسورٍَة نَ َزَلْت ِفي اْلُقْرآِن؟ قَاَل: بَ َلى يَا َرُسوَل اهلِل، قَاَل:َجاِبُر، ُأْخبِ ا ي»كُب حديث آخر يقوؿ:   
 .1«ِفَيها ِشَفاٌء ِمْن ُكلّْ َداءٍ »، قال راوي الحديث: وأحسبو قال: «اْلِكَتابِ 

 ارمة: كمن األنكحة :حمشِاخ إٌىاذ ـٍة اخلاِظ:ادل   
 أك طالؽ من غَته. ،عدة كفاةمن سواء : ذجرطش٠ر خـثح اِشأج ِؼ -1

كيعاقباف ككذا شهودنبا إف  ،فإف عقد على معتدة بنوعيها فسخ من غَت طالؽ لإلصباع على فساده، كيلحق بو الولد
 .ألن من تعجل شيئا قبل أوانو عوقب بحرمانو؛ علموا

أك زكجٍت ابنتك مدة كقولو: زكجٍت ابنتك عشر سنُت،   ؛كىو النكاح إٔب أجل كلو غَت معُت: ٔىاذ ادلرؼحٚ -2
 إقاميت ُب ىذا البلد فإذا سافرت فارقتها.

 جل.مبا فسد من ضرب األإك  ،كشهود ،ككٕب ،قاؿ ابن رشد: ىو نكاح بصداؽ

 ألنو ؾبمع على منعو. ؛: أنو يفسخ مطلقا قبل الدخوؿ كبعده كإف كلدت األكالد بال طالؽوحكمو
 كعليها العدة.، الولد كيعاقب الزكجاف، كال وبداف على اؼبذىب، كيلحق بو

حـر عليو أف يتزكج كأف يزكج غَته؛ لقولو أحـر حبج أك عمرة  فمن: ٔىازٗإٚ ،ٔىاذ احملشَ حبح أٚ ػّشجٚ -3
 ".وال ينكح ،ال ينكح المحرم صلى ا عليو كسلم:"

  .سةحىت ينكحها رجل مرتغبا لنفسو نكاح رغبة ال نكاح دللزكجها ثالثا  ةؼبطلقال ربال ف: ٔىاذ احملًٍٚ -4

لعن ث:" كأبو يوسف من اغبنفية بفساد ىذا النكاح؛ غبدي ،كاغبنابلة ،كالشافعية ،اؼبالكية :كقد صرح اعبمهور   
، كألف النكاح بشرط اإلحالؿ ُب معٌت النكاح اؼبؤقت، كشرط التأقيت ُب النكاح "اهلل المحلَّْل والمحلََّل لو

ل واهلل ال أوتى بمحلّْ  "قوؿ عمر رضي ا عنو: ه، كيؤيد2يفسده، كما داـ النكاح فاسدا فال يقع بو التحليل
 .3"ل لو إال رجمتهماومحلَّ 

نَ َهى َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو  :ؿقانافع عن ابن عمر مالك عن  كىو نكاح منهي غبديث: ٔىاذ اٌشغاسٚ -5
 .وسلم َعِن الشّْغَارِ 

                                                                                 
 ركاه البيهقي ُب شعب اإليباف. 1
 ألف التحليل أثر من آثار النكاح الصحيح ال الفاسد. 2
 و.مصنفُب  شيبة أيب ابن، ك صنفُب اؼب الصنعاين الرزاؽ عبد، ك الكربلُب  لبيهقيكاغبديث أخرجو: ا 3
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نَ ُهَما َصَداقٌ َوالشّْغَاُر: َأْن يُ َزوَّْج الرَُّجُل ابْ َنَتُو َعلَ     كىو ثالثة أقساـ: .1ى َأْن يُ َزوَّْجُو اآْلَخُر ابْ َنَتُو، َولَْيَس بَ ي ْ
    .أن يزوج الرجل ابنتو على أن يزوجو األخر ابنتو وليس بينهما صداق :كىو: طش٠ر اٌشغاس .أ 

 ،داؽ اؼبثللو كلدت األكالد، كللمدخوؿ هبا صك بدا بطالؽ قبل الدخوؿ كبعده النكاح الفسخ أكحكم ىذا   
 كال شيء لغَتىا. ،كيدرأ اغبد ،كيلحق بو الولد

زكجٍت ابنتك دبائة مثال على أف أزكجك ابنيت دبائة أك فوقها أك دكهنا  :كىو أف يقوؿ: ٚخٗ اٌشغاس .ب 
 حبيث تتوقف إحدانبا على األخرل

 كال شيء ؽبا، كيثبت بعده باألكثر من اؼبسمى كصداؽ اؼبثل. ،الفسخ قبل الدخوؿ :وحكمو

 ابنتك خبمسُت على أف ٍتزكجػػػ: ك  دكف األخرلصداقها كىو أف يسمى لواحدة : ِشوة ِّٕٙا .ج 
 أزكاجك ابنيت بغَت شيء.

شيء ؽبا، كيثبت بعده باألكثر من  حكم كجو بالشغار يفسخ قبل الدخوؿ كال ىأف اؼبسمى ؽبا تعط :وحكمو   
 ،كال شيء ؽبا ،فسخ نكاحها أبدا بطالؽ قبل البناءي وحكم صروب ىداؽ اؼبثل، كاليت ٓب يسم ؽبا تعطص كأ ،اؼبسمى

 اغبد. عنو كيدرأ  ،كبعده ؽبا صداؽ اؼبثل، كيلحق بو الولد

كمرض السرطاف ُب مراحلو األخَتة، أك اعبلطة إذا تزكج اؼبريض ُب مرضو اؼبخوؼ منو غالبا  ٚادلشع ادلخٛف:  -6
اليت يغلب على الظن إفضاؤىا إٔب اؼبوت فإنو وبـر عليو الدموية ُب اؼبخ، أك الزىايبر، كغَتىا من األمراض اػبطَتة 

 ىذا الزكاج.

 .2فسخجديد، فإف كقع  إدخاؿ كارث :وعلة المنع  

ما أمر الشهود حُت العقد بكتمو سواء عن صباعة أك رجل بل كإف امرأة، أياما  :كاؼبشهور أنو: ٔىاذ اٌغش  -7
.نكاح ، كىو معينة كثالثة أياـ فأكثر ال أقل  ؿبـر

 كيعاقب الزكجاف كالشهود. ،كىو اشتهاره بُت اػباص كالعاـ ،طل بالعرؼيكيفسخ قبل الدخوؿ مطلقا كبعده ما ٓب    

 
. 
 
 

                                                                                 
  925رقم: ،994/ 3متفق عليو. سبل السالـ ج -1
التحرًن غَت اؼبؤبد، الفرع الثامن:  ، اؼبطلب الثاين:اؼببحث اػبام : ارمات من النساءلكالـ عنها ُب: كسيأٌب ا 2

 .اؼبرضالتحرًن بسبب 



 

26 
 

 ادلثسث اٌثأٟ: اٌرتغ١ة يف اٌضٚاج، ٚتٛاػث االخر١اس

 :اٌرتغ١ة يف اٌضٚاجادلـٍة ا٤ٚي: 
 ، كمنها:لقد كردت نصوص كثَتة من الكتاب كالسنة، ُب الًتغيب ُب الزكاج 

َنُكْم : )قاؿ تعأب :أوال: من الكتاب العزيز َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ
:](َمَودًَّة َورَْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ  ضبة اجتمع اػبَت  السكن مع اؼبودة كالر اجتمع فإذا . [21الرـك

 .، كغَتىا من اآلياتكلو
جاء ثالثة إٔب بيوت أزكاج رسوؿ ا صلى ا  :)قاؿحديث أن  ابن مالك رضي ا عنو  :ثانيا من السنة المطهرة

فقالوا: كأين كبن من النيب صلى  فلما أخربكا كأهنم تقالوىا ،عليو كسلم يسألوف عن عبادة النيب صلى ا عليو كسلم
 .عليو كسلم؟ قد غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر ا

 فقاؿ أحدىم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. 

 كقاؿ آخر: أنا أصـو الدىر كال أفطر. 
 .كقاؿ آخر: أنا أعتزؿ النساء فال أتزكج أبدا

وأتقاكم  ،شاكم هللأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل إني ألخفجاء إليهم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فقاؿ: )
 .1(لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ،لو
 تٛاػث اخر١اس وً ِٓ اٌضٚخني ٣ٌخش ـٍة اٌثأٟ:ادل
كما يتولد عنو من آثار ندب الشارع اغبكيم كل طرؼ إٔب  كمستقبلهما الزكجُتألنبية عقد الزكاج ُب حياة  نظرا   

  ، كمنها:ر الطرؼ اآلخر حبيث تتوفر فيو ؾبموعة من اػبصاؿ الكريبةحسن اختيا

 : ٠ذي ٌزٌه:أٚال: االخر١اس ػٍٝ أعاط اٌذ٠ٓ ٚاخلٍك اٌىش٠ُ

 .[43(]النساء:اهللُ  ظَ فِ ا حَ مَ بِ  بِ يْ غَ لْ لِ  اتٌ ظَ افِ حَ  اتٌ تَ انِ قَ  اتُ حَ الِ الصَّ فَ )ؿ ا تعأب: و ق .أ 
 مْ هِ اجِ وَ زْ أَ وَ  مْ هِ ائِ آبَ  نْ مِ  حَ لَ صَ  نْ مَ وَ  مْ هُ ت َّ دعَ ي وَ تِ الَّ  نٍ دْ عَ  اتِ نَّ جَ  مْ هُ لْ خِ دْ أَ ا وَ نَ ب َّ رَ )كقاؿ ُب دعاء اؼبالئكة للمؤمنُت:  .ب 

  .[8(]غافر:مْ هِ اتِ يَّ رّْ ذُ وَ 
:كعن  .ج  َسِبَها، تُ ْنَكُح اْلَمْرَأُة أِلَْرَبٍع: ِلَماِلَها، َوِلحَ »أىيب ىيرىيٍػرىةى رضي ا عنو عىًن الن يبِّ صلى ا عليو كسلم قىاؿى

يِن َترَِبْت َيَداكَ   .2«َوِلَجَماِلَها، َوِلِديِنَها، فَاْظَفْر ِبَذاِت الدّْ

                                                                                 
 911رقم:   3/974متفق عليو. سبل السالـ ج -1
عىًة. سبل السالـ ج - 2  913، رقم:3/976كاغبديث ميتػ فىقه عىلىٍيًو مىعى بىًقي ًة الس بػٍ

 الدين: الطاعات، كاألعماؿ الصاغبات، كالعفة عن ارمات.كاؼبراد ب
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 ،إذا خطب إليكم من ترضون دينو وخلقو فزوجوه "عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:ك  .د 
 .1"إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض

اغبرص التاـ كاؼبواضبة على أك اؼبرأة ىو أداء الصالة فقط، أك الصياـ فقط، بل ىو  كلي  اؼبراد بالصالح ُب الرجل   
اػبصاؿ اغبميدة اؼبكنونة ُب النف ، كما الصالة كالصياـ كغَتنبا إال كىي تشكل ؾبموعة االلتزاـ بالشعائر الدينية 

 قرائن تشَت إٔب ما يتمتع بو ىذا اإلنساف من ىذه اػبصاؿ.
كال تتزكج فاسقا، كيزكجها   ،اؼبوسر ،اعبواد ،اغبسن اػبلق ،الدين :عابدين: "كاؼبرأة زبتار الزكج كجاء ُب حاشية ابن .ق 

 كفؤا".

ألف ىذا  ؛ة، كالزكجة اليت ترزؽ بزكج صاّبفلي  ىناؾ سعادة ُب اغبياة تعدؿ سعادة الزكج الذم رزؽ بزكجة صاغب   
 القناعة، كتزكؿ الغلظة بالعطف كاغبلم...اْب.مصدر من مصادر اػبَت لكليهما، يذىب معو الفقر بالزىد ك 

 ثا١ٔا: االخر١اس ػٍٝ أعاط اإلجناب
ألف الولود يتحقق هبا أىم شبرات الزكاج كىي  ؛رغب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب الزكاج من الودكد كالولود   

 األكالد. 
:  يىٍأميري  "عن أن  بن مالك قاؿ: كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلمف ا، كىيػىقيوؿي بًاٍلبىاءىًة، كىيػىنػٍهىى عىًن الت بىتًُّل نػىٍهينا شىًديدن
 .3«. فِإنّْي ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَنِْبَياَء يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 2تَ َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلودَ »
ة، كإمبا الزكجة إلنشاء أجياؿ فتلك كظيفة حيواني ،كلي  اؼبقصود بالولود كثرة اإلقباب، فليست الزكجة لإلقباب اجملرد   

 .[58األعراؼ:](َواْلبَ َلُد الطَّيُّْب َيْخُرُج نَ َباتُُو بِِإْذِن رَبِّْو َوالَِّذي َخُبَث ال َيْخُرُج ِإالَّ َنِكداً أنضر كأطهر. قاؿ تعأب: )

لك عقوبة ؽبا على كذلك ال ينبغي أف يفهم من اغبث على التزكج بالولود ىو النهي عن التزكج بالعقيم فيكوف ذ   
ف بعض الرجاؿ قد يكوف ُب حاجة إٔب زكجة ال تنجب ألسباب كثَتة قد تكوف منها أنو كأل ؛كضع ال اختيار ؽبا فيو

 ،كال تصلح لو إال من تناسب سنو، أكلو ؾبموعة من األكالد كاإلخوة ،عقيم، أك كبَت ُب السن قد انقطع نسلو
 غَت ذلك من األسباب.ك  ،لى شأهنمكيقـو ع ،ُب حاجة إٔب من يصلحهم وففيكون

 األمر بالتزكج بالولود:  قصدىا الشارع اغبكيم ُب يتكمن اؼبقاصد الشرعية ال
  .تكثَت األمة .أ 

                                                                                 
 .أخرجو الًتمذم ُب النكاح - 1
ة كلودا، أم تنجب األكالد كليست عقيما، كذلك لتحقق الكثرة اليت أرادىا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ؼبباىاة األمم يـو القيامة بكثر  - 2

 أمتو. 
 .912رقم:  ،3/974اف. سبل السالـ جكصححو ابن حب كالنسائيركاه أضبد  -3
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 .كمنها اغبصوؿ على كلد صاّب .ب 
 كأيضا عمارة الدنيا ربقيقا للخالفة ُب األرض.  .ج 

خرل األصفات الالفقهاء بعض  ىذه ىي أىم الصفات اليت تضافرت حوؽبا النصوص الشرعية، لكن أضاؼ بعض   
 من ذلك:ك ، استفيدت من آثار ضعيفة، أك من خالؿ التجارب، أك من تأكؿ بعض النصوص

 
ُ
 ثاٌثا: ت
ْ
 ؼ
ُ
 إٌغة ذ

كينقل األمراض الوراثية، كلقد درست ىذه اغباالت قديبا فأثبتت التجارب أف  ،الزكاج باألقارب ينتج نسال ضعيفا   
زكاج يؤدم إٔب ىذا الالطب اغبديث حيث أشار إٔب أف ىذا كأكد  ،ىبلق نسال ضعيفاالزكاج بُت األقارب غالبا ما 

 ذبمع عيوب مرضية كخلقية ُب النسل.
 كألنو ال يؤمن من الطالؽ فيؤدم مع القرابة إٔب قطيعة الرحم اؼبأمور بصلتها.

لكن  .أم كبيفا ؛(1يخلق ضاويا ال تنكحوا القريبة فإن الولدكاستدلوا أيضا على ذلك بقولو صلى ا عليو كسلم: )
كلكن نقل عن  يصلح أف يكوف دليال. قاؿ ابن الصالح: كٓب أجد ؽبذا اغبديث أصال معتمدا. ىذا اغبديث ال

 الشافعي قولو:"يستحب لو أف ال يتزكج من عشَتتو". 

 يبذلك بتزكج الن لي كً شٍ قاؿ صاحب اؼبغٌت: األكٔب ضبل كالـ الشافعي رضي ا عنو على عشَتتو األقربُت، كال يي    
فاطمة رضي  علي   جً كُّ زى تػى ألنو تزكجها بيانا للجواز، كال بً  ؛صلى ا عليو كسلم زينب رضي ا عنها مع أهنا بنت عمتو
 ا عنهما ألهنا بعيدة ُب اعبملة، إذ ىي بنت ابن عمو.

 تؼاس
ُ
 ا: أال ٠ىْٛ ٌٍضٚخح ِ

َ
 ـ
 
ٍ 

 
 ك

 ا: اٌرماسب يف اٌغِٓغاخ
ذلك دبا نقل عن عمر بن اػبطاب رضي ا عنو حيث أتى رضي ا عنو بامرأة شابة زكجوىا شيخا كبَتا كيتأيد    

يعٍت  ؛2"ولتنكح المرأة لمتها من الرجال ،ولينكح الرجل لمتو من النساء ،يا أيها الناس اتقوا اهللفقتلتو، فقاؿ:"
 شبهها.
رضي ا عنهما فاطمة، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو خطب أبو بكر كعمر كقد خرج النسائي حديث بريدة: )   

 . فزكجها منو ، فخطبها علي  "إنها صغيرة "كسلم:
 كعنوف لو النسائي: باب تزكج اؼبرأة مثلها ُب السن.   
 

                                                                                 
 اعبسم، النحيف كىو الٌضاكٌم، من ىو: فقاؿ كفسره ،"َتضُووا ال اْغربوا" اغبديث ُب جاء: قاؿ قتيبة البن" اغبديث غريب" ُب كقع كقد 1

 الوجيز شرح أحاديث زبريج تلخيص ُب التمييز. القريبة ُب تنكحوا كال الغرباء، ُب أنكحوا: كاؼبراد ضاكو، بولد أتت إذا ة:اؼبرأ أىضوت: يقاؿ
 (2241/ 5):اغببَت التلخيص بػ اؼبشهور

 كاللمة: اؼبثل ُب السن كالًتب. 2
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 ثإِا: اٌرماسب يف ادلغرٜٛ اٌثمايف ٚاالخرّاػٟ
بل تشًتؾ ُب ذلك  ،الزكجة حُت يقدـ على الزكاج ىذه الصفات اؼبتقدمة ال ىبتص دبراعاهتا الزكج كحده ُب اختيار   

الزكجة حُت يؤخذ رأيها فيمن يريد أف يكوف شريك حياهتا، ككذلك كٕب أمرىا إف كانت قاصرا ال تعرؼ حقائق 
كالبعض اآلخر نص على بعض  ة، بعضهم بصفة عامةصفاالصفات اؼبتقدمة، كقد نص بعض الفقهاء على ىذه ال

كل ما طلب في حق المرأة للرجل يطلب في   "ة القليويب على الى حيث قاؿ:الصفات فقد جاء ُب حاشي
 ."عكسو كذلك

فإنهن يحببن ما ؛ وال تكرىوا فتياتكمن ىشاـ بن عركة عن أبيو قاؿ: قاؿ عمر بن اػبطاب رضي ا عنو:)كع  
 . (تحبون
ا فبن يتقدـ ؽبا كال يستأثر الوٕب باألمر  بل أعطى الرسوؿ صلى ا عليو كسلم األـ حق االستشارة ُب زكاج ابنته  

 ىا.بو كلو، كذلك ألف اؼبرأة تعرؼ من أسرار ابنتها ما ٓب يعرؼ أ
ن يتقدـ إليها كانت بكرا أـ ثيبا، كجعل لكل عالمة على ؼبٍب بعد ىذا كلو أعطى اإلسالـ البنت حق الرضا    

كرا أتت النبي صلى اهلل عليو وسلم َفذََكَرْت: َأنَّ أن جارية ب الرضا. فعن عكرمة عن ابن عباس رضي ا عنهما:"
 .1َفَخي ََّرَىا النَِّبيُّ صلى اهلل عليو وسلم ،أَبَاَىا َزوََّجَها َوِىَي َكارَِىةٌ 

أن أباىا زوجها وىي ثيب فكرىت  ":كما أخرج البخارم رضبو ا تعأب بسنده عن خنساء بنت خداـ األنصارية  
 ."اهلل عليو وسلم فرد نكاحها ذلك فأتت رسول اهلل صلى

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
ٍرسىاًؿ. سبل السالـ: ،كىاٍبني مىاجىوٍ  ،كىأىبيو دىاكيدى  ،رىكىاهي أىضٍبىدي  -1  926، رقم:3/995كىأيًعل  بًاإٍلً

 قاؿ اغبافظ ابن حجر ُب الفتح: رجالو ثقات.
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 أسواْ ػمذ إٌىاذ، ٚششٚؽ وً سوٓ: ثاٌثادلثسث اٌ

 اٌشوٓ ا٤ٚي: اٌٛيل

 ، ٚزىّٗاٌٛيلادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف 

 اٌٛيلذؼش٠ف اٌفشع ا٤ٚي: 
نة، أك ذك أك سلط ،أك كفالة ،أك إيصاء ،أك تعصيب ،أبوة :قاؿ: ىو من لو على اؼبرأةفابن عرفة اٌٛال٠ح ػشفٙا 

 إسالـ.
كأهنا من  ،كال خالؼ ُب مذىب مالك رضي ا عنو أف الوالية مشركطة ُب النكاح :اٌفشع اٌثأٟ: زىُ اٌٛال٠ح

  خالفا أليب حنيفة.كأضبد،  كدبذىب مالك قاؿ الشافعي، شركط الصحة ال من شركط التماـ
بقاعدة مراعاة خالف كٕب، عمال  بغَت الزكجُت بُت اؼبالكية اؼبَتاث رضبو ا من القاسم كيرل عبد الرضبن بن

 القائلُت بعدـ كجوب كالية الرجاؿ على النساء إذا زكجت نفسها من كفء. الحنفية
 ا٤دٌح

 أٚال: ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ
 ستدالؿ: أف ىذاككجو اال .[232البقرة: ](َأْزَواَجُهنَّ  يَ ْنِكْحنَ  َأنْ  تَ ْعُضُلوُىنَّ  َفال َأَجَلُهنَّ  فَ بَ َلْغنَ ): تعأب قولو .أ 

 .العضل، كالعضل ىو اؼبنع عن هنوا ؼبا الوالية حق ُب ؽبم يكن ٓب كلو لألكلياء، خطاب

 لألكلياء خطاب أف ىذا ، ككجو االستدالؿ:[221البقرة:](يُ ْؤِمُنوا َحتَّى اْلُمْشرِِكينَ  تُ ْنِكُحوا َوال): تعأب كقولو .ب 
 .أيضا

 ثا١ٔا: ِٓ اٌغٕح إٌث٠ٛح

 إذن بغير نكحت امرأة أيما" :كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ قاؿ: قالت عائشة عن عركة نع الزىرم ركاه ما .أ
 من ولي فالسلطان اشتجروا فإن منها، أصاب بما لها فالمهر بها دخل وإن مرات، ثالث باطل فنكاحها وليها

. 1"لو ولي ال
" كىذا ال نكاح إال بوليقاؿ:"  ككذلك حديث أيب موسى رضي ا عنو كما أف النيب صلى ا عليو كسلم .ب 

 كىو كإف كاف ُب سنده مقاؿ لكنو يتقول دبا قبلو من حديث عائشة رضي ا عنها.  ،أصرح نص ُب ىذا الباب

                                                                                 
، كقاؿ الًتمذم: حديث 921رقم: 988/  3رىجىوي اأٍلىٍربػىعىةي ًإال  الن سىاًئي ، كىصىح حىوي أىبيو عىوىانىةى، كىاٍبني ًحب افى، كىاغبٍىاًكمي. سبل السالـ جأىخٍ   1

 حسن.
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ال تزوج المرأة نفسها فإن الزانية ىي التي تزوج كأيضا حديث أيب ىريرة من قولو صلى ا عليو كسلم:"  .ج 
كافية ُب الداللة   "...فإن الزانيةلنفي أك النهي الواردة ُب اغبديث مع عبارة " ف صيغة اأ . ككجو االستدالؿ:"نفسها

 على ضركرة توٕب الوٕب العقد. 

أف اؼبرأة إذا زكجت نفسها قد تقع ُب مفسدة دكف أف تدرم، كىو كثَت جدا ُب عصرنا : ِٓ ادلؼمٛيثاٌثا: اٌذ١ًٌ 
اكز جأفضى إٔب ارتفاع حاالت الطالؽ إٔب نسب خيالية، فأحيانا تتانُت الغربية، فبا و اغباضر ؼبا التـز بعض الناس الق

 ُب اؼبائة.  60لنسبة أكثر من ا

أىيب بػيٍردىةى ٍبًن أىيب ميوسىى، عىٍن أىبًيًو  ديثكالعقد من غَت كٔب باطل غب: زىُ اٌؼمذ ِٓ غري ٚيلادلـٍة اٌثأٟ: 
: قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم     .1«ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِلي  اَل :»قىاؿى

أَيَُّما اْمَرَأٍة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِن َولِي َّْها، »كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم:  
ِمْن فَ ْرِجَها، فَِإِن اْشَتَجُروا فَالسُّْلطَاُن َوِليُّ َمْن اَل َوِليَّ  فَِنَكاُحَها بَاِطٌل، فَِإْن َدَخَل ِبَها فَ َلَها اْلَمْهُر ِبَما اْسَتَحلَّ 

  .2«.َلوُ 

مراعاة فٌإنو يبضي عثر عليو بعد الدخوؿ كإذا ، قبل البناءإذا عثر عليو : أنو يفسخ النكاح بغير ولي وحكم
 .كإف كاف ال هبوز ابتداء )اغبنفية(للخالؼ

  :ششٚؽ طسح اٌٛيلادلـٍة اٌثاٌث: 

 :كىي ستة كشركط صحة الوٕب

 ينَ رِ افِ كَ لْ لِ  اهللُ  لَ عَ جْ يَ  نْ لَ وَ )ىا لقولو تعأب: و فال يصح أف يتؤب عقد نكاحها كافر كلو أب ،ُب اؼبسلمة اإلسالم -1
كأما الكافرة الكتابية يتزكجها مسلم فيجوز ألبيها الكافر أف يعقد ؽبا عليو  ،[141(]النساء:ياًل بِ سَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ى الْ لَ عَ 

 .[71(]التوبة:ضٍ عْ ب َ  اءُ يَ لِ وْ أَ  مْ هُ ضُ عْ وا ب َ رُ فَ كَ   ينَ الذِ وَ ) تعأب: لقولو
األب اؼبسلم  كقد ظلم نفسو، كأما لو عقد كال نتعرض لفسخو كإف عقد مسلم البنتو الكافرة على كافر ترؾ  

يوجد زكجها قساكستهم،  كاؼبرأة الكتابية يزكجها كليها من أىل دينها، فإف ٓب، لكتابية على مسلم فإنو يفسخ أبدا
فإف ٓب يوجدكا زكجها القاضي اؼبسلم، كأما لو تؤب نكاحها أحد اؼبسلمُت فإنو ال يصح ىذا النكاح، فيجب 

  عقد النكاح مستوفيا شركطو كأركانو. فسخو، كما كجد منو من كلد فإنو ينسب إٔب أبيو للشبهة، كهبدد

                                                                                 
صىح حىوي اٍبني اٍلمىًديًٍتِّ، كىالتػٍِّرًمًذمُّ، كىاٍبني ًحب   - 1 ٍرسىاًؿ.رىكىاهي أىضٍبىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي ى  افى، كىأيًعل  بًاإٍلً
 أىٍخرىجىوي اأٍلىٍربػىعىةي ًإال  الن سىاًئي ، كىصىح حىوي أىبيو عىوىانىةى، كىاٍبني ًحب افى كىاغبٍىاًكمي. - 2
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: قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو أيب ىريرة رضي ا عنو  د ا عنو غبديثفال يصح من أنثى غب :الذكورية -2 قىاؿى
 . 1«اَل تُ َزوُّْج اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة، َواَل تُ َزوُّْج اْلَمْرَأُة نَ ْفَسَها»كسلم:

 .؛ ألنو غَت مكلف فال مسؤكلية لوفال يصح من صيب :البلوغ -3

 . مكلف فال مسؤكلية لو؛ ألنو غَتكسكراف ،كمعتوه ،فال يصح من ؾبنوف :العقل -4

 .، فلو تزكج اـر بطل زكاجو كفسخحبج أك عمرة اإلحراـعدـ  -5

 فال يصح من مكره. عدـ اإلكراه -6

   فهما شرطا كماؿ. أما العدالة كالرشد

 ذٛيل ادلشأج اٌؼمذ ٌٍشخً ١ٔاتح ػٕٗذفش٠غ: 

 إال اؼبعتوه مثالرأة ؼبكا  ط الواليةيستوؼ شرك  كلو ٓب كيصح للزكج أف يوكل عنو ُب عقد النكاح صبيع من تقدـ   
  .ـر حبج أك عمرةكا
 .كال  امرأة أف يوكل من يتؤب عقد نكاحها نيابة عنو إال مثلو ُب استيفاء الشركط اؼبتقدمة ال يصح لوٕبكما -

 أٔٛاع اٌٛال٠ح يف إٌىاذادلـٍة اٌشاتغ: 
 أحق كاف عصبة أقرب كاف فمن بن ُب أمو الثيب؛اال إال بالتعصيب، معتربة الوالية رضبو ا أف مالك كعند   

 اإلخوة بنو ٍب األشقاء، اإلخوة بنو ٍب لألب، األشقاء، ٍب اإلخوة ٍب اآلباء، ٍب سفلوا، كإف أكٔب عنده كاألبناء بالوالية،
 .علوا كإف لألب األجداد ٍب لألب،

بة كالفضل كأخوة كلهم علماء نظر اغباكم فيمن كإف تنازع متساككف ُب الرت ،كتقدًن األفضل عند التساكم ُب الرتبة   
 يقدمو إف كاف حاكم كإال أقرع بينهم.

 أنواع سبعة:رضبو ا، كىي ابن عرفة كىي على ىذا الًتتيب مستخرجة من تعريف 
 .كوالية السيد على إمائو كعبيده  :والية ملك -1
 : كوالية األب على بناتو كأكالده الصغار.والية أبوة -2
 كالعم على بنات أخيو كىكذا. ،كاالبن على أمو ،كوالية األخ على أختو :عصوبةالية و  -3
األب على بناتو يقـو مقامو ُب النكاح ُب اعبملة، كما أف الكافل لليتيم تكوف لو كالية  يفإف كص :وصيةالية و  -4

 تزكهبها عند بعض الفقهاء على ما سيأٌب 

                                                                                 
. ،كىالد ارىقيٍطًٍتُّ ، رىكىاهي اٍبني مىاجىوٍ  - 1 اليوي ثًقىاته  كىرًجى
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ف لو دكر ُب تزكيج اؼبرأة إذا غاب الوٕب أك كاف صغَتا، فإف السلطاف كٕب من ال كٕب ؽبا، كما يكو  :والية سلطان -5
   .أك كاف قد ثبت عضل الوٕب ؼبوليتو ػ كغَت ذلك

العدؿ من اؼبسلمُت قد تكوف لو كالية تزكيج اؼبرأة إذا أسلمت على يديو، أك كانت ال كٕب ؽبا : فوالية عامة -6
 .كلي  بالبلد سلطاف يتؤب مثل ىذا األمر

 األنواع إذ يقتصر معظمهم على كاليات النسب كالوالء كالسلطاف.ىذه اء اختالؼ ُب بعض كعند عدد من العلم 

  :اكنب على صنفُت ةالوالي :اٌٛيلألغاَ ادلـٍة اخلاِظ: 
  العامة، كتشمل ثالثة أنواع:مقدمةه على الوالية ىي كالية النسب، ك  ىيك :اٌٛال٠ح اخلاطحا٤ٚي:
، كال تكوف إال كالية إجبار ُب البكر، كىي إال مع االبن ُب أمو: فاألب مقدـ على غَته ٚال٠ح ا٤تٛج .أ 
 .ألبل

 قدـ:تكترتيب العصبة ُب الوالية كًتتيبهم ُب اإلرث ف: اٌؼظٛتح ٚال٠ح .ب 

 .كابن االبن كإف نزؿ ،: أم االبنجهة البنوة -1
 .كأبو األب كإف عال ،: أم األبجهة األبوة ثم -2
 .كابن كل منهما كإف نزؿ ،كاألخ ألب ،: أم األخ الشقيقثم جهة األخوة -3

 كابن كل منهما كإف نزؿ،كيسمى ىذا تقديبا باعبهة،كالعم ألب ،: أم العم الشقيقثم جهة العمومة  -4

اؿ مالك: كلي  كالوصي وبل ؿبل األب، لكنو ال هبرب البكر إال إذا عُت لو األب ذلك، قٟ: اٌٛط ٚال٠ح .ج 
ألف النيب عليو الصالة كالسالـ أمر  ؛ك كٕب  إال األب كحدهألحدو أف يزكج الطفلة قبل بلوغها من قاض أك كصي  أ

 إذف إال للبالغة. كال ،باستئذاف اليتيمة

كال نكاح لألكلياء مع الوصي  ،كإف كسره الوٕب قاؿ مالك: كللوصي ككصي الوصي أف يزكج البكر البالغ برضاىا
 كنبا أكٔب من األكلياء. ،ككصي الوصي

 فكاف لو نقلها إٔب من شاء بعد كفاتو كوالية اؼباؿ. ،كاف لألب على ابنتو: ألهنا كالية  ابن يون قاؿ 
ؿ و قكاألصل فيها  ىي آخر رتبة ُب كالية النكاح.، ك كأما الوالية العامة فوالية الدين: اٌٛال٠ح اٌؼاِحٚاٌثأٟ: 
كالية تطالب هبا اؼبرأة عند عدـ كالية النسب،  ىي{، ك َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعضٍ ا تعأب:}

.  :ٚذشًّ فيصح النكاح لوجودىا كيفسد لعدمها إذا باشرت العقد بنفسها كٓب تستخلف رجالن
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أك   هافإف السلطاف كٕب من ال كٕب ؽبا، كما يكوف لو دكر ُب تزكيج اؼبرأة إذا غاب كلي :سلطانالوالية  -1
   .كغَت ذلك ،وليتوكاف صغَتا، أك كاف قد ثبت عضل الوٕب ؼب

العدؿ من اؼبسلمُت قد تكوف لو كالية تزكيج اؼبرأة إذا أسلمت على يديو، أك  : فوالية عامة المسلمين -2
 .كانت ال كٕب ؽبا كلي  بالبلد سلطاف يتؤب مثل ىذا األمر

 ذفش٠غ: 

 زىُ إٌىاذ تاٌٛال٠ح اٌؼاِح -1
خاص ؾبرب ؽبا ففيو خالؼ، كالراجح كٕب رغوب فيها مع كجود أما جواز النكاح: ابتداء بالوالية العامة ُب غَت اؼب   
، كمراعاة 1[71:التوبة{]بعض أولياء بعضهم والمؤمنات والمؤمنون}:تعأب لقولو ؛ألنو مذىب اؼبدكنة ؛اعبواز

 .ػبالؼ اغبنفية
إنو يبضي فبعد الدخوؿ عثر عليو فإف  ،اػباص غَت اجملربالوٕب مع كجود  ةللمرغوب فيها بالوالية العام دى قً كإذا عي   

 .كإف كاف ال هبوز ابتداء مراعاة للخالؼ
 بُت اإلجازة كالرد؟  أك ال يتحتم كىبَت الوٕب ،بعد العقد كقبل الدخوؿ فهل يتحتم الفسخ عثر عليوكإف 

بُت  َت الوٕبيكالظاىر عدـ التحتم، كزبىل بطالؽ كىو القياس أك بغَته؟ خالؼ،  ،تحتم الفسخبكعلى القوؿ 
 ازة كالرد.جاإل
 غ١ثح اٌٛيلأزىاَ  -2

كذلك لتنزؿ األسر كالفقد  ؛األقرب فاألقرب دكف اغباكم فإف فقد الوٕب األقرب كموتو أك أسر ينقل اغبق للوٕب   
زكجها ابن رشد االتفاؽ على أنو كذم الغيبة البعيدة ي ىيد الغيبة فإف حياتو معلومة، كحكمنزلة اؼبوت، خبالؼ بع

 .الغيبة دً عٍ بػي بُت الفقد كاألسر كى  أم فرؽف ىو اؼبذىب، كلذلك صوبو بعض اؼبوثقُت قائال: فيكو  اغباكم دكف غَته

كإف غاب اجملرب غيبة قريبة: كعشرين يوما مع أمن الطريق كسلوكها ٓب يزكج اجملرب حاكم أك غَته، ألنو ُب حكم اغباضر 
 إلمكاف إيصاؿ اػبربة إليو بال كبَت مشقة.

دكف  بعيدة كٓب يرج قدكمو عن قرب، كٓب تكن نيتو االستيطاف فاغباكم ىو الذم يزكجها بإذهنا ف غاب اجملرب غيبةأما إ
فإف كاف مرجو القدـك عن قرب  . كإذهنا معوها الفساد أك خيف علي ،إف كانت بالغا غَته من األكلياء على األصح

 .كسفره لتجارة فال يزكجها حاكم كال غَته

                                                                                 

 2/226الشرح الكبَت للشيخ الدردير: 1
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ككبوىا كأرادت التزكج )مسافة القصر( اجملرب غيبة مسافتها من بلد اؼبرأة ثالثة أياـ  األقرب غَت إذ غاب الوٕب أما   
ألنو  ؛ثة كتب لو إما أف وبضر أك يوكل كإال زكج اغباكمفإف اغباكم يزكجها دكف األبعد، فإف كاف على أقل من ثال

 .ألهنا غَت ؾبربة كما تقدـ حككيل الغائب، كلو زكجها األبعد ُب ىذه اغبالة ص

 
 ظ١غحاٌشوٓ اٌثأٟ: اٌ

ا يشتمل عليو من إهباب كقبوؿ دب األلفاظ اليت تصلح لذلك، اؼبراد بصيغة العقد:ك : ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اٌظ١غح
  .كما يشًتط لصحتهما ،لصحتها
 ،وبعت ،وملكت ،نكحتأك  ؛ىي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة عرؼ بعض الفقهاء الصيغة بقولو:"ك    

 ".ية صداقوىبت بتسمو 
  نبا اللفظاف الصادراف من طرُب العقد على الوجو اؼبخصوص. اإلهباب كالقبوؿ:ك    

سواء تقدـ أم منهما أك  ،كأكثر الفقهاء يعتربكف ما صدر من كٕب الزكجة يكوف إهبابا كما صدر من الزكج ىو القبوؿ
 .أللفاظ والمبانيلالمعاني ال للمقاصد و العبرة في العقود ألف  ؛تأخر

 فينعقد كلو ٓب يسم الصداؽ. ،زكجتك إياىا :ابنتك، فيقوؿ الوٕب كاألصل تقدًن القبوؿ من الزكج، كأف يقوؿ: زكجٍت
ع التزكيج هبذين ؛ ألنو كقلفقهاء متفقوف على صحة النكاح إذا كقع بلفظي النكاح كالتزكيج كما اشتق منهماكا   

 يَّ تَ نَ ى اب ْ دَ حْ إِ  كَ حَ كِ نْ أُ  نْ أَ  يدُ رِ أُ ي نّْ إِ السالـ: )القرآف الكرًن على لساف شعيب عليو ُب كما اللفظُت  
 ."زوجتكها بما معك من القرآن ":اغبديث الشريف، كُب [27(]القصص:نِ يْ ات َ ىَ 
 .كالعادة إذا كقع بغَتنبا من األلفاظ صح النكاح بشرط صحة ىذه األلفاظ ُب العرؼ لكن 

 اإلشارة كال الكتابة إال لضركرة كخرس.  يكال تكف ،شاء ال الوعدكاؼباضي إف قامت قرينة على اإلنُب ذلك  كاؼبضارع 
عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رضي ا عنو ف ألنو من العقود الالزمة بال خيار كلو، باؽبزؿ، كالطالؽ. ؛كيلـز النكاح دبجرد الصيغة

: قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم:    .1«ْزُلُهنَّ ِجدّّ: النَّْكاُح، َوالطَّاَلُق، َوالرَّْجَعةُ َثاَلٌث ِجدُّىنَّ ِجدّّ، َوىَ »قىاؿى
 كىو متوفر ُب عقد النكاح أكثر منو ُب غَته لتعدد مراحلو. كما أف اؼبعوؿ عليو ُب العقود ىو الرضا،   
 
 
 
 
 

                                                                                 
 اأٍلىٍربػىعىةي ًإال  الن سىاًئي ، كىصىح حىوي اغبٍىاًكمي. رىكىاهي  1
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 اٌثأٟ: أٔٛاع اإلجياب ٚاٌمثٛي ادلـٍة
 أٚال: اإلجياب اٌظش٠ر

 ثا١ٔا: اإلجياب غري اٌظش٠ر
 َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكمْ  رٌه وٍٗ: ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ: لٌٛٗ ذؼاىل: )ٚا٤طً يف

 [.32]النور:َوِإَماِئُكْم(
 من أبا خص كال استئمارا ذلك ُب يذكر كٓب كالعبيد، األحرار من األيامى بإنكاح تعأب أمر ككجو االستدالؿ: أنو   
 أزكاج ال اللواٌب كمن األحرار من األيامى األكلياء من غَته كال األب ال يستأمر أف اآلية ىذه بظاىر فوجب غَته،
 من السنة فخصصت ،اكاحدن  ؾبيئنا كلو ذلك ُب اآلية جاءت إذ النكاح ُب أمتو كال عبده السيد يستأمر ال كما ؽبن،
 والبكر، وليها من بنفسها أحق األيم: " السالـ عليو النيب بقوؿ األحرار األيامى ُب األكلياء من األب عدا من ذلك

 البكر ابنتو ُب األب كبقي الثيب، ابنتو ُب األب ذلك من اإلصباع كخصص ،1"صماتها وإذنها، نفسها في تستأمر
   استئمار. دكف يزكجها اآلية عمـو على

 ِٚٓ اٌغٕح
  .2"بإذنها إال يتيمةال تنكح ال: "قولو من كالسالـ الصالة عليو عنو ركم كدليلو أيضا: ما

 اليتيمة. خبالؼ األب ذات أف )مفهـو اؼبخالفة(الخطاب بدليل ككجو االستدالؿ: أف اؼبفهـو
َواَل تُ ْنَكُح اْلِبْكُر َحتَّى  ،اَل تُ ْنَكُح اأْلَيُّْم َحتَّى ُتْسَتْأَمرَ  »:كالسالـ الصالة عليو قولو من كدليلو أيضا: ما ثبت

3«َأْن َتْسُكتَ »قَاَل:  ؟وََكْيَف ِإْذنُ َها ،ا َرُسوَل اللَّوِ قَاُلوا: يَ «. ُتْسَتْأَذنَ 
. 

 ".صماتها وإذنها نفسها، في تستأمر والبكر وليها، من بنفسها أحق األيم :"كقولو ُب ركاية أخرل
 .سواء ظهرت لنا أك خفيت ،أف فعل األب وبمل على اؼبصلحة كالسدادكذلك ؼبا تقرر ُب النصوص الشرعية من 

لكن  الصدقة، بلفظ أك البيع، بلفظ أك اؽببة، بلفظ التزكيج، كهبوز أيضا: بلفظ ككذلك النكاح، بلفظ النكاح كينعقد
 الشرعي.  اؼبعٌت بشرط أف يفهم

 .بغصب كال بزنا، تكوف ال كأهنا نكاح، شبهة أك صحيح بنكاح ترفع اإلجبار تكوف اليت كالثيوبة 
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أنثبت:"  ؼبا يستأمرنبا؛ كال النكاح، على ابنتو كالصغَتينك  ابنو كما هبرب األب

 ."عنو اهلل رضي أبيها بكر أبي بإنكاح تسع، بنت بها وبنى سبع، أو ست، بنت عنها اهلل رضي عائشة تزوج

                                                                                 
1
 .الكربل السننُب  لبيهقيػػ، كا األرنؤكط تػػ  داكد وأبكاغبديث أخرجو:  

 أيب سنن ـبتصرُب  ؼبنذرم". أخرجو اعليها جواز فال أبتْ  وإن إذنها، فهو سكتتْ  فإن نفسها، في اليتيمة تْسَتأمرَ كاغبديث بلفظو:"  2
 .الصغَت السننُب  لبيهقي، كااكدد
 922رقم: ،3/990متفق عليو. سبل السالـ ج -3
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صحيحة  ألنها وسائل؛ كغَت ذلك ،كالكتابة ،كاإلشارة ،كالرسالة ،نعقاد النكاح بالوكالةلكن مع مالحظة صحة ا  
 .وصالحة للتعبير عن القصد

قوؿ أـ  ها:عبارة اؼبوكل ُب انعقاد النكاح منكد عدة نصوص شرعية ذبعل عبارة الوكيل ُب النكاح  ك كر  دليل ذلك:ك 
فظاىر اللفظ ؛ "فزوجو ،قم فزوج رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم" بنها عمر بن أيب سلمة:سلمة رضي ا عنها ال
  .عن أمو ألهنا ىي القائلة لو يقتضي أنو كاف ككيال

تزوج  فيشهد ؽبا ما جاء ُب جامع الًتمذم عن أيب رافع مؤب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:" كأما الرسالة:   
 .1"وكنت أنا الرسول فيما بينهما وبنى بها وىو حرام، رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ميمونة وىو حالل،

ء  ذىب صباىَت العلماء إٔب أف التأقيت ُب عقد النكاح مبطل لو، سوا: يف اٌؼمذزىُ اٌرأل١د  اٌثاٌث: ادلـٍة
 تزكجتك إٔب حُت قدـك زيد.ػػػػ: معلوما كاف أك ؾبهوال، ك ا،كاف األجل قصَتا كشهر أك بعيد

ـ، ٍب مدة قصَتة ُب صدر اإلسالكاألصل ُب إبطاؿ ىذا العقد: ما كرد من النهي عن نكاح اؼبتعة الذم أبيح مؤقتا    
: فعن سلمة بن عنو إٔب األبد،  يهن رَخََّص َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َعاَم َأْوطَاٍس اأٍلىٍكوىًع رضي ا عنو قىاؿى

َعةِ  َها ،َثاَلثََة أَيَّامٍ  ،ِفي اْلُمت ْ  .2ثُمَّ نَ َهى َعن ْ
وؿ ا صلى ا عليو كسلم عن كقد ذكر النسائي عدة ركايات عن علي بن أيب طالب رضي ا عنو ُب هني رس

 نكاح اؼبتعة، كغبـو اغبمر األنسية.
 كمقابل رأم اعبمهور ذىب الشيعة اإلمامية إٔب صحة النكاح اؼبؤقت.   
كرأم اعبماىَت أقرب إٔب القواعد الشريعة؛ ألف اؼبقصد من تشريع الزكاج ىو التأبيد، كصيانة حقوؽ كل من    

، كال فرؽ بينو كبُت الزنا إال التسمية، فيسمى الزنا زنا كاؼبتعة تسمى ا ىذه اؼبقاصد كاؼبعاينالزكجُت؛ إذ اؼبتعة تزكؿ معه
 . نكاحا، كباعتبار اغبقيقة فال فرؽ بينهما

 اٌظ١غح يف لأْٛ ا٤عشج

 يكوف الرضا بإهباب من أحد الطرفُت كقبوؿ من الطرؼ اآلخر بكل لفظ يفيد معٌت النكاح شرعا. :10المادة 

 إلهباب كالقبوؿ من العاجز بكل ما يفيد معٌت النكاح لغة أك عرفا كالكتابة كاإلشارة.كيصح ا
 
 
 
 

                                                                                 
 .الكربلُب  لبيهقيػػ، كا األرنؤكط تػػ  داكد وأب، كاغبديث أخرجو: 2/6بداية اجملتهد: 1
 934رقم: ،3/1001ركاه مسلم. سبل السالـ ج -2
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 ثاٌث: احملً )اٌضٚخاْ(اٌ شوٓاٌ
 كنبا ؿبل العقد، كؽبما شركط صحة مشًتكة، كأخرل ـبتلفة.   

 كالشركط اؼبشًتكة بُت الزكجُت ىي:اٌششٚؽ ادلشرتوح: ادلـٍة ا٤ٚي: 
 بد من ذبديده، كاسترباء الزكجة. يز، كالإذا كقع الدخوؿ كلو أج بإكراه كاحكيفسخ الن ػذَ اإلوشاٖ: .أ 

 1ػذَ ادلشع .ب 

 2اإلزشاَ ػذَ .ج 

 3ػذَ احملش١ِح .د 

 اٌىفاءج .ه 

 :لكفاءة في الدين نصوص كثيرة من القرآن والسنة، منهاشتراط ايدل ال ا٤ٚي: اٌذ٠ٓ:

 .[13الحجرات:](ِو أَتْ َقاُكمْ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ من القرآن الكريم: قولو تعالى: ) .1

وحسبها فاظفر بذات  ،ومالها ،وجمالها ،تنكح المرأة لدينها ومن السنة: قولو عليو الصالة والسالم:" .2
 فالدين ىو المعتبر فقط. .4"الدين تربت يمينك

ا .3 : قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كس كىعىًن اٍبًن عيمىرى رىًضيى الل وي عىنػٍهيمى  ،اْلَعَرُب بَ ْعُضُهْم َأْكَفاُء بَ ْعض»لم: قىاؿى
 .5«ِإالَّ َحاِئٌك َأْو َحجَّامٌ  ،ِلي بَ ْعُضُهْم َأْكَفاُء بَ ْعضٍ َواْلَمَوا
 رىكىاهي ميٍسًلمه.«. اْنِكِحي ُأَساَمةَ »فىاًطمىةى بًٍنًت قػىٍي و أىف  الن يب  صلى ا عليو كسلم قىاؿى ؽبىىا:  ُب حديثك  .4
: كىعىٍن أىيب ىيرى  .5 َواْنِكُحوا  ،أَْنِكُحوا أَبَا ِىْندٍ  يَا بَِني بَ َياَضة»يٍػرىةى رضي ا عنو أىف  الن يب  صلى ا عليو كسلم قىاؿى
 كىكىافى حىج امنا.  .6«ِإلَْيوِ 

                                                                                 
 كسيأٌب بياهنا ُب اؼببحث اػبام : ارمات من النساء. 1
 أٌب بياهنا ُب اؼببحث اػبام : ارمات من النساء.كسي 2
 كسيأٌب بياهنا ُب اؼببحث اػبام : ارمات من النساء. 3
عىًة. سبل السالـ ج - 4  913، رقم:3/976كاغبديث ميتػ فىقه عىلىٍيًو مىعى بىًقي ًة الس بػٍ

 كاؼبراد بالدين: الطاعات، كاألعماؿ الصاغبات، كالعفة عن ارمات.
. سبل السالـ ج -5  939، رقم:1006/  3رىكىاهي اغبٍىاًكمي، كىًُب ًإٍسنىاًدًه رىاكو ٓبىٍ ييسىم ، كىاٍستػىٍنكىرىهي أىبيو حىاًبًو
 941رقم:  1006/ 3رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىاغبٍىاًكمي ًبسىنىدو جىيِّدو. سبل السالـ ج -6
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إذا جاءكم من ترضون دينو وخلقو " عن أيب حاًب اؼبزين قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:ك  .6
إذا جاءكم من ترضون  :قال ؟وإن كان فيو: فعلوا تكن فتنة في األرض وفساد. قالوا يا رسول اهللفأنكحوه إال ت

 .1"دينو وخلقو فأنكحوه ثالث مرات
مر عليو رجل فقال: ما تقولون في كركل سهيل بن سعد ُب صحيح البخارم أف النيب صلى ا عليو كسلم  .7

يشفع، وإن قال أن يسمع. قال: ثم سكت، فمر رجل ىذا؟ فقالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن 
من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في ىذا؟ قالوا: حري إن خطب أال ينكح، وإن شفع أال يشفع، وإن قال 

 ". كغَتىا من النصوص.ىذا خير من ملء األرض مثل ىذاأال يسمع. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:" 

 ٚاٌثأٟ: احلاي
اغباكم منع من رضي  ىزكجة كالوٕب ترؾ الكفاءة كالرضا بعدمها. فإف ٓب يرضيا معا فالقوؿ ؼبن امتنع منهما، كعلكلل   
كلي  لألب جرب البكر على فاسق أك ذم عيب، فإف تزكجها الفاسق أك ذك العيب فلها كللوٕب الرد كالفسخ.  ،منهما
 صباعة.كرجحو  ،كيتعُت فسخو ،: إف تزكيج الفاسق غَت صحيحوقيل

فقيرا، غير قادر الزوج ولم يختلف المذىب أيضا أن الفقر مما يوجب فسخ إنكاح األب ابنتو البكر إذا كان 
 على النفقة عليها، فالمال عنده من الكفاءة أيضا.

 ادلـٍة اٌثأٟ: اٌششٚؽ غري ادلشرتوح تني اٌضٚخني
 اٌفشع ا٤ٚي: ششٚؽ اٌظسح اخلاطح تاٌضٚج

 .[221(]البقرة:َواَل تُ ْنِكُحوا اْلُمْشرِِكيَن َحتَّى يُ ْؤِمُنوالو تعأب: )يدؿ لذلك قو  اإلعالَ: .أ 

ككجو االستدالؿ: أف اآلية عامة ُب النهي عن نكاح اؼبشركُت كاؼبشركات من الوثنيُت كاجملوس كأىل الكتاب كمن   
.   غَتىم؛ ألف لفظ الشرؾ يعم اعبميع، كقد خص من ذلك نكاح اؼبسلم للكتابية فأبيح، كب  قي غَته على العمـو

 2خٍٛ اٌضٚج ِٓ أستغ صٚخاخ .ب 

 .3أْ ال ٠ىْٛ حترٗ حمشَ ِٓ حماسِٙا .ج 

 اٌفشع اٌثأٟ: ششٚؽ اٌظسح اخلاطح تاٌضٚخح

                                                                                 
 أخرجو الًتمذم ُب كتاب النكاح.  -1
  اؼببحث اػبام : ارمات من النساء.كسيأٌب بياهنا ُب 2
 كسيأٌب بياهنا ُب اؼببحث اػبام : ارمات من النساء. 3
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 .: أم أف ال تكوف ُب عصمة زكج آخراخلٍٛ ِٓ صٚج .أ 

 .1اخلٍٛ ِٓ ػذج غريٖ .ب 

 2 الثامن طلقها زكجها ث :ىي اؼببتوتةك  أْ ال ذىْٛ ِثرٛذح ٌٍضٚج: .ج 

   3ىْٛ وافشج غري ورات١حأْ ال ذ .د 

 أركان الزواج وشروطو في قانون األسرة

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05: )أمر رقم 9لمادة ا

 ينعقد الزكاج بتبادؿ رضا الزكجُت.

 المادة السابقة: يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاىدين وصداق.

 (2005فبراير  27في المؤرخ  02-05مكرر: )أمر رقم  9المادة 

 هبب أف تتوفر ُب عقد الزكاج الشركط اآلتية:

 أىلية الزكاج -1
 الصداؽ -2
 الوٕب -3
 شاىداف -4
 انعداـ اؼبوانع الشرعية للزكاج. -5

 
 
 
. 

                                                                                 
 كسيأٌب بياهنا ُب اؼببحث اػبام : ارمات من النساء. 1
األكؿ: الطػالؽ،  اببأقساـ الطالؽ، ال كسيأٌب بياهنا ُب اؼبطلب الرابع: أقساـ الطالؽ من حيث األثر اؼبًتتب على الطالؽ، اؼببحث الثاين: 2

 و.كأحكػام
 كسيأٌب بياهنا ُب اؼببحث اػبام : ارمات من النساء. 3
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 :اٌشوٓ اٌشاتغ: اٌظذاق
 . لزكجة على زكجهالكىو حق  من األحكاـ اؼبتعلقة بعقد الزكاج كاؼبًتتبة عليو، كىو 
كإغباؽ اؼبشقة  الفاحشة؛ ألهنا تفضي إٔب الرياء ذا ال ذبوز فيو اؼبغاالةكل زكجة كتكرًن ؽبا،األصل فيو أنو ىدية للك    

كلكن البعض  ،كحراـ ُب نظر الشرع العنوسة كىو كلو مكركهكالعنت بالناس، فبا يفضي إٔب تأخر سن الزكاج، ككثرة 
كذلك جريا كراء مظاىر ال  إلرىاؽ،منا خرج هبذه اؽبدية عن حدكدىا اؼبعقولة حبيث صارت نوعا من العنت كا

عدكف بدكف كعي عن ركح تكىم بذلك يب ،ااجتماعية خطَتة ال ربمد عقباى ابل قد ذبر آثار  تكسب دينا كال دنيا،
 اإلسالـ كىو دين الفطرة كدين اليسر كعدـ اغبرج.

 اٌظذاق ذؼش٠ف :ا٤ٚيادلـٍة 
َوَقْد ) ، كقاؿ:[4النساء:(]َوآُتوا النَّْساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلةً ) :ؿ تعأباق ،كأجرا ،ككبلة ،فريضة :كيقاؿ للصداؽ أيضا   

يَا أَي َُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَِّتي آتَ ْيَت ) ، كقاؿ:[237البقرة:(]فَ َرْضُتْم َلُهنَّ َفرِيَضةً 
 (]َوآُتوُىْم َما أَنَفُقوا) كظبي أيضا نفقة، قاؿ ا تعأب: . كقد ظبي ُب اغبديث أيضا عقد،[501األحزاب:(]ُأُجورَُىنَّ 
 أيضا مهرا.  ىسمي، ك [11]اؼبمتحنة:(َواْسأَُلوا َما أَنَفْقُتمْ )، كقاؿ أيضا: [10اؼبمتحنة:

 ".ىو ما يبذل من المال للمرأة في نظير العقد عليها: عرفو ابن رشد اعبد رضبو ا فقاؿ:" ذؼش٠فٗ اطـالزا 
كأنو ال هبوز  ،ال خالؼ بُت األمة أف الصداؽ شرط من شركط صحة النكاح :اٌظذاق زىُ :اٌثأٟـٍة ادل

َوآُتوا النَّْساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلًة فَِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُو نَ ْفسًا َفُكُلوُه َىِنيئاً )لقولو تعأب:  ؛الًتاضي على تركو
 . [25النساء:(]انِكُحوُىنَّ بِِإْذِن أْىِلِهنَّ فَ ) ، كقاؿ:[4النساء:](َمرِيئاً 

 :كقد ثبت ذلك بأدلة من القرآف كالسنة
َر ُمَساِفِحيَن َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِو  َما َورَاءَ َوُأِحلَّ َلُكْم كقولو تعأب: ) .أ  َذِلُكْم َأْن تَ ْبتَ ُغوا بَِأْمَواِلُكْم ُمْحِصِنيَن َغي ْ

ُهنَّ فَآُتوُىنَّ ُأُجورَ   .[24(]النساء:ُىنَّ َفرِيَضةً ِمن ْ
 .[4(]النساء:النَّْساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلةً َوآُتوا ) كقولو تعأب: .ب 
 .1"وشاىدي عدل ي،ال نكاح إال بول ":كقولو صلى ا عليو كسلم .ج 

نو حق ؛ ألفهذه األدلة كغَتىا تدؿ على أف اؼبهر كاجب بإهباب ا سبحانو كتعأب فال يبلك أحد إسقاطو ُب العقد
 .من حقوؽ ا

  :كالنكاح بغَت صداؽ ال ىبلو من أف يكوف على صفة السفاح، أك كجد فيو شرط من شركط النكاح   
 فإف كقع على صفة السفاح مثل أف يذكراه بلفظ النكاح من غَت كٕب كال إشهاد فذلك سفاح ال نكاح.   .أ 

                                                                                 
ٍرسىا 1  920،  رقم:3/987ًؿ. سبل السالـ جرىكىاهي أىضٍبىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىصىح حىوي اٍبني اٍلمىًديًٍتِّ، كىالتػٍِّرًمًذمُّ، كىاٍبني ًحب افى، كىأيًعل  بًاإٍلً
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 وألن ؛سقاط الصداؽ كذلك ال هبوزأف يكوف فيو كٕب كإشهاد كشرط إ :كإف كجد فيو بعض الشركط مثل .ب 
َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَىَبْت نَ ْفَسَها ِللنَِّبيّْ ِإْن َأرَاَد ) ، قاؿ تعأب:صلى ا عليو كسلم ُب معٌت اؽببة اليت خص هبا النيب

 . [50األحزاب:(]النَِّبيُّ َأْن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينَ 

 بصداؽ بعده كيثبت الدخوؿ قبل يفسخ فاسدا، لكاف إسقاطو ؛ أم اتفقا علىتزكجها على أال صداؽ ؽبالو أما ك    
 .مراعاة للخالؼ)اغبنفية( اؼبثل
 بشيء. عليها يرجع ٓب البناء قبل طلقها ٍب صداقها، صبيع لزكجها اؼبرأة كىبت لكن إذا   
 اعًتاض. ؽبا يكن ٓب مثلها صداؽ من بأقل حجره ُب كىي كالدىا زكجها كإف   

كؽبا أف  ؼبا كاف اؼبهر أثرا من آثار العقد ُب الزكاج الصحيح فهو حق اؼبرأة، :ٚلذسٖ اٌظذاق، زذادلـٍة اٌثاٌث: 
  .كؽبا أف تطالب بو كلو أك بعضو كؽبا أف هتبو لزكجها إف قبضتو ما دامت من أىل التربع، تسقطو كتربئ زكجها منو،

اؿى ) لقولو تعأب: ؛لى أنو لي  ىناؾ حد أقصى للمهرتفق الفقهاء عاكقد  َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتَ ْيُتْم  كىًإٍف أىرىٍدًبيي اٍسًتٍبدى
 .[20(]النساء:ِإْحَداُىنَّ ِقْنطَارًا َفاَل تَْأُخُذوا ِمْنُو َشْيًئا أَتَْأُخُذونَُو بُ ْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًنا

كلئال يكوف اؼبهر عقبة  ؼبهور تسهيال ألمر الزكاج الذم ىو اللبنة األكٔب لبناء اجملتمع،غَت أنو ينبغي عدـ اؼبغاالة ُب ا
 .جتماعية تصيب األمة فتهد كياهنا القوماُب طريق الشباب يصدىم عن الزكاج فتنتج عن ذلك أضرار 

 .  1"صداقا أيسرىن بركة النساء أعظم من إن كلقد قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:"
فالتم  فلم هبد  2"التمس ولو خاتما من حديد قاؿ صلى ا عليو كسلم لرجل أراد أف يتزكج كال يبلك إال إزاره:"ك  

فقاؿ لو  سورة كذا كسورة كذا" نعم، قاؿ:" كىل معك من القرآف شيء؟ :"مفقاؿ لو الٍت صلى ا عليو كسل شيئا،
 . "رآفقد زكجتك دبا معك من الق النيب صلى ا عليو كسلم:"

 ."كان صداقنا إذ فينا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عشر أواق كعن أيب ىريرة قاؿ:"
فهذه األحاديث تدؿ منفردة أك ؾبتمعة على ندب الشريعة اإلسالمية كحثها على عدـ التغإب ُب اؼبهور كالتسهيل 

 فيها.

                                                                                 
 .الكربل ُب لبيهقيجو: اكاغبديث أخر  1
2
 نفسي كىبت قد إين ا، رسوؿ يا: فقالت امرأة، جاءتو كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أف: الساعدم سعد بن سهل عنكاغبديث بتمامو:  
 ىل: "كسلم ليوع ا صلى ا رسوؿ فقاؿ حاجة، هبا لك يكن ٓب إف زكجنيها ا، رسوؿ يا: فقاؿ رجل، فقاـ طويال، قياما فقامت لك،

 جلست إزارك أعطيتها إن إنك: " كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ فقاؿ ىذا، إزارم إال عندم ما: فقاؿ ،" ؟إياه تصدقها شيء من عندك
 ا صلى ا رسوؿ لو فقاؿ شيئا، هبد فلم فالتم  ،"حديد من خاتما ولو فالتمس: "قاؿ شيئا، أجد ال: قاؿ ،"شيئا فالتمس لك، إزار ال
: - كسلم عليو ا صلى - ا رسوؿ لو فقاؿ ظباىا، لسور كذا، كسورة كذا سورة نعم: قاؿ ؟شيء القرآن من معك ىل: " كسلم عليو
 ."القرآن من معك بما زوجتكها قد"
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تراضيا عليو، كقد أمهػر الػنجاشي عػن النيب  كىو على ما ،أصبع العلماء قاطبة على أنو الحد ألكثر الصداؽكقد   
أك  ،كبنات أخيو يصدقن ألف دينار كل كاحدة ،ككػن بنػات عبػد ا بن عمر ،صلى ا عليو كسلم أربػعة آالؼ

عشرة آالؼ درىم، إال أف اؼبياسرة ُب الصداؽ أفضل من اؼبغاالة فيو، ككاف صداؽ النيب صلى ا عليو كسلم أزكاجو 
 ئة درىم، كذلك اثنا عشرة أكقية كنش، كاألكقية أربعوف درنبا كالنش عشركف درنبا. طب  ما
كٓب يكن ذىبا، ككانوا يسموف اػبمسة  ،كتزكج عبد الرضباف بن عوؼ على كزف نواة من ذىب كىي طبسة دراىم   

 دراىم نواة. 
على ظبو أمره  ،تو على صداؽ ثالثة دراىمكاستكثر النيب صلى ا عليو كسلم مائة درىم، كزكج سعيد ابن اؼبسيب ابن

 كجاللة قدره. 
 أقواؿ:ثالثة ختلف فيو الفقهاء على ااؼبهر فقد كأما أقل     

 اٌمٛي ا٤ٚي: ألً ادلٙش ثالثح دساُ٘، أٚ ستغ د٠ٕاس
يل يعضد ىذا اؼبذىب اتفاؽ اعبميع على أنو ال هبوز الًتاضي على إسقاط الصداؽ، فثبت هبذا أنو لي  من قب   

 اؼبعاكضات. 
                                            ."كمن قاؿ بقولو ،كصبهور أصحابو ،كالصحيح ما ذىب إليو مالك رضبو ا ":اعبد رضبو ا قاؿ ابن رشد

 ألً ادلٙش ػششج دساُ٘ :اٌمٛي اٌثأٟ
 .كأبو عمر بن عبد الرب ،، ذكره البيهقي"أقل ما تستحل بو المرأة عشرة دراىم ":كعن علي رضي ا عنو أنو قاؿ  
 ،، فيكوف تقديره إٔب ا تعأب كسائر حقوقو كالصالةأحد أف اؼبهر حق ا تعأب كؽبذا ال يبلك نفيومن اؼبعقوؿ: ك 

 .كالصـو ،كاغبج ،كالزكاة
 دلٙشا د٤ٝٔ ال زذ: اٌمٛي اٌثاٌث

، فالتم  كٓب "التمس ولو خاتما من حديد ":فيو سابق كالذميث سهل بن سعد الساعدم الدحب وا أيضاكاستدل  
 ."قد أنكحتها بما معك من القرآن "صلى ا عليو كسلم: هبد شيئا، فقاؿ لو رسوؿ ا

كإمبا هبوز بأقل ما يقع عليو  ،دليل على أنو ال حد ألقلو "التم  كلو خاسبا من حديد ":صلى ا عليو كسلم كقولو  
 .ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ ألنوصلى ا عليو كسلم لو حد ؿبدكد لبينوإذ لو كاف ألق ،اسم األقل

سهل  حديثف من النصوص الواردة ُب شأف الصداؽ، فقالوا: إ اقد صبع علماء اؼبالكية بُت ىذا النصوص كغَتىك   
كذلك خالؼ "؛ القرآنقد أنكحتكها بما معك من  ":صلى ا عليو كسلم قضية ُب عُت لقولوبن سعد الساعدم 

؛ وقضايا األعيان ال يصح االستدالل بها في كل األحوال ،ألف القرآف ال يتصور أف يكوف حفظو صداقا ؛لألصوؿ
 كألف الصداؽ دبثل ىذا هبعل الزكجة ُب حكم الواىبة نفسها، كىو حراـ باإلصباع.

 الصداق في قانون األسرة الجزائري
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ة للزوجة من نقود أو غيرىا من كل ما ىو مباح شرعا وىو ملك لها : الصداق ىو ما يدفع نحل14المادة 
 تتصرف فيو كما تشاء.

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05: )أمر رقم 15المادة 
 وبدد الصداؽ ُب العقد سواء كاف معجال أك مؤجال.

 ُب حالة عدـ ربديد قيمة الصداؽ، تستحق الزكجة صداؽ اؼبثل.
 ديد الصداؽ ُب العقد سواء كاف معجال أك مؤجال.اؼبادة السابقة: هبب رب

: تستحق الزوجة الصداق كامال بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفو عند الطالق قبل 16المادة 
 الدخول.
، : في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس ألحدىما بينة وكان قبل الدخول17المادة 

 تها مع اليمُت، كإذا كاف بعد البناء فالقوؿ للزكج أك كرثتو مع اليمُت.فالقوؿ للزكجة أك كرث
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 : احملشِاخ ِٓ إٌغاءشاتغادلثسث اٌ
 مؤبد كغَت مؤبد، نوعاف: التحرًن 

  :ىيدة، ك الع ُب كالوطء كاللعاف، كالصهر، كالرضاع، النسب، طبسة: كأسبابو: ا٤ٚي: اٌرسش٠ُ ادلؤتذ دلـٍةا
كلها، كقد اتفق  كأصولو كلها، فصولو الرجل على بو فيحـر النسب فأمااٌفشع ا٤ٚي: ِأغ إٌغة: 

 يشمل: الكرًن، كذلك القرآف ُب اؼبذكورات السبع النسب ًقبىلً  من وبرمن الالئي النساء أف على الفقهاء
 عليو ؽبا امرأة كل كىي ،كىو كل من لو على الشخص كالدة كإف عال؛ كذلك يشمل أموا٤طٛي:  .أ 

 علوف. كإف كجداتو أبيو، كأـ كأمهاهتا، كلدتو، اليت أمو ذلك ُب فتدخل كالدة،

كالدة  عليها لو من كل كىي بنتواكذلك يشمل:  كل من للشخص عليو كالدة كإف سفل  كىواٌفشٚع:  .ب 
 كإف ابنو كبنات كبناهتا، صلبو من بنتوا ذلك ُب فيدخل مباشرة؛ أك البنت قبل من أك االبن، قبل من

 سفلن.

 كتشمل حاشيتُت:احلٛاشٟ:  .ج 

= )اعبدة ، كعمة أبيك، كعمة أيب أبيك)جدؾ()القريبة(كتشمل العمات: عمتكاجلٙح ا١ٌّىن:  .1
 البعيدة(

 أنثى كل أخت أك ،)القريبة(أمك ألخت اسم ىي خالتو: كاػبالة كتشمل أيضا اجلٙح ا١ٌغشٜ .2
 سواء علت، ما جدتوخالة أبيو، أك خالة  أك أمو،الة خ كانت سواء ،)البعيدة(كالدة عليك ؽبا

 ألـ. أك ألب، شقيقة كانت

ُحرَّْمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم قولو تعأب: ) :واألصل في المحرمات من النسب
 [.23النساء:(]َوَخاالُتُكْم َوبَ َناُت اأَلِخ َوبَ َناُت اأُلْختِ 

 كاحد، زمن ُب رضاعهما كاف سواء عليو حرمت طفلة رضعتو ثديا رضع طفل كلٌفشع اٌثأٟ: ِأغ اٌشػاع: ا
 سنوف. بينهما كاف أك

 [.23النساء:](َوأُمََّهاُتُكْم الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمْن الرََّضاَعةِ كاألصل ُب ارمات من الرضاع قولو تعأب: )
:)  كىعىًن اٍبنً  ا أىف  الن يب  صلى ا عليو كسلم قىاؿى  . 1«َيْحُرُم ِمَن الرََّضاَعِة َما َيْحُرُم ِمْن النََّسبِ عىب اسو رىًضيى الل وي عىنػٍهيمى

                                                                                 
 متفق عليو. 1
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 .1«ْلَمصََّتانِ اَل ُتَحرُّْم اْلَمصَُّة َوا»عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم:ك 

 .أو المصاىرة تحرم بالرضاع ،كل من تحرم بالنسباؼبصاىرة بالنسب فقالوا: رضبهم ا كأغبق الفقهاء 

فإذا أرضعت امرأة طفال كىو ُب سن الرضاع أم: ُب اغبولُت األكلُت من عمره سواء رضع قليال أك كثَتا ُب مرة أك    
لو من الرضاعة دبنزلة أمو من النسب، كصارت أخواهتا خاالت لو من  ام  ُب عدة مرات صارت ىذه اليت أرضعتو أي 

الرضاعة، فكما وبـر على اؼبسلم بالنسب: أصولو، كفركعو، كفركع أبويو كإف نزلن، كفركع جديو إذا انفصلن بدرجة 
 الرضاع:من كاحدة، وبـر عليو 

َوأُمََّهاُتُكُم إف علت، لقولو سبحانو: }، أم: أمو رضاعا، كأمها كإف علت، كأـ أبيو رضاعا، كأمها ك أطٌٛٗ -1
ِتي َأْرَضْعَنُكمْ   48  {.الالَّ

 كبنتها كإف نزلت، كبنت ابنو رضاعا، كبنتها كإف نزلت. بنتو رضاعاا، أم: ٚفشٚػٗ-2

وأخواتكم : )إخوتو رضاعا، كبناهتن كإف نزلن ، أم: أخواتو رضاعا، كبناهتن كإف نزلن، كبناتٚفشٚع أت٠ٛٗ -3
 .(من الرضاعة

اعا، الالٌب انفصلن بدرجة كاحدة، أم: عماتو كخاالتو رضاعا. أما بنات عماتو كأعمامو رض ٚفشٚع خذ٠ٗ -4
 فتحل لو كما ربل لو نسبا. كبنات أخوالو كخاالتو رضاعا

 .كزكجات أصولو، كزكجات فركعو مطلقا، كفركع زكجتو اؼبدخوؿ هبا ككما وبـر على اؼبسلم باؼبصاىرة أصوؿ زكجتو

  ذفش٠غ:
 ٚأزىاِٗ ،ششٚؽ اٌشػاعاٌرفش٠غ ا٤ٚي: 

 . ألن ما قارب الشيء أعطي حكمو؛ زيادة شهرين عليهماما يقارهبما كأك  ،أف يكوف ذلك ُب اغبولُت .أ 

 [.15(]األحقاؼ:وحملو وفصالو ثالثون شهرالقولو تعأب: )

:  . 2"ي اْلَحْولَْينِ اَل َرَضاَع ِإالَّ فِ  "كىعىًن اٍبًن عىب اسو رىًضيى الل وي عىنػٍهيمىا قىاؿى

                                                                                 
 اخرجو مسلم -1
.رىكىاهي الد ارىقيٍطًٍتُّ، كىاٍبني عىًدم  مىٍرفيوعنا كىمىٍوقيوفنا، كىرىج   2  حىا اٍلمىٍوقيوؼى
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الطفل بالطعاـ عن اللنب استغناء بينا كلو ُب اغبولُت. فإف استغٌت الطفل عن الرضاع كلو ُب  غٍتتسي أف ال .ب 
  .1"فإنما الرضاعة من المجاعةلقولو صلى ا عليو كسلم:"  ؛اغبولُت فال ربرًن

اَل ُيَحرُّْم ِمَن الرََّضاَعِة ِإالَّ َما فَ َتَق »سيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم: عىٍن أيِـّ سىلىمىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا قىالىٍت: قىاؿى رى ك 
 .2«وََكاَن قَ ْبَل اْلِفطَامِ  ،اأْلَْمَعاءَ 

 .3«اَعةِ فَِإنََّما الرََّضاَعُة ِمَن اْلَمجَ  ،اْنظُْرَن َمْن ِإْخَواُنُكنَّ »كىعىنػٍهىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم: 

 " ست نسوة:يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبكاؼبستثٌت من قولو صلى ا عليو كسلم:"    

كأـ خالك  -5كأـ عمك كعمتك  -4 كجدة كلدؾ، -3كأـ كلد كلدؾ  -2أـ أخيك أك أختك، -1 
 فقد اخت كلدؾ من الرضاعة. -6كخالتك.

 .دخل بالزكجة، كحالئل األبناء كما ُب اآليةكمثل النسب الصهارة كىي أمهات الزكجة كبناهتا إف 
 بأحد أمرين: ؟مبارا ٠ثثد اٌشػاعاٌثأٟ:  اٌرفش٠غ
 :لشاس تٗاإلا٤ٚي: 

 بأف تصادقا عليو. -1
 ألف اؼبكلف يؤخذ بإقراره. ؛قرار الزكج اؼبكلف بو كلو بعد العقدإ  -2

ال إف أقرت بعده الهتامها  ،ينةقرار الزكجة البالغة بو قبل العقد عليها إف ثبت إقراره أك إقرارىا ببإ  -3
أنكرت ك على مفارقتو بغَت حق. فإف حصل الفسخ قبل البناء فال شيء ؽبا إال أف يقر الزكج فقط بعد العقد 

ا أـ ال، إال أف تعلم ىي فقط قبل الدخوؿ بالرضاع فربع دينار عن ا مى مى لً فلها النصف كؽبا بالدخوؿ اؼبسمى عى 
 بالدخوؿ.

 صغَت قبل العقد عليو فقط فال يصح العقد بعد اإلقرار، كال يقبل اعتذاره بعده. مإذا أقر بو أحد أبو  -4

 اٌثأٟ: ثثٛخ اٌشػاع تغري إلشاس

 إف شاع قبل العقد كعلم بو الناس. شهادة رجل مع امرأة  -1
 أك بشهادة امرأتُت إف فشا قبل العقد. كال يشًتط مع الفشو عدالة على األرجح. -2

                                                                                 
 متفق عليو. 1
 رىكىاهي التػٍِّرًمًذمُّ، كىصىح حىوي ىيوى كىاغبٍىاًكمي. 2
 متفق عليو -3
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 أك بشهادة رجلُت عدلُت. -3

 بشهادة عدؿ كامرأتُت مطلقان قبل العقد أك بعده فشا أـ ال.أك  -4

كال يصح  ،كال يثبت بامرأة فقط كلو فشا منها أك من غَتىا قبل العقد إال أـ صغَت مع الفشو فيجب التنزه -
 العقد معو.

دينو كندب التنزه ُب كل ما ال يقبل فبا تكلم بو ألنو صار من الشبهات اليت من اتقاىا فقد استربأ ل -
 كعرضو.

من لبنها فصارت ُب  فى و  كى ألنو تى  ؛من رضع من امرأة كاف بعض بدنو جزءا منها أفكالعلة من التحرًن بسبب الرضاع: 
 أبداهنم أصال كاحدا ىو ذلك اللنب. فً وُّ كى تى ىذا كأمو اليت كلدتو، كصار أكالدىا إخوة لو، ألف لً 

 :ربع نسوة كىنأ ؼبصاىرةارمات بسبب اك اٌفشع اٌثاٌث: ِأغ ادلظا٘شج: 
َوال تَنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمْن ) تعأب: قولو فيو كاألصل ،أم زكجة األب كاعبد كإف عال :صٚخح ا٤طً .أ 

 [.23النساء:(]النَّْساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ 

َحالِئُل أَبْ َناِئُكْم وَ ) تعأب: قولو ذلك ُب كاألصل ،االبن، كزكجة ابن االبن، كإف نزؿكزكجة : فشػٗ اخصٚخ .ب 
 [.23النساء:(]الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكمْ 

َوأُمََّهاُت ) تعأب: قولو ذلك ُب كاألصل ،كإف علوف كأـ أـ أمها كيشمل أـ الزكجة كأـ أمها: أطٛي صٚخرٗ .ج 
 [.23النساء:(]ِنَساِئُكمْ 

 ،كإف نزلن هابنت بنت ، كبنتها، كبنت بنتالزكجة)الربيبة( بنت : كيشملفشٚع صٚخرٗ اٌرٟ دخً تٙا .د 
َورَبَائُِبُكْم الالَِّتي ِفي ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكْم الالَِّتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ فَِإْن َلْم َتُكونُوا َدَخْلُتْم ) تعأب: قولو فيو كاألصل

  [.  23النساء:(]ِبِهنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكمْ 

 .1حرمت عليو مطلقا فمن العن امرأتواٌفشع اٌشاتغ: ِأغ اٌٍؼاْ: 
 .2فمن تزكج امرأة ُب عدهتا حرمت عليو حرمة مؤبدةاٌفشع اخلاِظ: ِأغ اٌؼذج: 

 كيشمل:اٌرسش٠ُ غري ادلؤتذ:  ادلـٍة اٌثأٟ:
 كىو الكفر األصلي. :اٌفشع ا٤ٚي: ِأغ اٌىفش

                                                                                 
 كسيأٌب بيانو ُب اؼببحث الرابع: اللعاف، كأحكامو، من اور الثالث: اكبالؿ عقد الزكاج. 1
 اكبالؿ عقد الزكاج. كسيأٌب بيانو ُب اؼببحث السادس: العدة، كأحكامها، من اور الثالث: 2
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ائرة اؼبشركات اؼبنهي : كىي من خرجت من دائرة اإلسالـ إٔب دائرة الكفر. كىي داخلة ُب دوتلحق بها المرتدة
 .[5(]المائدة:الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكمْ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن ، كىبرج هبذا الكتابية لقولو تعأب: )عن نكاحهن

 اٌضٚخ١ح:ِأغ اٌفشع اٌثأٟ: 
 فمن أراد التزكج بأخت زكجتو أك عمتها أك خالتها منع من ذلك حىت يطلق زكجتو أك سبوت. 

أك خالتها منع  ،أك عمتها ها،فمن طلق زكجتو كما زالت ُب العدة كأراد التزكج بأختاٌفشع اٌثاٌث: ِأغ اٌؼذج: 
  .من العدةزكجتو  زبرجمن ذلك حىت 

ألنساب من االختالط ل اكاغبكمة ُب ىذا منع اإلنساف من االعتداء على غَته بالتزكج من زكجتو أك معتدتو، حفظ   
 زكاج يفرؽ الشارع بُت ما إذا كانت زكجة للغَت بزكاج صحيح، أك مدخوال هبا بعد زكاج فاسد، أك كالضياع، كؽبذا ٓب

 يثبت نسب كلدىا من زكجها أك فبن دخل هبا. للغَت، شبهة؛ ألهنا ُب اغباالت الثالث فراشب
بشبهة حـر نكاح أك  ،أك نكاح فاسد ،إذا كانت اؼبرأة ُب حالة استرباء من زنا اٌفشع اٌشاتغ: ِأغ االعررباء:
 التزكج هبا حىت زبرج من االسترباء.
: فمن كانت ُب عدة اغبمل حـر التزكج هبا حىت تضع ضبلها؛ ألف عدهتا كضع اٌفشع اخلاِظ: ِأغ احلًّ

 اغبمل.
فمن طلق امرأتو ثالثا حرمت عليو حىت تتزكج غَته زكاجا ٌٍّـٍك:  ثالثا اٌفشع اٌغادط: ِأغ اٌرـ١ٍك

 صحيحا.

 حىت يتحلل من اإلحراـ.كالتزكيج فمن كاف ُب إحراـ غبج أك عمرة حـر عليو الزكاج ع اٌغاتغ: ِأغ اإلزشاَ: اٌفش

فسخ بطالؽ قبل الدخوؿ كبعده كال شيء ؽبا،  إذا تزكج اؼبريض ُب مرضو اؼبخوؼادلشع:  ِأغاٌثآِ:  اٌفشع
 .ألف علة فساده إدخاؿ كارث كال إرث بينهما؛

 ثلث مالو، كمن اؼبسمى، كمن صداؽ اؼبثل.  بل فسخو فعليو األقل من ثالثة أمور:فإف مات من مرضو ق

كأما إف مات بعد الفسخ كبعد الدخوؿ، أك صح كاف ؽبا اؼبسمى من ثلثو مبدأ إف مات، كمن رأس مالو إف صح. 
 كعجل بالفسخ كجوبا مىت اطلع عليو قبل البناء أك بعده، إال أف يصح اؼبريض.

ريض امرأتو لزمو الطالؽ بال خالؼ؛ ألنو عاقل مكلف، كؽبا اؼبَتاث إف مات ُب مرضو ذلك قبل كلو طلق اؼب   
الدخوؿ أك بعده، كاف الطالؽ بائنا أك رجعيا، كال يرثها ىو إال ُب الرجعى ما ٓب زبرج من العدة، كلو صح من مرضو 

 .1كمرض مرضا آخر فال ترثو؛ ألنو قد زاؿ اغبجر عنو

                                                                                 
1
 ، اور الثالث.الطالؽ، الباب األكؿ: الطالؽ، كأحكامو الثالث: أركاف كسيأٌب الكالـ عن طالؽ اؼبريض ُب: الركن الثاين: اؼبطلق، اؼببحث  
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إذا خيًطبت امرأة كركنت ػباطبها فتحـر خطبتها اٌثاٌغ:  ٌٍغري اٌشوْٛ تؼذ ادلخـٛتح غِأاٌراعغ:  اٌفشع
 . 1للغَت حىت تبطل خطبة األكؿ

أف هبمع بُت األختُت، كال بُت البنت كأمها، أك عمتها، أك خالتها؛  لرجلفال وبل لاجلّغ:  ِأغاٌؼاشش:  اٌفشع
 {. تَ ْيِن ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ َوَأْن َتْجَمُعوا بَ ْيَن اأْلُخْ لقولو تعأب:}

ال تنكح المرأة على عمتها، وال على خالتها، وال على ابنة أخيها، وال على ابنة كلقولو صلى ا عليو كسلم:" 
 . كذلك ألف العداكة بُت الضرائر ال زبفى.2"أختها؛ فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

 فال ذكرا أحدىما قدرت لو تناكحهما يمنع ما الرضاعة أو لقرابةا من بينهما امرأتُت كل إف لذلك كالضابط
 .بينهما الجمع يجوز
 الصهر. باب من ألنو هبوز فإنو زكجها كأـ اؼبرأة بُت اعبمع من كالرضاعة القرابة بذكر كاحًتزنا 

أربع.  وبـر على اؼبسلم أف هبمع ُب عصمتو أكثر من زكجات :اٌفشع احلادٞ ػشش: ِأغ اٌض٠ادج ػٍٝ أستغ
فمن عقد على خامسة فزكاجو فاسد؛ ألهنا ؿبرمة عليو ما داـ ُب عصمتو أربع سواىا، كال فرؽ بُت أف تكوف األربع 

 ُب عصمتو حقيقة بأف ٓب يطلق كاحدة منهن، أك حكما بأف طلق إحداىن كلكنها ما زالت ُب عدهتا.
رتدة عن دين اإلسالـ كلو كاف ارتدادىا إٔب ال وبل للمسلم أف يتزكج من اؼب: شدجاٌفشع اٌثأٟ ػشش: ِأغ اٌ

كيعترب من ارتد ُب حكم  ،كذلك ألف االرتداد جريبة عقوبتها للرجل القتل، كللمرأة اغبب  اؼبسيحية أك اليهودية؛
 اؼبيت.

ُت ب صباعفإنو ال وبل باإل أك نصرانيا ،أك يهوديا ،كثنيا ازكاج اؼبسلمة من غَت اؼبسلم سواء كاف كافر أما  :ذفش٠غ
    . كقد ثبت ذلك التحرًن بنص القرآف، كالسنة، كاإلصباع.، ما عدا النسبكيكوف الزكاج باطال ال أثر لو ،الفقهاء
ُمْؤِمَناٍت  َعِلْمُتُموُىنَّ فَِإْن . كقاؿ تعأب:}[221البقرة:](يُ ْؤِمُنوا َحتَّى اْلُمْشرِِكينَ  تُ ْنِكُحوا َوال}قاؿ تعأب:أما القرآف ف   

اَل ُىنَّ  ، كالتكرير ُب قولو تعأب:}[11تحنة:]اؼبم{ِجُعوُىنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر اَل ُىنَّ ِحلّّ َلُهْم َواَل ُىْم َيِحلُّوَن َلُهنَّ َفاَل تَ رْ 
 .كقطع العالقة بُت اؼبؤمنة كاؼبشرؾ ،{ بالتأكيد كاؼببالغة باغبرمةِحلّّ َلُهْم َواَل ُىْم َيِحلُّوَن َلُهنَّ 

ككجو االستدالؿ: أف جعل اؼبؤمنة  [.141]النساء:{ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبياًل  َيْجَعَل اللَّوُ  َوَلنْ }:كقولو تعأب
 ربت الكافر فيو إذالؿ لإلسالـ بالكفر. 

 .كأصبعت األمة على أف اؼبشرؾ ال يطأ اؼبؤمنة بوجو ؼبا ُب ذلك من الغضاضة على اإلسالـقاؿ القرطيب: 
يحل للمسلم أف يتزكج الكتابية اليت تدين بدين إؽبي، كتؤمن برسوؿ ككتاب منزؿ : فلم بالكتابياتج المسا زو وأما 

 كىي: بشركط ذكرىا مفيت اعبزائر الشيخ أضبد ضباين رضبو ا
                                                                                 

اؼببحث الثاين: اػبطبة ، كحاالهتا اػبطبة على اػبطبةاؼبطلب الرابع: حكم  ،اػبطبة على اػبطبةكقد سبق بياف ىذا ُب: الفرع األكؿ: حكم  1
 .كأحكاـ اػبطبة ،صد الزكاجااور األكؿ: مق ،كأحكامها

 929، رقم:998/ 3متفق عليو. سبل السالـ ج -2
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 .أف تكوف ؿبصنة )عفيفة( -1
 كتطبق عليها أحكامها. ،أف تكوف رعية من رعايا الدكلة اإلسالمية تناؽبا قوانينها -2

 أف تؤثر فيهم. منها نها على أبنائوأال ىبشى م -3

من كل كجو، كلعدـ نشأة فاسدة لتأثر األكالد غالبا بينهما كلكن األكٔب باؼبسلم أال يتزكج إال مسلمة، لتماـ األلفة    
 الكتابيات. ببأخالؽ أمهم. كىذا ما جعل اػبليفة العدؿ عمر بن اػبطاب ينهي عن الزكاج 

 ٤عشجاحملشِاخ ِٓ إٌغاء يف لأْٛ ا
 :: موانع النكاح المؤبدة ىي24المادة 

 القرابة. .أ 
 اؼبصاىرة. .ب 

 الرضاع. .ج 

األمهات، كالبنات، كاألخوات، كالعمات، كاػباالت، كبنات األخ، كبنات  :: المحرمات بالقرابة ىي25المادة 
 األخت.

 ىي:: المحرمات بالمصاىرة 26المادة 
 .أصوؿ الزكجة دبجرد العقد عليو .أ 
 .وؿ هبافركعها إف حصل الدخ .ب 
 .أرامل أك مطلقات أصوؿ الزكج كإف علوا .ج 
 أرامل أك مطلقات فركع الزكج كإف نزلوا. .د 

 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.27المادة 
كزكجها كأخا عبميع أكالدىا، كيسرم  : يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوتو وأخواتو ولدا للمرضعة28المادة 

 التحرًن عليو كعلى فركعو.
 سواء كاف اللنب قليال أك كثَتا. : ال يحرم الرضاع إال ما حصل قبل الفطام أو في الحولين29المادة 

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05: )أمر رقم 30لمادة ا
 :وبـر من النساء مؤقتا

 .صنةا .أ 

 .اؼبعتدة من طالؽ أك كفاة .ب 
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 اؼبطلقة ثالثا .ج 

 كما وبـر مؤقتا:
 .أك من رضاع ،أك ألـ ،أك ألب ،كعمتها أك خالتها، سواء كانت شقيقةاعبمع بُت األختُت أك بُت اؼبرأة  .أ 

 كاج اؼبسلمة من غَت اؼبسلم.ز  .ب 

 :المادة السابقة: يحرم من النساء مؤقتا
 كاؼبطلقة ثالثا، كاليت تزيد عن العدد اؼبرخص بو شرعا. ،كاؼبعتدة من طالؽ أك كفاة ،اصنة

 أك من الرضاع. ،أك ألـ ،أك ألب ،سواء كانت شقيقة ،أك خالتها ،تهاكوبـر اعبمع بُت األختُت، كبُت اؼبرأة كعم
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 ا٤ٔىسح اٌفاعذجظ: ادلثسث اخلاِ
 باعتبارين: كالفاسد ينقسم  .كالقرآف ،ما جوزتو السنة :فالصحيح ؛كالنكاح ينقسم إٔب قسمُت: صحيح كفاسد  

لى ثالثة أقساـ: نكاح فسد لعقده، كنكاح فسد لصداقو، عكىو  :االػرثاس ا٤ٚي: تإٌظش إىل عثة فغادٖ
 كنكاح فسد لشركط فاسدة اقًتنت بو. 

كقسم  ،ينقسم إٔب قسمُت: قسم متفق على فساده: ٌؼمذتغثة خًٍ يف اعذ افادلـٍة ا٤ٚي: إٌىاذ اٌ
 ـبتلف ُب فساده. 
أك  ،من نسب :ذكات ااـرمثل نكاح من ال وبل نكاحو من : ادلرفك ػٍٝ فغادٖإٌىاذ  اٌفشع ا٤ٚي:

 ،أك على أختها ،أك على أمها ،أك على ابنتها ،كمثل نكاح اؼبرأة ُب عدهتا، أك نكاح اؼبرأة على عمتها ،رضاع
 كفيو صداؽ اؼبسمى إف كقع الدخوؿ.  طالؽ، بغَت كما أشبو ذلك؛ فهذا القسم يفسخ قبل البناء كبعده

الطالؽ. كال  من تعتد كما الفسخ من كتعتد الطلقات، عدد ُب سبوب كال اغباكم، يوقعو طالؽ بغَت كالفسخ  
  الزكجُت. بُت توارث فيو

 .إمبا يقع بالوطء ال بالعقدكمناط التحرًن ُب ىذا النكاح 
 : أف النهي كاقع على ذات اؼبنهي عنو، ال على كصف ؾباكر. والضابط في ذلك
 كىو الزكجاف. اـر مثال كاقع على اؼبعقود عليوافالنهي على نكاح 
كالنكاح كاإلماـ  ،كنكاح اؼبريض ،كنكاح اـر ،مثل نكاح الشغار :ادلخرٍف يف فغادٖإٌىاذ  اٌفشع اٌثأٟ:
طالؽ قبل الدخوؿ كبعده. بالفسخ فيو ف ،كما أشبو ذلك ،كنكاح من خطب على خطبة أخيو ،ىبطب يـو اعبمعة

 الفسخ. قبل أحدنبا مات الزكجاف إف فيو ، كيتوارثالتطليقات عدد ُب كوبسب الزكج، يوقعو بطالؽ كالفسخ
 : أف النهي كاقع على غَت ذات اؼبنهي عنو، بل على كصف ؾباكر. والضابط في ذلك
 .كصف ؾباكر خارج عن ماىية أركاف العقدـر مثال كاقع على افالنهي على نكاح 

 ف أف النهي يدؿ على فساد اؼبنهي عنو.فالنهي عن الشغار مثال ؿبموؿ على البطالف عند اعبمهور؛ ألهنم يرك 
 كاغبنفية يصححونو ألهنم يركف أف النهي ال يدؿ على فساد اؼبنهي عنو. 

أك بغرر   ،كاػبنزير ،أف يتزكج الرجل اؼبرأة حبراـ مثل اػبمر مثل :ٌظذاقتغثة اعذ افإٌىاذ اٌ :ثأٟادلـٍة اٌ
كما أشبو  ،أك تزكجها بصداؽ إٔب أجل ؾبهوؿ ، بطن أموكاعبنُت ُب ،كالبعَت الشارد ،كالثمر الذم ٓب يبد صالحو

، عمال كيكوف فيو صداؽ اؼبثل، كىو اؼبشهور ُب اؼبذىب، كنص اؼبدكنة ،كيثبت بعده ،يفسخ قبل الدخوؿفإنو  ،ذلك
 .بقاعدة مراعاة اػبالؼ)اغبنفية(

  ؟ىل النهي يدل على فساد المنهي عنو، أم ال :ٚعثة اخلالف
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كثَتة ال ربصى، كؽبذا قاؿ كالشركط ُب النكاح  : ششٚؽ الرتٔد تٗتغثة عذ افٕىاذ اٌاٌثاٌث: ادلـٍة اٌ
مثل أف يتزكجها على أف ال صداؽ ؽبا،  "؛وليس لما يبطل بو النكاح من الشروط حد "مالك رضبو ا ُب الكتاب:
ها على أف تكوف نفقتها على أك على أف ال مبيت ؽبا، أك على أال مَتاث بينهما، أك تػزكج ،أك على أف ال نفقة ؽبا

أك كبَت، أك على أنو إف ٓب يأت بالصداؽ إٔب أجل كذا كإال فال نكاح بينهما،  غَت زكجها كاألب كغَته كالزكج صغَت
 .أك على أف أحدنبا باػبيار

ن ألجل ألجل ترك شيء لواله لكان واجبا فإنو يفسخ بو النكاح، وكل شرط كا كل شرط كانأن   فيها: ضابطكال
 ".فهذا الشرط ال يفسخ بو النكاح ،ك شيء لواله لكان مباحاتر 

ِإنَّ »قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم: ٍبًن عىاًمرو رضي ا عنو قىاؿى عيٍقبىةى األصل ُب ىذا كلو عمـو حديث ك    
 .1«َأَحقَّ الشُُّروِط َأْن يُ َوفَّى بِِو َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِو اْلُفُروجَ 

 ػرثاس اٌثأٟ: فغاد إٌىاذ تإٌظش إىل ا٢ثاس ادلرتذثح ػٍٝ فغادٖٚاال

 كيشمل:: ِا ٠فغخ لثً اٌذخٛي ٠ٚثثد تؼذٖ ادلـٍة ا٤ٚي:

أك  ،أك غَت مقدكر على تسليمو ،أك ال ينتفع بو ،لكونو ال يبلك شرعا وكل نكاح فسد ػبلل ُب صداق -1
عمال بقاعدة مراعاة  بصداؽ اؼبثل كيثبت بعده ،ؾبهوال أك كبو ذلك، فيفسخ قبل البناء فقط

 .اػبالؼ)اغبنفية(

  إسقاطو. دبعٌت الدخوؿ على ؛النكاح بغَت صداؽ -2

؛ ألنو شرط صحة ُب النكاح فال: وبحكموو    كيثبت بعده  ،كال شيء ؽبا يفسخ قبل البناء، كلذا فإنو بد من أقلوـر
 .ة()الحنفيلخالفمراعاة لكيسقط اغبد  ،كيلحق بو الولد ،بصداؽ اؼبثل

 نفقة ؽبا أف على أككعدـ اإلقباب،   (:منواؼبقصود )على شرط يناقض مقتضى العقد من النكاح ما كقع  -3
ها ىو إال هنارا فقط أك يتأتيو الزكجة أك أال يأتأك أال  ،غَتىا مع اؼببيت ُب ؽبا يقسم ال أفأك  ،شهر كل ُب مسماة
 .األب على السفيو أك الصغَت زكجة ةنفق شرط لو ككذا ،بينهما مَتاث ال أف أك على، ليال فقط

غبديث  .لعقده فسد فبا . كىذا النكاحالشرط كيسقط ،اؼبثل دبهر هبعد كيثبت الدخوؿ، قبل يفسخ: حكموو   
كل َشْرٍط لَْيَس ِفي ِكَتاِب اللَِّو فَ ُهَو بَاِطٌل،  "عىاًئشىةى رضي ا عنها قاؿ قاؿ رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم:

 .2(َكاَن ِماَئَة َشْرٍط، َقَضاُء اللَِّو َأَحقُّ، َوَشْرُط اللَِّو َأْوَثقُ   َوِإنْ 

                                                                                 
 933رقم: ،3/1000متفق عليو. سبل السالـ ج -1
 متفق عليو، كاللفظ للبخارم. ىذا اغبديث ـبتصر من حديث طويل. 2
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     كذلك:: اٌثأٟ:ّ ِا ٠فغخ أتذاادلـٍة 

كيفسخ قبل الدخوؿ  ،فالنكاح فاسد ال يصح بوجو ،كما لو زكجت اؼبرأة نفسها  ،إذا اختل ركن من أركاف النكاح -1
 .ألف منع ذلك غبق ا تعأب ؛كبعده

 .اككونو ؾبنون  ختل شرط من شركط الوٕبإذ ا -2

يثبت )إال النكاح دبرض ـبوؼ من أحدنبا فيفسخ قبل البناء ك  ٍُتً مى رً ككوهنما ؿبيٍ   ؛إذ اختل شرط من شركط الزكجُت -3
 بعد الدخوؿ إف طاؿ عرفا(.

 .كافرة غَت كتابيةأك الزكجة ككوهنا  ، إذ اختل شرط من شركط الزكج ككونو غَت مسلم -4

 ود. النكاح بال شه -5

 .النكاح ألجل -6

 صريح الشغار.  -7

 يف تاب إٌىاذ ِف١ذج فم١ٙح لٛاػذذفش٠غ: 

لعدـ  :وال يحتاج فسخو لحكم حاكم ،يفسخ بال طالق كل نكاح متفق على فساده كنكاح خامسة -1
  انعقاده من أصلو.

 ؛حدنبا قبل فسخوكال إرث فيو لو مات أ ،يفسخ قبل البناء كبعده، كفيو الصداؽ اؼبسم ى إف كقع الدخوؿ: وحكمو
ألنو عدـ، بل بالتلذذ بعد العقد بالوطء أك مقدماتو إف درأ اغبد  كال يقع التحرًن بو دبجرد العقد، ألنو ٓب ينعقد بوجو
 كاؼبشهور عدـ التحرًن بالزنا. ،كإف ٓب يدرأ فهو زنا

 كل نكاح ـبتلف ُب فساده فهو كالصحيح ُب التحرًن كاإلرث. -2

ألف علة فساده إدخاؿ  ؛إال نكاح اؼبريض فال إرث فيو ،كغبوؽ الولد بأبيو ،دخوؿ بعدهالفسخ بطالؽ قبل ال: زىّٗ
، فإف أعاد العقد صحيحا بعد الفسخ كانت معو طلقتاف، كإف أعاده صحيحا قبل الفسخ استمر على جديد كارث

   ما ىو عليو، كسواء أعاده ُب اجملل  أك غَته.

 ية غَت اؼبكلف.كل نكاح فسد ػبلل ُب العقد كالنكاح بوال -3

 أك صداؽ اؼبثل. ،ال شيء ؽبا، كبعده ؽبا اؼبسمىك  ،مطلقا قبل الدخوؿيفسخ  حكمو:

 .كل نكاح فسد ػبلل ُب الصداؽ -4
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، كالبلد ،كاغبسب ،كاعبماؿ ،كاؼباؿ ،كيثبت بعده بصداؽ مثلها ُب الدين ،كال شيء ؽبا ،حكمو: يفسخ قبل الدخوؿ
 نة.كىو اؼبشهور من اؼبذىب، كىو نص اؼبدك 

 كل نكاح فسخ بعد الدخوؿ مطلقا كلو متفقا على فساده ففيو اؼبسمى بشرطُت:  -5

.  .أ   إف كاف ىناؾ مسمى معلـو
 كإال فصداؽ اؼبثل.  ،ككاف حالال .ب 

 الطالؽ ُب النكاح الفاسد بقسميو كالفسخ: -6

  .فإف كاف ـبتلفا ُب فساده كقع طالقا .أ 
أك  ده، فإف دخل فالعدة من يـو الفسخفع بعكإف كاف متفقا على فساده فهو ؾبرد فراؽ، كال وبتاج لر  .ب 

 الطالؽ.

كال وبصن الزكجُت إال إذا ثبت اؼبختلف ُب فساده بعد الدخوؿ  ،ال وبل اؼبطلقة ثالثا والنكاح الفاسد بقسيم -7
 كحصل كطء ثاف بعد الذم ثبت بو النكاح.

 ششٚؽ اٌضٚاج يف لأْٛ ا٤عشج

 اٌششٚؽ ٚػمٛد اٌضٚاج

ألجل ترؾ شيء لواله لكاف كاجبا فإنو يفسخ بو النكاح، ككل شرط كاف ألجل  كل شرط كاف أف فيها: ضابطكال   
". كمن الضوابط اليت كضعها الفقهاء رضبهم ا ؽبذه ترؾ شيء لواله لكاف مباحا؛ فهذا الشرط ال يفسخ بو النكاح

 الشركط:
 اء بو.ا يلـز الوفنبيى دي حى أى  وي طى رى شى كل ما كاف من مقتضيات عقد الزكاج كى  -1
 كل ما كاف مبطال ألصل العقد ابتداء كالتأقيت فيو أك ُب الطالؽ، فالشرط كالعقد باطالف ال كجود ؽبما. -2

 ألنو شرط يضاد ما يًتتب مباشرة على عقد الزكاج.فهو باطل؛ كل ما كاف من مناقضات العقد منافيا ؼبقصوده  -3

بو  وليس لما يبطل "قاؿ مالك رضبو ا ُب الكتاب:كثَتة ال ربصى، كؽبذا كىذا النوع من الشركط ُب النكاح     
أك على أف ال مبيت ؽبا،  ،مثل أف يتزكجها على أف ال صداؽ ؽبا، أك على أف ال نفقة ؽبا "؛النكاح من الشروط حد

ك أ أك كبَت،، كغَته كالزكج صغَت ،أك على أال مَتاث بينهما، أك تػزكجها على أف تكوف نفقتها على غَت زكجها كاألب
 .على أنو إف ٓب يأت بالصداؽ إٔب أجل كذا كإال فال نكاح بينهما، أك على أف أحدنبا باػبيار



 

57 
 

أك عدـ  ،كشرطها عليو إسكاهنا ُب مكاف معٌُت   ؛لعقد، كال من اؼببطالتاما ال يعترب من اؼبتناقضات مع مقتضى  -4
 تزكجو عليها، فهذه كأمثاؽبا شركط ؽبا فركؽ عند الفقهاء.

فال صحة ؽبا كال تأثَت على بقاء العقد، ككذلك  إٔب عدـ اعتبارىا ملزمة للزكج :والشافعيةفذىب الحنفية  .أ 
  هبا فهو من باب االستحباب.َب  كى إف اؼبالكية إال أنو 

 كإال فلها فسخ النكاح. ،إٔب صحة ىذه الشركط كأمثاؽبا، كأنو يلـز الوفاء هبا :وذىب الحنابلة .ب 
كتوسعة ؽبا ما ٓب تكن متعارضة مع اؼبقصود األصلي للعقد أك مقتضياتو،  ،شركطاألكثر تصحيحا للاغبنابلة ىم ك   

 .كال يلـز بو ،فهذا ال هبوز ،كأف قبلت معو بالزكاج شرط طالؽ ضرهتا  ؛أك مع شيء منهي عليو، كطالؽ ضرهتا
ال  :"بقولو ذلكلنهي النيب صلى ا عليو كسلم عن  ؛ككذلك االشًتاط على اؼبَتاث مع أف الزكجة غَت مسلمة  

 أك اشًتط عليها مَتاثو منها، فهو شرط مفاسد كال هبوز. ،فلو اشًتطت عليو مَتاثها منو .1"شتى يتوارث أىل ملتين
 كنكاح الشغار. ،: نكاح اؼبللأيضا كمن أمثلة ذلك

. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 .الكربل ُب لبيهقي، كاداكد وأبكاغبديث أخرجو:  1
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 ٚأزىاِٙا ،ا١ٌٌّٛح: ادلثسث اٌغادط

  ا١ٌٌّٛحِفَٙٛ ادلـٍة ا٤ٚي: 

بين الحالل والحرام الدف  فصل ما "لقولو صلى ا عليو كسلم: ؛اح بين الناسإعالن النك :الوليمة ىي  
 .ندب للقادر سفرا كحضراحكمها ال، ك 1"والصوت في النكاح

 فيقضي هبا. ،كاجبة: وقيل

الر ضٍبىًن  رضي ا عنو أىف  الن يب  صلى ا عليو كسلم رىأىل عىلىى عىٍبدً  دؿ ؼبشركعية الوليمة حديث أن  بن مالك كقد
 : قَاَل: يَا َرُسوَل اللَِّو ِإنّْي تَ َزوَّْجُت اْمَرَأًة َعَلى َوْزِن نَ َواٍة ِمْن َذَىٍب. فَ َقاَل:  ؟َما َىَذا»ٍبًن عىٍوؼو أىثػىرى صيٍفرىةو، قىاؿى

 .2«فَ َباَرَك اللَُّو َلَك، َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاةٍ »

: ،بػىٍَتً كىعىٍن عىاًمًر ٍبًن عىٍبًد الل ًو ٍبًن الزُّ   .3«َأْعِلُنوا النَّْكاحَ »عىٍن أىبًيًو أىف  رىسيوؿى الل ًو صلى ا عليو كسلم قىاؿى

 باؼبندكب. ىفإف قدمها ٓب يكن أت ،كيندب كوهنا بعد البناء. كقيل: إمبا تكوف كليمة بعد البناء: ٚلرٙا

 ، ِٚٛأؼٙا١ٌٌٍّٛح ادلـٍة اٌثأٟ: زىُ إخاتح اٌذػٛج

ى من عي كل تتحتم اإلجابة على  : ١ٌٌٍّٛح ُ إخاتح اٌذػٛجاٌفشع ا٤ٚي: زى رضي ا  غبديث ابن عمرا ؽبىى  ُتِّ
 . 4«ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ِإَلى اْلَولِيَمِة فَ ْلَيْأتَِها:»صلى ا عليو كسلم رىسيوؿي الل وً عنهما قاؿ: قاؿ 

:  ."ْرًسا َكاَن َأْو َنْحَوهُ ِإَذا َدَعا َأَحدُُكْم َأَخاُه فَ ْلُيِجْب عُ  "كىًلميٍسًلمو

قىاؿى  قىاؿى رضي ا عنو أيب ىريرة فعن  ،كلو كاف صائما، كال هبب األكل كلو ؼبفرط بل يندب لمدعوكال عذر ل 
 .5«ًرا فَ ْلُيْطَعمْ فَِإْن َكاَن َصاِئًما فَ ْلُيَصلّْ، َوِإْن َكاَن ُمْفطِ  ؛ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فَ ْلُيِجبْ :»رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم

   :  «.فَِإْن َشاَء َطِعَم َوِإْن َشاَء تَ َركَ »كىلىوي ًمٍن حىًديًث جىاًبرو كبىٍويهي. كىقىاؿى

                                                                                 
 .ركاه اػبمسة إال أبا داكد 1
 ميتػ فىقه عىلىٍيًو، كىالل ٍفظي ًلميٍسًلمو  2
 919رقم: 986/ 3رىكىاهي أىضٍبىدي، كىصىح حىوي اغبٍىاًكمي. سبل السالـ ج -3
 978، رقم:3/1052ميتػ فىقه عىلىٍيًو. سبل السالـ ج 4
 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه  5
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 :األمور اليت تسقط كجوب إجابة الدعوةكمن  :١ٌٌٍّٛح اٌفشع اٌثأٟ: ِٛأغ إخاتح اٌذػٛج

 إذا كانت الدعوة عامة )ادع كل من لقيتو(. -1
 ر ديٍت، كالفساؽ كاألرذاؿ.كجود من يتأذل منو ألم -2

 أف يكوف ُب ؿبل الدعول منكر. -3

 كثرة زحاـ، كإغالؽ باب دكنو عند قدكمو. -4

 .، أك خص هبا األغنياءبو صٍ غى ا كى بن رً كى حراـ  كاف ُب الطعاـ شبهة   إذا  -5

 أكلو إال بإذف من رب الطعاـ.وبـر دعو كىو الطفيلى. ك اؼبغَت لذىاب الـر وب -6

. 
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 ٚاٌؼذي تني اٌضٚخاخغاتغادلثسث اٌ
ُ
ُ
َ
غ
َ
 : اٌم

  لكن بشرط العدؿ بينهن. ،أباح اإلسالـ التعدد: ادلـٍة ا٤ٚي: زىُ اٌرؼذد

فإن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسُطوا ِفي )كربرًن ما زاد عليهن قولو تعأب ُب سورة النساء:  ،كالدليل على إباحة التزكج بأربع
ِمَن النَّْساِء َمثْ َنى َوُثالَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم 

  .[3]النساء:(أَْيَماُنُكمْ 

 . 1"أمسك أربعا وفارق سواىن كقولو صلى ا عليو كسلم ؼبن أسلم ككانت لو عشر نسوة ُب اعباىلية أسلمن معو:"

ذىب عدد من الفقهاء كخصوصا من فقهاء اؼبذىب اؼبالكي إٔب جواز التفريق قد هن، كلذا فكالواجب العدؿ بين  
  ؛بسبب الضرر إذا ادعتو اؼبرأة كثبت ذلك لدل القاضي سواء عن طريق البينة أك كجود قرائن تدؿ على كقوع الضرر

نو أىاهنا إىانة بالغة أماـ الناس تدعي على زكجها بأ، أك أف كأف تزكج بثانية كٓب يعدؿ بينها كبُت زكجتو اعبديدة
كغَت ذلك من أنواع  ،بضرب مربح أك أنو يسبها بألفاظ قبيحة جارحة كتكرر منو ذلك ككانت من عائلة يشينها ذلك

 .الضرر

 .2"من كانت لو امرأتان فمال إلى إحداىما جاء يوم القيامة وشقة مائل كقاؿ صلى ا عليو كسلم:"  

شىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا قىالىٍت: كىافى رىسيوؿي الل ًو صلى ا عليو كسلم يػىٍقًسمي لنسائو فػىيػىٍعًدؿي عىائً يدؿ ؼبا سبق: حديث 
  .3"اللَُّهمَّ َىَذا َقْسِمي ِفيَما َأْمِلُك َفاَل تَ ُلْمِني ِفيَما َتْمِلُك َواَل َأْمِلكُ : »كىيػىقيوؿي 

: كىعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رضي ا عنو عىٍن ال   َمْن َكاَنْت َلُو اْمَرأَتَان َفَماَل ِإَلى ِإْحَداُىَما َجاَء »ن يبِّ صلى ا عليو كسلم قىاؿى
 .4«يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوِشقُُّو َماِئلٌ 

 :غبكم عدةعدد الزكجات إباحة تقد شرع ك  ادلـٍة اٌثأٟ: زىّح اٌرؼذد:

                                                                                 
.رىكىاهي أىضٍبىدي، كىالتػِّ  1  ٍرًمًذمُّ، كىصىح حىوي اٍبني ًحب افى، كىاغبٍىاًكمي، كىأىعىل وي اٍلبيخىارًمُّ، كىأىبيو زيٍرعىةى، كىأىبيو حىاًبًو
 ركاه أضبد كألربعة كسنده صحيح. 2

 .ةماج ابن، ك داكد وأبكاغبديث أخرجو:  3

  993رقم  ،3/1065ج :سبل السالـ .ركاه اضبد كاالربعة كسنده صحيح 4
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زنا كازباذ اػبليالت أباح ا لو التزكج بأكثر من المن فصونا لو  ،منها أف الرجل قد ال ربصن نفسو كاحدة .أ 
بسبب كثرة  ضيع األكالديلئال ك  ،اختالط األنسابألف ذلك يفضي إٔب  ؛كاحدة، كٓب يبح للمرأة أكثر من زكج

 .اآلباء، كألف ذلك يؤدم إٔب اإلصابة باألمراض اعبنسية اؼبعدية، كالسيدا، كالزٍُّىرًم)السفلي (، كغَتنبا
دد النساء ُب الغالب يزيد على عدد الرجاؿ ُب أكثر األمم، فإذا ٓب يبح للرجل إال كاحدة بقي عدد كمنها أف ع .ب 

 .ُب الرذيلة كمن غَت زكج وبصن نفوسهن فيكن عرضة للسقوط ،هننو من النساء بال عائل يقـو بشئ
 ات.كمنها أف الغرض األكؿ من الزكاج كىو التوالد كالتناسل يكوف أكثر ربققا بتعدد الزكج .ج 
كمنها أف الزكج قد هبد زكجتو عقيما كال يرضى أف يفارقها لعقمها كال يرضى أف يعيش ؿبركما من نعمة األبوة،  .د 

 فأباح ا لو أف يتزكج معها أخرل للخالص من ىذا اغبرج.

 ٚاٌشد ػ١ٍٙا ،ذفش٠غ: شثٗ ادلؼاسػني ٌرؼذد اٌضٚخاخ

 :إباحة التعددبو على كفبا يعًتض   

كؽبا أسوأ النتائج ُب حل الركابط بُت أفراد  ،إٔب فساد األسر؛ ألف العداكة بُت الضرائر ال تنقطعأنو يؤدم غالبا  .أ 
  .األسرة

ف التعدد كغَته من األحكاـ الشرعية ينبغي أف تطبق ضمن منظومة اإلسالـ التشريعية العامة، فتقل : أوالجواب
 ادعاء فساد ىذه األحكاـ، فهذا ظلم ؿبض ألحكاـ اؼبشاكل جدا، أما خلط أحكاـ اإلسالـ بالقوانُت الوضعية، ٍب

 اإلسالـ.

كلذا ينبغي أكال: أف نقارف حجم اؼبفاسد كاؼبصاّب اؼبًتتبة على التعدد كعدمو، ٍب ندرس على كاحدة على حدة 
 للوصوؿ إٔب النتيجة اؼبرجوة.

الفرؽ أف التعدد ُب اإلسالـ لو كثانيا: أف صبيع الشعوب ال تقتصر على زكجة كاحدة، بل تعدد صبيع الشعوب، لكن 
ضوابط كشركط منها: القدرة، كالعدؿ، كللزكجة صبيع اغبقوؽ من: صوف عرضها، كثبوت نسب أبنائها، كثبوت حق 

 السكن، كالنفقة، كاغبماية، كغَتىا من اغبقوؽ.

إطار اغبراـ، كبالتإب  أما التعدد عند غَت اؼبسلمُت فلي  للزكجة الثانية أم حق، بل الغالب أف ىذا التعدد يقع ُب
تنتفي فيو صبيع اغبقوؽ السابقة من صوف للعرض، كثبوت لنسب األبناء، كانتفاء حق السكن، كالنفقة كغَتىا من 

 اغبقوؽ.

 فشتاف ما بُت حكم ا كحكم البشر من الكفار.
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 .أف أكالد الرجل الواحد من أمهات شىت ينشئوف متعادين متباغضُت .ب 

ؼبفاسد السابقة أهنا قد تتحقق كقد ال ربقق من ظلم لبعض الزكجات، كحصوؿ ما يشاع عن ا: والجواب
، بل كحىت اػبصومات بُت األبناء، فالكثَت من األسر اليت تػيعىدِّدي ربصل فيها بعض اؼبشاكل اليسَتة اليت تعاِب ُب حينها

 .أبناء األـ الواحدة قد وبصل بينهم التباغض كالتحاسد

فتكثر اػبصومات  ،كهنن صبيعاؤ كال القياـ بش ،تطيع العدؿ بُت الزكجاتأف الرجل ُب الغالب ال يس .ج 
 ىا هبعلها غالبا مطمئنة.كحدلزكجها  اكاؼبنازعات؛ كألف شعور الزكجة بأهن

رأل أف مضار إباحة التعدد أخف من مضار حظره، فاتقى أشد الضررين كأباح ف الشارع اغبكيم : أوالجواب
درة على العدؿ بُت الزكجات، فمن خاؼ أف ال يعدؿ بُت اؼبتعددات فال تباح لو إال التعدد، كقيد ىذه اإلباحة بالق

 كاحدة.

كاشًتاط القدرة على العدؿ بينهن ىو كسط  ،أف ما أباحو الشارع من التعدد مع تقيد العدد بقصره على أربعكما 
حد لعدد الزكجات، كُب إفريقيا  ال طلقة ُب القدًن كاغبديث؛ فعند اليهودمعتدؿ بُت ما عليو اعباىلية من إباحة م

 كآسيا كأمريكا الالتينية توجد شعوب كثَتة يتزكج فيها الرجل ما شاء من النساء. 

كبُت ما عليو بعض األمم كأكربا من حظر التعدد مطلقا، فإف لكل من ىذين الطرفُت أضرارا ال زبفى على من ينظر 
 .بعُت النصفة كيبتغي كجو اغبق
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 ِٗازىأٚ ،إٌشٛص: ثآِادلثسث اٌ

ىو خركج اؼبرأة عن طاعة زكجها كمنعو من التمتع هبا، كخركجها بال إذنو ؼبكاف  :إٌشٛصا٤ٚي: ذؼش٠ف  ادلـٍة
 أك مالو. ،كالصالة، أك خيانتو ُب نفسها ،هبب خركجها لو، كترؾ حقوؽ ا كالطهارة ال

فإف ٓب يفد  ،ا يقتضي رجوعها عما ارتكبتو برفقعظها بذكر مك زكجها نبغي لي: زىُ إٌاشضاٌثأٟ:  ادلـٍة
إف ظن إفادة،  حو ر  بػى ا ضربا غَت مي هى بػى رى ضى الوعظ فإف ٓب يفد ، فال يناـ معها ُب فراش كاحد كال يباشرىا ىجرىا ُب اؼبضجع

 .ال يكسر عظما كال يشُت غبما

ديٍت، كلو كانت سفيهة، كال كالـ  رعلى ترؾ أما ضربا غَت مربح هًبى رٍ ضى كى  ،كالتنزه ،منعها من اغبماـ: كلي  من الضرر  
 .لوليها ُب ذلك

 كالقصاص. ،كؽبا التطليق ،فهو جافػػػػػ كلو علم أهنا ال ترجع عما ىي فيو إال بو ػػػػ ضرهبا ضربا مربحا فإف 

يفد ىدده زجره اغباكم بوعظ، فإف ٓب  ،كثبت ببينة أك إقرار ،هالغَت موجب شرعي أك سب ازكجها بضرهب لكإذا تعد  
 .بالضرب فإف ٓب يفد ضربو إف ظن اإلفادة، كإال فلها التطليق بالتعدم إذا ثبت كإف ٓب يتكرر منو

أك ادعى   ،ذلك تٍ بً ثٍ بل ادعت الضرر كتكررت شكواىا كٓب تػي  ؟أك منو ،ىل الضرر منها مٍ لى عٍ شكل األمر فلم يػي أكإف  
غباكم بسكناىا بُت قـو صاغبُت إف ٓب تكن بينهم ليظهر أمر ا كتكررت منو الشكول كٓب يكن بينة كل منهما الضرر

 ؽبم اغباؿ فيخربكا اغباكم هبذا الضرر.

 1كٓب ينفع كعظ كال تأديب ات بُت الزكجُتكل كالنزاعا شاؼب تاستمر  ذاإ؟ ِىت ٠ٍدأ ٌٍرسى١ُاٌثاٌث:  ادلـٍة
 .2فنبياا من أىلها إف أمكن، فإف ٓب يبكن فأجمن كى حى ا من أىلو كى من كى بعث اغباكم حى 

ا بالطالؽ، مى كى فإف تعذر اإلصالح حى  ،(إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينهماكهبب عليهما اإلصالح ما استطاعا )  
ألف  ؛فإذا أكقعا الطالؽ فال ينعقد منو إال كاحدة ،ٓب يرض بو الزكجاف أك اغباكم ا ظاىرا كباطنا كإفمى هي مي كٍ حي  ذى فِّ نػي كى 

إف كانت اإلساءة منو، كخبلع إف   3يطلقاف دبا فيو اؼبصلحة، فيطلقاف بال خلعالزائد خارج عن معٌت اإلصالح، ك 
كعدـ معاملتها بالضرر الواقع منها إف اقتضى النظر  ،ه بالصرب عليهااأك يأسبناه عليها بال طالؽ بأف يأمر  ،كانت منها

  .كاؼبصلحة ذلك
                                                                                 

 اف من الزكج فيتدخل اغبكماف مباشرة.ككاف النشوز من الزكجة، أما إذا    ذاىذا إ 1
 فينفع التحكيم. ارين؛ ألف اعبار أدرل حباؿ اعباركندب كوهنما ج  2

 كشركط صحتهما أربعة: الذكورة، كالعدالة، كالرشد، كالفقو دبا كليا فيو.
 كىو ماؿ يأخذانو منها للزكج.  3
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 .ال تعقيب كال نقض كلو خالف مذىبووبا بكبعد حكمهما دبا اقتضاه النظر يأتياف اغباكم فيخربانو بو كج   
 صبع الكلمة كعدـ االختالؼ. :وفائدتو

كينفذ حكمو كلو ٓب يرضيا بو،  ،كاحد مستوؼ للشركط يرضيانو من غَت رفع للحاكم مو كى للزكجُت إقامة حى هبوز ك    
الزكجُت قريب من أىلو.  كأكٔب إقامة حكمُت، خبالؼ اغباكم إذا رفعا إليو فال بد من بعث حكمُت إذا كاف لكل من

َحَكًما ِمْن َأْىِلِو َوَحَكًما ِمْن َأْىِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصاَلًحا يُ َوفِّْق اللَُّو  فَابْ َعُثوا) ألف قولو تعأب: ؛ية الكريبة تفيد ذلككاآل
نَ ُهَما ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليًما َخِبيًرا( ا مما إذا رضيا بإقامة كاحد قريب منهيفيد أف ذلك عند الرفع، كأهن[؛ 35]النساء:بَ ي ْ

 .، كاغباكم كالوليُت: كٕب الزكج، ككٕب الزكجةىالقرابة أك أجنيب منهما كف ممستو 

كقاؿ ابن يون :  .نبا من أنفسهما بال رفع للحاكماكمهما إف أقامحبكعدـ الرضا  ٍُتً مى كى غبٍى كللزكجُت اإلقالع عن ا   
كلو ٓب يستوعبا الكشف  ،فلو كانا موجهُت من اغباكم فلي  ؽبما اإلقالع ،نهماينبغي إذا رضيا بالبقاء أال يفرؽ بي

 لعدـ اختيارنبا ُب إقامتهما.

لتزمتو اؼبرأة افإف  ،نااخر ؾبكقاؿ اآل ،كإف حكما بالطالؽ كاختلف اغبكماف ُب العوض، فقاؿ أحدنبا بعوض   
ف الطالؽ معلق على شيء ٓب يتم، ألف ؾبموع اغبكمُت أ يألف الزكج يدع ؛ال طالؽ يرجع اغباؿ ؼبا كافف فظاه، كإال

 .دبنزلة حاكم كاحد، كال كجود للمجموع عند انتفاء بعضو

 وعو فينبغي الرجوع إٔب خلع اؼبثل.نكأما لو اختلفا ُب قدره أك صفتو أك    

 يف لأْٛ ا٤عشج زمٛق ٚٚاخثاخ اٌضٚخني

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05: )أمر رقم 36المادة 
 هبب على الزكجُت:

 .اافظة على الركابط الزكجية ككاجبات اغبياة اؼبشًتكة .1
 .اؼبعاشرة باؼبعركؼ، كتبادؿ االحًتاـ كاؼبودة كالرضبة .2
 .التعاكف على مصلحة األسرة كرعاية األكالد كحسن تربيتهم .3
 .التشاكر ُب تسيَت شؤكف األسرة كتباعد الوالدات .4
 .خر كأقاربو كاحًتامهم كزيارهتمحسن معاملة كل منهما ألبوم اآل .5
 .اافظة على ركابط القرابة كالتعامل مع الوالدين كاألقربُت باغبسٌت كاؼبعركؼ .6
 زيارة كل منهما ألبويو كأقاربو كاستضافتهم باؼبعركؼ. .7

 :المادة السابقة: يجب على الزوجين
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 .اافظة على الركابط الزكجية ككاجبات اغبياة اؼبشًتكة .1
 .مصلحة األسرة كرعاية األكالد كحسن تربيتهم التعاكف على .2
 اافظة على ركابط القرابة كالتعامل مع الوالدين كاألقربُت باغبسٌت كاؼبعركؼ. .3

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05: )أمر رقم 37المادة 

 لكل كاحد من ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر.
قد الزكاج أك ُب عقد رظبي الحق حوؿ األمواؿ اؼبشًتكة بينهما اليت غَت أنو هبوز للزكجُت الزكجُت أف يتفقا ُب ع

 اليت تؤكؿ إٔب كل كاحد منهما. بً سى كربديد النِّ  ،يكتسباهنا خالؿ اغبياة الزكجية
 اؼبادة السابقة: هبب على الزكج كبو زكجتو:

 .النفقة الشرعية حسب كسعو إال إذا ثبت نشوزىا .1
 احدة.العدؿ ُب حالة الزكاج بأكثر من ك  .2

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05ملغاة: )أمر رقم  38المادة 

 :المادة السابقة: للزوجة الحق في

 .زيارة أىلها من ااـر كاستضافتهم باؼبعركؼ .1
 حرية التصرؼ ُب ماؽبا. .2

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05: )ملغاة باألمر رقم 39المادة 
 المادة السابقة: يجب على الزوج

 .ة الزكج كمراعاتو باعتباره رئي  العائلةطاع .1
 .إرضاع األكالد عند االستطاعة كتربيتهم .2
 احًتاـ كالدم الزكج كأقاربو. .3
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 احملٛس اٌثاٌث: احنالي ػمذ اٌضٚاج

 (، اٌؼذج، ٚأزىاِٙاٚأزىاِٗ )ذؼش٠فٗ، أٔٛاػٗ، أزىاِٗ ،اٌـالقاٌثاب ا٤ٚي: 
 وً اٌـالق ) اخلٍغ، اٌٍؼاْ، اٌظٙاس، اال٠الء(ٔٙاء اٌؼاللح اٌضٚخ١ح مبا شااٌثاب اٌثأٟ: إ
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 ـٗـاِــالق، ٚأزىــاب ا٤ٚي: اٌـاٌثـ

 ِفَٙٛ اٌـالق ادلثسث ا٤ٚي:
 ٗزىّ، ٚذؼش٠ف اٌـالقادلـٍة ا٤ٚي: 

 ذؼش٠ف اٌـالقاٌفشع ا٤ٚي: 
 اٌـالق زىُاٌفشع اٌثأٟ: 

 ح اٌـالق، ِٚٓ ٠ٍضِٗ، ِٚىت جيٛص؟ششٚؽ طس: أٟادلـٍة اٌث
 ح اٌـالق ششٚؽ طساٌفشع ا٤ٚي: 

 ِىت جيٛص اٌـالق؟اٌفشع اٌثأٟ: 
 ِٓ اٌزٞ ال ٠ٍضِٗ اٌـالق؟اٌفشع اٌثاٌث: 
 ألغاَ اٌـالق اٌثأٟ: ادلثسث

 ٚي: ألغاَ اٌـالق ِٓ ز١ث اٌٛلدادلـٍة ا٤
 اٌغٕٟ اٌفشع ا٤ٚي: اٌـالق
 ق اٌثذػٟ اٌفشع اٌثأٟ: اٌـال

  ادلـٍة اٌثأٟ: ألغاَ اٌـالق تاػرثاس اٌٍفق
 ثاٌث: ألغاَ اٌـالق ِٓ ز١ث اإلجناص ٚاٌرؼ١ٍكادلـٍة اٌ

 ِٓ ز١ث ا٤ثش ادلرتذة ػٍٝ اٌـالقألغاَ اٌـالق شاتغ: ادلـٍة اٌ
 اٌـالق اٌثارٓاٌفشع ا٤ٚي: 

 اٌفشع اٌثأٟ: اٌـالق اٌشخؼٟ
 اٌـالق اٌثاٌث: أسواْ ادلثسث

 ا٤ٚي: اٌظ١غحادلـٍة 
 ادلـٍة اٌثأٟ: احملً )ادلـٍك، ادلـٍمح(

 اٌفشع ا٤ٚي: ادلـٍك
 اٌفشع اٌثأٟ: ادلـٍمح

 اٌمظذادلـٍة اٌثاٌث: 

 ادلـٍماخ ادلثسث اٌشاتغ: ِرؼح

 ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف ادلرؼح
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 ادلرؼح زىُ: ادلـٍة اٌثأٟ

 ادلـٍة اٌثاٌث: أٔٛاع ادلـٍماخ ٚػاللرٙٓ تادلرؼح
 اٌشخؼح ِظ: أزىاَادلثسث اخلا

 اٌشخؼحادلـٍة ا٤ٚي: ِفَٙٛ 

 اٌفشع ا٤ٚي: ذؼش٠ف اٌشخؼح 

  ذىْٛ؟ٚمب اٌشخؼح،زىُ اٌفشع اٌثأٟ: 

 ؟دلٓ ذىْٛ اٌشخؼحادلـٍة اٌثأٟ: 

 ٚأزىاِٙا اٌؼذج، ادلثسث اٌغادط:
 ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اٌؼذج

 زىّٙاٚ ،عثثٙاادلـٍة اٌثأٟ: 

 اػٙاادلـٍة اٌثاٌث: صِٓ اٌؼذج، ٚأٔٛ

 احل١غ عٓ يف اٌٍٛاذٟ إٌغاء زىُ ػذجادلـٍة اٌشاتغ: 

 اٌؼذذني ذذاخً ادلـٍة اخلاِظ: يف

 االعررباء يف ادلـٍة اٌغادط:

 اإلزذاد ادلثسث اٌغاتغ:
 ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اإلزذاد

 زىُ اإلزذادادلـٍة اٌثأٟ: 

 زمٛق ادلؼرذج اٌثاٌث: ادلـٍة
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 ،اإلسالـ كمنفذ أخَت غبل مشكالت األسرة مىت تفاقمت اؼبشكالت شرع الطالؽ على كراىتو ُب: مت١ٙذ
 كامتنعت أماـ كل جهود التوفيق كاإلصالح كالتحكيم.  ،لكاستعصت على اغب

كىو ىدـ  ،كالطالؽ ُب اؼبنظور اإلسالمي ىو فصم لعرل األسرة ،فاإلسالـ إذ أباح الطالؽ فإمبا جعلو استثناء من القاعدة   

كُب   ،كسبزيق لشمل أفرادىا، كضرر الطالؽ يتعدل إٔب األبناء، فإف األبناء يكونوف ُب أحضاف أمهاهتم ،اهناكتصديع لبني ،ؽبا

فإذا حصل الطالؽ زاؿ كل ذلك عنهم، كحل غَته ؿبلو من الوحشة، كفالة آبائهم موضعا للرعاية كالعطف كحسن الًتبية، 

 كالتفريط، كعدـ العطف، كالتشرد كغَت ذلك.

 ؛، أال كىي التفريق بُت متباغضُت من اػبَت أف يتفرقاعظمفقد أجازه اإلسالـ دفعا لضرر أكرب كربقيقا ؼبصلحة أكمع ذلك    

كاػبالؼ قد تفاقم دبا وبوؿ دكف استمرار اغبياة الزكجية كفقا للمبادئ كاألس  اليت  ،ألف الشقاؽ كالنزاع بينهما قد استحكم

كخاصة  كاؼبودة. فالطالؽ كإف كاف أبغض اغبالؿ إٔب ا يبقى حالال ،كاالستقرار ،ءكاؽبدك  ،كالوفاء ،رظبها اإلسالـ من اغبب

 عندما تغدك اغبياة جحيما بُت الزكجُت.

كدبعٌت أدؽ: إف ارتفاع اؼبودة من  ،فتح عندما يغدك األمن متعذرا ضمن جدراف البيت الزكجيىو حبق صماـ أمن يي ك     

مرار ُب تلك اغبياة ضربا من  اؼبستحيل، كمن اتم فصم عقد الزكاج رظبيا بعد أف ؿبضنة ) السكن الزكجية ( هبعل االست

 فصمت عركة الزكجية نفسها بتالشي اغبب ُب قليب الزكجُت. 

أم أف الطالؽ نفسو ال يسبب ىو تالشي اغبياة الزكجية،  ؛كاغبقيقة أف الطالؽ ُب مثل ىذه الظركؼ يكرس أمرا كاقعا   

" :كفقداف ركابط اؼبودة بُت اؼبعنيُت، فاغبياة الزكجية ُب مفهـو اإلسالـ ىي ،عن اضمحالؿ تلك اغبياة كإمبا يأٌب كإعالف

ككثر اعبليد على أنقاضها كاف البد من  ،كنعيم الرضبة. فإذا ربطمت ىذه اؼبعاين ،فيها حرارة كدؼء اؼبودة ،حياة متجددة

  .كيكسر اعبليد كيبسح برده ،ينهي حالة اعبمود تلكلالطالؽ 

كثَتة، كجعلو فًتة اختبار كامتحاف   اعليو قيود بل كضع الشارعي  أف يطلق مىت شاء ككيفما شاء، للرجلكالطالؽ ٓب يشرع   

فكاف األصل ُب الطالؽ أف يكوف رجعيا. أم يبكن للزكج مراجعة زكجتو أثناء العدة إذا ما تبُت  ،للزكجُت إثر الطالؽ

خرجت من العدة فيمكن مراجعتها بعقد كمهر جديدين، فإذا طلقها طالقا بائنا بينونة كربل فال يتزكجها إال ، فإذا هؤ خط

 .بعد أف تتزكج زكجا آخر غَته
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 ادلثسث ا٤ٚي: ِفَٙٛ اٌـالق
 ٗزىّ، ٚذؼش٠ف اٌـالقادلـٍة ا٤ٚي: 
 ذؼش٠ف اٌـالقاٌفشع ا٤ٚي: 

 : اإلرساؿ. ٌغح .أ 
 الزكجُت بطريق ـبصوص. : حل العصمة اؼبنعقدة بُتششػا .ب 

، كىو  1 "إنما يملك الطالق من أخذ بالساق :"لقولو صلى ا عليو كسلم ؛بأيدم األزكاجالشارع كىو أمر جعلو 
 كناية عن الزكج.
ابن عمر  )مكركه( غبديثكاألصل فيو أنو خالؼ األكٔب، : تعًتيو األحكاـ اػبمسةاٌـالق زىُاٌفشع اٌثأٟ: 

 . 2"أَبْ َغُض اْلَحاَلِل إلى اللَِّو الطَّاَلقُ ا عليو كسلم:"  قاؿ رسوؿ ا صلىرضي ا عنهما قاؿ: 
،   الزكج يوقع الزكجية أف بقاء مى لً إف عي الطالؽ  يجبف .أ  أك  كالعجز عن النفقة، أك قبح اػبلق الشُت،ُب ؿبـر

 غَتىا.
 غَتىا.بزكاج الطالقها يوقعو ُب ؿبـر كالزنا، كال قدرة لو على علم أف إف  ويحرم .ب 
 .، كاالنقطاع عن النوافلإذا كاف طالقها يقطعو عن عبادة مندكبة ويكره .ج 
لعاقل اافظة عليها، كالطالؽ نبذ ؽبذه لكصبلة القوؿ فإف الزكاج نعمة من نعم ا عز كجل اليت ال ربصى ينبغي   

 ؽبا. نكراف ك  ،النعمة
 ح اٌـالق، ِٚٓ ٠ٍضِٗ، ِٚىت جيٛص؟ششٚؽ طسادلـٍة اٌثأٟ: 

 اثناف: :ح اٌـالقششٚؽ طس: اٌفشع ا٤ٚي
على مسلمة، كأف طلقها ثالثا ٍب أسلم فَتاجعها ُب  من كافرالطالؽ لو كقع : فال يصح اإلسالم .أ 

 .عدهتا، كال عربة بطالقو
 أك مكره. ،أك مغمى عليو ،أك ؾبنوف ،: فال يصح من صيبالتكليف .ب 

عن النائم حتى  :رفع القلم عن ثالث "يو كسلم قاؿ:عن عائشة رضي ا تعأب عنها عن النيب صلى ا علف
 . 3"أو يفيق ،وعن المجنون حتى يعقل ،وعن الصغير حتى يكبر ،يستيقظ

إن اهلل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان  :"كعن ابن عباس رضي ا تعأب عنهما عن النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ
  .4"وما استكرىوا عليو

                                                                                 
  إرسالو.كرجح أبو حاًبكصححو اغباكم،  ،بن ماجةاك  ،ركاه أبو داكد1
 رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىاٍبني مىاجىٍو، كىصىح حىوي اغبٍىاًكمي، كىرىج حى أىبيو حىاًبًو ًإٍرسىالىوي. 2

1019رقم ، 3/1096ج ركاه أضبد كاألربعة إال الًتمذم كصححو اغباكم كأخرجو ابن حباف سلم السالـ    3  
  4 1013رقم  1089/ 3ج ركاه ابن ماجة كاغباكم
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 ؟ كمن الطالؽ اعبائز:ص اٌـالقِىت جيٛ اٌفشع اٌثأٟ:
 : ألف عدهتا كضع ضبلها، فال تطويل فيها.طالق الحامل .أ 
 ُب اغبيض؛ ألنو ال عدة ؽبا. وغير المدخول بها .ب 

 ؟ِٓ اٌزٞ ال ٠ٍضِٗ اٌـالقاٌفشع اٌثاٌث: 
 كالذين ال يلزمهم الطالؽ إذا كقع منهم: 

فرؽ يلو، إال إذا طفح سكره، فصار ال أما السكراف حبراـ فيقع منو الطالؽ عقوبة  :السكران بحالل -1
 .منو بُت السماء كاألرض فال يقع

فزؿ لسانو فنطق بو، فال يلزمو ُب  ،بأف قصد النطق بغَت لفظ الطالؽ :لسان بالطالقال قُ بْ سَ  -2
 كيلزمو ُب القضاء. ،الفتول
 الذم لقن لفظ الطالؽ بال فهم منو ؼبعناه. واألعجمي -3
كاؼبريض   لق من غَت شعور، حيث شهد العدكؿ بأنو يهذم،ؼبرض قاـ بو فط بالطالقوالهذي  -4

 كال يقبل قولو. ،كأما لو شهدكا بصحة عقلو فإنو يلزمو الطالؽ بالزىايبر،
إف  :كل امرأة أتزكجها فهي طالق، أك  :كأف قاؿ  ؛أك تعليقو ،ومن عم جميع النساء في يمينو -5
 .ر، فال يلزمو شيءالدار فكل امرأة أتزكجها فهي طالق، ٍب دخل الدا تي لٍ خى دى 
غالبا، كما لو قاؿ: كل امرأة أتزكجها مدة أربعُت سنة فهي طالق،  ومن ذكر زمنا ال يبلغو عمره -6

 ككاف ما مضى من عمره أربعوف أك طبسوف سنة.
 ، كٓب ينو بو الطالؽ.امْ رَ حَ الْ بِ  ومن قال: -7
 بكالمو النفسي على أرجح القولُت. ومن أنشأ الطالق بقلبو -8
ال طالق في :" لقولو صلى ا عليو كسلم ؛فال يلزمو ُب فتول كال قضاء لطالقوالمكره على ا -9

ألف اؼبكره ال يبلك نفسو حاؿ  ؛طلقها. فقاؿ: ىي طالق بالثالث ٓب يلزمو :بل لو قيل لو ،أم إكراه "؛إغالق
 اإلكراه كاجملنوف.
أك ضرب مؤٓب، أك أخذ ماؿ  يكوف خبوؼ قتل،يسلب اإلرادة في األفعال: كأن اإلكراه الذي والضابط في 

 أك قيد لذم مركءة كلو ٓب يطل كل منهما. ،أك خوؼ سجن ،لو قيمة، أك قتل كلد أك كالد
 .األمر إذا ضاق اتسعصل ُب اغباالت السابقة كلها قوؿ الفقهاء رضبهم ا: كاأل 
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 ألغاَ اٌـالقادلثسث اٌثأٟ: 
 ة: ـبتلفة إٔب أقساـ كثَت اعتبارات ينقسم الطالؽ ب 

 : ينقسم إٔب طالؽ سٍت كطالؽ بدعي.الوقتمن حيث ف .أ 
 ينقسم إٔب صريح ككناية. :الصيغة من حيثو  .ب 
 كالبينونة تنقسم إٔب صغرل ككربل، ينقسم إٔب رجعي كبائن:المترتب على الطالقاألثر من حيث و  .ج 
 : ينقسم إٔب منجز كمعلق.ومن حيث اإلنجاز والتعليق .د 

  .الطالؽ على كجهُت طالؽ سنة، كطالؽ بدعة :اٌٛلد ٚي: ألغاَ اٌـالق ِٓ ز١ثادلـٍة ا٤
 اجتمعت ، كىو مافطالؽ السنة ما كقع على الوجو الذم كرد الشرع بإيقاعو عليو: اٌغٕٟ اٌفشع ا٤ٚي: اٌـالق

 كىي: شركط أربعة فيو

 اتفاقا. الطالؽ حُت كالنفاس اغبيض من طاىرا اؼبرأة تكوف أف .أ 
 اتفاقا. لطهرا ذلك ُب يبسها ٓب زكجها يكوف كأف .ب 
 كاحدة. الطلقة تكوف كأف .ج 
 العدة. تنقضي حىت آخر طالقا يتبعها ال كأف .د 

 كىو الطالؽ الذم كقع على غَت الوجو الذم كرد الشرع بإيقاعو عليو. :اٌفشع اٌثأٟ: اٌـالق اٌثذػٟ
ربيض ُب كل  كهبوز طالؽ من الالطالؽ ُب اغبيض حراـ، لذا أك بعضها، ك  كىو ما نقصت منو الشركط السابقة   
رىا حىت تطهر ٍب ربيض كيقع، كمن طلق زكجتو كىي حائض أجرب على أف يراجعها ما ٓب تنقض عدهتا، ٍب ينتظ كقت

 فإف شاء أمسكها كإف شاء طلقها.  ، فإذا دخلت ُب ىذا الطهر الثاينٍب تطهر منها حيضة أخرل
 منو. االغتساؿ قبل ضاغبي بعد أك فيو مسها طهركما ال هبرب اتفاقا فيما إذا طلق ُب   

 كاألصل ُب ىذا: 
 الصالة عليو فقاؿ كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ عهد على حائض كىي امرأتو طلق أنو عمر ابن حديث .أ

 يمس، أن قبل طلق شاء وإن أمسك شاء إن ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، حتى فليراجعها مره كالسالـ:"
 .1"ساءالن لها تطلق أن اهلل أمر التي العدة فتلك

  ".مره فليراجعها ثم ليطلقها طاىرا أو حامال" كُب ركاية عن ؼبسلم:
 ."وحسبت تطليقة "كُب ركاية أخرل للبخارم:

                                                                                 

  1-متفق عليو 
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أما أنت طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمرني كُب ركاية ؼبسلم قاؿ ابن عمر:"  .ب 
مهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أن أراجعها، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أ

 ".أنت طلقتها ثالثا فقد عصيت ربك فيما أمرك بو من طالق امرأتك
 ".فليطلق أو ليمسك إذا طهرتْ كُب ركاية أخرل قاؿ عبد ا بن عمر:" فػىرىد ىىا عىلىي  كٓب يػىرىىىا شيئا كقاؿ:" 

راجع كانة أـ ركانة فقاؿ لو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:" كعن ابن عباس رضي ا تعأب عنهما: طلق أبو ر  .ج 
 . فإف خرجت عن العدة بانت.1"امرأتك". فقال: إني طلقها ثالثا. قال:" قد علمت راجعها

َها، فَ َقاكىُب لىٍفظو أًلىضٍبىدى:  َل َلُو َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل طَلََّق أَبُو رَُكانََة ِاْمَرأََتُو ِفي َمْجِلٍس َواِحٍد َثاَلثًا، َفَحِزَن َعَلي ْ
  .2«فَِإن ََّها َواِحَدةٌ »عليو وسلم 

: َأنَّ رَُكانََة طَلََّق اْمَرأََتُو ُسَهْيَمَة اْلَبتََّة، فَ َقاَل: َواللَِّو َما َأَرْدُت ِبَها ِإالَّ كقىٍد رىكىل أىبيو دىاكيدى ًمٍن كىٍجوو آخىرى أىٍحسىنى ًمٍنوي     
 َىا ِإلَْيِو النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم. َواِحَدًة، فَ َردَّ 

 ٓب اغبيضة بعد الذم كاؼبعٌت ُب ذلك: لتصح الرجعة بالوطء ُب الطهر الذم بعد اغبيض؛ ألنو لو طلقها ُب الطهر
 ؿ.الدخو  قبل كاؼبطلق يكوف كاف ألنو عدة؛ اآلخر الطالؽ من عليها يكن
 .طالؽ بعد إال تكوف ال ُب اغبيض: أف الرجعة ككجو االستدالؿ بوقوع الطالؽ  
.الوجوب ُب حديث ابن عمر، كىو األمر ككجو االستدالؿ بوجوب الرجعة: ظاىر  
 حديث ُب عليو اؼبنصوص ألنو تطهر: ٍب ربيض، ٍب تطهر، حىت يبسكها أف اشًتط ككجو االستدالؿ بالنسبة ؼبن  
  عمر. ابن
 عليها تطوؿ الطالؽ، كلئال فيو لو كره زماف ُب طلق ألنو لو؛ عقوبة بالرجوع أمر كالعلة ُب األمر باؼبراجعة: إمبا  

بإصباع. هبا تعتد ٓب اغبيضة ُب الطالؽ عليها كقع إذا فإنو العدة،
 كاألمر بارذباعها حق ا فيجربه اغباكم، كإف ٓب تقم اؼبرأة حبقها ُب الرجعة.  
كاألحب ؼبن راجع ، ة الزكجة مقاـ نيألف نية اغباكم قائم ؛ٓب ينوىا الزكج كجاز بارذباع اغباكم الوطء كالتوارث، كإف 

ٍب إف شاء طلق  ،فتحيض فتطهر بعده كها حىت تطهر فيطؤىاا مسإاؼبطلقة ُب اغبيض طوعا أك كرىا كأراد مفارقتها 
 قبل أف يبسها ليكوف سنيا.

ألف االرذباع جعل للصلح كىو إمبا يتم  ؛فيو كإمبا طلب منو عدـ طالقها ُب الطهر الذم يلي اغبيض الذم طلق   
 فإذا طهرت لو الطالؽ قبل الوطء. بالوطء بعد اغبيض فقد مسها ُب ذلك الطهر، فإذا حاضت منع الطالؽ،

                                                                                 

1009رقم  1085/ 3ركاه أبو داكد سبل السالـ ج  -1  
، كىًفيًو مىقىاؿه  -2  .كىًُب سىنىًدهى اٍبني ًإٍسحىاؽى



 

74 
 

، نو معلل بتطويل العدةقيل: إو . ، فهو حق خالص أم غَت معلل بعلة ؛تعبدي :قيل :منع طالؽ اغبائضعلة ك   
فليست  ،يبتدئ من الطهر بعد حيض. فأياـ اغبيض اليت طلق فيها لغو ٓب ربسب من العدةاألصح؛ ألف أكؽبا  كىو

 ىي فيها زكجة كال معتدة.
 ذفش٠غ: 
كإذا ادعت اؼبرأة أف زكجها طلقها ُب حاؿ  :إرا ادػد ادلشأج أْ صٚخٙا ؿٍمٙا يف زاي ز١ؼٙاأٚال: 
هنا تصدؽ بيمُت. كىذا ما ٓب يًتافعا كىي طاىرة، كإال كترافعا للحاكم فإ ،كقاؿ زكجها: أنو طلقها ُب طهرىا ،حيضها
 فال هبرب على الرجعة كىي طاىر. ،فالقوؿ لو
 :إذا كقع ُب اغبيض يعجلكفبا  :ِا ٠ؼدً يف احل١غثا١ٔا: 

كال وبتاط فيو بالطالؽ كنكاح  ،إذا كاف فبا يفرؽ فيو بعد الدخوؿ فسخ النكاح الفاسد في زمن الحيض .أ 
كال يؤخر حىت تطهر منو إذ التأخَت ، ألف إقراره أعظم من الطالؽ ُب اغبيض ؛اغبيض اـر فإنو يفسخ ُب

  على الفساد أقبح من الفسخ ُب اغبيض.
 إذا حل أجل اإليالء. والطالق على المولّْي .ب 

 ككناية: ،: كالطالؽ نوعاف: صريحادلـٍة اٌثأٟ: ألغاَ اٌـالق تاػرثاس اٌٍفق
 مثل: أنت طالق. ،يو بالطالؽىو الذم يقع التصريح ففالصريح:  .أ 
 كألفاظها كثَتة. ،كل لفظ وبتمل الطالؽ كوبتمل غَته كيقع بو الطالؽ عند نيتووالكناية:  .ب 

 كمعلق: ،منجز نوعُت: على كالطالؽ :ثاٌث: ألغاَ اٌـالق ِٓ ز١ث اإلجناص ٚاٌرؼ١ٍكادلـٍة اٌ
" أنت طالق" دكف أف :يقوؿ رجل لزكجتو كأف  ؛: ىو الذم يقع ُب اغباؿ دبجرد التلفظ بالصيغةالطالق المنجز .أ 

 أك على زمن معُت. ،يعلق ىذا القوؿ على شرط معُت
  أقساـ: طبسة على كىو شرط، أك صفة، كقوع أك مستقبل، زمن إٔب يعلق كىو الذم :المعلقطالق ال .ب 

 كلمت إف ككذلك طالق. فأنت الدار دخلت إف كقولو: يكوف؛ أال كيبكن يكوف أف يبكن بأمر يعلق أف ا٤ٚي:
 اتفاقا. يقع ٓب كإال الطالؽ، كقع الشرط إف كقع فهذا سفره؛ من فالف قدـ إف أك زيدا،

 فالف مات إذا أك الشهر، دخل إف كقولو: يقع؛ أف البد بأمر أك عادة، العمر يبلغو بأجل يعلقو أف :اٌثأٟ
  الشرط. أجل بو ينتظر كال اغبُت، ُب الطالؽ يلزمو فهذا طالق؛ فأنت

  االستثناء. ىذا ينفع كال الطالؽ، فيقع تعأب ا شاء إف طالق أنت فيقوؿ: تعأب ا دبشيئة يعلقو أف :اٌثاٌث
 علقو فإف مشيئتو، على الطالؽ كقوع فيتوقف زيد، شاء إف طالق أنت كقولو: إنساف؛ دبشيئة يعلقو أف اٌشاتغ:
  ىازال. يعد ألنو اغبُت؛ ُب الطالؽ فيقع كاعبمادات كالبهائم لو دبشيئة

 قسمُت: ينقسم كذلك التزكج، بشرط الطالؽ تعليق ُب اخلاِظ:



 

75 
 

، ا٤ٚي: اٌمغُ   كإف طالق، فهي فالنة تزكجت إف كقولو: بعض؛ دكف النساء بعض ىبص أف كىو يلـز
 لذلك ضرب إف ككذلك طالقها، لزمو تزكجها فإذا طالق، فهي الفالين البلد من أك ،كذا ةقبيل من امرأة تزكجت
  .أجال

 يلزمو ال فهذا طالق، فهي أتزكجها امرأة كل كقولو: النساء؛ صبيع يعم أف كىو يلـز ال :اٌثأٟ اٌمغُ
   .اؼببحث األكؿ، الباب األكؿ كما سبق ُب اؼبطلب اػبام : من الذم ال يلزمو الطالؽ؟  الطالؽ

 كبائن: ،رجعيينقسم إٔب  :ِٓ ز١ث ا٤ثش ادلرتذة ػٍٝ اٌـالقألغاَ اٌـالق شاتغ: ادلـٍة اٌ
 .مطلقا ىو الذم ال يصح للزكج أف يراجع فيو زكجتوك  :اٌـالق اٌثارٓاٌفشع ا٤ٚي: 

 كىو أربعة أنواع:  بالثالث، والطالق الخلع، وطالق بها، المدخول وىي: مواضع، ثالثة في فهو البائن فأما   
ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ يَا أَي َُّها الَّ لقولو سبحانو كتعأب: ) كذلك :طالق غير المدخول بها .أ 

ٍة تَ ْعَتدُّونَ َها  َفَمت ُّْعوُىنَّ َوَسرُّْحوُىنَّ َسَراًحا  ۖ  طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمن قَ ْبِل َأن َتَمسُّوُىنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ
 .، كُب حاؿ انتفت العٌدة تنتفي الٌرجعة[49:األحزاب]ا(َجِميلً 

 .1الق الخلعط .ب 
 كاؼبعسر بالنفقة. ،إال طالؽ اؼبوٕب ،ىو طالؽ بائن كل طالق يوقعو القاضي .ج 

 فمتفق عليها؛ لقولو مفًتقات كقعت إذا تطليقات فأما الثالث اتفاقا، بائنة الثالثة فهذه :الطالق ثالث .د 
 [.229البقرة:] (الطَّالُق َمرَّتَانِ ) تعأب:
تلف فيها، كىي تقع ثالثا عند صبهور الفقهاء)اؼبالكية، اغبنفية، الشافعية، فهي ـب الثالث كأما اجملتمعات بلفظ  

  [.229البقرة:](الطَّالُق َمرَّتَاِن فَإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسانٍ ) ظاىر قولو تعأب:اغبنابلة(؛ ل
أمرا  )الطالؽ(فال ىبلو من أف يكوف:" مستدال لوقوع الطالؽ الثالث ُب كلمة كاحدة قاؿ الرجراجي رضبو ا   

فاألمر يقتضي الوجوب، أك يكوف إخبارا عن صفة الطالؽ الشرعي، ككال األمرين يقتضي أال يكوف  ،بصفة الطالؽ
 الطالؽ الشرعي على غَت ىذا الوجو.

عن   عليو كسلمصلى ا كأما السنة فما ركاه ـبرمة بن بكَت عن أبيو قاؿ ظبعت ؿبمد بن لبيد قاؿ: أخرب رسوؿ ا  
، حىت قاـ رجل فقاؿ "يلعب بكتاب اهلل وأنا بين أظهركم "ٍب قاؿ: ،رجل طلق امرأتو ثالث تطليقات فقاـ غضبانا

  .2يا رسوؿ ا: أال أقتلو؟
 اغلبو  اعبمهور قاؿ ابن رشد رضبو ا:" ككأفالعدد. ُب ا جعلها اليت للرخصة كدليلو من اؼبعقوؿ: أف اؼبطلق رافع

للذريعة". سدا الطالؽ ُب التغليظ حكم

                                                                                 
1
 كما سيأٌب ُب اؼببحث األكؿ، من الباب الثاين. 

2
 .خرجو الًتمذم 
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كذلك إذا طلقها طلقة  ؛جع زكجتواىو الطالؽ الذم يبكن للزكج فيو أف ير ك : اٌـالق اٌشخؼٟاٌفشع اٌثأٟ: 
 العدة انقضت فإذا العدة، طوؿ عليو ككسوهتا نفقتها كذبب ،كاحدة أك اثنتُت فيصح لو أف يرجعها قبل انتهاء العدة

 ساعة منو فتبُت البائن كالكسوة، كأما النفقة عنو كسقطت ،بنكاح جديدك  بإذهنا إال رجعتها يبلك فلم منو بانت
 الطالؽ.

َة َوات َُّقوا اللََّو رَبَّ ) يدؿ ؼبا سبق قولو تعأب:   ُكْم ال يا أيها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتْم النَّْساَء َفطَلُّْقوُىنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ
َنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َوَمْن ي َ ُتخْ  تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّو فَ َقْد ظََلَم رُِجوُىنَّ ِمْن بُ ُيوتِِهنَّ َوال َيْخُرْجَن ِإالَّ َأْن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَ ي ّْ

   [.1الطالؽ:](نَ ْفَسُو ال َتْدِري َلَعلَّ اللََّو ُيْحِدُث بَ ْعَد َذِلَك َأْمراً 
حائضا. طلقها ؼبا زكجتو يراجع أف أمره كسلم عليو ا صلى السابق أنو عمر ابن كغبديث 

 ذفش٠غ: 
 زكجا تنكح زكجتو حىت لو ربل ٓب ثالثا زكجتو طلق نم :اثٕرني أٚ ٚازذج، صٚخرٗ ؿٍك ا٤ٚي: زىُ ِٓ

 غَته.
 عدد من كاف ما على بٌت األكؿ نكحها ٍب هبا، كدخل هي رى يػٍ غى  جه كٍ زى  فنكحها اثنتُت أك كاحدة طلقة طلق منك 

 يهدـ ال الثاين الزكج ألف جديد؛ كنكاح الطلقات عدد استأنف هً َتًٍ غى  زكج بعد نكحها ٍب ثالثا طلقها فلو الطلقات،
 الثالث. كيهدـ الثالث دكف ما

 على الطالؽ كىي: كجها، عشر ثالثة على يقع الزكجُت بُت الفراؽ :اٌضٚخني تني اٌثأٟ: طٛس اٌفشاق
 الصداؽ كاختالفو ُب بينهما، اغبكمُت كتفريق هبا، كاإلضرار كالردة، كاللعاف، يفئ، ٓب إف كاإليالء اعو،أنو  اختالؼ
 بالنفقة، كاإلعسار الزكجُت، أحد ُب العيوب ككجود الزكج، على الربص أك اعبذاـ، أك اعبنوف، كحدكث الدخوؿ، قبل
 .كالفقد كالغركر، الصداؽ، أك
. 
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 اٌـالق ث: أسواْاٌثاٌ ادلثسث
 .، كالقصدكاؼبطلقة الصيغة، كاؼبطلق، :أستؼح ٟٚ٘ 

 أنواع: أربعة الطالؽ معناه. كألفاظ ُب كما اللفظ كىي: ادلـٍة ا٤ٚي: اٌظ١غح
 طلقت أك طلقتك، قد أك مطلقة، أك طالقة، أك طالق، كقولو: الطالؽ؛ لفظ فيو ما كىو اٌظش٠ر: ا٤ٚي إٌٛع
 اقًتنت إف إال ذلك، منو يقبل ٓب الطالؽ يرد ٓب أنو ادعى كإف نية، إٔب يفتقر كال كلو، هبذا الطالؽ لزموكي مٍت،
 طالق. أنت فيقوؿ كثاؽ من يطلقها أف تسألو أف مثل دعواه؛ صدؽ على تدؿ بقرينة
 ُب أصال فصار بالشرع كضعية داللة الشرعي اؼبعٌت ىذا على داللتو ألف صريح؛ الطالؽ لفظ أف على اتفقوا كإمبا   
 على هبا يقتصر أف فوجب اللفظ، شرطها كمن عبادة، كىي الثالثة األلفاظ هبذه كرد إمبا الشرع ألف الباب، ىذا
 فيها. الوارد الشرعي اللفظ

 التسريح، كلفظ اللغة؛ ُب أك الشرع، ُب هبا يطلق أف العادة جرت اليت كىي :اٌظا٘شج اٌىٕا٠ح اٌثأٟ إٌٛع
  .، لكنو يقع ثالثا بائنةالصريحاللفظ  كحكم ىذا فحكم ذلك، أشبو كما بتة، أك ،بائن أنت ككقولو: كالفراؽ،

 اللغوم العرؼ ألف طالقا؛ اهب يرد ٓب إنو الظاىرة الكنايات ُب قولو يقبل ال أنو رضبو ا إٔب مالك صار كإمبا  
 ىنالك يكوف أف إال الطالؽ، هبا كاؼبراد غالبا الناس هبا تلفظ إمبا األلفاظ ىذه أف كذلك عليو، افشاىد كالشرعي
 ذلك. خالؼ على تدؿ قرينة
 يكوف أف فبقي البينونة، ىو األلفاظ ىذه من الظاىر ألف الثالث؛ دكف يدعيو فيما قولو يقبل ال أنو إٔب صار كإمبا  

 هبا. اؼبدخوؿ ُب كذلك ثالثا،
 يلزمو ال فهذا ذلك؛ أشبو كما عٍت، كابعدم كاذىيب بأىلك، أغبقي كقولو: :احملرٍّح اٌىٕا٠ح اٌثاٌث إٌٛع
 ذلك.  ُب قػىٍوليوي  قيًبلى  الطالؽ ينو ٓب إنو قاؿ كإف نواه، إف إال الطالؽ،
 ما أك ماء، اسقٍت كقولو: :اٌـالق ػٍٝ ذذي ال اٌرٟ ا٤ٌفاف ِٓ ٚاٌىٕا٠ح اٌظش٠ر، ػذا ِا اٌشاتغ: إٌٛع
 يلزمو. ٓب يرده ٓب كإف اؼبشهور، على لزمو الطالؽ بو أراد فإف ذلك؛ أشبو
 البينونة ُب تتصور كذلك اعبملة، على الطالؽ كقوع ُب تتصور كماػػػػ ما عدا الصريح ػػػ   الثالثة األنواع كىذه  

 طالق، أنت ؽبا: قاؿ كإف كالعدد، البينونة ُب صريح فهذا ثالثا؛ طالق أنت ؽبا: قاؿ فإف الطالؽ، عدد كُب بالطالؽ،
 أك بالواك، عطف أك طالق، أنت قاؿ: كلو كاحدة، فتلزمو التأكيد نول إف إال ثالث،ال لزمتو طالق، أنت طالق، أنت
  الثالث. لزمتو الفاء
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 ادلـٍة اٌثأٟ: احملً، ٠ٚشًّ ادلـٍك ٚادلـٍمح
 اتفاقا، ؾبنوفكافر كال  طالؽ ينفذ فال كالطوع، كالبلوغ، كالعقل، اإلسالـ، شركط: أربعة كلو :اٌفشع ا٤ٚي: ادلـٍك

 ال فإنو زبويف أك سجن، أك بضرب، الطالؽ على أكره من كأما ،1طالقو نفوذ اؼبذىب فمشهور السكراف كأما
 بو.   اليمُت ُب اغبنث على أك اليمُت، على أك بالطالؽ، اإلقرار على أكره إف ككذلك يلزمو،

 كإف مَتاثها ينقطع الك  كرثتو اؼبطلقة، اؼبرض ذلك من مات فإف اتفاقا، كالصحيح نافذ اؼبريض طالؽ ذفش٠غ:   
  اؼبذىب: ُب شركط ثالثة مَتاثها ثبوت ُب كتزكجت، كيشًتط عدهتا انقضت

 مدة. بعد منو مات كإف اؼبرض، ذلك من يصح ال أف .أ 
 فيو. عليو وبجر ـبوفا اؼبرض يكوف أف .ب 
 كاػبلع. كالتخيَت، كالتمليك، بسببها، كال منها، ال منو الطالؽ يكوف أف .ج 

 اؼبَتاث، من حظها ليقطع مرضوُب زكجتو  طلق إمبا يكوف أف ُب يتهم اؼبريض كاف ؼبا : أنوثوالعلة الموجبة للميرا
 كىو دائر على أصلُت: 

 ، كىي قاعدة اؼبعاملة بنقيض اؼبقصود.من استعجل الشيء قبل أوانو عوقب بحرمانوقاعدة: : األول
فضى إٔب مفسدة كىي منع الزكجة من ؛ فاألصل ُب الطالؽ اإلباحة، لكن ؼبا أالذرائع سد قاعدة: :والثاني

 اؼبَتاث ػػػ حبسب غلبة الظن ػػػػػ منعت الوسيلة اؼبباحة ػػػ الطالؽ ػػػ ألهنا أفضت إٔب مفسدة.
 كعمر بن اػبطاب رضي ا عنهما. كىو مذىب عثماف بن عفاف،

 اتفاقا. طالقها فينفذ رجعي طالؽ من عدة ُب أك العصمة، ُب كانت سواء الزكجة، كىي :اٌفشع اٌثأٟ: ادلـٍمح
، كما سبق ُب اؼبطلب أك أكره عليو ال يعترب طالقا ،لسانو على الطالؽ سبق: فمن اٌمظذادلـٍة اٌثاٌث: 

    .اؼببحث األكؿ، الباب األكؿ : من الذم ال يلزمو الطالؽ؟اػبام 
 ؛ يدؿ ؽبذا:و اعبميعلزممن الرجل الرجعة ىزال  كأ ،النكاحأك  منو الطالؽلو كقع  :اذلاصي أِا
وىزلهن  ،ثالث جدىن جد "أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:حديث  .أ 

 .2"والرجعة ،والطالق ،النكاح :جد
لطَّاَلُق، :" اَل َيُجوُز اللَِّعُب ِفي َثاَلٍث: اكىلًٍلحىاًرًث اٍبًن أىيب أيسىامىةى: ًمٍن حىًديًث عيبىادىةى ٍبًن الص اًمًت رىفػىعىوي  .ب 

 . 3َوالنَّْكاُح، َواْلِعَتاُق، َفَمْن قَاَلُهنَّ فَ َقَد َوَجْبَن"
 ."والنكاح ،والعتاق ،الطالق:" كُب ركاية البن عدم من كجو آخر ضعيف .ج 

                                                                                 
 الؽ؟يلزمو الطال كقد سبق الكالـ عنو ُب اؼبطلب اػبام : من الذم  1
  2 1010رقم1088/ 3ركاه األربعة إال النسائي كصححو اغباكم: ج 
3- .  كىسىنىديهي ضىًعيفه
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إن اهلل تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها  :"كعن أيب ىريرة عن النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ .د 
 . 1"ما لم تعمل أو تكلم

: .ه  ِإنَّ اللََّو تَ َعاَلى َوَضَع َعْن أُمَِّتي  »كىعىًن اٍبًن عىب اسو رىًضيى الل وي عىنػٍهيمىا عىٍن الن يبِّ صلى ا عليو كسلم قىاؿى
 .2«اْلَخطََأ، َوالنّْْسَياَن، َوَما اْسُتْكرُِىوا َعَلْيوِ 

 ستة: : كىيذفش٠ؼاخ
 طلق كإف اؼبشهور، ُب ينفذ ٓب اللفظ دكف بالنية طلق كإف اعا،إصب نفذ كالنية باللفظ طلق إذا :ا٤ٚي اٌفشع
 ينفذ، إال ُب الصريح. ٓب يرده كٓب الطالؽ إٔب لسانو سبق كمن نية؛ دكف باللفظ

 .كما سبق  النكاح ُب ككذلك كاعبد، نافذ الطالؽ ُب اؽبزؿ :اٌثأٟ اٌفشع
 بالكناية. الكالـ على القادر كإشارة كالصريح، بالطالؽ األخرس إشارة :اٌثاٌث اٌفشع
 نفسو. ليشاكر اؼبًتدد خبالؼ لزمو، عليو عازما الطالؽ كتب من :اٌشاتغ اٌفشع
 شك، ٍب بالطالؽ حلف كإف شيء، يلزمو ٓب ال؟ أـ طلق، ىل شك، فإف :اٌـالق يف اٌشه اخلاِظ: اٌفشع

  بالفراؽ. أمر ال؟ أـ حنث، ىل
 .3ثالثا ربتمل ألهنا غَته؛ زكجا تنكح حىت لو ربل ٓب العدد ُب كشك الطالؽ تيقن كإف

 كإف الطالؽ، نفذ عدلُت بشاىدين أتت فإف ىو، كأنكر طلقها زكجها أف اؼبرأة ادعت إذا :اٌغادط اٌفشع
 على شيء فال بشاىد تأت ٓب كإف وبلف، أك يقر حىت سجن وبلف ٓب كإف كبرئ، الزكج حلف كاحد بشاىد أتت
 الزكج.    قوؿ فالقوؿ حنث أنو كادعت بالطالؽ حلف كإف جهدىا، منو نفسها منع كعليها الزكج،

 

 
 

 

 

 

                                                                                 

1012رقم  3/1089ج متفق عليو سبل السالـ:   1  
 رىكىاهي اٍبني مىاجىة، كىاغبٍىاًكمي. 2
3
األصل أف كجية اؼبتحققة، كاغبظر، كىو تغليبا لوصف اغبظر على كصف اإلباحة؛ ألنو تعارض ىنا الوصفاف: اإلباحة كىي األصل كسببها الز  

 كىو مشكوؾ فيو ىنا، فغلب الوصف الثاين اؼبشكوؾ فيو على األكؿ اؼبتحقق منو؛ ألف األصل ُب الفركج اغبظر.اغبظر، ُب الفركج 
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 ادلـٍماخ ادلثسث اٌشاتغ: ِرؼح

ىي ما يعطيو الزكج ؼبن طلقها زيادة على الصداؽ عبرب خاطرىا اؼبنكسر بأٓب : ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف ادلرؼح

 كتكوف على قدر حالو. ،الفراؽ

 كالكثرة. القلة ُب مالو حبسب اؼبطلق عليو يقدر دبا الطالؽ حُت إليهن اإلحسافنوع من  كىي
ِع َقَدرُه " َوَمتّ ُعوُىّن َعَلى الُموسِ لقولو تعأب: ؛، كاألكؿ أرجحوقيل بوجوبها ،الندب :ادلرؼح زىُادلـٍة اٌثأٟ: 

 [.236البقرة:]وَعًلى الُمْقِتر َقَدرُه َمَتاًعا بِالَمْعُروف َحقِّا َعَلى الُمْحِسِنين"

كباؼبتقُت ُب أخرل صرفو  ،فتقييد اغبق باسنُت ُب آيةلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقِّا َعَلى الُمتَِّقين". وقال:" َوِللُمطَ 

 باب من اؼبتجملُت هبعلو باؼبتفضلُت وي طي بٍ رى كى  ،ال يتقيد باسنُت كال باؼبتقُت الواجب ؛ ألفإٔب الندب ن الوجوبم

 بواجب.  فلي كاإلحساف، كما كاف كذلك اإلصباؿ

 كأيضا قد يراد باغبق األمر الثابت اؼبقابل للباطن. 

 .عند فراؽ الزكج كجرب خاطرىا ،من التمتع ىو تسلية اؼبرأة عند الطالؽ ٚاحلىّح

  قسماف: كىن ادلـٍة اٌثاٌث: أٔٛاع ادلـٍماخ ٚػاللرٙٓ تادلرؼح:
إال إذا   بعدىا، أك سميةالت قبل كانت سواء اؼبتعةلكل مطلقة  :أْ ٠ىْٛ اٌـالق ِٓ لثً اٌضٚج .أ 

 الصداؽ. من شيء ؽبا كلي  اؼبتعة، فلهاالدخوؿ كاف الطالؽ قبل 
، كامرأة اؼبرأة: زبتاره فراؽ كل ُب متعة كال أْ ٠ىْٛ اٌـالق ِٓ لثً اٌضٚخح: .ب   كالعنُت، اجملذـك
 اؼبالعنة. كال اؼبختلعة، كال بالفسخ، الفراؽ ُب كال
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 اٌشخؼح ادلثسث اخلاِظ: أزىاَ
 اٌشخؼحـٍة ا٤ٚي: ِفَٙٛ ادل

 اٌفشع ا٤ٚي: ذؼش٠ف اٌشخؼح

 : ىي اؼبرة من الرجوع.ٌغحذؼش٠فٙا  .أ 

 : إعادة الزكجة اؼبطلقة طالقا غَت بائن لعصمة زكجها بال ذبديد عقد. ٚششػا .ب 

 كشرط اؼبرذبع التكليف.

فقط، كىي إما  عيالرج الطالؽ ، كتكوف منالندب لرجعةا األصل ُب ؟ ذىْٛٚمب اٌشخؼح،زىُ اٌفشع اٌثأٟ: 

أك بالنية فقط  ،فعل كاعبماع كمقدماتوبال تكوفرجعت لزكجيت، كارذبعت زكجيت، أك ػػػ: قوؿ كالبالنية مع  أف تكوف

 بن رشد، كىي رجعة باطنا بينو كبُت ا تعأب.اعلى األظهر عند 

َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ) تعالى: قولو لظاىر؛ لدفع اهتاـ الزنا المذىب مشهور فيندب اإلشهاد عند اؼبراجعة يك    
 اإلنساف يقبضها اآلدمية اضة اليت األصل ُب اغبقوؽ كن ؼبا كافكل الوجوب؛ كىو يقتضي، [2الطالق:(]ِمْنُكمْ 

 بُت اعبمع األمر الندب كعدـ الوجوب، فكاف اغبقوؽ، فاقتضى بسائر لو عدـ الوجوب، فيلحق ىذا اغبق هبا تشبيها
 الندب. على اآلية لضب كاآلية القياس

أشهد  "عمراف بن حصُت رضي ا عنو أنو سئل عن الرجل يطلق ٍب يراجع كال يشهد فقاؿ:كيدؿ لو أيضا حديث  

 .1"وعلى رجعتها ،على طالقها

 ."سنة فليشهد اآلن "أف عمراف بن حصُت سئل عمن راجع امرأتو كٓب يشهد فقاؿ: :كأخرج البيهقي بلفظ   
  ".ويستغفر اهلل "اية:كزاد الطربم ُب رك  
 ما كلو كىذا غَتىا، كال اؼبرأة إذف على يتوقف كال كٕب، كال صداؽ الرجعي الطالؽ من االرذباع ُب هبب كال   

 إنشاء ُب وبتاج ما ذلك ُب كوبتاج البائن، الطالؽ من كالرجعة رجعتها صارت عدهتا انقضت فإذا العدة، ُب دامت
  كليها. كعقد ؽبا، اؽصد كبدؿ اؼبرأة، إذف من النكاح،
 بالنفقة اؼبعسر اؼبوٕب من اإليالء، كرجعة رجعة خال ما مسي ، يكن ٓب كإف العدة هتدـ رجعة فكل :وبالجملة  

 كإال فال. صحت الرجعة أنفق فإف اإلنفاؽ، على صحتها فتقف
                                                                                 

  1- ركاه أبو داكد. ىكذا موقوفا كسنده صحيح.
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 كطؤىا فيو فًتاجع: ؟ للزكجة اؼبطلقة منو إذا كانت ُب عدة نكاح صحيح وبلدلٓ ذىْٛ اٌشخؼحادلـٍة اٌثأٟ: 

 اليت ربيض ما ٓب تدخل ُب اغبيضة الثالثة. .أ 

 كاغبامل ما ٓب تضع. .ب 

 كاؼبعتدة بالشهور أك السنُت ما ٓب تنقض عدهتا. .ج 

 بائن. طالؽ من كرجعة رجعي، طالؽ من رجعة ال زبلو من حالتُت: كالرجعة   

 ،كالسكن ،كالكسوة ،ـ النفقةكالزكجة ُب لزك ىي  : زىُ ادلشأج ادلـٍمح ؿاللا سخؼ١ااحلاٌح ا٤ٚىل: 
  : اػبلوة، كاالستمتاع، كاألكل معها.سبنع ػػػػ حىت يراجعها ػػػػػػ، كىي إال ثالث ،كالظهار ،كغبقوؽ الطالؽ

؛ رضاىا دكف اعتبار العدة ُب دامت ما الرجعي الطالؽ ُب الزكجة رجعة يبلك الزكج أف على المسلمون وأجمع   
َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّْىنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأرَاُدوا ) تعأب: لقولو قها،ألف صبع األسرة مقدـ على تفر 

  .لو اؼبسي  تقدـ الطالؽ ىذا شرط من ، كأف[228البقرة:(]ِإْصالحاً 
 كُب هبا ُب اؼبدخوؿ يقع فذلك الثالث، دكف دبا إما : كىواٌثارٓ احلاٌح اٌثا١ٔح: أزىاَ اٌشخؼح يف اٌـالق

 ال أنو إال كالرضا، كالوٕب، الصداؽ، اشًتاط ُب أم النكاح؛ ابتداء حكم الطالؽ ىذا بعد الرجعة كحكم اؼبختلعة،
 العدة. انقضاء فيو يعترب
 رفاعة غبديث الوطء؛ بعد إال األكؿ لزكجها ربل ال ثالثا اؼبطلقة أف على كلهم العلماء فإف بالثالث البائنة كأما   
 بن الرضبن عبد فنكحت ثالثا، كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ عهد ُب كىب بنت سبيمة امرأتو طلق أنو ظبوأؿ بن

 ا لرسوؿ ذلك فذكر ينكحها، أف األكؿ زكجها رفاعة فأراد ففارقها، يبسها، أف يستطع فلم عنها فاعًتض الزبَت،
  .1"العسيلة تذوق حتى لك تحل ال كقاؿ:" تزكهبها عن فنهاه كسلم، عليو ا صلى

 قبل يفسخ فاسد، النكاح "مالك: فقاؿ األكؿ لزكجها وبللها أف شرط على تزكجها إذا أم الل؛ ا نكاحكأم  
  اؼبطلقة ثالثا". بو ربل كال كبعده، الدخوؿ
 الرجل. إرادة عنده يعترب كإمبا التحليل اؼبرأة إرادة عنده ذلك ُب يعترب كال   
 مسعود، كابن طالب، أيب بن علي حديث من كسلم عليو ا صلى النيب عن ركم دبا كأصحابو مالك كاستدؿ   
 آكل وً نً عٍ لى كى  إياه وي ني عٍ لى فػى  ؛2"لو والمحلل المحلل اهلل لعن كسلم:" عليو ا صلى قاؿ أنو عامر بن كعقبة ىريرة، كأيب

                                                                                 
1 .  ميتػ فىقه عىلىٍيًو، كىالل ٍفظي ًلميٍسًلمو
   لنسائي كالًتمذم كصححو.ركاه أضبد كا -2
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 المنهي ادفس على يدل والنهي النهي؛ ألف من صيغ النهي الوعد كالوعيد، على يدؿ كذلك اػبمر كشارب الربا،
 عنو. اؼبنهي النكاح على ينطلق ال الشرعي النكاح كاسم ،عنو

 ألنو راجعها؛ ٍب األكؿ الثالثة غَت الزكج الطلقة قبل تزكجت إذا أم الثالث؛ دكف ما الزكج يهدـ ال مالك: كقاؿ  
  بالشرع. الثالثة ىبص شيء ىذا أف رأل

 فشٚع:
 من يبنعاف كما البائن، رجعة من كيبنعاف الرجعية، للمطلقة الرجعة من اإلزشاَ ٚال ادلشع ميٕغ ال ا٤ٚي: اٌفشع
 النكاح. إنشاء
 .اؼبشهور ُب الوطء وبـر :اٌشخؼٟ اٌثأٟ: اٌـالق اٌفشع
 النية. من عنده بد فال يرذبعها حىت حراـ الرجعية كطء أف مالك كعند  
كال  ،كال يلتذ منها بشيء ال بنظرة شعرىا، إٔب ينظر كال بإذهنا، إال عليها يدخل كال معها، ىبلو ال "مالك: فقاؿ
 ."بغَتىا

 اٌـالق يف لأْٛ االعشج اجلضارشٞ

 و الوفاة.أن الرابطة الزوجية تنحل بالطالق أسرة الجزائري على من قانون األ 47نصت المادة 

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05: )أمر رقم 48المادة 

وبل عقد الزكاج بالطالؽ الذم يتم بإرادة الزكج أك بًتاضي الزكجُت أك بطلب  ( أدناه49مع مراعاة أحكاـ اؼبادة )
 .( من ىذا القانوف54ك 53من الزكجة ُب حدكد ما كرد ُب اؼبادتُت )

: الطالؽ حل عقد الزكاج، كيتم بإرادة الزكج أك بًتاضي الزكجُت أك بطلب من الزكجة ُب حدكد ما المادة السابقة
 .( من ىذا القانوف54ك 53كرد ُب اؼبادتُت )

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05: )أمر رقم 49المادة 

( أشهر يتعُت على 3ال يثبت الطالؽ إال حبكم بعد ؿباكالت صلح هبريها القاضي دكف أف تتجاكز مدتو ثالثة )
 .القاضي ربرير ؿبضر يبُت مساعي كنتائج ؿباكالت الصلح، يوقعو مع كاتب الضبط كالطرفُت

 .ل أحكاـ الطالؽ كجوبا ُب اغبالة اؼبدنية بسعي من النيابة العامةتسج

: ال يثبت الطالؽ إال حبكم بعد ؿباكلة الصلح من طرؼ القاضي دكف أف تتجاكز ىذه اؼبدة ثالثة المادة السابقة
 .أشهر
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اغبكم بالطالؽ  من راجع زكجتو أثناء ؿباكلة الصلح ال وبتاج إٔب عقد جديد، كمن راجعها بعد صدكر: 50المادة 
 .وبتاج على عقد جديد

ال يبكن أف يراجع الرجل من طلقها ثالث مرات متتالية إال بعد أف تتزكج غَته كتطلق منو أك يبوت عنها : 51المادة 
 .بعد البناء
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 ٚأزىاِٙا اٌؼذج، ادلثسث اٌغادط:
 ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اٌؼذج

ىي مدة تًتبص فيها اؼبرأة ؼبعرفة دبعٌت أحصى. دَّ عَ ػػ: مصدر ظباعي ل فهي ،: مأخوذة من العدذؼش٠فٙا ٌغح .أ 
 .، أك لتفجعها على زكجدبراءة رضبها، أك للتعب

 عنها زكجها من النكاح. : مدة معينة شرعا ؼبنع اؼبطلقة اؼبدخوؿ هبا كاؼبتوَبٚششػا .ب 
كاجبة لغَتىا ال لذاهتا، فهي كاجبة  ، كىيوتاؼبأك  ،طالؽال :اثنافؽبا سبباف  :زىّٙاٚ ،عثثٙاادلـٍة اٌثأٟ: 
  :دليل كجوهباك  حفظا لألنساب.

ُلغ الِكَتاُب َأَجَلو»قولو تعأب  -1    .[235البقرة:]«َواَل تَ ْعزُِموا ُعْقَدَة الّنَكاح َحّتى يَ ب ْ
امكثي في بيتك الذي أتاك فيو نعى زوجك حتى يبلغ كقولو صلى ا عليو كسلم للفريعة:"  -2

 .1"الكتاب أجلو
 . 2"بريرة أن تعتد بثالث حيض تْ رَ مِ أُ  :"عن عائشة رضي ا عنها قالتك  -3
إف ابنيت مات عنها زكجها كقد اشتكت  :كعن أـ سلمة رضي ا عنها أف امرأة قالت يا رسوؿ ا -4

 . 3"القاؿ:  ا؟عينها أفنكحله
 إصباعا؛ لقولو اؼبطلقة على عدة فال الدخوؿ الطالؽ قبل كاف إف: ادلـٍة اٌثاٌث: صِٓ اٌؼذج، ٚأٔٛاػٙا 

ٍة تَ ْعَتدُّونَ َها َفَمت ُّْعوُىنَّ َوَسرُّْحوُىنَّ َسَراحًا َجِميالً ) تعأب:  كاف كإف ،[49األحزاب:](َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ
 كاجبة. فالعدة اؼبسي  عدـ على كاتفقا اػبلوة بعد طلقها كإف إصباعا، العدة فعليها كاؼبسي  الدخوؿ بعد

 ٓب أك كلو، الصداؽ كالعك  فيما إذا سقط ،العدة فيو وجبت الصداق جميع فيو وجب فسخ أو طالق كلو  
  العدة. سقطت نصفو إال هبب
أك  ،رتابة لرضاعاؼبيسة، ك اآلك  ،دةاعتاؼب: أصحابها: و شهراألكضع اغبمل، ك ، ك قراءاأل: أنواع ثالثة الطالؽ كعدة   

 :ع العدة ثالثةأنوا على ىذا ف، أك غَتنبا، ك استحاضة

 كامال قرءا بقية الطهر كاف طهر ُب طلقها األطهار. كإذا فهي القركء : فأماحت١غ دلٓ لشٚء ثالثح أزذ٘ا:
 عليها للزكج يكن عدهتا، كٓب سبت فقد الثالثة اغبيضة ُب دخلت فإذا ذلك، بعد بقرأين ٍب بو فتعتد غبظة كاف كلو

 فيها. طلقت اليت اغبيضة من الرابعة اغبيضة ُب تدخل حىت ربل ٓب حيض ُب طلقها كإف رجعة،

                                                                                 

 1033رقم  3/1133ذم سبل السالـ جربعة كصححو الًتمضبد كاألأ خرجوأ 1-
 1083رقم  3/1126جابن ماجة كركاتو ثقات لكنو معلوؿ سبل السالـ ركاه  2-
 1042رقم  11322 3متفق عليو سبل السالـ ج 3-
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 أـ ؛ غبديثأك متوَب عنها زكجها ،سواء كانت مطلقة ،غبامل كضع ضبلهاادة تعفاؼب :احلًّ ٚػغ ٚاٌثأٟ:

 فقاؿ كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ فجاءت كفيو: شهر، بنصف زكجها كفاة بعد كلدت األسلمية سبيعة أف سلمة

 .1"شئت من يفانكح حللت، قد ؽبا:"

  كىو ال ىبلو من حالتُت: :ال١ٌحاذل االػرذاد تا٤شٙش ٚاٌثاٌث:
َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالثََة ) تعأب: قولو ُب عليو منصوص ألنو كالصغَتة؛ : لليائ ،احلاٌح ا٤ٚىل

تُ ُهنَّ َثالثَُة َوالالَِّئي يَِئْسَن مِ ) تعالى: قولو وفي [،228البقرة: ](قُ ُروءٍ  ْن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإْن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ
[.4الطالؽ:(]َأْشُهرٍ 
 حتى فليراجعها مره :"كسلم عليو ا صلى ُب قولو عمر ابن كدليل القوؿ بأف األقراء ىي األطهار: حديث   

 يطلق أن اهلل أمر التي العدة فتلك يمسها، أن قبل شاء إن يطلقها ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض،
 النساء". لها
 كاضح دليل النساء" لها يطلق أن اهلل أمر التي العدة فتلك :"كالسالـ ُب حديث ابن عمر الصالة عليو كقولو    
 بالعدة. متصال الطالؽ يكوف لكي األطهار؛ ىي العدة أف على

قولو ؛ لتوَب عنها زكجها كإف رجعية أك غَت مدخوؿ هبالمل ،أربعة أشهر كعشرة أياـ: االعتداد باحلاٌح اٌثا١ٔح

، فإف كانت [234البقرة:](والِذيَن يُ تَ َوفوَن ِمْنُكم َويَذُروَن أْزَواًجا يَ تَ َرّبْصن بِأَنْ ُفسهّن َأْربَ َعَة َأْشُهر وَعْشرا: )تعأب

 كما سبق.  حامال فعدهتا كضع اغبمل

كمستحاضة،  كمرتابة، معتادة، أصناؼ: ةست : كىناحل١غ عٓ يف اٌٍٛاذٟ إٌغاء ادلـٍة اٌشاتغ: زىُ ػذج
 كحامل، كصغَتة، كيائ :

 .   عادهتا حسب على قركء ثالثة فتكمل ادلؼرادج فأِا .أ 
 عشرة سبكث فإهنا مرض؛ كال رضاع، كال ضبل، من سبب بغَت حيضتها ارتفعت اليت كىي :ادلشذاتح ٚأِا .ب 
 حاضت كإف حلت، ٍب سنة، ؽبا فكمل أشهر، ثالثة بعدىا اعتدت فيها ربض ٓب فإف غالبا، اغبمل مدة كىي أشهر،
 حاضت فإف أيضا، أشهر تسعة إلسباـ الثاين القرء انتظرت ٍب قرءا، مضى ما حسبت التسعة األشهر خالؿ ُب

 استأنفت ٍب قرءا، مضى ما كل حسبت بساعة كلو سنة سباـ قبل حاضت كلو الثالث، ُب ككذلك آخر، قرءا حسبت
  بالسنة. انقضت قد عدهتا ألف تعترب؛ ٓب السنة بعد حاضت كإف بعدىا، بثالثة اعتدت ٍب ،أشهر تسعة

                                                                                 
 شيبة ُب مصنفو. كاغبديث أخرجو البيهقي ُب معرفة السنن كاآلثار، كابن أيب 1
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 اغبمل فعدة كذلك ذلك كاف غالبا، كإذا ظنا الرحم براءة بو يقع ما ىو إمبا بالعدة اؼبقصود : أفٚا٤طً يف ٘ز
 الرحم. برباءة العلم ُب كافية
 رى صي قى  اغبيض تنتظر أهنا مالك عند اؼبشهور فإف مرض أك رضاع مثل معلـو لسبب حيضتها ارتفعت اليت كأما
 سبب. لغَت حيضتها ترتفع اليت مثل اؼبريضة إف :قيل وقد ،طاؿ أـ الزماف

 أشهر تسعة تقيم كاؼبرتابة فهي كاالستحاضة اغبيض دـ بُت كانت غَت فبيزة فإف :ادلغرساػح ٚأِا .ج 
 األغلب ُب كمن اؼبعلـو الدـ؛ عليها ألهنا اختلط اغبيض، أىل من كىي ربيض اليت ال مثل عدة؛ ألهنا كثالثة ،استرباء
 كارتفاعو. كخفاؤه اغبيض، ارتفاع عند بالشهور العدة ا جعل كقد ربيض، شهر كل ُب أهنا
 باإلقراء. فتعتد التمييز على تعمل أف كاألخرل: اؼبميزة. كغَت أهنا إحدانبا: ركايتاف: فيها فبيزة كانت كإف

 ناقصها أك اػبلقة تاـ كاف أك بعد، أك قرب عن كضعتو بالوضع، سواء العدة افيه : فتنقضيٚأِا احلاًِ .د 
  بشرطُت:

 الولد. بعض بانفصاؿ كال التوأمُت، أحد بوضع تنقضي فال ضبلها، صبيع كضع :أزذّ٘ا
 فال الزىن كولد قطعا اؼبنفي أما كاللعاف، منو يكوف أف وبتمل أك منو، اعتدت فبن اغبمل يكوف أف :ٚاٌثأٟ
 ربل ٓب ربركو أك باغبمل، ارتابت كمن لو، يولد ال الذم الصيب كفاة من اؼبعتدة تضعو ما ككذلك العدة، بو تنقضي
 .تسعة شهور كىي اغبمل، مدة تنقضي حىت

َحْمَلُهنَّ َوَمْن يَ تَِّق َوُأْوالُت اأَلْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن ) تعأب: قولو عمـو كدليل االعتداد ُب العدة بالوضع للحامل:
[.4الطالؽ:](اللََّو َيْجَعْل َلُو ِمْن َأْمرِِه ُيْسراً 

 اهلل رسول فجاءت وفيو: شهر، بنصف زوجها وفاة بعد ولدت األسلمية سبيعة أف سلمة أـ كمن السنة: حديث
 .1شئت" من فانكحي حللت، قد لها:" فقال وسلم عليو اهلل صلى

 كبنت ربيض ال من سن ُب كىي دما الصغَتة رأت فإف ا األشهر،مفشرعت ؽب: ٚأِا اٌظغريج، ٚا١ٌارظ .ه 
 قبل كاف كإف العدة، استئناؼ عليها فلي  أشهر ثالثة مضي بعد فرأتو تقارب كانت كلو يعترب، فال كست طب 
 مضى. ما كحسبت باإلقراء العدة استأنفت األشهر سباـ
 قرءا مضى ما حسبت وبيض مثلها كاف كإف بو، تعتد ٓب عادة وبيض ال مثلها كاف فإف الدـ الكبَتة رأت كإف   

 بعده. بالعدة كتبتدئ بقيتو، تلغي فإهنا يـو بعض ُب طلقها كإف قرأين، كانتظرت
 
 
 

                                                                                 
 كاغبديث سبق زبرهبو. 1
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 اٌؼذذني ذذاخً ادلـٍة اخلاِظ: يف
 كىو ال ىبلو من ثالث صور: 

 خبالؼ الرجعي، عدة يهدـ اؼبوت ألف الوفاة؛ عدة إٔب انتقلت اٌؼذج يف صٚخٙا ِاخ ثُ ؿٍمد ِٓ ا٤ٚىل:
 .ا فإهنا تستمر ُب عدهتا كال تنتقل إٔب عدة الوفاةبائناؼبطلقة طالقا 
 قد كاف سواء الثاين، الطالؽ من العدة استأنفت طلقها ٍب ،اٌؼذج يف اسجتؼٙا ثُ ؿٍمٙا، إْ ٚاٌثا١ٔح:

 العدة. هتدـ الرجعة ألف ال؛ أـ كطئها،
 بعد طلقها كلو األكٔب، عدهتا على تٍ نى بػى  اؼبسي  قبل طلقها ٍب بعدىا أك العدة ُب راجعها ٍب بائنة طلقة طلقها كلو

 الثاين. الطالؽ من استأنفت الدخوؿ
 األكؿ، من عدهتا بقية اعتدت بينهما فرؽ ٍب الثاين، هبا فدخل اٌـالق ِٓ ػذذٙا يف ذضٚخد إرا ٚاٌثاٌثح:

  الثاين. من اعتدت ٍب
 اتفاقا. لعدتُتا عن هبزئ فالوضع حامال كانت كإف

 اثناف: كأسبابو كاجب، كىو االعررباء: يف ادلـٍة اٌغادط:
 ضبلها. بوضع منها كاغبامل حيض، بثالث استربئت مكرىة أك طائعة زنت فإذا اٌضٔٝ: أزذ٘ا:

 ٓب فإف حبيضة، استرباؤىا كجب كغَتىا الطرقات ُب خركج من الظن سوء إليها تطرؽ فمن اٌظٓ: ٚاٌثأٟ: عٛء
 أشهر. فثالثة يائسة أك صغَتة كانت فإف أشهر، ةفتسع ربض
 االستمتاع. من غَته كال الوطء االسترباء ُب هبوز كال ضبلها، فوضع حامال كانت كإف
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 اإلزذاد ادلثسث اٌغاتغ:

 ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اإلزذاد
    االمتناع.: ٌغح ذؼش٠فٗ .أ 
 .كطيب يبو من حل ني ي  زى تػى ما يػي  ةالعدزكجها ما دامت ُب عنها ترؾ اؼبرأة اؼبتوَب ىو  :ٚششػا .ب 

  .، كال تكتحل إال لضركرة. كما هبوز ؽبا االمتشاط بالزيت ككل ما ال طيب فيواكال تدخل ضبام   

 .اؼبصوغات من يزين ما كلباس كالكحل، كالطيب، اغبلي، من الزينة ترؾ ىو: فاإلحداد

غَت كانت   على كل امرأة توُب عنها زكجها كلو تفاقا،ا الوفاة ُب عدةكاجب  كىو: زىُ اإلزذادادلـٍة اٌثأٟ: 
 كتابية.  أك مسلمة، كبَتة، أك صغَتة، زكجها عنها كسواء كانت اؼبتوَب مطلقة، على إحداد كال ،مدخوؿ هبا

إال على  ،:" اَل َيِحل الْمَرَأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث ليالكسلمعليو لقولو صلى ا 
 .1 زوج أربعة أشهر وعشرا "

:"  كىعىٍن أيِـّ عىًطي ةى     اْمَرَأٌة َعَلى َميٍّْت فَ ْوَق َثاَلٍث ِإالَّ َعَلى َزْوٍج َأْربَ َعَة  ُتِحدُّ اَل أىف  رىسيوؿى الل ًو صلى ا عليو كسلم قىاؿى
ٍب، َواَل َتْكَتِحْل، َواَل َتَمسَّ ِطيًبا، ِإالَّ ِإَذا َطُهَرْت نُ ْبَذًة ِمْن َأْشُهٍر َوَعْشًرا، َواَل تَ ْلَبْس ثَ ْوبًا َمْصُبوًغا، ِإالَّ ثَ ْوَب َعصْ 

: 2«ُقْسٍط َأْو َأْظَفارٍ   . 3«َواَل َتْمَتِشطْ ». كىلًلن سىاًئيِّ
زاجرا قائما مقاـ اامي الشرع فجعل  ،ألنو قد مات كال ؿبامي لو ب؛ق اؼبيت احتياطا لألنساغب اإلحداد كشرع   

 ؼ اؼبطلق اغبي فإنو ىو اامي عن نسلو كاتاط لو.الخب ،يتعن اؼب
  :هيحقوق المعتدة : وزمٛق ادلؼرذج اٌثاٌث: دلـٍةا

 معتدة حتى المالعنة. لكواجب لوهو  :السكن

  .ما عدا اؼبالعنة، ، كلكل حاملاكىي حق للمطلقة طالقا رجعي :النفقة -1

. 
 
 

                                                                                 

ابن ماجة كركاتو ثقات لكنو معلوؿ  ركاه   1  
. قاؿ أبو عبد ا البخارم:  2 ا لىٍفظي ميٍسًلمو  «.القسط، كالكست مثل الكافور كالقافو»ميتػ فىقه عىلىٍيًو، كىىىذى
)أظفار( نوع من البخور رخص فيو للمغتسلة من اغبيض إلزالة )أدىن طهرىا( أكؿ طهرىا لتذىب رائحة ننت الدـ. )قسط( عود يتبخر بو.  

 ب منو عود الطيب.الرائحة الكريهة ال للتطيب ظبي باسم موضع بساحل عدف هبل
3
ٍتىًشطٍ  كاؼبقصود بالنهي عن اؼبشط قوؿ خليل رضبو ا:" فىال  ، أىكٍ  حًبًن اءو، سبى تىمو األدىاف اؼبعطرة أك اؼبغَتة كالسٍِّدر"، كىي  الز ٍيتً  كبىٍوً  خًبًالؼً  كى

 للوف الشعر.ً 
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 لح اٌضٚخ١ح مبا شاوً اٌـالقاٌثاب اٌثأٟ: إٔٙاء اٌؼال

 ) اخلٍغ، اٌٍؼاْ، اٌظٙاس، اإل٠الء(
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 ادلثسث ا٤ٚي: اخلٍغ، ٚأزىاِٗ
 ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اخلٍغ
 ادلـٍة اٌثأٟ: زىُ اخلٍغ
 ادلـٍة اٌثاٌث: ششٚؽ اخلٍغ

 ادلـٍة اٌشاتغ: ِٓ ٠ظر ِٕٗ اخلٍغ؟
    ، ٚأزىاِٗاإل٠الءادلثسث اٌثأٟ: 

 ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اإل٠الء
 ٚ اإل٠الء، زىُادلـٍة اٌثأٟ: 

 
 ٟادلٌٛ

 ِا ٠ٕسً تٗ اإل٠الءادلـٍة اٌثاٌث: 
 ، ٚأزىاِٗاٌظٙـــاس ادلثسث اٌثاٌث:

 ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اٌظٙاس

 زىُ اٌظٙاسادلـٍة اٌثأٟ: 

 ، ٚأزىاِٗاْاٌٍؼادلثسث اٌشاتغ:  ِا صحشَ ػٍٝ ادلظا٘شٚ ،وفاسج اٌظٙاسادلـٍة اٌثاٌث: 

 اٌٍؼاْادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف 
 ، ٚششٚؿٗاٌٍؼاْ زىُادلـٍة اٌثأٟ: 

 اٌفشع ا٤ٚي: زىُ اٌٍؼاْ
 ششٚؽ اٌٍؼاْاٌفشع اٌثأٟ: 
 اٌٍؼاْ أسواْادلـٍة اٌثاٌث: 

 ّٙاطفاذٚ ،أِا ادلالػٓ ٚادلالػٕحاٌشوٓ ا٤ٚي ٚاٌثأٟ: 
 عثة اٌٍؼاْ اٌشوٓ اٌثاٌث:

 اٌشوٓ اٌشاتغ: طفح اٌٍؼاْ
 اٌٍؼاْ أزىاَـٍة اٌشاتغ: ادل

 يف زىُ ٔىٛي أزذ ادلرالػٕني أٚ سخٛػٗـٍة اخلاِظ: ادل
 ششٚؽ اٌٍؼاْادلـٍة اٌغادط: 

 يف ا٤زىاَ اٌالصِح ٌرّاَ اٌٍؼاْ ادلـٍة اٌغاتغ:
 اٌٍؼا ِٕذٚتاخادلـٍة اٌثآِ: 
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 ادلثسث ا٤ٚي: اخلٍغ، ٚأزىاِٗ

 طالقها. على العوض اؼبرأة ؿبذ ىو: :ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اخلٍغ
  .أك ككيلها ،أك كليها ،إزالة العصمة بعوض من طرؼ الزكجة :ىو أك

 .اليت زبتلع من كل ماؽبا :اؼبختلعة ىي فكأكضح القرطيب ُب تفسَته أ
 ة.بائن طلقة بذلك فتقع عليو، ؽبا حقا عنو تسقط أك يطلقها، أف على ماال للرجل غَتىا أك اؼبرأة تبذؿ أف كمعناه:
إذا نفذت الوسائل اإلصالحية كأىب الزكج أف يطلق سراح زكجتو كأمسكها كىي كارىة للمقاـ معو دكف إيذاء ؽبا ف   

ه اغباؿ أف تقدـ لزكجها من ماؽبا ما تفتدم بو نفسها كىو اؼبسمى ذمنو كإضرارا هبا فإف اإلسالـ شرع للزكجة ُب ى
ّل َلُكم َأْن تَْأُخُذوا ِمّما آتَ ْيُتُموُىّن ِإالَّ َأْن َيَخافَا أالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اهلل َواَل َيحِ » كىو اؼبذكور ُب قولو تعأب: ،اػبلع

ا َوَمْن يَ تَ َعّد ُحُدوَد فَِإْن ِخْفُتم أاّل يُِقيَما ُحُدوَد اهلل َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت بِو تِْلَك ُحُدوُد اهلل َفاَل تَ ْعَتُدوىَ 
 .[229:البقرة]»ُأولِئَك ُىم الظَّاِلُمون اهلِل فَ 
 كاحد. معٌت إٔب تؤكؿ كلها كاؼببارأة كالصلح، كالفدية، كاػبلع،

 اؼبفتدية: أف تفتدم ببعضو.ف .أ 
 .هبا فتقوؿ" قد أبرأتك فبارئٍت " ت زكجها من قبل أف يدخلأىي اليت بار  :كاؼببارئة .ب 
 كاؼبصاغبة مثل اؼببارئة. .ج 
ىا تعود إٔب معٌت كاحد كإف اختلفت صفاهتا من جهة اإليقاع كىي طلقة بائنة ظباىا أك ىذه األلفاظ األربعة كغَت    

ألهنا إمبا أعطتو العوض  ؛بوٕب كصداؽ كشهود ،كنكاحها ُب العدة كبعدىا برضاىا، ٓب يسمها، ال رجعة لو ُب العدة
 لتملك نفسها.

 لك:ذ ُب اعبمهور، كاألصل عند جائز : كىوادلـٍة اٌثأٟ: زىُ اخلٍغ

 [.229البقرة:](َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت ِبوِ ) تعأب: قولو من الكتاب: .أ 
 كسلم عليو ا صلى النيب أتت ،صبيلة بنت سلوؿ قي  بن ثابت امرأة أف عباس: ابن حديث من السنة:و  .ب 

 اإلسالـ. فقاؿ ُب الدخوؿ بعد فرالك أكره كلكن دين، كال خلق، ُب عليو أعيب ال قي  بن ثابت ا: رسوؿ يا فقالت

 قالت: –أخذتو منو  ككانت تلك اغبديقة ىي مهرىا الذم –  حديقتو؟ عليو أتردين كسلم:" عليو ا صلى ا رسوؿ

 .أكؿ خلع ُب اإلسالـىو ك  .1"واحدة طلقة وطلقها الحديقة، اقبل كسلم:" عليو ا صلى ا رسوؿ قاؿ نعم.

                                                                                 
 كاغبديث خرجو هبذا اللفظ البخارم، كأبو داكد، كالنسائي، كىو حديث متفق على صحتو. 1



 

93 
 

أمره أف يأخذ منها حديقتو كال يزداد. وؿ ا صلى ا عليو كسلمسر  ككجو االستدالؿ: أف 
ففرؽ بينهما رسوؿ ا صلى ا عليو  ،ككاف وببها أشد اغبب ،قاؿ القرطيب: فيقاؿ إهنا كانت تبغضو أشد البغض   

 ."ور الفقهاءكىذا اغبديث ىو أصل اػبلع، كعليو صبه "كسلم بطريق اػبلع، فكاف أكؿ خلع ُب اإلسالـ، ٍب قاؿ:

 ،ة كٓب يسئ إليهاأقاؿ مالك:" ٓب أزؿ أظبع من أىل العلم كىو األمر اجملتمع عليو عندنا كىو أف الرجل إذا ٓب يضر باؼبر 

كما فعل النيب صلى ا عليو كسلم ُب   ،كأحبت فراقو فإنو وبل لو أف يأخذ منها كل ما افتدت بو ،كٓب تؤت من قبلو

 امرأة ثابت".

 الطالؽ جعل ؼبا فإنو الطالؽ، من الرجل بيد ما مقابلة ُب للمرأة جعل إمبا ن تشريع اػبلع: أف الفداءكاغبكمة م   
 الرجل. فركت إذا اؼبرأة بيد اػبلع جعل اؼبرأة فرؾ إذا الرجل بيد

 شركط: بثالثة إال اػبلع هبوز : الادلـٍة اٌثاٌث: ششٚؽ اخلٍغ
 .كبيعو سبلكو يصح فبا للرجل اؼببذكؿ يكوف أف .أ 
 ذلك. كشبو التعجيل، على الوضع أك بدين، التأخَت أك السلف، على كاػبلع هبوز، ال ما إٔب هبر ال أف .ب 
 ىذه أحد البـر فإف هبا. منو ضرر كال من غَت إكراه، الزكج فراؽ ُب كحبا منها، اختيارا اؼبرأة خلع يكوف أف .ج 

 اػبلع. ينفذ كٓب الطالؽ، نفذ الشرطُت
فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت ِبِو تِْلَك ) :تعأب وكدليل ىذه الشركط: قول   

  [22البقرة:](ُحُدوُد اللَِّو َفال تَ ْعَتُدوَىا َوَمْن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّو فَُأْولَِئَك ُىْم الظَّاِلُمونَ 
  لَِتْذَىُبوا بِبَ ْعِض َما آتَ ْيُتُموُىنَّ ِإالَّ َأْن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَ ي َّْنٍة َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإنْ  َوال تَ ْعُضُلوُىنَّ ) :تعأب كقولو

 [.19النساء:](َكرِْىُتُموُىنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيئاً َوَيْجَعَل اللَُّو ِفيِو َخْيراً َكِثيراً 
 الوصي، خبالؼ الصغَتة ابنتو عن األب كىبالع نفسها، عن الرشيدة زبالع ٗ اخلٍغ؟ادلـٍة اٌشاتغ: ِٓ ٠ظر ِٕ

   .منها مَتاثو قدر كاف إف اؼبريضة خلع كهبوز السفيهة، خلع كال هبوز زكجتو، الصغَت الزكج عن كالوصي األب كىبالع
العوض الذم يقبلو الزكج اختلف العلماء ُب مقدار  ؟ً٘ جيٛص ٌٍضٚج أْ ٠أخز ص٠ادج ػٍٝ ِا أػـا٘اذفش٠غ: 
 :من زكجتو

داـ النشوز من  ف يأخذ الزكج من زكجتو زيادة على ما أعطاىا ماأنو هبوز أإٔب  :فذىب جمهور الفقهاء .أ 
فظاىر  .[229 :البقرة]»يَما افْ َتَدْت ِبو َفاَل ُجَناَح َعَلْيهَما فِ » لقولو تعأب: ؛كال إٍب عليو ُب ذلك ،جهتها

، كىو يد   ؿ على عدـ التحديد للمبلغ اؼبأخوذ من الزكجة.اآلية العمـو
 كألنو عوض يصح سبلكو فجاز اػبلع عليو كالصداؽ.   
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خذ أألنو من باب  ؛، كوبل بأقل منونو ال وبل للزكج أف يأخذ زيادة على ما أعطاىاأإٔب  :حنابلةوذىب ال .ب 
أتردين  :"ا عليو كسلماؼباؿ بدكف حق. كحجتهم ُب ذلك ما ركل ُب قصة ثابت بن قي  من قولو صلى 

 ؟     عليو حديقتو
يعٍت أخذ الزكج  ؛–" ٓب أر أحدا من أىل العلم يكره ذلك :لكنها مكركىة. قاؿ مالك ،أف الزيادة ذبوز :والراجح

 لكنو من مكاـر األخالؽ". –أكثر فبا أعطاىا 
الزكج  –انت الكراىية من اعبانبُت ككما هبوز دفع اػبلع إذا كانت الكراىية من جانب الزكجة هبوز أيضا لو ك   

كخشيا التقصَت ُب القياـ باغبقوؽ الزكجية فللزكجة أف تتخلص  ،بأف كانت األلفة بُت الزكجُت غَت تامة –كالزكجة 
فإن خفتم أال يقيما حدود اهلل فال ) :و قولو تعأبدؿ لاؿ، كىذا ما يدباؿ تعطيو لزكجها، كللزكج أف يأخذ ىذا اؼب

 .[229:البقرة](فيما افتدت بوجناح عليهما 
 الخلع في قانون األسرة

 (2005فبراير  27المؤرخ في  02-05: )أمر رقم 54المادة 
 .هبوز للزكجة دكف موافقة الزكج أف زبالع نفسها دبقابل مإب .أ 
إذا ٓب يتفق الزكجاف على اؼبقابل اؼبإب للخلع، وبكم القاضي دبا ال يتجاكز قيمة صداؽ اؼبثل كقت صدكر  .ب 

 .اغبكم
فإف ٓب يتفقا على شيء وبكم  ،: هبوز للزكجة أف زبالع نفسها من زكجها على ماؿ يتم االتفاؽ عليوالمادة السابقة

 .القاضي دبا ال يتجاكز قيمة صداؽ اؼبثل كقت اغبكم
. 
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 ، ٚأزىاِٗاإل٠الءادلثسث اٌثأٟ: 

 ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اإل٠الء

 استعملت فيما كاف االمتناع منو بيمُت. : االمتناع، ٍباإل٠الء ٌغح .أ 
 .حلف بيمين يلزم بالحنث حكما على ترك وطء زوجتو زيادة على أربعة أشهر: ٚششػا .ب 

زكجتو غَت اؼبرضع أكثر من أربعة أشهر كلو  حلف الزكج اؼبسلم اؼبكلف اؼبمكن كطؤه دبا يدؿ على ترؾ كطءفإذا    

، ككحلفو ال يطؤىا ُب ىذه الدار، أك ال يغتسل من جنابة ي  ا فعلطأهتقاؿ إف ك كأف   ؛بيـو تصروبا أك احتماال ، صـو

 .فهذا ىو اإليالء

 ٚ اإل٠الء، زىُادلـٍة اٌثأٟ: 
 
    اغبرمة ؼبا فيو من اإلضرار بالغَت.كحكم اإليالء : ٟادلٌٛ

 ؽبذا: ؿيد ؛كيعود لزكجتو ،لو أربعة أشهر على الراجح عسى أف وبل يبينو ري ظى تى نٍ يػي ف ٚأِا زىُ ادلٛيل

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اهلل غفور رحيم وإن عزموا )قولو تعأب:  .أ 

 [.226/227(]البقرة:الطالق فإن اهلل سميع عليم

فجعل الحرام  ،رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من نسائو وحرم ىآلعن عائشة رضي ا عنها قالت: )ك  .ب 

                                                                                                                 .1"فارةوجعل لليمين ك ،حالال

فإن كان أقل من  ،اهلل أربعة أشهر تَ قَّ وَ ف َ  ،ن إيالء الجاىلية السنة والسنتيناك :"كعن ابن عباس قاؿ .ج 
 .2"أربعة أشهر فليس بإيالء

 ىذه اغبالة ال ىبلو من حالتُت:  كحكم اغبالف ُب

 يلزمو أمراف: إف كطئ قبل انتهاء أجل اإليالء: ا٤ٚىل

  .حل اإليالءين .أ 

                                                                                 

1022رقم 3/1101ركاه الًتمذم كركاتو ثقات سبل السالـ ج  -1  
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 طالقا كقع.اغبلف كإف كاف  ،زمو كفارة يبُتكيل .ب 

ألف مدة اإليالء على ترؾ الوطء اليت يضرب ؽبا األجل  ؛كإف ٓب يطأ تربص لو أربعة أشهر كيوما: احلاٌح اٌثا١ٔح

 د على أجل اإليالء كلو يوما.البد أف تزي

 :وابتداء اآلجال لو وقتان   
 كقولو: كا ال أطؤىا أكثر من أربعة أشهر.  ؛إف كانت يبينو صروبة :ا٤ٚي: ِٓ ٠َٛ ا١ٌّني

كقولو: كا إف ٓب أسافر فزكجيت طالق، فامتنع من   ؛يبينو معلقةإف كانت  :ٚاٌثأٟ ِٓ ٠َٛ اٌشفغ ٚاحلىُ

    رفعتو للحاكم.كطئها حىت يسافر ف

 : ينأحد أمر بينحل اإليالء  :ِا ٠ٕسً تٗ اإل٠الءادلـٍة اٌثاٌث: 

 .سفرهٍب عجل لن أسافر بتعجيل مقتضى اغبدث كما لو قاؿ: إف كطأتك فإما  .أ 

ٍب كٌفر عن  ،كا ال أطؤىا طبسة شهور :كحلفو  ،من األيباف كىو اليمُت با أك صفاتو ري ف  كى بتكفَت ما يي إما ك  .ب 

 و قبل كطئو.يبين

نحل إيالؤه بوجو فبا سبق فللزكجة اغبق ُب الشكول للحاكم كاؼبطالبة بالفيئة، كعلى اغباكم يفإذا انتهى األجل كٓب    

 أف يأمره هبا، كالفيئة ربصل من الصحيح اغباضر باعبماع.

و اغباكم طلقة كاحدة رجعية بال تلـو كانتظار علي قى ل  بأف يطلقها، فإف امتنع طى  هي رى مى أى  عى نى تػى امٍ فإف أمره اغباكم بالرجوع كى    

 مدة أخرل.

ما دامت ُب العدة إف اكبل اإليالء عنو بوجو فبا ذكر ُب العدة، فإذا ٓب ػػػػ بعد أف طلق عليو ػػػ  ح رجعة اؼبوٕبِّ كتص  

 كحلت لألزكاج. ،ينحل حىت انقضت العدة بطلت رجعتو ُب العدة
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 ، ٚأزىاِٗاٌظٙـــاس ادلثسث اٌثاٌث:
 ادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف اٌظٙاس

 كالركوب غالبا إمبا يكوف على الظهر. ،ألف الوطء ركوب ؛مأخوذة من الظهر: اٌظٙاس ٌغح .أ 

 .ةمَ بمحرَّ  اىَ أَ زْ أو جُ  من زوجة أو أمة تحل نْ مَ  المكلف تشبيو المسلم :الظهار ىو :ٚششػا .ب 

 أك مكره. ،أك ؾبنوف ،كال صيب ،فال ظهار لكافر

كزكر، كأكؿ من ظاىر  ألنو منكر من القوؿ ؛بل عده بعضهم من الكبائر ،اغبرمة: اٌظٙاس زىُادلـٍة اٌثأٟ: 

 ُب اإلسالـ أكس بن الصامت من زكجتو خولة بنت مالك بن ثعلبة، كفيها نزلت سورة اجملادلة.

فقاؿ: إين كعن ابن عباس رضي ا عنو أف رجال ظاىر من امرأتو ٍب كقع عليها فأتى النيب صلى ا عليو كسلم 

 . 1"ال تقربها حتى تفعل ما أمرك اهلل بو:" كقعت عليها قبل أف أكفر فقاؿ

 ."وال تعد ،كفر:" ركاه البزار من كجو آخر عن ابن عباس كزاد فيوك 

 ثالثة أنواع على الًتتيب كما ُب اآلية:كىي : ِا صحشَ ػٍٝ ادلظا٘شٚ ،وفاسج اٌظٙاسادلـٍة اٌثاٌث: 

 عتق رقبة. :ا٤ٚي

 : صـو شهرين متتابعُت باؽبالؿ لعاجز عن الرقبة.ٟاٌثأ

 .فً اد  : إطعاـ ستُت مسكينا لكل مسكُت مي اٌثاٌث

كرفعو إٔب  ،ككجب عليها منعو ،منها بوطء أك مقدماتو رً االستمتاع باؼبظاىى وبـر عليو  كأما ما وبـر على اؼبظاىر:   

 طرافها كالوجو كاليدين كالرجلُت بال قصد لذة.اغباكم إف خافت أف يرغمها على التمتع هبا، كجاز النظر أل
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 ، ٚأزىاِٗاٌٍؼاْادلثسث اٌشاتغ: 
 اٌٍؼاْادلـٍة ا٤ٚي: ذؼش٠ف 

 كىو الطرد كاإلبعاد.، مصدر العن: ٌغح ذؼش٠ف اٌٍؼاْ .أ 
حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا زوجتو، أو على نفي حملها منو، وحلف زوجة على : ٚششػا .ب 

وبحضور حاكم، سواء صح النكاح أو « أشهد باهلل لرأيتها تزني ونحوه»ة: تكذيبو أربعة أيمان، بصيغ
 .فسد

  .نيب، كال كافر، كال صيب أك ؾبنوففال يصح حلف غَت زكج كأج 
سواء صح الزكاج بُت كوبكم بالتفريق  من نكل، دُّ كالبد ُب اللعاف من حاكم يشهد القضية كوبكم بالتفريق أك وبىي    

كمن تزكج أختو غَت عآب   ؛لو كاف ؾبمعا على فساده إف درأ اغبدك  النسب بالزكاج الفاسد فسد لثبوت أك الزكجُت
 هبا.

 اٌٍؼاْ، ٚششٚؿٗ زىُادلـٍة اٌثأٟ: 

 الوجوب إف كاف لنفي اغبمل، كاعبواز إف كاف لرؤيا الزنا، كالسًت أكٔب.: كحكمو اٌفشع ا٤ٚي: زىُ اٌٍؼاْ

 :كدليلو

َن َأْزَواَجُهم َوَلْم َيُكْن َلُهم ُشَهَداء إاّل أَنْ ُفُسُهم َفَشَهاَدة َأَحِدِىم َأْرَبُع َشَهاَدات َوالذيَن يَ ْرُمو ) قولو تعأب: .أ 

 .[6النور:](باهلل إنُّو َلِمَن الّصاِدِقين

كىالؿ بن أمية العنا زكجتيهما على عهد رسوؿ ا صلى ا عليو  ،أف عويبر العجالين :كُب الصحيح .ب 

 كسلم.

أمر رجال أف يضع يده عند اػبامسة  :ضي ا عنهما أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلمكعن ابن عباس ر  .ج 

  .1"إنها موجبة "على فيو كقاؿ:
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أيما  :"كعن أيب ىريرة رضي ا عنو أنو ظبع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ حُت نزلت آية اؼبتالعنُت .د 

وأيما رجل جحد  ،ي شيء ولم يدخلها اهلل جنتوامرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهلل ف

 . 1"وفضحو على رؤوس األولين واآلخرين ،ولده وىو ينظر إليو احتجب اهلل عنو

 . 2"من أقر بولده طرفة عين فليس لو أن ينفيو" كعن عمر رضي ا عنو قاؿ: .ه 
 .ة اللعافكأصبعت األمة على مشركعي .و 

 ية شرطُت لصحة اللعاف كلنفي الولد، كنبا:كاشًتط اؼبالك :ششٚؽ اٌٍؼاْاٌفشع اٌثأٟ: 

 أف يدعي الزكج أنو ٓب يطأ زكجتو ألمد يلتحق بو الولد، أك أنو كطئها كاستربأىا حبيضة كاحدة بعد الوطء. -1
أم أنو يشًتط لصحة  ؛أف ينفي الولد قبل كضعو؛ فإف سكت كلو يومان بال عذر حىت كضعتو حد كٓب يالعن -2

 اغبمل أك الولد، فلو أخر بال عذر ٓب يصح.اللعاف التعجيل بعد العلم ب
  كلفظو ،كسببو ،نةن كاؼبالعً اؼبالعً  :كىي أربعة :اٌٍؼاْ أسواْادلـٍة اٌثاٌث: 

سواء كانا حرين أك  ،فهما الزكجاف العاقالف البالغاف :ّٙاطفاذٚ ،أِا ادلالػٓ ٚادلالػٕحاٌشوٓ ا٤ٚي ٚاٌثأٟ: 
فإف الذمية تالعن لرفع العار عنها، كال لعاف بُت   ؛الـ ُب الزكج ال ُب الزكجةكيشًتط اإلس ،عدلُت أك فاسقُت ،فبلوكُت

 كافرين إال أف يًتافعا إلينا.
مل إٔب أقصى مدة كُب العدة من الطالؽ الرجعي كالبائن كبعد العدة ُب نفي اغب ،كيقع اللعاف ُب حاؿ العصمة اتفاقا 

 .كالفاسد كيقع اللعاف من الزكجُت ُب النكاح الصحيح ،اغبمل
[، كٓب يشًتط ُب 6{]النور:والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهمعمـو قولو تعأب: } تهم:كحج

 ذلك شرطا. 
كأصبعوا على أف  ،كأصبعوا على جواز لعاف األعمى، كاختلفوا ُب األخرس، فقاؿ مالك: يالعن األخرس إذا فهم عنو

 من شرطو العقل، كالبلوغ.
 : ىل ىو يبُت، أك شهادة؟ على قولُت:اللعاف ُب األصلتلف الفقهاء رضبهم ا ُب قد اخك    

 أيباف ال شهادة، كلذا فكل من تقبل يبينو يقبل لعانو؛ فيجرم الجمهور )المالكية، والشافعية، والحنابلة(: .أ 
  كامرأتو. الكافر كبُت الكتابية، كامرأتو اؼبسلم اللعاف بُت

 باأليباف. مؤكدات شهادات والحنفية .ب 
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 غَت بالغُت، عاقلُت، حرين، مسلمُت، زكجُت: بُت إال اللعاف هبرم كلذا فال للشهادة فقط جاز لعانو، فمن كاف أىال
 .1القذؼ ُب ؿبدكدين

كلذا فثمرة اػبالؼ بُت اعبمهور كاغبنفية عدـ كقوع اللعاف على الزكجة الكتابية مع الزكج اؼبسلم، أك بُت مع الزكج 
 فاسقة، أك ادكد منهما ُب قذؼ، أك بُت الكتابيُت إذا رباكموا إلينا؛ ألف شهادة ىؤالء صبيعا مردكدة.الفاسق، أك ال
 لو كىي كنيستها، ُب تالعن الكتابية أفقاؿ ُب الكتاب: :" كالفركؽ النكت ُبالصقلي  اغبقٌ  عبد قاؿ: ذفش٠غ
 ربٌد. ٓب نكلت أك أقٌرت لو إذ تالعن؛ ال قاؿ كالصغَتة ربٌد، ٓب اللعاف عن نكلت أك أقٌرت
 إليهم، مردكدة ألهنا مٌلتها؛ أىل عند حدٌ  نكوؽبا أك بإقرارىا عليها يتعٌلق قد النصرانية أف بينهما :الفرؽ لعلٌ ك   

 . 2"ؽبذا فافًتقتا ،البتة شيء عليها يتعٌلق ال كالصغَتة
  أمراف: :عثة اٌٍؼاْ اٌشوٓ اٌثاٌث:

كىو عند اؼبالكية: ادعاء رؤية الزىن  ،جب حد الزنا لو قذؼ أجنبيةقذفا يو  3لزف اٌشخً صٚخرٗ :أزذّ٘ا
أك يا زانية، أك  ،كقوؿ الشخص: يا زاين  ؛باللفظ الصريح بالزناأف يكوف إما كىو بشرط أال يطأىا بعد الرؤية، 

فبا  كىذادبا هبرم ؾبرل الصريح كىو نفي النسب عن إنساف من أبيو اؼبعركؼ، كأف يقوؿ: )لست بابن فالف(. 
 ال خالؼ فيو، قالت اؼبالكية: إذا زعم أنو ٓب يطأىا بعد.

فاألعمى يالعن حىت ُب رؤية الزنا حيث تيقن  ،كاؼبراد برؤية الزنا تيقنو، كال يشًتط الرؤية بالبصر كلو من بصَت
 حب  أك ج .

من رمى ك .ذؼنو ال هبوز اللعاف عنده دبجرد القأكأما كجوب اللعاف دبجرد القذؼ، فاؼبشهور عن مالك: 
 زكجتو بالزنا كٓب يقيد ذلك برؤية أك بنفي ضبل فالعن وبد، كٓب هبز اللعاف.

كال ينفى اغبمل أك الولد بغَت اللعاف كلو تصادؽ الزكجاف على نفي الوطء أك على نفي الولد عن الزكج كيلحق 

 .يى ىً  دُّ ألنو رمى غَت عفيفة كربيى  ؛بو الولد كال حد عليو

ً بػى تى ن إف استلحق الولد الذم العن فيو لً د الزكج اؼبالعوبك   ؽبا. وً فً ذٍ قى  ُتُّ
                                                                                 

 5/563اؽبداية: شرح البناية 1
2
 1/558خليل: مقفل حل ُب الغليل شفاء 
  وما ال يجوز االعتماد عليه في اللعان: 3

 الظن كرؤيتهما متجردين ُب غباؼ كاحد. .أ 
 كالعزؿ؛ ألف اؼباء قد يسبقو قهرا. .ب 
 كمشاهبة الولد لغَته. .ج 
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أرأيت لو أن رجال وجد مع  :»منها قولو ُب حديث سعد ظواىر األحاديث الواردة ُب ذلك :كحجة مالك   
فجاء رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فقاؿ: كا يا رسوؿ ا لقد »كحديث ابن عباس، كفيو:  ،«امرأتو رجال
ذين : }والصلى ا عليو كسلم ما جاء بو كاشتد عليو، فنزلت ٍت كظبعت بأذين، فكره رسوؿ اعيرأيت ب

 .[6يرمون أزواجهم{ ]النور: 
 كأيضا فإف الدعول هبب أف تكوف ببينة كالشهادة. 
 .لعافالينهما فيكوف بمن قذؼ زكجتو بدعول الزنا، ٍب طلقها ثالثا يتفرع على ىذا أف ك 

 أك نكاح فاسد. ،كلو من كطء شبهة ،حلًّ أٚ اٌٌٛذٔفٟ ا :اٌثأٟٚ
كاشًتط اؼبالكية لنفي اغبمل: أف يدعي الزكج أنو ٓب يطأ زكجتو ألمد يلحق بو الولد، كأف يدعي االسترباء حبيضة 

فإف قدفها من غَت رؤية كال نفي ضبل ٓب ، كٓب يالعن قبل كضعو، فإف سكت حىت كضعتو حد كاحدة، كأف ينفيو
 .ؼبشهوريالعن ُب ا

 ويثبت القذف إما بالبينة، أو اإلقرار.
 كأما نفي الولد: فهو أف وبضر الرجل عند اغباكم، كيذكر أف ىذا الولد أك اغبمل اؼبوجود لي  مٍت. 

 ما ال خالؼ فيو. فهذاأنو استربأىا كٓب يطأىا بعد االسترباء،  ىدعا أما إف نفى اغبمل: فإفف
اؼبتواترة من حديث ابن عباس، كابن مسعود، كأن ، كسهل بن سعد أف النيب اآلثار  :كمن قاؿ بقولو كحجة مالك

إن جاءت بو على صفة كذا فما أراه إال قد صدق  ":عليو الصالة كالسالـ حُت حكم باللعاف بُت اؼبالعنُت قاؿ
 ."عليها
 قالوا: كىذا يدؿ على أهنا كانت حامال ُب كقت اللعاف.  

علق بظهور اغبمل أحكاما كثَتة: كالنفقة، كالعدة، كمنع الوطء، فوجب أف يكوف كمن حجة اعبمهور: أف الشرع قد 
 .قياس اللعاف كذلك

لو ذلك ُب صبيع اؼبدة اليت ف ه بعد الطالؽافلو نلو نفيو ُب كقت العصمة، ك فاللعاف ُب كقت اغبمل إذا قلنا جبواز ك 
 .يلحق الولد فيها بالفراش، كذلك ىو أقصى زماف اغبمل

فأما صفة اللعاف فمتقاربة عند صبهور العلماء، كلي  بينهم ُب ذلك كبَت خالؼ،  :اتغ: طفح اٌٍؼاْاٌشوٓ اٌش
 ،كذلك على ظاىر ما تقتضيو ألفاظ اآلية، كالبدء فيو بالزكج فيحلف أربع شهادات )أشهد با لقد رأيتها تزين(

  .كيصف الزىن كما يصفو الشهود
 أك ما ىذا اغبمل مٍت( ،زنت ُب نفي اغبمل )أشهد با لقد ؿكيقو 

 )لعنة ا عليو إف كاف من الكاذبُت( ها: يقوؿ فيف كاللعن منو ُب اػبامسة

 كتشهد اؼبرأة أربع شهادات بنقيض ما شهد ىو بو )أشهد با ما رآين أزين( 
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 كإنو منو(  ،كُب نفي اغبمل )ما زنيت
 .ف كاف من الصادقُت()غضب ا عليها إ :تقوؿ فيهافكالغضب منها ُب اػبامسة 

هبوز أف يبدؿ مكاف اللعنة: الغضب، كمكاف الغضب: اللعنة، كمكاف أشهد: أقسم، كمكاف قولو با غَته من  الك 
 أظبائو، كأصبعوا على أف من شرط صحتو أف يكوف حبكم حاكم.

ضور صباعة كحب ،عصركيستحب أف يكوف بعد ال ،كيكوف اللعاف ُب مقطع اغبقوؽ دبحضر صباعة ال ينقصوف عن أربعة

 كبالكنيسة ُب الذمية. ،كوف باؼبسجد ُب اؼبسلمةأف يك ، أقلها أربع

 أك الزكجة: ،ال ىبلو االلتعاف إما أف يكوف من الزكج :اٌٍؼاْ أزىاَادلـٍة اٌشاتغ: 
  كىي: إذا التعن الزكج تعلقت بو ثالثة أحكاـ: احلاٌح ا٤ٚىل: ٌؼاْ اٌضٚج

 .سقوط حد القذؼ عنو .أ 
 . نسب الولد منو من ضبل ظاىر أك سيظهركانتفاء  .ب 
 .ككجوب حد الزىن على اؼبرأة إف نكلت بعد لعانو .ج 

  كىي: ثالثة أحكاـأيضا فإف التعنت اؼبرأة تعلقت هبا : احلاٌح اٌثا١ٔح: ٌؼاْ اٌضٚخح
 .سقوط اغبد عنها .أ 
 .فسخ النكاحبكالفرقة بينهما  .ب 
  .حرمتها عليو يدبكتأ .ج 
 .فأما إذا نكل الزكج: فقاؿ اعبمهور: إنو وبد :ذ ادلرالػٕني أٚ سخٛػٗيف زىُ ٔىٛي أزـٍة اخلاِظ: ادل
، كىذا عاـ ُب األجنيب، كالزكج، كقد [4: }والذين يرمون المحصنات{ ]النور: عمـو قولو تعأبذلك كحجة  

 وبد(. جعل االلتعاف للزكج مقاـ الشهود، فوجب إذا نكل أف يكوف دبنزلة من قذؼ، كٓب يكن لو شهود )أعٍت: أنو
، وإن تَ لْ تِ قُ  تَ لْ ت َ ق َ  نْ إِ »كما جاء أيضا من حديث ابن عمر، كغَته ُب قصة العجالين من قولو عليو الصالة كالسالـ:

 «.، وإن سكت سكت على غيظتَ دْ لِ جُ  تَ قْ طَ نَ 
هبا ا الرجم إف كاف دخل هبا ككجدت فيها شركط اإلحصاف، كإف ٓب يكن دخل ىى دُّ حى تحد، كى ف نكلت كأما اؼبرأة إذا
 فاعبلد. 

كال تبقى بعد  ،كبقيت لو زكجة على اؼبشهور، بو الولد إف كاف نفى كلدا قى غبًٍ كأي  د  كاتفقوا على أنو إذا أكذب نفسو حي 
 .لعاهنا
 إهنما ال هبتمعاف أبدا، كإف أكذب نفسو.كاعبواب:  ؟ىل لو أف يراجعها بعد اللعاف لكن   
 ، كٓب يستثن فأطلق التحرًن. «ال سبيل لك عليها:»لمقوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كس ذلككحجة  

 منها: ف فأما موجبات اللعاف: يف ا٤زىاَ اٌالصِح ٌرّاَ اٌٍؼاْ ادلـٍة اٌغاتغ:
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 أك فسخ؟  ،فهل ىي طالؽ ،أـ ال؟ كإذا كقعت ،ىل ذبب الفرقة
ؼبا كلي  طالقا؛  فسخكىو  ،مدكف حكم حاككلو من  وإٔب أف الفرقة باللعاف تقع إذا فرغا صبيعا من :فذىب اعبمهور

كقاؿ ابن شهاب فيما . "من أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فرق بينهمااشتهر من ذلك ُب أحاديث اللعاف 
 .«ال سبيل لك عليها »كلقولو صلى ا عليو كسلم: ."فكانت تلك سنة المتالعنين "ركاه مالك عنو:
طع، كالتباغض، كالتهاتر، كإبطاؿ حدكد ا ما أكجب أف ال هبتمعا أنو قد كقع بينهما من التقا :كحجة اعبمهور
كىؤالء قد عدموا ذلك كل العدـ، كال أقل من أف تكوف  ،كذلك أف الزكجية مبناىا على اؼبودة كالرضبة ؛بعدىا أبدا

 عقوبتهما الفرقة. 
 كباعبملة فالقبح الذم بينهما غاية القبح. 

 ة:ثالث: مندكباتو ْاٌٍؼا ِٕذٚتاخادلـٍة اٌثآِ:    
 إيقاعو أثر صالة العصر ؼبا فيو من الردع كالرىبة. -1

كالقوؿ ؽبا بأهنا ، كخصوصا عند اػبامسة، ينبغي أف يوعظ اؼبتالعناف قبل لعاهنما كىبوفا بعذاب ا ُب اآلخرة -2

 اؼبوجبة للعذاب.

 عشجاٌرفش٠ك اٌمؼارٟ يف لأْٛ ا٤

  (2005فبراير  27في المؤرخ  02-05: )أمر رقم 53نصت المادة  
 :هبوز للزكجة أف تطلب التطليق لألسباب التالية على اغباالت اليت

 79ك 78عدـ اإلنفاؽ بعد صدكر اغبكم بوجوبو ما ٓب تكن عاؼبة بإعساره كقت الزكاج، مع مراعاة اؼبواد ) -1
 .( من ىذا القانوف80ك

 .العيوب اليت ربوؿ دكف ربقيق اؽبدؼ من الزكاج -2
  .ع فوؽ أربعة أشهراؽبجر ُب اؼبضج -3
 .غبكم على الزكج عن جريبة فيها مساس بشرؼ األسرة كتستحيل معها مواصلة العشرة كاغبياة الزكجيةا -4
 .الغيبة بعد مركر سنة بدكف عذر كال نفقة -5
 ( أعاله8مخالفة األحكام الواردة في المادة ) 

  .ارتكاب فاحشة مبينة -1
  .الشقاؽ اؼبستمر بُت الزكجُت -2
  .اؼبتفق عليها ُب عقد الزكاج ـبالفة الشركط -3
 كل ضرر معترب شرعا -4



 

114 
 

 
 
 

 ثاس احنالي ػمذ اٌضٚاجآاحملٛس اٌشاتغ: 
 ا٢ثاس ادلاد٠ح: إٌفمح، احلؼأح
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 إٌفمح ادلثسث ا٤ٚي:
 إٌفمح، ٚزىّٙا ذؼش٠فادلـٍة ا٤ٚي: 

 ادلـٍة اٌثأٟ: أٔٛاع إٌفمح

 ي: زىُ إٌفمح ػٍٝ اٌضٚخح اٌفشع ا٤ٚ

 أعثاب ٚخٛب إٌفمحاٌفشع اٌثأٟ: 

 ، ٚػٛاتـٙاأٔٛاع ٔفمح اٌضٚخحادلـٍة اٌثاٌث: 

 ادلـٍة اٌشاتغ: ِىت جتة إٌفمح، ِٚىت ذغمؾ؟

 اٌضِٓ اٌزٞ ذذفغ ف١ٗ إٌفمحاٌفشع ا٤ٚي: 

غمـاٌفشع اٌثأٟ: 
ُ
 ٔفمح اٌضٚخح اخِ

 احلؼأحادلثسث اٌثأٟ: 

 احلؼأح ش٠فذؼادلـٍة ا٤ٚي: 

 ٙازىّٚ ادلـٍة اٌثأٟ: ِذج احلؼأح

 احلؼأح شاذةادلـٍة اٌثاٌث: ِ

 ششٚؽ ِٓ ٠غرسك احلؼأحادلـٍة اٌشاتغ: 

 اٌششٚؽ اٌؼاِحاٌفشع ا٤ٚي: 

 اٌششٚؽ اخلاطح تاٌزوشاٌفشع اٌثأٟ: 

 اٌششٚؽ اخلاطح تا٤ٔثٝاٌفشع اٌثاٌث: 

 ؟مثؼٙاِٚٓ ٠ ،ِٓ جتة ػ١ٍٗ ٔفمح احملؼْٛادلـٍة اخلاِظ: 
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 إٌفمح ادلثسث ا٤ٚي:
 إٌفمح، ٚزىّٙا ذؼش٠فادلـٍة ا٤ٚي: 

  اإلخراج كالذىاب. :لغةالنفقة  .أ 

كصحة إٔب من ذبب عليو  ،كتعليم ،كمأكل ،كملب  ،ىي ما يلـز الرجل من مسكن: ششػاٚإٌفمح  .ب 

 نفقتهم.

 كىي كاجبة، ال تسقط إال باإلعسار.

 ادلـٍة اٌثأٟ: أٔٛاع إٌفمح

 ٚي: إٌفمح ػٍٝ اٌضٚخحإٌٛع ا٤

 طالقا مطلقةك أىي حق ثابت للزكجة سواء كانت ُب عصمة زكجها،  اٌفشع ا٤ٚي: زىُ إٌفمح ػٍٝ اٌضٚخح:
 اتفاقا.  كالسكٌت النفقة فلهاأك بائنا، حائال أك حامال، رجعيا 

ِمْن ُوْجدُِكْم َوال ُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضي ُّْقوا َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ) الرجعيات: ُب تعأب أما غَت اغبامل فلقولو
 (َوِإْن ُكنَّ ُأوالِت َحْمٍل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ ) تعأب: كأما اغبامل فلقولو ،[6الطالؽ:(]َعَلْيِهنَّ 
 .[6الطالؽ:]

 بنت قي ، فاطمة حديث من موطئو ُب مالك النفقة؛ ؼبا ركاه دكف السكٌت فلها حبامل ليست اليت البائن كأما
، أـ ابن بيت ُب تعتد أف كأمرىا ،نفقة" عليو لك ليس :"كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ فقاؿ كفيو  يذكر كٓب مكتـو
 لواكعل ،(َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ ) تعأب: قولو ُب عمومو األمر على فبقي السكٌت، إسقاط فيها
 بذاء. لساهنا ُب كاف بأنو مكتـو أـ ابن بيت ُب تعتد بأف كالسالـ الصالة عليو أمره

 أمَتا، كاف إف اإلمارة دار أك نقده، كراء أك دبلك، للمتوُب اؼبسكن كاف إف خاصة السكٌت فلها عنها اؼبتوَب كأما
 إمامو. مات إذا اؼبسجد دار خبالؼ
 تبيت كال حوائجها، ُب هنارا اػبركج كؽبا ضركرة، من إال زبرج كال بيتها، ُب كفاة أك طالؽ من اؼبعتدة تقيم :فشع
 دارىا. ُب إال

 دؿ لوجوهبا القرآف الكرًن كالسنة النبوية، كمن ذلك: :د١ًٌ ٚخٛب ٔفمح اٌضٚخح ػٍٝ صٚخٙا

اُه اهلل ال يُكّلُف اهلل نَ ْفًسا إاّل َما لُِينِفَق ُذو سعة ِمن َسَعتو َوَمن ُقِدر َعلْيو رِْزقُو فَ ْلُينِفق ِمّما آت): قولو تعأب .أ 
 .   [7الطالق: (]آتاىا
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 .   [34(]النساء:ِبَما َفّضل اهلل بعضهم على بعض الّرَجاُل قَ ّواُمون َعَلى الّنساءِ ) :قولو تعأبك  .ب 

 .1"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفقاؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم:"  :عن جابر قاؿك  .ج 

ا عنها قالت: دخلت ىند بنت عتبة امرأة أيب سفياف على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  كعن عائشة رضي .د 

إال ما أخذت  ،ال يعطيٍت من النفقة ما يكفيٍت كيكفي بٍت ،فقالت: يا رسوؿ ا إف أبا سفياف رجل شحيح

ويكفي  ،ا يكفيكخذي من مالو بالمعروف م "ُب ذلك مػػن جناح؟ فقاؿ: فهل علي   ،من مالو بغَت علمو

 .2"بنيك

 "قاؿ: ؟بن معاكية عن أبيو رضي ا عنو قاؿ: قلت يا رسوؿ ا ما حق زكج أحدنا عليو كعن حكيم .ق 
  .3"َواَل تَ ْهُجْر ِإالَّ ِفي اْلبَ ْيتِ  ،َواَل تُ َقبّْحْ  ،َواَل َتْضِرِب اْلَوْجوَ  ،َوَتْكُسوَىا ِإَذا اْكَتَسْيتَ  ،ُتْطِعُمَها ِإَذا َأَكْلتَ 

ًبطيولًًو قىاؿى ُب  حجة الوداعكىعىٍن جىاًبر ٍبًن عىٍبًد الل ًو رضي ا عنو عىًن الن يبِّ صلى ا عليو كسلم ُب حىًديًث  .و 
  .4«َوَلُهنَّ َعَلْيُكْم ِرْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ »ًذٍكًر النِّسىاًء: 

 كغَتىا من النصوص.
 لوجوب النفقة سبباف اثناف:: إٌفمحأعثاب ٚخٛب اٌفشع اٌثأٟ: 

 النكاح. .أ 

 .، كاألبناءالقرابة اػباصة كالوالدين .ب 

 ، ٚػٛاتـٙاأٔٛاع ٔفمح اٌضٚخحادلـٍة اٌثاٌث: 

 أك غَته. ،كىو ما يؤكل من خبز كإداـ :القوت .أ 

 .للسكن الالئق الالزمة رافقشتمل على اؼب: كىو اؼبمسكنال .ب 

                                                                                 

1071رقم  1165/ 3ركاه مسلم سبل السالـ ج  -1  
   1067.رقم:3/1160سبل السالـ/ج متفق عليو، 2-

 1028/  3الن سىاًئيُّ، كىاٍبني مىاجىٍو، كىعىل قى اٍلبيخىارًمُّ بػىٍعضىوي، كىصىح حىوي اٍبني ًحب افى، كىاغبٍىاًكمي. سبل السالـ جرىكىاهي أىضٍبىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كى  -3
 957رقم:

 .رجو مسلماخ -4
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 رؼ كالعادة.ذلك العتقدير : كيراعى ُب الكسوة والدواء .ج 

 : فَتاعى ُب تقديرىا نوعا ككىم ا أمراف:ٚأِا ػٛاتؾ ذمذ٠ش إٌفمح

حاؿ الزكجُت معا سواء كانا غنيُت أك فقَتين أك أحدنبا غٍت كاآلخر فقَت، فإف تساكيا غٌت كفقرا فاألمر  .أ 

 ظاىر.

نفقة أكثر فبا لو كانت فقَتة ربت كإف اختلفا فالالـز حالة كسطى بُت اغبالتُت، فإذا كاف فقَتا كىي غنية قدر ؽبا    

د، كإذا كاف غنيا كىي غنية قدر ؽبا نفقة أكثر فبا لو كانت فقَتة ربت فقَت على اؼبعتمد، كإف كاف افقَت على اؼبعت

 غنيا كىي فقَتة رفعها عن الفقراء.

 فال ذباب إٔب طلب أكل القمح.خرب الشعَت، فإذا كاف عادهتم أكل  ؛يراعى حاؿ البلد .ب 

العجن، هبب على الزكجة:  :، ِٚا جيٛص ٌضٚخٙا ِٓ ِراػٙاِا جية ػٍٝ اٌضٚخح ٌضٚخٙاذفش٠غ: 

 الطبخ، كتنظيف اؼبنزؿ، كغسل الثياب كاآلنية، كبسط الفرش كطيو كما جرت بو عادة غالبية الناس.

 التمتع بشورهتا كىي ما ذبهزت بو من متاع البيت من فرش كغطاء آنية.: جيٛص ٌٍضٚجِا  .أ 

منع كلدىا كإف عال أك كالدهتا أك كلدىا كإف نزؿ أك إخوهتا من النسب من الدخوؿ : ٌِٗا ال جيٛص ٚ .ب 

 كألكالدىا الصغار اغبق ُب زيارهتا كل يـو لتفقد حاؽبم، كللكبار منهم كل صبعة مرة كالوالدين. ،عليو

يها باطالعهم على حاؽبا ؼبا فيو من الضرر عل 1كللزكجة االمتناع من السكٌت مع أقاربو كلو أبويو ُب دار كاحدة  

فلي  ؽبا االمتناع ما ٓب وبصل منهم ضرر أك اطالع على  ،كالتكلم فيها إال لشرط عند العقد أف تسكن معهم

 عورهتا.

 

 

                                                                                 
1 إال إذا كاف اؼبسكن كاسعا يسعهم كيسعها فال كالـ ؽبا عندئذػ النتفاء الضرر اؼبتوقع حصولو.   
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 ادلـٍة اٌشاتغ: ِىت جتة إٌفمح، ِٚىت ذغمؾ؟

يقبض حبسب عمل اإلنساف، فيدفعها يوميا من ذلك ىبتلف : اٌضِٓ اٌزٞ ذذفغ ف١ٗ إٌفمحاٌفشع ا٤ٚي: 

كشهريا من يقبضو شهريا، كموظبيا من يقبضو كذلك كأرباب البساتُت  ،أجر عملو يوميا، كأسبوعيا من يقبضو أسبوعيا

أك غطاء أحضر ؽبا ذلك بقدر كسعو ُب الصيف دبا يناسبو، كُب  ،أك فرش ،مىت احتاجت الزكجة لكسوة، ك كالزراعة

 الشتاء دبا يناسبو حبسب عرفهم كعاداهتم.

غمـثأٟ: اٌفشع اٌ
ُ
 ىناؾ عدة أسباب توجب سقوط نفقة الزكجة، كىي: : ٔفمح اٌضٚخح اخِ

 .الزكجة موت .أ 

 .إعسارا ال يبكن رفعوعسر الزكج  .ب 

خبلع أك طالؽ، كىذا ما ٓب تكن حامال ُب الثالثة كإال فالنفقة حينئذ للحمل، كؽبا أجرة الرضاع أف تبُت منو  .ج 

 إف كانت مرضعة.

 أف ال تكوف ناشزا.  .د 

وابدأ بمن تعول تقول " غبديث البخارم: ؛هبب على األب نفقة أكالده: إٌفمح ػٍٝ ا٤ٚالدٌثأٟ: إٌٛع ا

المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول االبن: أطعمني إلى من 

 ."تدعني

 كأما اإلناث فإٔب الدخوؿ. ،إٔب البلوغ ما ٓب يكن ىناؾ عجز بدينيستمر بالنسبة للذكور ككجوهبا 

 لو: ؿيد ؛ذبب نفقة الوالدين كلو كافرين على أكالدىم إذا ثبت فقرنبا :إٌفمح ػٍٝ اٌٛاٌذ٠ٓإٌٛع اٌثاٌث: 

 . [8(]العنكبوت:َوَوصّْيَنا اإِلْنَساَن ِبَواِلَدْيو ِإْحَسانَا: )قولو تعأب .أ 
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 .1"ناكثم أدناك فأد ،بر أمك وأباك" كقولو صلى ا عليو كسلم: .ب 

: يىا رىسيوؿى الل ًو! مىٍن أىبػىرُّ  .ج  : قػيٍلتي ًه قىاؿى ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدِّ :  ؟كىعىٍن بػىٍهًز ٍبًن حىًكيمو : ٍبي  ًمنٍ «. أُمَّكَ »قىاؿى  ؟قػيٍلتي
 : : ٍبي  ًمنٍ «. أُمَّكَ »قىاؿى : ؟قػيٍلتي : ٍبي  منٍ «. أُمَّكَ »قىاؿى : ؟قػيٍلتي  . 2«فَاأْلَقْ َربَ  ثُمَّ اأْلَقْ َربَ  ،أَبَاكَ »قىاؿى

 كال كلد الولد كإف نزؿ. ،كال ذبب النفقة بالقرابة لغَت الولد كالوالدين، فال ذبب على اعبد نفقة  

كلكن ال ذبب عليهم نفقة زكجها، كإذا تعدد األكالد  ،كإذا تزكجت األـ من فقَت فإف نفقتها ال تسقط عن الولد   

على  :وقيلعلى الرؤكس فالذكر كاألنثى،  :وقيلمنهم ُب اليسر،  اؼبوسركف كزعت النفقة عليهم حبسب حاؿ كل

 كال تلـز األـ كلو موسرة باإلنفاؽ على أكالدىا. ،فللذكر مثل حظ األنثيُت ،اؼبَتاث

 في قانون األسرة النفقة

 79ك 78: ذبب نفقة الزكجة على زكجها بالدخوؿ هبا أك دعوهتا إليو ببينة مع مراعاة أحكاـ اؼبواد )74المادة 
 .( من ىذا القانوف80ك

  سرةوالد في قانون األنفقة األ

: ذبب نفقة الولد على األب ما ٓب يكن لو ماؿ، فبالنسبة للذكور إٔب سن الرشد كاإلناث إٔب الدخوؿ، 75المادة 
 .ا بالكسبكتستمر ُب حالة ما إذا كاف الولد عاجزا آلفة عقلية أك بدنية أك مزاكال للدراسة، كتسقط باالستغناء عنه

 سرةصول في قانون األنفقة األ

 .ُب حالة عجز األب ذبب نفقة األكالد على األـ إذا كانت قادرة على ذلك: 76المادة 

 .: ذبب نفقة األصوؿ على الفركع كالفركع على األصوؿ حسب القدرة كاالحتياج كدرجة القرابة ُب اإلرث77المادة 
 .كالعالج، كالسكن أك أجرتو، كما يعترب من الضركريات ُب العرؼ كالعادة : تشمل النفقة: الغذاء كالكسوة78المادة 
 .كال يراجع تقديره قبل مضي سنة من اغبكم ،كظركؼ اؼبعاش ،: يراعي القاضي ُب تقدير النفقة حاؿ الطرفُت79المادة 

ينة ؼبدة ال تتجاكز سنة قبل كللقاضي أف وبكم باستحقاقها بناء على ب ،: تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعول80المادة 
 .رفع الدعول

                                                                                 

 1068رقم 1162ي كصححو ابن حباف دار قطٍت. سبل السالـ ركاه النسائ 1-
 حيس نىوي.أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىالتػٍِّرًمًذمُّ كى  -2
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 احلؼأحادلثسث اٌثأٟ: 

  احلؼأح ذؼش٠فادلـٍة ا٤ٚي: 
 ألف اغباضنة تضم الطفل إٔب جنبها. ؛مأخوذة من اغبضن، كىو اعبنب ذؼش٠فٙا ٌغح: .أ 
 : حفظ الولد كالقياـ جبميع مصاغبو حىت يستغٍت عن اغبضانة.ششػاٚ .ب 

 : ىي ُب الذكور إٔب البلوغ، كُب اإلناث إٔب الدخوؿ.ٙازىّٚ احلؼأح،ادلـٍة اٌثأٟ: ِذج 
 :د١ٌٍٙاٚ عن الباقُت.الفرض فرض كفاية إذا قاـ هبا بعض أقارب الصيب سقط كىي 
 ".وكلكم مسؤول عن رعيتو ،كلكم راعقولو صلى ا عليو كسلم:"  .أ 
كحجرم لو  ،كثديي لو سقاء ،ذا كاف بطٍت لو كعاءإف ابٍت ى :كعن عبد ا بن عمركا أف امرأة قالت يا رسوؿ ا .ب 

أنت أحق بو ما لم فقاؿ ؽبا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:"  .كإف أباه طلقٍت كأراد أف ينزعو مٍت ،حواء
 . 1"تنكحي

 .2"الخالة بمنزلة األم" كقاؿ: ،ضبزة ػبالتها ة صلى ا عليو كسلم قضى ُب ابنكعن الرباء بن عازب أف النيب .ج 
، أك كفاة الزكج كلو كافرة ،لألـ بعد الطالؽؿبض حق أهنا اغبضانة األصل ُب : احلؼأح شاذةدلـٍة اٌثاٌث: ِا

 كبعد األـ ىي على الًتتيب التإب:
 أـ األـ، فجدة األـ كإف علت. -1
 فخالة اضوف، فخالة أمو. -2
 فعمة أمو، فجدتو ألبيو. -3
 فأبو اضوف. -4
 فأخت اضوف. -5
 فعمتو، فعمة أبيو. -6
 فخالة أبيو. -7
 فبنت أخي اضوف، فبنت أختو. -8
 فالوصي. -9

 فاألخ. -10
 فاعبد لألب فابن األخ. -11
 فالعم فابنو، فعصبتو نسبا. -12

                                                                                 
1
 1079رقم 1175/ 3بو داككد كصححو اغباكم سبل السالـ جأضبد ك أركاه  

 2-                                                                                     1082رؽ  3/1179سبل السالـ ج
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 ألف الشأف أف من كاف من جهة األـ أشفق فبن كاف من جهة األب. ؛ألبخ ألاف ،ألـخ ألاف ،الشقيقاألخ كقدـ 
 نة كشفقة، فإف تساكيا ُب ذلك فاألسن.كعمتُت أكثرنبا صيا ،كخالتُت ،كقدـ ُب اؼبتساكيُت كأختُت

: الستحقاؽ اغبضانة شركط مشًتكة بُت الذكر كاألنثى، كشركط ششٚؽ ِٓ ٠غرسك احلؼأحادلـٍة اٌشاتغ: 
   خاصة بكل منهما.

 ُب الذكر كاألنثى ستة كىي: :اٌششٚؽ اٌؼاِحاٌفشع ا٤ٚي: 
 فال حضانة جملنوف. :العقل -1
 لو على صيانة اضوف كمسنة.فال حضانة ؼبن ال قدرة  :الكفاءة -2
 سكَت أك مشتهر بالزنا أك اللهو اغبراـ.فاسق أك فال حضانة ل :األمانة في الدين -3
فال حضانة ؼبن بيتو مأكل للفساؽ أك جبوارىم حبيث ىبشى منهم على البنت الفساد أك سرقة  :أمن المكان -4

 ماؿ اضوف أك غصبو.
 ماؿ اضوف.فال حضانة لسفيو مبذر لئال يتلف  :الرشد -5
 اليت ىبشى حدكث مثلها بالولد. :الخلو من األمراض المضرة -6

 اٌششٚؽ اخلاطح تاٌزوشاٌفشع اٌثأٟ: 
ألف الرجاؿ ال قدرة ؽبم على أحواؿ  ؛كأـ ،من اإلناث كزكجة أن يكون عنده من يحضن الطفل -1

 األطفاؿ كالنساء.
 كإال فال حضانة كلو كاف مأمونا. ،أك عم ،أك ألـ ،أك أخ شقيق ،كأب  :وأن يكون محرما للمحضونة -2

 اٌششٚؽ اخلاطح تا٤ٔثٝاٌفشع اٌثاٌث: 
 من زكج أجنيب من اضوف. أن تكون خالية -1
 ؿبرمة عليو. أن تكون ذات رحم -2

 ،بيوأللولد اضوف على النفقة ؟ ذبب ِٚٓ ٠مثؼٙا ،ِٓ جتة ػ١ٍٗ ٔفمح احملؼْٛادلـٍة اخلاِظ: 
 تاج إليو.كما وب ،كالغطاء ،كالفراش ،كالكسوة

 أك غَت ذلك. ،أك شهر ،أك صبعة ،كتقدر النفقة على األب باجتهاد اغباكم حسبما يراه مناسبا غبالو من يـو
 ٚأخشج زؼأح؟  ،ً٘ ٌٍساػٕح عىىن

الصحيح أف تقرير السكٌت باجتهاد اغباكم فينظر إٔب حاؿ الزكجُت، فإف كانت موسرة فال سكٌت ؽبا على األب    
 ا عليو سكٌت كلده فقط، كإف كانت معسرة كجب عليو ؽبا السكٌت.كإمب ،بل عليها

كلي  للحاضنة أجرة على اغبضانة سواء كانت أمو أك غَتىا، كلي  ؽبا أف تنفق على نفسها من نفقة الولد ألجل 
                                                                           ال للحضانة.ا ككانت معسرة فلها النفقة على نفسها من مالو لعسرىا م  حضانتها، فإف كانت أي 
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  يف لأْٛ ا٤عشج احلؼأح
 

 .اغبضانة ىي رعاية الولد كتعليمو كالقياـ بًتبيتو على دين أبيو كالسهر على ضبايتو كحفظو صحة كخلقا :62المادة 
 .كيشًتط ُب اغباضن أف يكوف أىال للقياـ بذلك

 (2005فرباير  27اؼبؤرخ ُب  02-05)أمر رقم : ملغاة: 63المادة 
: ُب حالة إنباؿ العائلة من طرؼ األب أك فقدانو هبوز للقاضي قبل أف يصدر حكمو أف يسمح لألـ المادة السابقة

 .بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أك اجتماعي تتعلق حبالة الطفل داخل الًتاب الوطٍت
 (2005فرباير  27اؼبؤرخ ُب  02-05)أمر رقم : 64المادة 

األـ أكٔب حبضانة كلدىا، ٍب األب، ٍب اعبدة ألـ، ٍب اعبدة ألب، ٍب اػبالة، ٍب العمة، ٍب األقربوف درجة مع مراعاة 
 .مصلحة اضوف ُب كل ذلك، كعلى القاضي عندما وبكم بإسناد اغبضانة أف وبكم حبق الزيارة

كٔب حبضانة كلدىا، ٍب أمها ٍب اػبالة ٍب األب ٍب أـ األب ٍب األقربوف درجة مع مراعاة مصلحة : األـ أالمادة السابقة
 .اضوف ُب كل ذلك، كعلى القاضي عندما وبكم بإسناد اغبضانة أف وبكم حبق الزيارة

يبدد ( سنوات، كاألنثى ببلوغها سن الزكاج، كللقاضي أف 10: تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغو )65المادة 
( سنة إذا كانت اغباضنة أما ٓب تتزكج ثانية، على أف يراعى ُب اغبكم بانتهائها 16اغبضانة بالنسبة للذكر إٔب )

 .مصلحة اضوف
، كبالتنازؿ ما ٓب يضر دبصلحة اضوف66المادة   .: يسقط حق اغباضنة بالتزكج بغَت قريب ؿبـر
 (2005 فرباير 27اؼبؤرخ ُب  02-05: )أمر رقم 67المادة 

 .( أعاله62تسقط اغبضانة باختالؿ أحد الشركط اؼبنصوص عليها ُب اؼبادة )
 .كال يبكن لعمل اؼبرأة أف يشكل سببا من أسباب سقوط اغبق عنها ُب فبارسة اغبضانة

 .غَت أنو هبب ُب صبيع اغباالت مراعاة مصلحة اضوف
 .( أعاله62ة شرعا ُب اؼبادة ): تسقط اغبضانة باختالؿ أحد الشركط اؼبرعيالمادة السابقة

 .غَت أنو هبب مراعاة مصلحة اضوف ُب اغبكم اؼبتعلق بالفقرة أعاله
 .: إذا ٓب يطلب من لو اغبق ُب اغبضانة مدة تزيد عن سنة بدكف عذر سقط حقو فيها68المادة 
ر للقاضي ُب إثبات : إذا أراد الشخص اؼبوكل لو حق اغبضانة أف يستوطن ُب بلد أجنيب رجع األم69المادة 

 .اغبضانة لو أك إسقاطها عنو، مع مراعاة مصلحة اضوف
 .: تسقط حضانة اعبدة أك اػبالة إذا سكنت دبحضوهنا مع أـ اضوف اؼبتزكجة بغَت قريب ؿبـر70المادة 
 .: يعود اغبق ُب اغبضانة إذا زاؿ سبب سقوطو غَت االختيارم71المادة 
 (2005فرباير  27اؼبؤرخ ُب  02-05: )أمر رقم 72المادة 
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ُب حالة الطالؽ، هبب على األب أف يوفر ؼبمارسة اغبضانة سكنا مالئما للحاضنة، كإف تعذر ذلك فعليو دفع بدؿ 
 .اإلهبار

 .كتبقى اغباضنة ُب بيت الزكجية حىت تنفيذ األب للحكم القضائي اؼبتعلق بالسكن
ا كاف لو ماؿ كإال فعلى كالده أف يهيئ لو سكنا كإف تعذر فعليو : نفقة اضوف كسكناه من مالو إذالمادة السابقة

 .أجرتو
 إٌضاع يف ِراع اٌث١د

 
: إذا كقع النزاع بُت الزكجُت أك كرثتهما ُب متاع البيت كلي  ألحدنبا بينة فالقوؿ للزكجة أك كرثتها مع 73المادة 

 .اؼبعتاد للرجاؿ اليمُت ُب اؼبعتاد للنساء كالقوؿ للزكج أك كرثتو مع اليمُت ُب
 .كاؼبشًتكات بينهما يقتسماهنا مع اليمُت
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 فٙشط إٌظٛص اٌششػ١ح ٚاٌمٛاػذ ٚاٌؼٛاتؾ اٌفم١ٙح
 اٌمشآْ اٌىش٠ُ
 عٛسج اٌثمشج

ِو َفال تَ ْعَتُدوَىا َوَمْن يَ تَ َعدَّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت ِبِو تِْلَك ُحُدوُد اللَّ ) .1
  [22البقرة:](ُحُدوَد اللَِّو فَُأْولَِئَك ُىْم الظَّاِلُمونَ 

 [221البقرة:يُ ْؤِمُنوا(] َحتَّى اْلُمْشرِِكينَ  تُ ْنِكُحوا )َوال .2
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اهلل غفور رحيم وإن عزموا الطالق فإن اهلل ) .3

 [.226/227(]البقرة:سميع عليم

  [.228البقرة:](َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروءٍ ) .4

 [.228البقرة:(]َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّْىنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأرَاُدوا ِإْصالحاً ) .5
 [.229البقرة:](بِِإْحَسانٍ  الطَّالُق َمرَّتَاِن فَإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسرِيحٌ ) .6
  [.232البقرة: َأْزَواَجُهنَّ(] يَ ْنِكْحنَ  َأنْ  تَ ْعُضُلوُىنَّ  َفال َأَجَلُهنَّ  )فَ بَ َلْغنَ  .7
 [.234البقرة:](والِذيَن يُ تَ َوفوَن ِمْنُكم َويَذُروَن أْزَواًجا يَ تَ َرّبْصن بِأَنْ ُفسهّن َأْربَ َعَة َأْشُهر وَعْشرا) .8

ُلغ الِكَتاُب َأَجَلوَواَل تَ ْعزُِموا ُعقْ ) .9    [.235لبقرة:ا(]َدَة الّنَكاح َحّتى يَ ب ْ
 [.236البقرة:](ِع َقَدرُه وَعًلى الُمْقِتر َقَدرُه َمَتاًعا بِالَمْعُروف َحقِّا َعَلى الُمْحِسِنينَوَمتّ ُعوُىّن َعَلى الُموسِ ) .10

 [237البقرة:(]َوَقْد فَ َرْضُتْم َلُهنَّ َفرِيَضةً ) .11
 .[241(]البقرة:َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقِّا َعَلى الُمتَِّقين َوِللُمطَلََّقاتِ ) .12

ُدوَد ّل َلُكم َأْن تَْأُخُذوا ِمّما آتَ ْيُتُموُىّن ِإالَّ َأْن َيَخافَا أالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اهلل فَِإْن ِخْفُتم أاّل يُِقيَما حُ َواَل َيحِ ) .11
و تِْلَك ُحُدوُد اهلل َفاَل تَ ْعَتُدوَىا َوَمْن يَ تَ َعّد ُحُدوَد اهلِل فَُأولِئَك ُىم اهلل َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت بِ 

 .[229:البقرة]»الظَّاِلُمون 
 عٛسج إٌغاء

 .[1(]النساء:واتقوا اهلل الذي تساءلون بو واألرحام إن اهلل كان عليهم رقيبا) .1

وا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَّْساِء َمثْ َنى َوُثالَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ فإن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى فَاْنِكحُ ) .2
 . [3(]النساء:تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ 
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 [4النساء:]َىِنيئاً َمرِيئاً( َوآُتوا النَّْساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلًة فَِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُو نَ ْفساً َفُكُلوهُ ) .3
َنٍة َوَعاِشُروُىنَّ بِ ) .2 اْلَمْعُروِف فَِإْن  َوال تَ ْعُضُلوُىنَّ لَِتْذَىُبوا بِبَ ْعِض َما آتَ ْيُتُموُىنَّ ِإالَّ َأْن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَ ي ّْ

 [.19النساء:](اً َكِثيراً َكرِْىُتُموُىنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيئاً َوَيْجَعَل اللَُّو ِفيِو َخْير 
ا َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتَ ْيُتْم ِإْحَداُىنَّ ِقْنطَارًا َفاَل تَْأُخُذوا ِمْنُو َشْيًئا أَتَْأُخُذونَُو بُ ْهَتانًا َوِإْثمً  اْسِتْبَدالَ َأَرْدُتُم َوِإْن )

  .[20(]النساء:ُمِبيًنا
 [.23النساء:(]اِء ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ َوال تَنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمْن النّْسَ ) .5
ُحرَّْمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ َناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوبَ َناُت اأَلِخ َوبَ َناُت ) .6

 [.23النساء:(]اأُلْختِ 
 [.23النساء:(]اَعةِ َوأُمََّهاُتُكْم الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمْن الرَّضَ ) .7
 [.23النساء:(]َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكمْ ) .8

نَّ َفال ُجَناَح َورَبَائُِبُكْم الالَِّتي ِفي ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكْم الالَِّتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ فَِإْن َلْم َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِبهِ )  .9
  [.  23النساء:(]َعَلْيُكمْ 

 [.23النساء:(]الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكمْ  َوَحالِئُل أَبْ َناِئُكمْ )  .10
 . [23(]البقرة:َوَأْن َتْجَمُعوا بَ ْيَن اأْلُْختَ ْيِن ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ ) .11
ُهنَّ  َما َورَاءَ َوُأِحلَّ َلُكْم ) .14 َر ُمَساِفِحيَن َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم ِبِو ِمن ْ  َذِلُكْم َأْن تَ ْبتَ ُغوا بَِأْمَواِلُكْم ُمْحِصِنيَن َغي ْ

 [.42(]النساء:َفآُتوُىنَّ ُأُجورَُىنَّ َفرِيَضةً 
 . [25النساء:(]فَانِكُحوُىنَّ بِِإْذِن أْىِلِهنَّ ) .13
 .   [34(]النساء:الّرَجاُل قَ ّواُمون َعَلى الّنساِء ِبَما َفّضل اهلل بعضهم على بعض) .14
نَ ُهَما ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليًما َحَكًما ِمْن َأْىِلِو َوَحَكًما ِمْن َأْىِلَها ِإْن يُرِيدَ  فَابْ َعُثوا) .15 ا ِإْصاَلًحا يُ َوفِّْق اللَُّو بَ ي ْ

  [35]النساء:َخِبيًرا(
 [.43)فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اهللُ(]النساء: .16
 [114(]النساء:ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبياًل  َيْجَعَل اللَّوُ َوَلْن ) .15

 عٛسج ادلارذج 
 [1(]المائدة:حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) .1
َُواْلُمْحَصَناُت ِمَن ) .2
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 ا٤ػشافعٛسج 
 .[58]األعراف:َنِكداً( )َواْلبَ َلُد الطَّيُّْب َيْخُرُج نَ َباتُُو بِِإْذِن رَبِّْو َوالَِّذي َخُبَث ال َيْخُرُج ِإالَّ 

 اٌرٛتحعٛسج 
 [71:التوبة](َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعضٍ ) .1

 .[71(]التوبة:ضٍ عْ ب َ  اءُ يَ لِ وْ أَ  مْ هُ ضُ عْ وا ب َ رُ فَ كَ   ينَ الذِ وَ ) .2
لعلهم  )فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم .1

 [.144يحذرون(]التوبة:

 ٘ٛدعٛسج 
 [.71(]ىود:قالوا يشعيب ما نفقو كثيرا مما تقول)

 احلدشعٛسج 

ًعا ِمَن اْلَمثَاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ )  َناَك َسب ْ  [87]الحجر:(َوَلَقْد آتَ ي ْ

 اإلعشاءعٛسج 
َبْحِر َوَرَزقْ َناُىْم ِمْن الطَّيَّْباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُىْم ِفي اْلبَ رّْ َوالْ ) 

 [.70اإلسراء:(]تَ ْفِضيالً 

 عٛسج ؿٗ
 [.45/46]طو:()واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 

 إٌٛسعٛسج 
ُهم َفَشَهاَدة َأَحِدِىم َأرْبَُع َشَهاَدات باهلل إنُّو َلِمَن َوالذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهم َوَلْم َيُكْن َلُهم ُشَهَداء إاّل أَنْ ُفسُ ) .1

 .[6النور:(]الّصاِدِقين

 [6{]النور:والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم} .2
 [30النور:])ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم( .3
َها َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهرَ ) .4  [31النور:](ِمن ْ
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  [.32َوِإَماِئُكْم(]النور: َوأَنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكمْ ) .5
 اٌشَٚعٛسج 

َنُكْم َمَودًَّة َورَْحمَ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ِفي َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم  ًة ِإنَّ )َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ
  [.21الروم:]يَ تَ َفكَُّروَن(

 اٌؼٕىثٛخعٛسج 
 .[8(]العنكبوت:َوَوصّْيَنا اإِلْنَساَن ِبَواِلَدْيو ِإْحَسانَا) 

 اٌمظضعٛسج 
 [ 27)ِإنّْي أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنَتيَّ َىاتَ ْيِن( ]القصص:

 ا٤زضابعٛسج 
ٍة تَ ْعَتدُّونَ َها َفَمت ُّْعوُىنَّ َوَسرُّْحوُىنَّ َسَراحاً َجِميالً َفَما َلُكْم َعَلْيهِ )  [49األحزاب:](نَّ ِمْن ِعدَّ
وِن َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَىَبْت نَ ْفَسَها ِللنَِّبيّْ ِإْن َأرَاَد النَِّبيُّ َأْن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن دُ ) 

 . [50األحزاب:(]اْلُمْؤِمِنينَ 

 [501األحزاب:(]يَا أَي َُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَِّتي آتَ ْيَت ُأُجورَُىنَّ )

 عٛسج غافش

  [.8(]غافر:)رَب ََّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعدت َُّهْم َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرّْيَّاتِِهمْ  

 اٌذخاْٛسج ع

     [54]الدخان:ِبُحوٍر ِعينٍ َوَزوَّْجَناُىْم ) 

 ا٤زمافعٛسج 

 [.15)وحملو وفصالو ثالثون شهرا(]األحقاف: 

 احلدشاخعٛسج 
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 .[13الحجرات:])ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم(
 ادلّرسٕحعٛسج 

 [10(]الممتحنة:نَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر اَل ُىنَّ ِحلّّ َلُهْم َواَل ُىْم َيِحلُّوَن َلُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل تَ ْرِجُعوىُ  َعِلْمُتُموُىنَّ فَِإْن )
 اٌرى٠ٛشعٛسج 

 . [7(]التكوير:ُزوَّْجتْ  َوِإَذا الن ُُّفوسُ )

 عٛسج اٌـالق
َة َوات َُّقوا اللََّو رَبَُّكْم ال ُتْخرُِجوُىنَّ ِمْن بُ ُيوتِِهنَّ يا أيها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتْم النَّْساَء َفطَلُّْقوُىنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ ) .1

َنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َوَمْن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّو فَ َقدْ   ظََلَم نَ ْفَسُو ال َتْدِري َلَعلَّ َوال َيْخُرْجَن ِإالَّ َأْن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَ ي ّْ
   [.1الطالؽ:](ِلَك َأْمراً اللََّو ُيْحِدُث بَ ْعَد ذَ 

  [2الطالق:(]َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ِمْنُكمْ ) .4
تُ ُهنَّ َثالثَُة َأْشُهرٍ ) .3  [.4الطالؽ:(]َوالالَِّئي يَِئْسَن ِمْن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإْن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ
[.4الطالؽ:](َمْن يَ تَِّق اللََّو َيْجَعْل َلُو ِمْن َأْمرِِه ُيْسراً َوُأْوالُت اأَلْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ وَ ) .4
 [6الطالؽ:(]َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوال ُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضي ُّْقوا َعَلْيِهنَّ ) .5
  .[6الطالؽ:] (ُهنَّ َوِإْن ُكنَّ ُأوالِت َحْمٍل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَ ) .6
 [7(]الطالق:لُِينِفَق ُذو سعة ِمن َسَعتو َوَمن ُقِدر َعلْيو) .7
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 ا٤زاد٠ث إٌث٠ٛح اٌشش٠فح
 أَبْ َغُض اْلَحاَلِل إلى اللَِّو الطَّاَلُق.  .1
 بن ثابت اهلل: رسول يا فقالت وسلم عليو اهلل صلى النبيجميلة بنت سلول  قيس بن ثابت أتت امرأة .4

 صلى اهلل رسول اإلسالم. فقال في الدخول بعد الكفر أكره ولكن دين، وال خلق، في يوعل أعيب ال قيس

 قالت: –وكانت تلك الحديقة ىي مهرىا الذي أخذتو منو  –  حديقتو؟ عليو أتردين وسلم:" عليو اهلل

 ."واحدة طلقة وطلقها الحديقة، اقبل وسلم:" عليو اهلل صلى اهلل رسول قال نعم.

َفَخي ََّرَىا النَِّبيُّ صلى اهلل  ،النبي صلى اهلل عليو وسلم َفذََكَرْت: َأنَّ أَبَاَىا َزوََّجَها َوِىَي َكارَِىةٌ أتت جارية بكر  .3
 .عليو وسلم

ثم قال: يلعب  ،عن رجل طلق امرأتو ثالث تطليقات فقام غضبانا صلى اهلل عليو وسلم أخبر رسول اهلل .2
 فقال يا رسول اهلل: أال أقتلو؟ حتى قام رجل  .بكتاب اهلل وأنا بين أظهركم

 إذا أتاكم من ترضون دينو وخلقو فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبير .5
: إذا جاءكم من ترضون دينو وخلقو فأنكحوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد. قالوا يا رسول اهلل .6

 .ثالث مرات .وهإذا جاءكم من ترضون دينو وخلقو فأنكح :قال ؟وإن كان فيو

 .إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض ،إذا خطب إليكم من ترضون دينو وخلقو فزوجوه .7

  إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. .8
 إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها، وكفيها. .9

 فَ ْلُيِجْب ُعْرًسا َكاَن َأْو َنْحَوهُ  ِإَذا َدَعا َأَحدُُكْم َأَخاهُ  .10
 .ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ِإَلى اْلَولِيَمِة فَ ْلَيْأتَِها .11

 .فَِإْن َكاَن َصاِئًما فَ ْلُيَصلّْ، َوِإْن َكاَن ُمْفِطًرا فَ ْلُيْطَعمْ  ؛َذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فَ ْلُيِجبْ إ .12
 .أرأيت لو أن رجال وجد مع امرأتو رجال .13
 .صلى اهلل عليو وسلم مائة درىماستكثر النبي  .14
 .أمسك أربعا وفارق سواىن وكانت لو عشر نسوة في الجاىلية أسلمن معو:"رجل أسلم  .15
 وعلى رجعتها. ،أشهد على طالقها .16
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 .َأْعِلُنوا النَّْكاحَ  .17
                                                                                                                 .وجعل لليمين كفارة ،فجعل الحرام حالال ،رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من نسائو وحرم ىآل .18

َها ِعَوضٌ  .91 ُرَىا ِمن ْ  .ُأمُّ اْلُقْرآِن ِعَوٌض ِمْن َغْيرَِىا، َولَْيَس َغي ْ
ء، فمن رغب لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النسا ،وأتقاكم لو ،أما واهلل إني ألخشاكم هلل .20

 .عن سنتي فليس مني
  .إنها موجبة "أمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم رجال أن يضع يده عند الخامسة على فيو وقال: .21

 بريرة أن تعتد بثالث حيض.  تْ رَ مِ أُ  .22
 امكثي في بيتك الذي أتاك فيو نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجلو. .23
وبنات أخيو  ،وك ن بن ات عب د اهلل بن عمر ،أرب عة آالفأمه ر ال نجاشي ع ن النبي صلى اهلل عليو وسلم  .24

أو عشرة آالف درىم، إال أن المياسرة في الصداق أفضل من المغاالة  ،يصدقن ألف دينار كل واحدة
فيو، وكان صداق النبي صلى اهلل عليو وسلم أزواجو خمس مائة درىم، وذلك اثنا عشرة أوقية ونش، 

 عشرون درىما.  واألوقية أربعون درىما والنش
 قال: ال.  ا؟إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحله .25
 .ِإنَّ َأَحقَّ الشُُّروِط َأْن يُ َوفَّى ِبِو َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِو اْلُفُروجَ  .44
 إن اهلل تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.  .27
  .ان وما استكرىوا عليوإن اهلل رفع عن أمتي الخطأ والنسي .28
 .صداقا أيسرىن بركة النساء أعظم من إن .29
 انظر إليها فإنو أحرى أن يؤم بينكما. .30
 اْنظُْرَن َمْن ِإْخَواُنُكنَّ، فَِإنََّما الرََّضاَعُة ِمَن اْلَمَجاَعِة. .31
 .إنما يملك الطالق من أخذ بالساق .32
 .صماتها نهاوإذ نفسها، في تستأمر والبكر وليها، من بنفسها أحق األيم .11

َتَحلَّ ِمْن فَ ْرِجَها، أَيَُّما اْمَرَأٍة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِن َولِي َّْها، فَِنَكاُحَها بَاِطٌل، فَِإْن َدَخَل ِبَها فَ َلَها اْلَمْهُر ِبَما اسْ  .34
 .فَِإِن اْشَتَجُروا فَالسُّْلطَاُن َوِليُّ َمْن اَل َوِليَّ َلوُ 

 .ثم أدناك فأدناك ،بر أمك وأباك .35
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  تخيروا لنطفكم. .36
 تسع، بنت بها وبنى سبع، أو ست، بنت عنها اهلل رضي عائشة وسلم عليو اهلل صلى اهلل تزوج رسول .15

 عنو. اهلل رضي أبيها بكر أبي بإنكاح
وكنت أنا الرسول فيما  وبنى بها وىو حرام، تزوج رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ميمونة وىو حالل، .38

 .بينهما
ولم يكن ذىبا، وكانوا  ،بن عوف على وزن نواة من ذىب وىي خمسة دراىمتزوج عبد الرحمان  .39

 يسمون الخمسة دراىم نواة. 
 .تَ َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فِإنّْي ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَنِْبَياَء يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  .40
 .التمس ولو خاتما من حديد .41
يِن َترَِبْت َيَداكَ تُ ْنَكُح اْلَمْرَأُة أِلَْرَبٍع: ِلَماِلَها، وَ  .42  .ِلَحَسِبَها، َوِلَجَماِلَها، َوِلِديِنَها، فَاْظَفْر ِبَذاِت الدّْ

 .َثاَلٌث ِجدُّىنَّ ِجدّّ، َوَىْزلُُهنَّ ِجدّّ: النَّْكاُح، َوالطَّاَلُق، َوالرَّْجَعةُ  .43

 قَاَلُهنَّ فَ َقَد َوَجْبَن.  اَل َيُجوُز اللَِّعُب ِفي َثاَلٍث: الطَّاَلُق، َوالنَّْكاُح، َواْلِعَتاُق، َفَمنْ  .44
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقال: واهلل يا رسول اهلل لقد رأيت بعيني وسمعت رجل إلى جاء  .45

بأذني، فكره رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ما جاء بو واشتد عليو، فنزلت: }والذين يرمون 
 .[6أزواجهم{ ]النور: 

إن جاءت بو على صفة كذا فما أراه  "قال:فلعان بين المالعنين حكم النبي عليو الصالة والسالم بال .46
 ".إال قد صدق عليها

 .الخالة بمنزلة األم .47
خطب أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما فاطمة، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: إنها صغيرة،  .48

 فزوجها منو.  فخطبها عليّّ 
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صلى اهلل عليو وسلم فقالت: يا رسول اهلل إن أبا  دخلت ىند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اهلل .49

فهل  ،إال ما أخذت من مالو بغير علمو ،ال يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ،سفيان رجل شحيح

 .1"ويكفي بنيك ،خذي من مالو بالمعروف ما يكفيك "في ذلك م  ن جناح؟ فقال: عليَّ 

  و، وألئمة المسلمين، وعامتهم.الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: هلل، ولرسول .50
قَاَل: يَا َرُسوَل  ؟َما َىَذا»رََأى النَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َعَلى َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف أَثَ َر ُصْفَرٍة، قَاَل:  .51

 .َلَك، َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاةٍ  فَ َباَرَك اللَّوُ »اللَِّو ِإنّْي تَ َزوَّْجُت اْمَرَأًة َعَلى َوْزِن نَ َواٍة ِمْن َذَىٍب. فَ َقاَل: 

َعةِ  .52 َها ،َثاَلثََة أَيَّامٍ  ،رَخََّص َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َعاَم َأْوطَاٍس ِفي اْلُمت ْ  .ثُمَّ نَ َهى َعن ْ
أو  ،وعن المجنون حتى يعقل ،وعن الصغير حتى يكبر ،عن النائم حتى يستيقظ :رفع القلم عن ثالث .53

 .يفيق
 .ك من القرآنزوجتكها بما مع .54

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس  :"سمع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حين نزلت آية المتالعنين .55

وأيما رجل جحد ولده وىو ينظر إليو احتجب اهلل  ،منهم فليست من اهلل في شيء ولم يدخلها اهلل جنتو

 وفضحو على رؤوس األولين واآلخرين.  ،عنو

 الصالة عليو فقال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول عهد على حائض يوى امرأتو عمر طلق ابن .56
 يمس، أن قبل طلق شاء وإن أمسك شاء إن ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، حتى فليراجعها مره والسالم:

 .النساء لها تطلق أن اهلل أمر التي العدة فتلك
اجع امرأتك. فقال: إني طلقها ثالثا. طلق أبو ركانة أم ركانة فقال لو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: ر  .57

َمسُّوُىنَّ قال: قد علمت راجعها. )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمن قَ ْبِل َأن تَ 
ٍة تَ ْعَتدُّونَ َها   [.49:األحزاب]نَّ َسَراًحا َجِمياًل(َفَمت ُّْعوُىنَّ َوَسرُّْحوىُ  ۖ  َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

 فنكحت ثالثا، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول عهد في وىب بنت تميمة امرأتو سموأل بن طلق رفاعة .85
 أن األول زوجها رفاعة فأراد ففارقها، يمسها، أن يستطع فلم عنها فاعترض الزبير، بن الرحمن عبد
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 تذوق حتى لك تحل ال وقال:" تزويجها عن فنهاه وسلم، وعلي اهلل صلى اهلل لرسول ذلك فذكر ينكحها،
  .1العسيلة"

ظاىر رجل من امرأتو ثم وقع عليها فأتى النبي صلى اهلل عليو وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن  .59
 . "ال تقربها حتى تفعل ما أمرك اهلل بو:" أكفر فقال

 .ِإالَّ َحاِئٌك َأْو َحجَّامٌ  ،ْعُضُهْم َأْكَفاُء بَ ْعضٍ َواْلَمَواِلي ب َ  ،اْلَعَرُب بَ ْعُضُهْم َأْكَفاُء بَ ْعض .60
أن أباىا زوجها وىي ثيب فكرىت ذلك فأتت رسول اهلل صلى اهلل  :"خنساء بنت خدام األنصاريةعن  .61

 .عليو وسلم فرد نكاحها
لت: من العدة بعد أن طلقها زوجها أتت النبي صلى اهلل عليو وسلم فقا تْ لَّ فاطمة بنت قيس لما حَ عن  .62

أما أبو جهم فال  وأبا جهم خطباني فقال لها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: ،إن معاوية بن أبي سفيان
 يضع عصاه عن عاتقو، وأما معاوية فصعلوك ال مال لو، أنكحي أسامة بن زيد.  

 .فإنما الرضاعة من المجاعة .63

 .فإنو أحرى أن يؤدم بينكما .64
 .في النكاح فصل بني الحالل والحرام الدف والصوت .65

قال ابن عمر:" أما أنت طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمرني أن أراجعها،  .66
ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها 

 ثالثا فقد عصيت ربك فيما أمرك بو من طالق امرأتك".
 ،قم فزوج رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بنها عمر بن أبي سلمة:ة رضي اهلل عنها الأم سلم تلاق .67

  .فزوجو
وإن أباه  ،وحجري لو حواء ،وثديي لو سقاء ،إن ابني ىذا كان بطني لو وعاء :قالت امرأة يا رسول اهلل .68

 . 2ما لم تنكحي" فقال لها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:" أنت أحق بو .طلقني وأراد أن ينزعو مني
، وإن سكت تَ دْ لِ جُ  تَ قْ طَ ، وإن نَ تَ لْ تِ قُ  تَ لْ ت َ ق َ  نْ إِ  قولو عليو الصالة والسالم في قصة العجالني: .69

 سكت على غيظ.
كان النَِّبي صلى اهلل عليو وسلم إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك اهلل لك، وبارك عليو، وجمع بينكما .70

 .في خير

                                                                                 
1 .  ميتػ فىقه عىلىٍيًو، كىالل ٍفظي ًلميٍسًلمو
2
 1079رقم 1175/ 3بو داككد كصححو اغباكم سبل السالـ جأضبد ك أركاه  
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 . عليو وسلم يَْأُمُرنا بِاْلَباَءةِ كان النَِّبيَّ صلى اهلل .71

: اللَُّهمَّ َىَذا َقْسِمي ِفيَما َأْمِلُك َفاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يَ ْقِسُم لنسائو فَ يَ ْعِدُل َويَ ُقولُ  .72
  .تَ ُلْمِني ِفيَما َتْمِلُك َواَل َأْمِلكُ 

 .ر أواقكان صداقنا إذ فينا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عش .51

 وكلكم مسؤول عن رعيتو. ،كلكم راع .74
ِإالَّ ثَ ْوَب اْمَرَأٌة َعَلى َميٍّْت فَ ْوَق َثاَلٍث ِإالَّ َعَلى َزْوٍج َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا، َواَل تَ ْلَبْس ثَ ْوبًا َمْصُبوًغا،  ُتِحدُّ اَل  .75

 َرْت نُ ْبَذًة ِمْن ُقْسٍط َأْو َأْظَفاٍر.َعْصٍب، َواَل َتْكَتِحْل، َواَل َتَمسَّ ِطيًبا، ِإالَّ ِإَذا َطهُ 
 .اَل ُتَحرُّْم اْلَمصَُّة َواْلَمصََّتانِ  .76
 .اَل تُ َزوُّْج اْلَمْرَأُة اْلَمْرَأَة، َواَل تُ َزوُّْج اْلَمْرَأُة نَ ْفَسَها .77

 .ال تزوج المرأة نفسها فإن الزانية ىي التي تزوج نفسها .78

قَاَل:  ؟َر، َواَل تُ ْنَكُح اْلِبْكُر َحتَّى ُتْسَتْأَذَن. قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّو، وََكْيَف ِإْذنُ َهااَل تُ ْنَكُح اأْلَيُّْم َحتَّى ُتْسَتْأمَ  .57
 .َأْن َتْسُكتَ 

ال تنكح المرأة على عمتها، وال على خالتها، وال على ابنة أخيها، وال على ابنة أختها؛ فإنكم إن فعلتم  .80
 .ذلك قطعتم أرحامكم

 بإذنها. إال اليتيمة تنكح ال .61
 .ال تنكحوا القريبة فإن الولد يخلق ضاويا .82

 .اَل َرَضاَع ِإالَّ ِفي اْلَحْولَْينِ  .83
 .ال طالق في إغالق .84
  .وشاىدي عدل ي،ال نكاح إال بول .85

 .وََكاَن قَ ْبَل اْلِفطَامِ  ،اَل ُيَحرُّْم ِمَن الرََّضاَعِة ِإالَّ َما فَ َتَق اأْلَْمَعاءَ  .86
إال على زوج أربعة أشهر  ، واليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث ليالاَل َيِحل الْمَرَأة تؤمن باهلل .87

 .وعشرا

 ال يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبلو، أو يأذن لو الخاطب .88
 ال يخلون رجل بامرأة إال مع ذي محرم. .89
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 .وال ينكح ،ال ينكح المحرم .90

 هد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.وىالل بن أمية زوجتيهما على ع ،العن عويمر العجالني .91

 لو. والمحلل المحلل اهلل لعن .92
 اللهم فقهو في الدين، وعلمو التأويل. .71
 ،َواَل تُ َقبّْحْ  ،َواَل َتْضِرِب اْلَوْجوَ  ،َوَتْكُسوَىا ِإَذا اْكَتَسْيتَ  ،قال: ُتْطِعُمَها ِإَذا َأَكْلتَ  ؟ما حق زوج أحدنا عليو .94

 . بَ ْيتِ َواَل تَ ْهُجْر ِإالَّ ِفي الْ 
صلى اهلل عليو وسلم عليو رجل فقال: ما تقولون في ىذا؟ فقالوا: حري إن خطب أن رسول اهلل مر  .95

ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما 
يسمع. فقال رسول  تقولون في ىذا؟ قالوا: حري إن خطب أال ينكح، وإن شفع أال يشفع، وإن قال أال

 .اهلل صلى اهلل عليو وسلم:" ىذا خير من ملء األرض مثل ىذا
 فتلك يمسها، أن قبل شاء إن يطلقها ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، حتى فليراجعها مره .74

 النساء. لها يطلق أن اهلل أمر التي العدة
 مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. .75
 ؟قُ ْلُت: ثُمَّ منْ «. أُمَّكَ »قَاَل: ؟قُ ْلُت: ثُمَّ ِمنْ «. أُمَّكَ »قَاَل:  ؟قُ ْلُت: ثُمَّ ِمنْ «. أُمَّكَ »قَاَل:  ؟َمْن أَبَ رُّ  .15

 ثُمَّ اأْلَقْ َرَب فَاأْلَقْ َرَب.  ،أَبَاكَ »قَاَل:

 من كانت لو امرأتان فمال إلى إحداىما جاء يوم القيامة وشقة مائل .99
 .ِو صلى اهلل عليو وسلم َعِن الشّْغَارِ نَ َهى َرُسوُل اللَّ  .100

وابدأ بمن تعول تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني،  .101

 ويقول االبن: أطعمني إلى من تدعني.

 عليو اهلل صلى اهلل رسول فجاءت وفيو: شهر، بنصف زوجها وفاة بعد األسلمية ولدت سبيعة .114

 .شئت من فانكحي حللت، قد ها:ل فقال وسلم

 َوَلُهنَّ َعَلْيُكْم رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف. .103
 .َواْنِكُحوا ِإلَْيوِ  ،يَا بَِني بَ َياَضة أَْنِكُحوا أَبَا ِىْندٍ  .104
 .فَاِتَحُة اْلِكَتابِ  قَاَل: َجاِبُر، ُأْخِبُرَك ِبَخْيِر ُسورٍَة نَ َزَلْت ِفي اْلُقْرآِن؟ قَاَل: بَ َلى يَا َرُسوَل اهلِل،ا ي .105
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ِج، َوَمْن َلْم يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّْج، فَِإنَُّو َأَغضُّ ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفرْ  .106
 َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو بِالصَّْوِم؛ فَِإنَُّو َلُو ِوَجاٌء.

 .النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من .107
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 فٙشط ا٢ثاس
 .المسيب ابنتو على صداق ثالثة دراىم نُ ابْ  يدَ عِ سَ  جَ وَّ زَ  .1
 .أقل ما تستحل بو المرأة عشرة دراىم ":قال علي رضي اهلل عنو أنو .2

 . فإنهن يحببن ما تحبون؛ وال تكرىوا فتياتكم قال عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو: .3
ولتنكح  ،ولينكح الرجل لمتو من النساء ،الناس اتقوا اهلل يا أيها عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو: قال .4

 .المرأة لمتها من الرجال
قال عمر رضي اهلل عنو: ال تعصفوا علينا الناس، الحمد هلل وصلى اهلل على محمد، إن فالنا يخطب  .3

 . إليكم، فإن أنكحتموه فالحمد هلل، وإن رددتموه فسبحان اهلل

 .ل لو إال رجمتهمال ومحلَّ أوتى بمحلّْ  ل عمر رضي اهلل عنو: واهلل الاق .6
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 اٌمٛاػذ ٚاٌؼٛاتؾ اٌفم١ٙح
 .األمر إذا ضاق اتسع .1
 ال يملك أحد إسقاطو. حق اهلل .4
 مستحب خروج من الخالفال .3
 .الفساد واجب سد ذريعة .4
 أللفاظ والمباني.لالمعاني ال للمقاصد و العبرة في العقود  .5
 ل بها في كل األحوالقضايا األعيان ال يصح االستدال .6
 الجمع يجوز فال ذكرا أحدىما قدرت لو تناكحهما يمنع ما الرضاعة أو القرابة من بينهما امرأتين كل .7

 بينهما.
ألجل ترك شيء لواله لكان واجبا فإنو يفسخ بو النكاح، وكل شرط كان ألجل ترك  كل شرط كان .6

 ".فهذا الشرط ال يفسخ بو النكاح ،شيء لواله لكان مباحا
 .ْوَثقُ كل َشْرٍط لَْيَس ِفي ِكَتاِب اللَِّو فَ ُهَو بَاِطٌل، َوِإْن َكاَن ِماَئَة َشْرٍط، َقَضاُء اللَِّو َأَحقُّ، َوَشْرُط اللَِّو أَ  .7

 العدة. فيو وجبت الصداق جميع فيو وجب فسخ أو طالق كل .10

 والمعسر بالنفقة. ي،إال طالق المول ،كل طالق يوقعو القاضي ىو طالق بائن .11

 .ل ما طلب في حق المرأة للرجل يطلب في عكسو كذلكك .12
 واقعا على وصفو ال يعتبر عقدا شرعيا. كل ما ليس .13

 أو المصاىرة تحرم بالرضاع. ،كل من تحرم بالنسب .14
 لمثالويثبت بعده بصداق  ،وال شيء لها ،يفسخ قبل الدخول كل نكاح فسد لخلل في الصداق .13

 ،ال شيء لها، وبعده لها المسمىو  ،بل الدخولمطلقا قيفسخ كل نكاح فسد لخلل في العقد  .14
 أو صداق المثل.

 وال يحتاج فسخو لحكم حاكم ،يفسخ بال طالق كل نكاح متفق على فساده كنكاح خامسة .15
 كل نكاح مختلف في فساده فهو كالصحيح في التحريم واإلرث. .16
 .ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .19

 ما قارب الشيء أعطي حكمو.  .20

     .وصل إلى ترك الحرام إال بو فهو فرضما ال يت .21
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 المعروف عرفا كالمشروط شرطا. .22
 الخطاب معتبر شرعا. دليل مفهوم .41

 من استعجل الشيء قبل أوانو عوقب بحرمانو .24
 .من تعجل شيئا قبل أوانو عوقب بحرمانو .25

عد وال يحصن الزوجين إال إذا ثبت المختلف في فساده ب ،النكاح الفاسد ال يحل المطلقة ثالثا .26
 الدخول وحصل وطء ثان بعد الذي ثبت بو النكاح.

 عنو المنهي فساد على يدل النهي .27
 يدل؟ ال أو ،عنو المنهي فساد على ذلك يدل النهي ىل .28

 
 
 

 
 

 
 


