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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُمَقدِّمُة الكتاِب

سّيِدنا  المرسليَن  أشرِف  الُم على  والسَّ الُة  والصَّ العالميَن،  ِه ربِّ  للَّ الَحْمُد 
محمٍد المبعوِث رحمًة للعالميَن وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

وبعُد،،،

ا كاَن كتاُب )توضيح شرِح أبي الحسن( بوضِعه الذي هو عليه َيْصُعُب  فلمَّ
لو  أنه  رأينا   ، اإلعداديِّ الثاني  الصفِّ  طلبِة  على  منه  األحكاِم  وتحصيُل  فهُمه 
وَخيَر  ُعُقولِهم،  ُمستَوى  يتالءُم مع  كتاًبا  لكاَن  َمسائُِله  وُرتَِّبت  َرت أحكاُمه  ُيسِّ

ُمِعيٍن لهم لمعرفِة األحكاِم الفقهيَِّة بُسهولٍة وُيسٍر.

وعليه، َتمَّ َتيسيُر الكتاب وترحيل بعض الموضوعات التي يصعب فهمها 
في هذه المرحلة العمرية إلى المراحل الدراسية المقبلة.

إنه خيُر  به،  ينفَع  وأن  الكريِم،  لوجِهِه  يجعَله خالًِصا  أن  نسأُل  تعالى  َه  واللَّ
مسؤوٍل وخيُر مأموٍل.
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ُنْبَذٌة عن صاحِب َشْرِح الرِّسالِة :

الشاذليِّ المصريِّ  المنوفيِّ  بِن خلٍف  بُن محمِد  ين علّي  الدِّ نوُر   نسبه: هو 
أبو الَحَسن .

ميالده: ُولَِد سنة 857 هـ.

ُشيوُخه: الشيُخ الُبرلسي والتتائي وآخرون .
تالمذُته: بدُر الديِن الفيومي والكمال ابن أبي شريف وآخرون.

الطالِب  األماني وكفايُة  )غايُة  منها  الرسالِة؛  له ستُة شروٍح على  مصنفاُته: 
.) الربانيِّ

وفاته: توفي 939هـ .
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أهداُف تدريِس أحكام األيماِن والنذوِر

اليميِن  وأنواِع  منهما،  والمقصوُد  والنذوِر،  األيماِن  أحكام  تدريُس  يتُم 
الباِب  هذا  نهايِة  وفي  وأقساِمه،  والنذِر  اليميِن  وكفارِة  بالمشيئِة،  واالستثناِء 

ُع من الطالِب أْن: ُيتوقَّ

َح المقصوَد باأليماِن والنذوِر.ـ 1 يوضِّ

ًحا المقصوَد بكلِّ نوٍع.ـ 2 َق بيَن أنواِع اليميِن ُموضِّ ُيفرِّ

يبّيَن حكَم االستثناِء بالمشيئِة ، وما يفيُده هذا االستثناُء.ـ 3

يبيَِّن ُحكَم كّفارِة اليميِن.ـ 4

َح الحكَم في المسائِل المتعلقِة باليميِن.ـ 5 يوضِّ

يصنَِّف أقساَم النذِر موضًحا كلَّ ِقسٍم.ـ 6

* * *
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باب اليمين

تعريفه: 

لغًة: الَحلِف.
واصطالًحا: الَحلُِف على فعل شيء أو تركه.

مثال ذلك: من قال: واللَّه ال ُأكلِّم خالًدا اليوم، َلِزَمُه َعَدُم كالمِه في هذا اليوم 
خوف الِحنْث )1(، وإذا قال: واللَّه ألدخلنَّ البيت في هذا اليوم، لزمه دخوله في 

ذلك اليوم حتى ال يحنث في يمينه.
ما يكون به الحلف:

بغير  الَحلُِف  أو بصفة من صفاته، ويحرم  اللَّه،  باسم  إالَّ  يكون  الَحلِف ال 
ذلك؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » ... من كان حالًفا فليحلْف باللَّه أو ليصمت«)2( .

أنواع اليمين باهللَّ تعالى:

تنقسم أنواع اليمين إلى قسمين:
َراِن وهما: األول: يمينان ُتَكفَّ

؛ وهي: الحلف على عدم الفعل، أي: ال يفعله. ـ 1 اليمين المنعقدة على بِرٍّ
  مثل أن يقول: واللَّه ال أسافر اليوم، فإن لم يسافر، فهو على بّر، وال يلزمه شيء،

وإن سافر؛ فقد َحنََث في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين.
اليمين المنعقدة على حنث؛ وهي: الحلف على فعل الشيء.  ـ 2

شيء،  يلزمه  وال  بيمينه  برَّ  فقد  سافر  فإن  يسافر،  أن  باللَّه  يحلف  أن   مثل: 
وإن لم يسافر فقد َحنََث فيها ولزمته كفارة اليمين.

)1( عدم الرب باليمني بعدم فعل أو ترك ما حلف عليه.
)2( رواه البخاري.
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الثاني: يمينان ال تكفران إال في بعض األحوال وهما:

له  ـ 1 يتبيَّن  ثم  يعتقده،  شيء  على  اإلنسان  يحلف  أن  وهي:  اللغو  يمين 
خالفه، وهذه اليمين ال إثم فيها سواء تعلقت بالماضي أو الحال أو االستقبال. 

الحال  أو  بالماضي  تعلقت  إن  فيها  كفارة  فال  الكفارة:  وجوب  عن  أما 
ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  نث  تعالى:   لقوله 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   نث  تعالى:  )1( وقوله 

...مث  ٴۇۋ 

.)2(
ڀ          ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺمث

ومثالها إن تعلقت بالماضي: أن يحلف أنه قابل فالنًا يوم الخميس معتقدًا 
ذلك، ثم يتبين له أنه قابله يوم الجمعة. 

ذلك،  معتقدًا  الدار  بداخل  أباه  أن  يحلف  أن  بالحال:  تعلقت  إن   ومثالها 
ثم يتبين له أنه خارجها....

غًدا،  سفره  من  يحضر  لن  أباه  أّن  يحلف  كأن  بالمستقبل،  تعّلقت  إن  أما 
معتقًدا ذلك ثم يحضر، فتلزمه الكفارة.

يحلف  ـ 2 كأن  الكذب)3(؛  متعّمًدا  يحلف  أن  وهي:  الَغُموس:   اليمين 
أنه سافر، ولم يكن قد سافر.

بالماضي  تعلقت  سواء  اإلثم  في  انغمس  صاحبها  ألن  غموًسا؛   وُسِميَّت 
أو الحال أو االستقبال.

)1( سورة املائدة . جزء من اآلية: 89.
)2( سورة البقرة . اآلية: 225.

)3( ويلحق بتعمد الكذب الظن القوي وغري القوي والشك.



8

وأما في لزوم الكفارة فيها فنفرق بين حالتين:

األولى: إن تعلقت بالماضي فال ُتكفر، كأن يحلف بأنه سافر، ولم يكن قد 
سافر.

الثانية: إن تعلقت بالحال أو االستقبال؛ فتلزمه الكفارة. 

بالمنزل؛ وهو جازم  أباه غير موجود  أن  أن يحلف  بالحال:  المتعلقة  مثال 
بوجوده لمن سأله عن أبيه.

ومثال المتعلقة بالمستقبل: أن يقول: واللَّه ألعطينَّك حقَّك غًدا؛ وهو جازم 
بعدم الفعل، ويجب عليه فعل ما حلف عليه؛ وهو إعطاء الحق، وإن لم يفعل 

لمانع أو غير مانع لزمته الكفارة.

* * *
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االستثناء بالمشيئة

ظه بالمحلوف به: إن شاء  * االستثناء بالمشيئة: أن يقول الحالف بعد تلفُّ
اللَّه، أو إالَّ أن يشاء اللَّه؛ مثل: واللَّه ألسافرنَّ إن شاء اللَّه، أو إالَّ أن يشاء اللَّه، 

وال ينفع االستثناء بالمشيئة إالَّ في اليمين باللَّه.

ما يترتب على االستثناء بالمشيئة:

أن اليمين تصير غير منعقدة، ال تلزم فيها كفارة بالشروط اآلتية:

أن يقصد باالستثناء التَّحلُّل من اليمين.ـ 1

اللَّه(،ـ 2 يشاء  أن  إالَّ  أو  الله،  شاء  )إن  وهو:  المشيئة؛  بلفظ  ينطق   أن 
ا بحركة لسانه؛ وال ينفع االستثناء بقلبه. ولو ِسرًّ

أن يتصل االستثناء باليمين.ـ 3

كفارة اليمني

كفارة اليمين أربعة أنواع: ثالثة منها على التخيير؛ وهي: اإلطعام أو الكسوة 
أو العتق، وواحد مرّتب بعد العجز عن الثالث المتقدمة؛ وهو الصيام؛ لقوله 

ٴۇۋ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  نث  تعالي: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ائ ائ 

.)1(
ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ مث

)1( سورة املائدة  جزء من اآلية: 89.
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أما النوع األول: اإلطعام: 
، ومقداره  وهو أفضلها، ومعناه: إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم ُمدٌّ
بالكيل حفنتان بكفي الرجل المتوسط، وهو ما يعادل بالوزن الحالي  510 جم 

من ُبر )قمح( أو شعير أو أرز أو نحو ذلك من غالب قوت أهل البلد.
النوع الثاني: الكسوة:

وهي كسوة عشرة مساكين للرجل ثوب يستر بدنه، وللمرأة ثوب وخمار.
النوع الثالث: العتق:

وهو اليوجد في زماننا اآلن)1(.
النوع الرابع: الصيام:

وهو صيام ثالثة أيام، ويستحب فيها التتابع، والصيام اليجزئ إال بعد العجز 
عن أنواع الكفارة الثالثة المتقدمة. 

 الحلف على فعل المعصية:
ر عن يمينه  َفْلُيَكفِّ من حلف أن يفعل معصية؛ كشرب خمر، أو قتل نفس، 
وال يفعل، ودليل ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن َفَرَأى َغْيَرَها َخْيًرا ِمنَْها 

ْر َعْن َيِمينِِه«)2(. َفْلَيْأِت الَِّذي ُهَو َخْيٌر َوْلُيَكفِّ

األمم  عصبة  عقدته  الذي  الدويل  العبودية  مؤمتر  بمقتىض  العبيد  وجتارة  الرق  ُألغي   )1(
املتحدة يف عام 1906م، حيث قرر رفع جتارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكاهلا، وتأكد 
عام  يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادر  اإلنسان  حلقوق  العاملي  باإلعالن  ذلك 
استعباده، وحيظر  أو  أحد  اسرتقاق  بأنه: »ال جيوز  منه  الرابعة  املادة  قررت  1948، حيث 
مرص  أنحاء  مجيع  ىف  وجتارته  الرق  ألغي  ولقد  صورمها«.  بجميع  بالرقيق  واالجتار  الرق 
وإقليم السودان يف عهد اخلديوي إسامعيل من خالل توقيع اتفاق بني احلكومتني املرصية 

والربيطانية ىف سنة 1877م أي قبل قراري عصبة األمم واألمم املتحدة السابق ذكرمها.
)2( رواه اإلمام مسلم يف صحيحه.
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باب النذر

تعريف النذر:

لغة: االلتزام.

واصطالًحا: التزام المسلم المكلَّف أْمًرا غير واجب بنية التقرب إلى اللَّه تعالى.

فالمسلم المكلَّف لو نذر شيًئا مندوًبا وجب عليه الوفاء به، كأن ينذر أن يصلي 
ًما كأن نذر أن يشرب الخمر َحُرَم عليه  للَّه ركعتين غير واجبتين. أما لو نذر محرَّ
َه فليطْعه، وَمن نذر أن َيعصيه فال َيعِصِه«)1( . الوفاء به؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من نذر أن يطيَع اللَّ

أقسام النذر:

ينقسم النذر إلى ثالثة أقسام: معلق، ومطلق، ومبهم:

النذر؛ وهو  ـ 1 لزم  الشرط  فإن حصل  ُعلَِّق على شرط،  ما  المعلَّق: وهو 
مكروه إن ُعلِّق على غير معصية، نحو: إن شفى اللَّه مريضي أو َقِدَم ابني من 
سفره فعلي للَّه مائة جنيه، أو صوم يوم، وإن ُعلِّق النذر علي معصية، َحُرَم وال 

يلزمه الوفاء به.

يوًما  ـ 2 أصوم  أن  عليَّ  للَّه  قوله:  نحو  بشرط؛  يقيَّد  لم  ما  وهو   المطلق: 
أو أعتمر، فيلزمه ما نذر.

ه  ـ 3 الُمْبَهم: هو أن ينذر نذًرا مطلًقا، دون تحديد لما نذر، كأن يقول: للَّ
ِه؛ فيلزمه في مثل هذا النذر كفارة يمين. علّي نذر، ولم ُيَسمِّ

)1( رواه البخاري يف صحيحه.
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األسئلة

س1: ما اليمين لغة واصطالًحا؟ وبَِم يكون الَحلِف؟ وما الدليل علي ذلك؟

س2:

ما كيفية االستثناء في اليمين، وما المترتب عليه؟)أ( 

ما أنواع الكفارة؟ وهل هي على الترتيب أو التخيير؟)ب( 

س3: اكتب المصطلح الفقهي لما يلي:

الحلف على فعل شيء نحو: واللَّه ألسافرن.)أ( 

 الحلف على شيء يعتقده الحالف ثم يتبين خالفه.)ب( 

 الحلف متعمًدا الكذب أو شاًكا في المحلوف عليه.)(( 

س4: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة غير 
الصحيحة فيما يلي:

يكون الحلف باسم اللَّه تعالى أو بصفة من صفاته.          )            ()أ( 

ر يمين اللغو إذا تعلقت بالمستقبل.          )            ()ب(   ُتَكفَّ

* * *
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أهداف تدريس أحكام األسرة

لتعريف  ذلك؛  وغير  ورجعة  وطالق  زوا(  من  األسرة  فقه  تدريس  يتّم 
الطالب نظام األسرة في اإلسالم وما يترتب عليه من أحكام.

وفي نهاية هذا الباب ُيتوقع من الطالب أن:

ف المقصود بكل موضوع من موضوعات أحكام األسرة.ـ 1 يعرِّ

يستنبط األحكام الشرعية من نصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة.ـ 2

د المحرمات من النساء.ـ 3 يحدِّ

يبيِّن األحكام المتعلقة بنظام األسرة.ـ 4

ل أحكام النفقات.ـ 5 ُيَفصِّ

يحفظ اآليات واألحاديث المتعلقة بكل موضوع.ـ 6

عظمة ـ 7 ليستشعر  الفاسدة  واألنكحة  الصحيحة  األنكحة  بين  يميِّز 
التشريع اإلسالمي.

* * *
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باب النِّكاح

تعريفه:

لغة: عقد التزويج.

مة عليه. واصطالًحا: عقد ُيبِيح للرجل الزوا( بأنثى غيِر ُمحرَّ

حكمه: الندب لراغٍب فيه، قادٍر على المهر والنفقة.

شروط صحة النكاح:

ي لها مهًرا، وإن  ُيَسمِّ الَمْهُر: فال يجوز أن يدخل بمن عقد عليها حتى  1ـ 
 دخل دون أن يسمي لها مهًرا َثَبَت النكاح َووجب لها مهُر المثِل؛ لقوله تعالى:

نث ڻ  ۀ ۀ ہہ مث)1(.
2ـ اإلشهاد: فال يجوز الدخول بدون إشهاد، وإن دخل بها دون إشهاد ُفِسَخ 

العقد بطلقة بائنة)2(.

شرط شاهدي النكاح:

ُيشَترط في شاهدي النكاح العدالُة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال نكاَح إالَّ بوليٍّ وشاهَدْي 
عدٍل«)3(.

)1( سورة النساء .جزء من اآلية: 4.
)2( طلقة بائنة: أى ال جيوز مراجعتها حتى ولو مل تنقض العدة وإنام إذا رغب ىف زواجها 

فيتقدم هلا كأى خاطب وباملهر الذى يريده وليها أو تريده.
)3( رواه ابن حبان.
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أركان النكاح:

الولي:  وهو من يتوّلى عقد نكاح موليته؛ من أٍب وأٍخ وعمٍّ وابٍن، ويشترط فيه: ـ 1

البلوغ.ـ 

العقل. ـ 

 الذكورة.ـ 

أال يكون الولي ُمحِرمًا بحٍج أو عمرة.ـ 

اإلسالم في المرأة المسلمة.ـ 

المحّل: وهو الزو( والزوجة. ـ 2

الولي:  ـ 3 كقول  وقبواًل؛  إيجاًبا  النكاح  على  الدال  اللفظ  وهي  الصيغة: 
جتك ابنتي، أو موكلتي فالنة وقول الزو(،  أنكحتك ابنتي، أو موكلتي، أو زوَّ
والقبول،  اإليجاب  بين  الترتيب  يشترط  وال  َرِضيُت.  أو  َقبِلُت  وكيله:   أو 

. بل لو بدأ الزو(، ثم أجابه الولي، َصحَّ

* * *
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الَمْهُر

تعريفه:

لغة: الصداُق.
ذهب من  بها  الزوا(  يريد  لمن  الزو(  مه  يقدِّ الذي  المال  هو   واصطالًحا: 

أو فضة أو ما يقوم مقامهما من العملة المتداولة حاليا .

مقدار المهر:

الفضة أو ثالثُة دراهٍم من خالص  الخالص،  الذهب  ديناٍر)1( من   أقلُّه: ربُع 
أو ما يقوم مقامهما.

أكثره: ال حدَّ ألكثره؛ لقوله تعالى: نث پ  پ پ مث)2(.

مهر الِمْثل: هو مهر أمثال الزوجة وأقرانها من أسرة أبيها، وإذا لم يوجد لها 
أمثال من ِقَبل أبيها فمهر أمثالها وأقرانها من أهالي بلدها.

تزويج الثَّيِّب:

الثيِّب: هي التي زالت بكارتها بوطء في نكاح أوبعارض وال يجوز لألب 
م )3( أحق بنفسها  جها إالَّ برضاها؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »األَيِّ وال لغيره من األولياء أن يزوِّ

من وليها، والبكر ُتستأذن في نفسها، وإذنها ُصَماُتها«)4(. 

اجلمهور  عند  الدرهم  ومقدار   ،)4٫25( احلايل:  الزمن  بمقياس  الدينار  مقدار   )1(
)2٫95جم( إًذا ربع الدينار = 1٫0625 وربع الدرهم = 0٫74375 .

)2( سورة النساء .جزء من  اآلية: 20.
)3( األيِّم: الثَّيب.

)4( رواه مالك يف املوطأ.
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حكم الِخطبة على الِخطبة:

ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله  به؛  ووليها  هي  رضيت  قد  آلخر،  مخطوبة  امرأة  ِخطبة   َتْحُرم 
»ال يخطِْب أحُدُكم على ِخطبة أخيه...«)1(.

نكاح التفويض

تعريفه:

لغة: الزوا( بال ذكِر مهر.
واصطالًحا: عقد بال ِذْكر مهر ولم ُيَتَفق على تركه.

مثاله: أن يقول الولي للزو(: أنكحتك وليتي على التفويض، أو يقول له: 
جتك ابنتي، وال يذكران مهًرا. زوَّ

حكمه: جائز.

بعد  ويثبت  الدخول،  قبل  ُيْفَسخ  فاسد،  فنكاح  المهر:  بترك  َحا  صرَّ وإن 
الدخول، ويلزم الزو( َمْهُر المثل.

ر لها مهر  ة التفويض ينبغي للزو( أالَّ يدخل بالزوجة؛ حتى ُيقدِّ * ومع صحَّ
ره لها َلِزَمه. المثل، فإن َقدَّ

ر لها دون مهر الِمْثل؛ فهي مخيَّرة بين أن ترضى به، أو ترُفَضه، إن كانت  وإن قدَّ
له  ثيًبا رشيدة، فإن رفضته، ولم يقبل الزو( أن يزيد عليه ما ُيرضيها أو ما ُيَكمِّ

ق بينهما بطلقة بائنة. إلى مهر الِمْثل: ُفرِّ
 * والمهر في نكاح التفويض ال تستحقه بالعقد وال بالموت بل بالدخول،

لها،  مهر  وال  ورثته  مهًرا  لها  ر  َقدَّ يكن  ولم  الدخول،  قبل  الزو(  مات   فإن 
ر لها المهر استحقته بالموت، أي: بعد موته. وإن كان قد َقدَّ

)1( رواه البخاري ومسلم.



18

* وإذا طلَّقها قبل الدخول، وقبل أن يسمي لها مهًرا؛ فلها متعة؛ لقوله تعالى: 
ۓ   ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  نث 

قد  كان  وإن  ۈمث)1(،  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ى لها فلها نصُفه. سمَّ

* * *

)1( سورة البقرة . اآلية: 236.
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مات من النساء المحرَّ

 يرجع سبب تحريم بعض النساء على الرجال إما إلي القرابة، أو الرضاع، 
أو  المصاهرة، ونبين هذه األسباب فيما يلي:

المحرماُت بالنسِب والقرابِة؛ وهنَّ المذكورات في قوله تعالى: ـ 1

نثڍڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ  ژ ڑ ڑ مث )1( وهن على النحو اآلتي:

األم وإن علت أي: الجدُة وجدُة الجدِة.ـ 1

البنت وإن نزلت، أي: البنت وبنُت البنِت، وبنت االبن وإن نزلت.ـ 2

األخت من أي جهة كانت؛ أي: الشقيقة أو التي ألب، أو التي ألم.ـ 3

ة.ـ 4 العمَّ

الخالة.ـ 5

بنت األخ.ـ 6

بنت األخت.ـ 7

المحرماُت من الرضاِع؛ وهن المذكورات في قوله تعالى:  ـ 2

نث ک ک   ک   ک گ گمث)2(، ولقوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْحُرُم من الرضاعِة ما َيْحُرُم من الوالدِة«)3(.

)1( سورة النساء . جزء من اآلية: 23.

)2( سورة النساء . جزء من اآلية: 23.
)3( رواه البخاري ومسلم.
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وعلى ذلك فالمحرمات من النساء بسبب الرضاع هن:

األم من الرضاعِة.ـ 1

البنت من الرضاعِة.ـ 2

األخت من الرضاعِة.ـ 3

 العمة من الرضاعِة.ـ 4

الخالة من الرضاعِة. ـ 5

بنت األخ من الرضاعِة.ـ 6

بنت األخت من الرضاعِة.ـ 7

المحرماُت بالمصاهرِة، وهنَّ خمس: ـ 3

أم الزوجة وإن علت سواء دخل بها أو لم يدخل؛ قال تعالى: نثگ ـ 1
گ      مث)1( .

بنت الزوجة )الربيبة( ويشترط لتحريمها الدخول بأمها؛ لقوله تعالي: ـ 2
نث ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ ڱ ںمث)2(.

زوجة االبن  وإن نزل، دخل بها أو لم يدخل، سواء أكان االبن نسًبا ـ 3
أم رضاًعا؛ لقوله تعالي: نث ہ ہ ہ     ھ ھ مث)3(.

)1( سورة النساء . جزء من اآلية: 23.

)2( سورة النساء . جزء من اآلية: 23.

)3( سورة النساء . جزء من اآلية: 23.
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نث ڦ ڦ ڄ ڄ ـ 4 تعالى:  قوله  المذكورة في  زوجة األب: وهي 
ڄ ڄ  ڃ مث)1( .

ے ـ 5 ھ  ھ  نث  تعالى:  لقوله  األختين؛  بين  الجمع 
ےمث)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله  وخالتها؛  والمرأة  تِها،  وعمَّ المرأة  بين  الجمُع  َيْحُرم   وكذا 
تها وال خالتها«)3(. »ال ُتنَْكح المرأُة على عمَّ

عدُد الزوجاِت المسموح به

لقوله  اتفاًقا؛  أو كتابيات  بأربِع زوجاٍت مسلمات  يتزوَ(  أن  للرجل  يجوُز 
تعالى: نث ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ مث)4(.

العدل بين الزوجات

لقوله  نسائه؛  بين  يعدل  أن  واحدة  من  بأكثر  المتزو(  الرجل  على  يجب 
الرجل  عند  كان  »إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقول  مث)5(،  ڳ  ڳ    ڳ   گ  نثگ  تعالى: 

ه ساقط)6(«)7(. امرأتان، فلم يعدْل بينهما جاَء يوَم القيامِة وِشقُّ

)1( سورة النساء . جزء من اآلية: 22.
)2( سورة النساء . جزء من اآلية:23.

)3( رواه البخاري يف صحيحه.
)4( سورة النساء . جزء من اآلية: 3.
)5( سورة النساء . جزء من اآلية: 3.

)6( ساقط: مائل.
)7( رواه اإلمام الرتمذي.
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األنكحة الفاسدة

11 غار1  نكاح1ال�شِّ

تعريفه:

لغة: رفع المهر.

واصطالًحا: هو أن يزو( الرجل َمن هي تحت واليته لرجل على أن يزوجه 
اآلخر َمن  تحت واليته وال مهر بينهما.

حكمه: حرام شرًعا.

غار)1( . دليل تحريمه: ما ُروي عن أبي هريرة ڤ أنه قال:  نهى رسول  ملسو هيلع هللا ىلص: عن الشِّ

غار، ووجه الشغار، وُمَركَّب منهما. أقسام الشِّغار: صريح الشِّ

ِف زوا( إحداهما على األخرى، )أ(  الصريح: هو ما لم ُيذكر فيه مهر مع َتَوقُّ
مثل: أن يزو( الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه اآلخر ابنته، وليس بينهما َمْهٌر.

لغير  شئ  وال  المشهور،  على  بطالق  وبعده  الدخول،  قبل  ُيْفسُخ  حكمه: 
المدخول بها، وإذا دخل بها لزمه مهر المثل.

زوا( )ب(  توقف  مع  ْوَجيِن  الزَّ لكاَِل  َمْهٌر  فيه  ي  ُسمِّ ما  الشغار:هو  َوْجُه   
جك  أزوِّ أن  على  جنيه  بألف  ُأخَتك  جني  زوِّ كقوله:  األخرى  على  إحداهما 

أختي بألف جنيه.

)1( رواه مسلم.
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حكمه: أنه ُيْفَسُخ قبل الدخول، وال شيء للزوجين، ويثبت بعده باألكثر من 
المسمى ومهر المثل.

ي فيه مهٌر لواحدة دون األخرى.)((  المركب منهما: وهو ما ُسمِّ
المهر،  لها  ى  َمْن سمَّ بالدخول نكاح  الدخول، ويثبت  ُيفسخ قبل  حكمه:  
فلها  بها  وإذا دخل  وبعده  الدخول  قبل  المهر  لها  ُيسمِّ  لم  التي  نكاح   َوُيْفَسُخ 

مهر المثل.

نكاح املتعة   2

تعريفه:
لغة: الزوا( المؤقت.

واصطالًحا: هو النكاح إلى أجل معلوم بمهر وشهود وولي بلفظ المتعة.
وقد أجمع الفقهاء على عدم جوازه، لما ُروي عن الربيع بن َسْبرة الُجهني 
أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »أيها الناس إني قد أذنت لكم 
في االستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده 

منهن شيء فلُيَخلِّي سبيله وال تأخذوا مما آتيتموهن شيًئا«)1(.
حد  وال  الوقت،  لتحديد  طالق  بغير  وبعده  الدخول  قبل  يفسخ  حكمه: 
بالزو( وعلى  الولد  الحاكم، ويلحق  يراه  الزوجان، بما  فيه  فيه ولكن يعاقب 
الزوجة العدة كاملة، وال صداق لها إن ُفسخ قبل الدخول، ولها بعد الدخول 

المهر إن سمى لها مهًرا، وإن لم يسم فلها مهر المثل.

)1( رواه مسلم.
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نكاح املعتدة   3

المعتدة هي: المرأة التي تقضي مدًة معلومًة النقطاع العالقِة الزوجية بوفاة 
أو طالق، أو نحوهما.

مطلقها  غير  العاقد  كان  إن  المعتدة  على  العقد  يحُرم  عليها:  العقد  حكم 
وفاة؛  من  المعتدة  العقد على  يحرم  بائنًا، وكذا  أو  الطالق رجعيًا  أكان  سواء 
لقوله تعالى: نث ڑ ک ک کمث)1(. وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للمعتدة: »امكثي 

في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله«)2(. 

أثناء  العقد عليها  بالثالث، فيحرم  بائنًا  ُمَطلِقُها طالقًا  العاقد هو   وإن كان 
وتنقضي  بغيره  تتزو(  حتى  العدة  بعد  عليها  العقد  يحرم  كما  مطلقًا،  العدة 
عدتها منه، لقوله تعالى: نث ىئ ی ی ی ی    جئ حئ مئ ىئ  يئ جبحب مث)3(. 

حكم وقوع نكاح المعتدة: 

بها  دخل  وإن  وبعده،  الدخول  قبل  طالق  بغير  المعتدة  نكاح  عقد  ُيْفَسُخ 
عوقب الزوجان والشهود إن علموا، ولها الُمسمى وُيلحق الولد به وال يتوارثان 

قبل الفسخ)4(؛ لفساد العقد. 

* هل الدخول بالمعتدة يؤبد تحريمها؟
نفرق في ذلك بين النكاح من غير صاحب العدة والنكاح من صاحبها.

)1( سورة البقرة. جزء من اآلية: 235.
)2( رواه مالك يف املوطأ.

)3( سورة البقرة. جزء من اآلية: 230.
)4( أي: إن مات أحدمها قبل الفسخ.
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أواًل: الدخول بالمعتدة من غير صاحب العدة: 

العدة  بها من غير صاحب  أو من وفاة والمدخول  بائن  المعتدة من طالق 
العدة  في  ُوطِئت  سواء  مؤبًدا،  تحريًما  وفروعه  أصوله  وعلى  عليه   تحرم 
الوطء  حكم  العدة  في  والمباشرة  كالقبلة  الوطء  مقدمات  وتأخذ  بعدها،  أو 
لم  إذا  كما  عليه  بها  تحرم  فال  العدة  بعد  الوطء  مقدمات  كانت  إذا  أما  فيها، 

يدخل بها، ويجوز له أن يتزوجها بعد العدة إن شاء.
ثانًيا : الدخول بالمعتدة من صاحب العدة: 

المعتدة من طالق بائن بالثالث والمدخول بها من صاحب العدة، ال يتأبد 
تحريمها عليه بعد فسخ النكاح.

حكم ِخطبة المعتدة:

ح بالِخطبة للمرأة المعتدة. َيْحُرم على الرجل أن ُيصرِّ
أما التعريُض فجائٌز )1(؛ لقوله تعالى: نث ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ    مث)2(.

والتعريض: أن يذكر فى كالمه ما يدل على المقصود وغيره إال أن إشعاره 
بالمقصود أتم)3(.

نكاح امُلِْرم   4

ال يجوُز لُمْحِرٍم بحج أو عمرة أن يعقد نكاًحا لنفسه وال لغيره، وال أن َيْخطَِب 
لنفسه وال لغيره؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َينْكِح الُمْحِرم وال ُينْكِح وال يخطب«)4(.

)1( هذا بالنسبة لغري الرجعية، حيث ال جيوز خطبتها ال ترصحيا وال تعريًضا.
)2( سورة البقرة .جزء من  اآلية: 235.

)3( منح اجلليل رشح خمترص خليل.
)4( رواه مالك يف املوطأ.
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الحكم إن وقع:

إن وقع نكاح المحرم ُفسخ أبًدا، قبل الدخول وبعده بطالق على المشهور، 
وليس للزوجة شيء قبل الدخول، وتستحق الصداق بعده.

نكاح املريض   5

ة النكاح؛ فال يجوُز  المرض الشديد الذي ُيتوقع منه الموت عادًة، يمنع ِصحَّ
للمريضـ  رجاًل كان أو امرأةـ  بهذا الوصف أن يتزو( حتى وإن احتا( أحدهما 

إلى الزوا(، وقيل: بالجواز إن كان لحاجة.

طالق المريض:

إذا طلَّق المريض زوجته التي تزوجها في صحته، وكان المرض شديًدا لزمه 
الطالق؛ ألنه عاقل مكلَّف، وورثته إن مات في مرضه هذا، وال يرثها هو إالَّ إذا 

ة. كان الطالق رجعيًّا ولم تنقِض الِعدَّ

أما إذا َصحَّ من مرضه، ثم مرض مرًضا آخر ومات منه، فال ترثه.

نكاح امللِّل   6

الُمَحلِّل: َمن يتزو( امرأة ُطلِّقت ثالًثا لُيِحلَّها لمن طلَّقها.

بالتَّْيس الُمستعار« قالوا: بلى،  حكمه: غيُر جائٍز؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أاَل أخبركم 
يا رسول اللَّه، قال: ]هو المحلِّل[، ثم قال: »لعن اللَّه المحلِّل والمحلَّل له«)1( .

)1( رواه الرتمذي.
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األسئلة

س1:

ف النكاح، وبيِّن حكمه.)أ(  عرِّ

 ما أركان عقد النكاح؟)ب( 

س2:

غار؟ وما أقسامه؟)أ(  ما الشِّ

ما حكم النكاح بدون مهر؟)ب( 

ما نكاح المتعة؟ وما حكمه؟)(( 

ما حكم نكاح المعتدة وِخطبتها؟)د( 

س3: بيِّن الحكم فيما يأتي:

عقد على الزوجة ودخل بها ولم يفرض لها مهًرا.)أ( 

دخل على زوجته وفرض لها مهًرا دون مهر المثل.)ب( 

س4: أكمل العبارات اآلتية بالكلمات المناسبة:

دراهم)أ(   ........ أو  الخالص  الذهب  من  دينار   ........ المهر   أقل 
من خالص الفضة.

 الثيِّب هي التي ........ بكارتها بوطء في نكاح ... ........)ب( 

يحرم الجمع بين المرأة ........ والمرأة ........)(( 
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مسلمات)د(  زوجات   ........ من  بأكثر  يتزو(  أن  للرجل  يجوز   ال 
أو ........ اتفاًقا.

س5: اكتب المصطلح الفقهي المناسب للعبارات اآلتية:

من يتولى عقد نكاح الزوجة.)أ( 

 اللفظ الدال على النكاح إيجاًبا وقبواًل.)ب( 

عقد بال ِذْكِر مهٍر ولم ُيتَّفْق على إسقاطه.)(( 

النكاح إلى أجل بمهٍر وشهود وولي.)د( 
س6: ِصْل من المجموعة )أ( بما يناسبها من المجموعة )ب(.

)ب( ) أ (        
ـ يفسخ قبل الدخول وبعده بغير طالق النكاح في اللغة   

ويعاقب فيه الزوجان.      
ـ  الذكورة يشترط في الولي   

ـ بغير صداق إذا اشترط إسقاط المهر. نكاح المتعة   
ـ أثناء عدتها إن كانت معتدة. يحرم العقد على المرأة  

ـ  عقد التزويج  ال يجوز نكاح   
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العبارة  أمام  العبارة الصحيحة وعالمة )×(  أمام  س7: ضع عالمة )√( 
الخطأ فيما يلي:

يجوز للرجل أن يتزوَ( بخمِس زوجاٍت مسلمات أو كتابيات اتفاًقا.)أ( 

)      (

ُة على وجوب العدل بين الزوجات.                  )       ()ب(  أجَمَعِت األُمَّ

النكاُح الصحيُح هو ما اشترط فيه الطرفان إسقاَط المهر.          )       ()(( 

* * *
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أهداف تدريس باب الطالق

يتناوُل هذا الباُب الطالَق وأركانه، والّرجعة والمتعة وأحكامهما، وفي نهاية 
هذا الباب ُيتوقع من الطالب أن :

ًحا أركانه .ـ 1 يذكَر المقصود بالطالق، ُموضِّ

ُيميَز بين أنواع الصيغة .ـ 2

َح شروط صحة الطالق .ـ 3 يوضِّ

َح المقصود بالرجعة ويبين ما يتعلق بها من أحكام.ـ 4 يوضِّ

َد ما تستحُقه المطلقة من حقوق .ـ 5 ُيعدِّ

َح المقصوَد بالمتعِة، مبينًا ما يتعلق بها من أحكام .ـ 6 يوضِّ

* * *



31

باُب الطالق

تعريفه:

الطالق لغًة: اإلرسال.

واصطالًحا: َحلُّ العصمة المنعقدة بين الزوجين.

أركانه أربعة:

الزو(.ـ 1

الزوجة.ـ 2

الظاهرة، ـ 3 الكناية  أو  الصريح  باللفظ  النطق  قصد  أي   القصد: 

وإن لم يقصد َحّل العصمة، أو قصد حل العصمة في  الكناية الخفية.

الصيغة: وهي اللفظ الدال على الطالق.ـ 4

والطالق ينقسم باعتبار الصيغة إيل:

ْقُت، أو عليَّ الطالق،)أ(  ح فيه بلفظ الطالق؛ نحو: َطلَّ  صريح: وهو ما ُصرِّ

أو يلزمني الطالق، وال يحتا( الصريح إلى نيٍَّة.

ما يلزم في الطالق الصريح:

يلزم فيه طلقة واحدة إالَّ إذا نوى أكثر، فيلزمه ما نواه.
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كناية؛ وتنقسم إلى:)ب( 

 كناية ظاهرة، وتستعمل في الطالق وحّل العصمة؛ كقوله: أنت البتة،ـ 1
أو حبلك على غاربك.

كناية خفية وهي: أيُّ لفظ ُيستعمل في غير الطالق، فإذا نوى به الطالق، ـ 2
وقع طالًقا وإالَّ فال، كاذهبي وانصرفي.

شروط صحة الطالق:

اإلسالم.ـ 1

البلوغ.ـ 2

العقل.ـ 3

عدم اإلكراه.ـ 4

أقسام الطالق باعتبار أنواعه:

الطالق على نوعين ، سني، وبدعي.

أوالً: الطالق السني:

وهو الطالق الذي أذنت به السنة.

وحكمه: أنه مباح.

ثم  فيه  يجامعها  لم  طهر  في  واحدة  طلقه  المرأة  الرجل  يطلق  أن   وصفته: 
ال يتبعها بطالق آخر حتى تنقضي عدتها.

ثانًيا: الطالق البدعي:

هو الذي لم تأذن به السنة.
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ممنوع  فهو  ثم  ومن  زمنه؛  في  حرام  الحيض  غير  في  مكروه  أنه  وحكمه: 
واألصل في ذلك أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ُأخبر عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات 
جميًعا فقام غضبانـًا ثم قال: »أتلعبون بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم«)1(؛ 

وعليه فقد انعقد اإلجماع على منعه.

ومن صور الطالق البدعي:

الطالق في الحيض.ـ 1

الطالق في طهر جامعها فيه.ـ 2

الطالق ثالثًا بلفظة واحدة، أو متفرقات في مجلس واحد.ـ 3

والطالق البدعي وإن وقع من الزو( على غير ما أذنت به السنة المشرفة، 
إال أنه يلزمه.

في  ما  أو  واحدة  بلفظة  جاء  سواء  يقع  بالثالث  الطالق  أن:  ويالحظ  هذا 
لمطلقها  الزوجة  تحل  وال  نسًقا)2(  الطالق  لفظ  بتكرر  وكذا  كالبتة،   حكمها 

نث ىئ ی ی ی ی    جئ حئ مئ  تعالى:  لقوله  غيره،  تنكح زوًجا  أن  بعد  إال 
. 

ىئ  يئ جبحب مث)3(
* * *

)1( رواه النسائى.
)2( نسقـًا أي: متتابعـًا دون فصل بحرف عطف.

)3( سورة البقرة. جزء من اآلية: 230.
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ْجَعة الرَّ

تعريفها:

لغة: الرجوع.

 واصطالًحــا: هــي ردُّ الــزوِ( زوَجَتــه المطلقــة طالًقــا َرْجعيًّــا إلــى عصمته
في زمن العدة.

ويجوز للرجل الذي طلَّق زوجته أقل من ثالث أن ُيراِجعها مادامت في عدتها؛ 
الحمل العدة بوضع  أكانت  باقية، سواء  ما زالت  بينهما  الزوجية   ألن أسباب 

إن كانت حاماًل، أم بالحيض؛ إن كانت من ذوات الحيض أو باألشهر إن لم 
تكن تحيض.

* ما تكون به الرجعة: 

تكون الرجعة باآلتي:

بالقول الصريح، ولو لم تكن له نية، كقوله: راجعُتها أو ارتجعُتها، وأما ـ 1
ْجَعُة. القول غير الصريح، فالبد معه من النية حتى تصح به الرَّ

بالمباشرة مع النية)1(.ـ 2

ما تستحقه المطلقة من المهر

إذا ُطلِّقت الزوجُة قبل أن يدخَل بها الزو(، فلها نصف المهر بشرطين:ـ 1

أن يكوَن النكاح صحيًحا.)أ( 

)1( اجلامع.
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ى لها مهًرا جائًزا.)ب(  أن يكوَن قد َسمَّ

ى لها مهًرا غيَر جائز؛  * أما إذا كان النكاح فاسًدا، أو لم ُيَسمِّ لها مهًرا أو سمَّ

فال شيَء لها من المهر إذا ُطلِّقْت قبل الدخول؛ لقوله تعالى: نث ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ 

وئ   ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ مث)1(.

وإن ُطلِّقْت بعد الدخول، فلها المهر كله؛ لقوله تعالي: نث ڤ ڤ ـ 2
ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦڦمث)2( .

* * *

)1( سورة البقرة جزء من اآلية: 237.
)2( سورة النساء جزء من اآلية: 24.
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الُمْتَعُة

تعريفها:

لغة: متعة الطالق.

في  أو رجعيًّا  بائنًا  طلَّقها طالًقا  التي  للزوجة  الزو(  يعطيه  ما  واصطالًحا: 
نكاح صحيح الزم؛ جبًرا لخاطرها عما أصابها من الفراق.

حكمها: مندوبة على قدر حال الزو(.

وتكون المتعة الثنتين من المطلقات:

َقِة بعد الدخول.)أ(  الُمَطلَّ

َقِة قبل الدخول التي لم ُيَسمَّ لها مهر.)ب(  الُمَطلَّ

وال تكون المتعة الثنتين:

داق )أ(  الصَّ لها مهر؛ ألنها أخذت نصف  ى  المسمَّ الدخول  َقِة قبل  الُمَطلَّ
بالطالق مع بقائها بكًرا.

 الُمْخَتلِعِة؛ ألنها قد دفعْت شيًئا من مالها لتفارق زوجها كراهيًة فيه)1(.)ب( 

عند  الرجعي  وفي   ، الطالِق  عقَب  البائن  الطالق  في  المتعة  وقُت  وقتها: 
انقضاء العدة.

)1( فلم ينكرس خاطرها.
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األسئلة

س1: ما الطالق لغة واصطالًحا؟ وما أركانه؟

س2: ما أقسام الطالق باعتبار صيغته؟ وما الرجعة؟

س3: ما المتعة؟ وما حكمها؟ ولمن تكون؟ ولمن ال تكون؟ وما وقتها؟

س4: اختر الصحيح فيما يلي:

من شروط صحة الطالق:ـ 

البلوغ. )أ( 

العقد. )ب( 

الصيغة.)(( 

س4 : أكمل بكلمة مناسبة:

إذا ُطلِّقت الزوجة قبل أن يدخل بها الزو( فلها نصف المهر بشرطين: )أ( 
............ ، ............

 تستحق المرأة المهر كله إذا ............ ، ............)ب( 

 تكون المتعة الثنتين ............ ، ............)(( 

* * *
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أهداف تدريس أبواب

هار   الُخْلع   الِعّدة   اإلْحداد( )الظِّ

في نهاية هذه األبواب يتوقع من الطالب:

توضيح المقصود بالظهار، وحكمه، وأقسامه، وكفارته .ـ 1

توضيح المقصود بالخلع، موضًحا الوصف الشرعي له وحكمه.ـ 2

توضيح المقصود بالعّدة، مميًزا بين أنواعها .ـ 3

يعرف اإلحداد ُمَدلِّاًل عليه .ـ 4
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هار باب الظِّ

تعريفه:

لغة: مأخوذ من الظهر.
َتْحُرم عليه على  َمْن  بظهِر  المكلَِّف زوَجَته  المسلِم  تشبيه  واصطالًحا: هو 

سبيل التأبيد كأمه وأخته.
حكم الظِّهار: الُحْرَمُة، وهو كبيرة؛ لقوله تعالى: نث ٿ ٹ    ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  

ڃ ڃچ چ   چ چ  ڇ مث)1(.
أقسامه: 

ينقسُم إلى صريح وإلى كناية:
 الصريح: ما كان المَشبَُّه به َظْهَر مؤبدِة التحريِم، مثل: أنت علّي كَظْهِر أمي

أو أختي.
والكناية قسمان:

مؤبدة ـ 1 أو  الظَّهر،  اللفظين  أحد  به  المشبه  في  سقط  ما  وهي  ظاهرة: 
التحريم.

مثال ما سقط فيه الظهر: أنت علّي كأمي أو أنت أمي؛ إالَّ إذا قصد أنها مثلها 
في المنزلة والتكريم أو الشفقة والحنان فال يكون ظهاًرا إال أنه ينه عن ذلك.

التحريم: أنت علّي كظهر زيد أو عمرو أو أنت  ومثال ما سقط فيه مؤبدة 
مًة عليه وال حليلة له. علّي كظهر فالنة وليست فالنة ُمَحرَّ

)1( سورة املجادلة . اآلية: 2.
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َخِفيَّة: وهي كلُّ كالم ينوي به الظهار كانصرفي واذهبي؛ وال تنصرف ـ 2
الكناية الخفية للظهار إالَّ بالنية)1(.

ما يحرم على الُمَظاِهر:

ر. يحرم على الُمظاِهِر االستمتاُع بالُمَظاَهر منها بوطء أو مباشرة)2( قبل أن ُيكفِّ
ـ  عزوجل  ـ  اللَّه  َفْلَيْسَتْغِفر  ر)3(،  ُيكفِّ أن  قبل  عليه  َحُرَم  مما  شيًئا  فعل  وإن 

وليُتْب إليه مما فعل.
هار كفارة الظِّ

الكفارة أحد أمور ثالثة على الترتيب وهي:
عتُق رقبٍة: وهى غيُر موجودٍة في زماننا.ـ 1
صياُم شهريِن متتابعيِن.ـ 2
إطعام ستيَن مسكينًا من المسلمين، لكل مسكين ُمدٌّ وثلثان، من غالب ـ 3

قوت أهل البلد، وهي تساوي بالوزن الحالي 850 جراًما)4(.

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  نث  تعالي:  قوله  إليها  أشار  األمورالثالثة  وهذه 
گ  گ  گ  کگ  ک    ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ    
ۀ  ۀ    ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓڭ   ۓ  ے  ھے  ھ  ھ   ھ  ہہ  ہ   ہ 

ڭ ڭمث)5(.
)1( ال تنرصف الكناية اخلفية للظهار إال بنية. أى ال يقع هبا الظهار بدون نية.

)2( يعد من قبيل املبارشة  التقبيل والنظر إيل عورة املرأة وغريها فيام دون الوطء.
ر: أي يفعل الكفارة.  )3( ُيكفِّ

والثلثني  امُلدَّ  فإن  املد يساوي 340 جراًما؛ وعليه  الـُمدُّ يساوي 510 جراًما، وثلثي   )4(
يساوي 850 جراًما.

)5( سورة املجادلة . اآليتان: 3 ،4.
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اخُلْلُع

تعريفه:

لغة: اإلزالة.

واصطالًحا: إزالُة العصمة بِِعَوٍض من الزوجة أو غيرها.

الوصف الشرعي للخلع:

الُخلع طلقٌة بائنٌة، ولو لم ُيذكر فيه لفظ الطالق، وليس بطلقة رجعية، وليس 
بَِفْسخ.

القول  على  كبرى  بينونة  منه  بانت  فقد  طلقتين؛  الُخلع  قبل  طلقها  فإن 
المعتمد، وال تحل له حتى َتنْكَِح زوًجا غيره. وعلى القول بأنه طالق رجعي له 

ِة. أن يراجعها مادامت لم تخر( من الِعدَّ

حكمه:

وبذلت  لها  ُمضًرا  كان  إن  لكن  المال،  وأخذ  المعاوضة  حيث  من  الجواز 
ولزمه  رّده  ويجب  العوض،  أخذ  عليه  فيحرم  ظلمه  من  لتتخلص  العوض 

الطالق.
الحكم إذا كان الِعوض الذي دفعته مما ال يحل تملكه كخمٍر:

لزمه الطالق وُيراق الخمر وليس له الحق في المطالبة بغيره.
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ة الِعدَّ

تعريفها:

لغة: مقدار ما يعد.

براءِة  على  عالمًة  الشرع  ره  قدَّ معلوًما  زمنًا  المرأة  تربُّص)1(  واصطالًحا: 
الرحم مع َضْرٍب من التعبد)2(.

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   نث  تعالى:   لقوله  الوجوب؛  حكمها: 
الكتاُب  يبلَغ  بيتك حتى  في  »امكثي  للمعتدة:  ک کک  مث)3(؛ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

أجله«)4(.

واإلجماع: منعقد على ذلك.

سبب العدة: طالق أو موت.

أنواع العدة:

أقراء.ـ 1

وشهور.ـ 2

ووضع حمل.ـ 3

)1( الرتبص: االنتظار.
)2( الرضب من التعبد: نوع من التعبد، والتعبد حكمة يعلمها اهلل تعاىل.

)3( سورة البقرة . جزء من اآلية: 235.
)4( رواه مالك يف املوطأ.
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أنواع المعتدات:

املرأة باألقراء أو الشهور أو وضع احلمل عىل حسب كل حالة تكون  تعتد 
فيها املرأة املعتدة عىل النحو اآليت:

المطلقة ذات الحيض: عدتها ثالثة قروٍء.ـ 1

واألقراء: األطهار التي بين الدماء.
الشهور ـ 2 وتعتبر  اتفاًقا،  أشهر  ثالثة  عدتها  تحيض:  ال  التي  المطلقة 

باألِهلَّة.

والثالث،  الثاني  الشهر  في  باألِهلَّة  ْت  اعَتدَّ الشهر  أثناِء  في  َقْت  ُطلِّ فإذا 
الطالق  يوم  ُيْحسب  وال  الرابع،  الشهر  من  فيه  ُطلِّقت  الذي  الشهر   وكملت 

إن وقع الطالق بعد الفجر.

المطلقة المستحاضة: ـ 3

تعريفها: هي َمن استمر بها نزول الدم بعد أيام الحيض. 

أقسامها: 

بلون )أ(  أو  برائحة  االستحاضة  دم  عن  الحيض  دم  تميز   مستحاضة 
أو بكثرة.

عدتها: ثالثة قروء.

 مستحاضة ال تميز الدم.)ب( 

عدتها: تعتد سنة كاملة، تسعة أشهر استبراًء للرحم، وثالثة أشهر عدة.
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عدة غير المدخول بها: المتوفى عنها زوجها أربعُة أشهٍر وعشرة.ـ 4

ڍ  ڍ  ڇ  نث  تعالي:  لقوله  لها؛  عدة  فال  الدخول  قبل  المطلقة  أما 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ      ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گگ  گ گ ڳ ڳ مث)1(.
ومثلها المدخول بها غير الحامل المتوفى عنها زوجها.

ِه؛ لقوله تعالى: نثائ ـ 5 عدة الحامل في وفاة أو طالق: وضُع َحْملِها ُكلِّ

َصة؛ لعموم قوله تعالى:  ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ  مث)2( وهذه اآلية مخصِّ
نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ   ڀڀمث)3(.

حكم خروج المعتدة من بيتها:

* ال تخر( المعتدة من بيتها خرو( انتقال لغير ضرورة، سواء أكانت معتدة 
 من طالق أم وفاة حتى تتم العدة، أما خروجها لقضاء حوائجها فجائز، لكن 
ال تبيت إالَّ في بيتها، وإذا اقتضت الضرورة انتقالها؛ كخوف سقوط الدار، جاز 

انتقالها بل يجب.

عنه،  انتقلت  الذي  البيت  بمنزلة  لها  آخر لضرورة صار  لبيت  انتقلت  وإذا 
فيلزمها فيه ما كان يلزمها في األول حتى تنقضي عدتها.

* * *

)1( سورة األحزاب  اآلية: 49.
)2( سورة الطالق جزء من  اآلية: 4.

)3( سورة البقرة جزء من  اآلية: 234.
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اإلحداد

تعريفه:

لغًة: االمتناُع.

ُل به. واصطالًحا: ترُك المعتدة من وفاة للزينة ونحوها مما ُيَتَجمَّ

ويجُب على المعتدة من وفاة أالَّ تضَع شيًئا من الزينة، سواء أكانت صغيرًة 
أم كبيرة مسلمة أم كتابية؛ فال تلبس حليًّا سواء أكان ذهًبا أم فضة، وال تلبس 
الثياب  يكون  أن  إالَّ  الحزن  لباس  فإنه  منها،  األسود  إالَّ  كلها  الملونة  الثياب 
السوداء زينة قوم فتجتنب، وال تكتحل إالَّ لضرورة، فتستعمله لياًل وتمسحه 

نهاًرا، وتجتنب الطِّيَب كلَّه، وال تمسُّ الحناء.
الُمَعصفر)1(  والدليل على ذلك: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »المتوفى عنها زوجها ال تلبُس 

من الثياب، وال الممشقة)2(، وال الُحلي، وال َتختِضب)3(، وال َتْكَتِحل«)4(.

هل على المطلقة إحداد؟

ليس على المطلقة إحداد.

)1( املعصفر: هو املصبوغ بالعصفر وهو نبات يستخر( منه صبغ أمحر.
)2( املمشق: املصبوغ باملشق )املغرة( وهي الطني األمحر.

)3( ختتضب: تستعمل احلناء.
)4( رواه أبو داود يف سننه.
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األسئلة

س1: 

ما الظهار؟ وما حكمه؟ وما دليله؟)أ( 

 ما الذي يحرم على الُمَظاهر؟)ب( 

س2: ما الخلع لغة واصطالًحا؟ وما حكمه؟ وهل الخلع طالق أو فسخ؟ 
وما نوع الطالق فيه؟

س3: ما العدة؟ وما حكمها؟ وما أنواعها؟

س4: ما اإلحداد؟ وما حكمه؟

س5: اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:

ر:ـ 1 إن فعل الُمظاِهر شيًئا مما ُحرم عليه قبل أن يكفِّ

عليه كفارة ثانية.)أ( 

استغفر اللَّه وتاب.)ب( 

عليه كفارة يمين.)(( 

ُيعدُّ الخلع عند المالكية:ـ 2

طلقة بائنة.)أ( 

 طلقة رجعية.)ب( 

فسخ للزوا(.)(( 
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عدة المطلَّقة التي ال تحيض:ـ 3

ثالثة قروء.)أ( 

ثالثة أشهر.)ب( 

وضع الحمل.)(( 

اإلحداد على المطلقة طالًقا رجعيًّا:ـ 4

واجب.)أ( 

 مستحب.)ب( 

ال يلزمها.)(( 

* * *



48

أهداف تدريس أبواب

)السكنى   النفقة   الرضاع   الحضانة(

ُيبين حكم السكنى وشروطها ومسائلها.ـ 1

ُيعرف النفقة وسببها وعلي من تجب.ـ 2

ُيبيِّن المقصود بالرضاع، وحكمه، وشروط تحريمه، وأقله، وأكثره.ـ 3

فيما ـ 4 والحكم  الحاضن  وشروط  وحكمها  بالحضانة  المقصود  ُيبين 
يتعلق بها من مسائل.
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السكنى للمطلقة

تعريفها:

لغة: محل اإلقامة.

وسكنى المطلقة: هي محل إقامتها أثناء العدة.

كاماًل  دخواًل  بها  الزو(  دخل  مطلقة  لكلِّ  الزو(  على  واجبٌة  حكمها: 
بشرطين:

على ـ 1 قادًرا  كان  أو  بالفعل  جامعها  قد  الطالق  قبل  الزو(  يكوَن  أن 
جماعها.

أن تكون الزوجة قبل طالقها ممن ُيَجاَمع مثلها.ـ 2

وال نفقة للمطلقة طالًقا بائنًا إالَّ إذا كانت حاماًل؛ لقوله تعالى:ـ 3

نث ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ  مث)1(.

للورثة،  المال  صار  الزو(  بموت  ألنه  مطلًقا؛  وفاة  من  للمعتدة  نفقة  وال 
ولكن لها السكنى إن كان مدخواًل بها وكانت الدار للميت أو كانت ُمْسَتْأَجَرة 

وَدفَع أجرتها قبل أن يموت.

* * *

)1( سورة الطالق .جزء من اآلية: 6.
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النََّفَقة

تعريفها:

لغة: البذل والعطاء.

واصطالًحا: ما يلزُم المكلَّف من قوٍت وكسوٍة وُسكنى.

سبُبها:

الزوجية.ـ 1

القرابُة الخاصُة.ـ 2

أواًل: نفقة الزوجية:

وتكون واجبة في الحاالت اآلتية:

تجب على الزو( لزوجته المدخول بها من غير شرط.ـ 1

تجب لغير المدخول بها إذا  ُدعي الزو( للدخول.ـ 2

قدرها: تجب عليه بقدر حاله ُيسًرا أو ُعسًرا، والمشهوُر أنه ُيراعى حاُلهما 
إذا تساويا.

* ويجوز إعطاُء الثمِن عما لزمه من النفقة والكسوة.

القاضي  إلى  أمرها  ورفعْت  زوجته  على  اإلنفاق  عن  الزوُ(  عجز  وإذا   *
ُتَطلَّق بعَد المهلة التي يحددها القاضي.
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* وإذا تزوجته عالمًة بفقره وعجزه عن النفقة لزمها الُمقاُم معه بدون نفقة 
وال ُتَطلَّق.

ثانيًا: نفقة القرابة الخاصة:

يلزم  فال  األوالد واألبوان،  لهم والدة، وهم  أو  بها من لك عليهم  ويقصد 
الرجل أن ينفق على أحد أقاربه إال في صورتين:

األولى: أوالده الذكور الصغار الذين ال مال لهم، فيجب عليه أن ُينفَق عليهم 
حتى يبلغوا قادرين على الكسب، فإذا بلغوا قادرين على الكسب سقطت النفقة 

عن أبيهم.

ولو طرأ بعد ذلك مانع يمنعهم من الكسب ال تعود عليه النفقة ثانًيا.

* وتجب عليه ألوالده اإلناث حتى يتزوجن ويحصل الدخول.

الثانية: على أبويه الفقيرين.

الدليل على وجوب النفقة:

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أفضل الصدقة ما ترك ِغنًى واليُد العليا خيٌر من اليد السفلى وابدأ 
بَمن تعول«)1( .

كفن الزوجة:

قال مالك: »كفُن الزوجِة ونفقُة تجهيزها في مال الزو(، وإن كانت الزوجة 
ُلَها ويطلُع على عورتها فالتوارث  غنية؛ ألن عالقة الزوجية باقية، بدليل أنه ُيَغسِّ

قائٌم بينهما«.

وأما كفُن األبوين واألوالد فهو تابع للنفقة عليهم.

)1( رواه البخاري.
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باب الرضاع

تعريفه:

لغة: مص الرضيع من ثدي اآلدمية في مدة الرضاع. 
الحولين  مدِة  في  الصغيِر  جوِف  إلى  الُمْرِضع  لبِن  وصوُل   واصطالًحا: 

أو بعدهما بشهرين أي: في سن الرضاعة.

م ِمْثَل تحريِم النسب. حكمه: الرضاُع ُيَحرِّ

الوجوه وبغير  بأي وجه من  الرضيع  إلى جوف  المرأة  لبن  وذلك بوصول 
تعالى:  قوله  وهي  الرضاع  آية  بمطلق  عماًل  الرضعات.  من  بعدد  تحديد 

نثک ک   ک   ک گ گ مث)1( .

ضاعِة ما َيْحرُم من النََّسِب«)2(. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْحرُم من الرَّ

ما يشترط في تحريم الرضاع:

بعد  إذا وقع  أما  الشهر والشهران،  قاربهما وهو  ما  أو  الحولين  يقع في  أن 
ًما. ذلك فال يكون ُمَحرِّ

بالطعام  اللبن  عن  واستغنى  الحولين  أثناء  الطفل  ُفطَِم  لو  وكذلك 
 والشراب بحيث لو رجع إلى الرضاع ال يغنيه عن الطعام، ثم رضع بعد ذلك، 
َفَتَق)3( األمعاء  ما  إالَّ  الرضاعِة  َيْحرُم من  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  ًما؛  ُمَحرِّ فإنه ال يكون 

)1( سورة النساء . جزء من اآلية: 23.
)2( متفق عليه.

)3( ومعنى فتق األمعاء: زوال انطباقها.



53

وكان قبل الفطام«)1(.

أقلُّ الرضاع: ال َحدَّ ألقلِّه. فمتى وصل لبن المرأة جوف الرضيع تعلَّق به 
التحريم.

ھ   ھ  ھ  نث  تعالى:  لقوله  كامالن؛  حوالن  الرضاع:  أكثُر 

ھ ےے مث)2( .
فإنه قدرها  لُعُلوِّ  ُيرِضع  ال  مثُلها  كان  إذا  إالَّ  األم،  على  حق  والرضاع   * 

ال يلزمها إرضاعه؛ وذلك إذا كان الطفل يقبل غيرها واألب ميسور الحال.

يلزُمها إرضاعه سواء أكان األب  فإنه  يقبل غيرها  الطفل ال  إذا كان  أما   *
ميسور الحال أم كان ُمْعَدًما.

وأما المطلقة: فَرَضاُع ولِدها على أبيه، ولها حق إرضاِعه وحق أخِذ األجرِة 
على ذلك إن شاءت.

* * *

)1( رواه الرتمذي.
)2( سورة البقرة .جزء من اآلية: 233.
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باب الَحَضاَنة

 تعريفها:

لغة: الضم لِْلِحْضِن، بكسر الحاء، أي: الجنب.
واصطالًحا: حفُظ الولِد وتربيُته والقياُم بجميِع أموِره ومصالِحه.

حكمها: فرُض كفايٍة، فال يجوُز أن ُيترك الطفل بغير حضانة، وإذا قام بها 
شخص سقط الفرض عن الباقين.

شروط الحاضن:

بكل  خاصة  وشروط  واألنثى  الذكر  على  تسري  عامة  شروط  للحاضن 
منهما:

أواًل: الشروط العامة:

العقل.ـ 1

الكفاءة؛ أي: القدرة على القيام بأمر الطفل المحضون.ـ 2

األمانة في الدين، فال حضانة لمن ليس مأموًنا في دينه بأن كان فاسًقا.ـ 3

أْمُن المكان، بحيث ُيْؤَمن على نفس الطفل المحضون وماله.ـ 4

عدم المرض الُمعِدي كجذام ونحوه.ـ 5

ًرا.ـ 6 الرشد، بأن يكون حافًظا للمال ال سفيًها ُمَبذِّ
ثانًيا: الشروُط الخاصُة بالحاضِن الذكِر أًبا كان أو غيره:

أن يكون عنده من يْحِضن الطفل من زوجة أو خادمة؛ ألن الرجل ال صبَر ـ 1
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 له على أحوال األطفال بخالِف النساء، فإن لم يكن عنده من َيْحِضن الطفل،
فال حقَّ له في الحضانة.

 أن يكوَن عاصًبا للمحضوِن إالَّ األخ ألم، فإنه يصح أن يكون حاضنًاـ 2
مع أنه غير عاصٍب.

ثالًثًا: الشروط الخاصة بالحاضن األنثى:

أالَّ تكوَن متزوجًة برجٍل أجنبي )غريب( عن الطفل المحضون.ـ 1

ونحوها ـ 2 الخالة  فبنت  المحضون  على  َمْحَرٍم  رحٍم  ذات  تكوَن   أن 
ال حضانة لها.

م في الحضانة: َمْن ُيَقدَّ

المحضوُن ـ 1 يبلَغ  وتظّل حاضنًة حتى  الزو(،  وفاة  أو  الّطالق  بعد  األّم 
تتزو(  أو  البلوغ  عالمات  من  عالمة  به  تظهر  أو  عاًما  عشر  ثمانية  الذكُر 

المحضونة األنثى.

األم ـ 2 تزوَجِت  إن  إليها  الحضانة  وتنتقُل   ، األمِّ أمُّ  وهي  ألم:   الجدة 
أو ماتْت، وكانت حالتها الصحية تسمح بذلك.

خالة الطفل المحضون: حيث تنتقل إليها الحضانة بعد الجدة وتقدم ـ 3
الخالة الشقيقة ثم التي ألم ثم التي ألب.

خالة أّم الطفل المحضون وهي أخت جدة الطفل ألمه.ـ 4

الجدة ألب إن كانت تستطيع.ـ 5

األب.ـ 6



األخت.ـ 7

 العمة.ـ 8

بنت األخ.ـ 9

 بنت األخت.ـ 10

 الوصي.ـ 11

األخ ثم ابنه.ـ 12

 العم ثم ابنه.ـ 13

لبناء  غيره؛  على  األشفق  م  ويقدَّ ألم،  الذي  ثم  الشقيق  الجميع  في  م  ويقدَّ
الحضانة على الشفقة.

* * *
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أسئلة

النفقة  وجوب  شروط  وما  حكمها؟  وما  أسبابها؟  وما  النفقة؟  ما  س1: 
للزوجة؟ وما يجب على الزو( لها؟

س2: ما شروط التحريم بالرضاع؟ وما مدته؟ مع ذكر الدليل، ومن الالتي 
يحرمن من الرضاع؟

إرضاع  حكم  وما  الدليل؟  ذكر  مع  أكثره؟  وما  الرضاع؟  أقل  ما  س3: 
المطلقة ابنها؟

س4: ما الحضانة، وما حكمها؟ وَمن يقدم فيها؟

س5: ضع عالمة )√( أو عالمة )×( أمام العبارات التالية:

أكثر الرضاع ثالث سنوات.                                                             )      ()أ( 

 تثبت الحضانة لعم الزو(.                                                                )      ()ب( 

الحضانة تسقط عن األنثى إذا بلغت.                                              )      ()(( 

س6: اكتب المصطلح الفقهي للمعاني التالية:

ما يلزم الشخص من قوت وكسوة وسكنى.)أ( 

حفظ الولد وتربيته والقيام بجميع أموره ومصالحه.)ب( 
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