بسم اهلل الرحمن الرحيم
ُق ِّد ُ
مَ
الكتاب
مة
ِ

ِ
ِ
المرسلين س ّي ِدنا
أشرف
والسال ُم على
رب
َ
العالمينَّ ،
َ
الح ْمدُ ل َّله ِّ
َ
والصال ُة َّ
ِ
ٍ
للعالمين وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.
المبعوث رحم ًة
محمد
َ
ُ
وبعد،،،

ِ
ب
كان
فلما َ
كتاب (توضيح شرحِ أبي الحسن) بوضعه الذي هو عليه َي ْص ُع ُ
ُ
َّ
ِ
ُ
ِّ
اإلعدادي ،رأينا أنه لو
الصف الثاني
طلبة
وتحصيل األحكا ِم منه على
فهمه
ِّ
ُ
ِ
ِ
وخ َير
ور ِّت َبت َمسائ ُله
ُي ِّس َرت
ستوى ُع ُقولهمَ ،
َ
لكان كتا ًبا يتالء ُم مع ُم َ
أحكامه ُ
ُ
لمعرفة األحكا ِم الفقهي ِة بس ٍ
ِ
هولة و ُي ٍ
ُم ِع ٍ
سر.
ين لهم
َّ ُ

َيسير الكتاب وترحيل بعض الموضوعات التي يصعب فهمها
وعليه ،ت ََّم ت ُ

في هذه المرحلة العمرية إلى المراحل الدراسية المقبلة.
ِِ
وال َّل َه تعالى ُ
خير
نسأل أن يجع َله خالِ ًصا
لوجهه الكريمِ ،وأن َ
ينفع به ،إنه ُ
ٍ
ٍ
مأمول.
وخير
مسؤول
ُ
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ُنب َ
سالة :
ْذٌة عن
صاحب َش ْر ِح ِّ
الر ِ
ِ

ٍ
ِ
محمد ِ
الشاذلي
المصري
المنوفي
خلف
بن
بن
ِّ
علي ُ
ِّ
ِّ
نور الدِّ ين ّ
نسبه :هو ُ
الح َسن .
أبو َ
ميالدهُ :ولِدَ سنة  857هـ.

الشيخ ال ُبرلسي والتتائي وآخرون .
يوخه:
ُ
ُش ُ
ِ
الدين الفيومي والكمال ابن أبي شريف وآخرون.
بدر
تالمذتُهُ :
ِ
ِ
الطالب
الرسالة؛ منها (غاي ُة األماني وكفاي ُة
مصنفاتُه :له ست ُة شروحٍ على

الرباني).
ِّ

وفاته :توفي 939هـ .
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ُ
األيمان والنذوِر
تدريس أحكام
أهداف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اليمين
والنذور ،والمقصو ُد منهما ،وأنوا ِع
األيمان
تدريس أحكام
يتم
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الباب
والنذر وأقسامه ،وفي نهاية هذا
اليمين
واالستثناء بالمشيئة ،وكفارة

ِ
أن:
ُيتو َّق ُع من
الطالب ْ

ِ
ِ
ـ ِّ 1
والنذور.
باأليمان
يوض َح المقصو َد

ِ
وض ًحا المقصو َد ِّ
اليمين ُم ِّ
بكل نوعٍ.
بين أنوا ِع
فر َق َ
ـ ُ 2ي ِّ
ِ
ِ
االستثناء.
بالمشيئة  ،وما يفيدُ ه هذا
االستثناء
حكم
ـ 3يب ّي َن
َ
ُ
ـ 4يبين حكم ك ّف ِ
ِ
اليمين.
ارة
ِّ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ـ ِّ 5
باليمين.
المتعلقة
المسائل
الحكم في
يوض َح
َ
ِ
موضحا َّ
ـ 6يصن َ
كل ِقسمٍ.
النذر
ِّف أقسا َم
ً

***
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باب اليمين
تعريفه:

الحلِف.
لغ ًةَ :

الحلِ ُ
ف على فعل شيء أو تركه.
واصطالحاَ :
ً
ِ
مثال ذلك :من قال :وال َّله ال ُأك ِّلم خالدً ا اليومَ ،ل ِز َم ُه َعدَ ُم
كالمه في هذا اليوم
(((
خوف ِ
ألدخلن البيت في هذا اليوم ،لزمه دخوله في
الحنْث  ،وإذا قال :وال َّله
َّ
ذلك اليوم حتى ال يحنث في يمينه.

ما يكون به الحلف:
ِ
الحلِ ُ
ف بغير
الحلف ال يكون َّإل باسم ال َّله ،أو بصفة من صفاته ،ويحرم َ
َ
(((
ْ
ذلك؛ لقوله ﷺ ... « :من كان حال ًفا
فليحلف بال َّله أو ليصمت» .
أنواع اليمين َّ
بالل تعالى:
تنقسم أنواع اليمين إلى قسمين:
األول :يمينان ُت َك َّف َر ِ
ان وهما:

ـ 1اليمين المنعقدة على بِ ٍّر؛ وهي :الحلف على عدم الفعل ،أي :ال يفعله.
مثل أن يقول :وال َّله ال أسافر اليوم ،فإن لم يسافر ،فهو على ّبر ،وال يلزمه شيء،
وإن سافر؛ فقد َحن َ
َث في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين.
ـ 2اليمين المنعقدة على حنث؛ وهي :الحلف على فعل الشيء.
مثل :أن يحلف بال َّله أن يسافر ،فإن سافر فقد َّبر بيمينه وال يلزمه شيء،
وإن لم يسافر فقد َحن َ
َث فيها ولزمته كفارة اليمين.
((( عدم الرب باليمني بعدم فعل أو ترك ما حلف عليه.
((( رواه البخاري.
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الثاني :يمينان ال تكفران إال في بعض األحوال وهما:

ـ 1يمين اللغو وهي :أن يحلف اإلنسان على شيء يعتقده ،ثم يتب َّين له

خالفه ،وهذه اليمين ال إثم فيها سواء تعلقت بالماضي أو الحال أو االستقبال.
أما عن وجوب الكفارة :فال كفارة فيها إن تعلقت بالماضي أو الحال

لقوله تعالى :ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞ ...ﱸ وقوله تعالى :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
(((

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ .
(((

ومثالها إن تعلقت بالماضي :أن يحلف أنه قابل فالن ًا يوم الخميس معتقد ًا

ذلك ،ثم يتبين له أنه قابله يوم الجمعة.

ومثالها إن تعلقت بالحال :أن يحلف أن أباه بداخل الدار معتقد ًا ذلك،

ثم يتبين له أنه خارجها....

أن أباه لن يحضر من سفره غدً ا،
أما إن تع ّلقت بالمستقبل ،كأن يحلف ّ

معتقدً ا ذلك ثم يحضر ،فتلزمه الكفارة.

متعمدً ا الكذب ؛ كأن يحلف
ـ 2اليمين الغ َُموس :وهي :أن يحلف
ّ
أنه سافر ،ولم يكن قد سافر.
غموسا؛ ألن صاحبها انغمس في اإلثم سواء تعلقت بالماضي
وس ِم َّيت
ً
ُ
أو الحال أو االستقبال.
((( سورة املائدة  .جزء من اآلية.89 :
((( سورة البقرة  .اآلية.225 :
((( ويلحق بتعمد الكذب الظن القوي وغري القوي والشك.

(((
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وأما في لزوم الكفارة فيها فنفرق بين حالتين:

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

سافر.

الثانية :إن تعلقت بالحال أو االستقبال؛ فتلزمه الكفارة.

مثال المتعلقة بالحال :أن يحلف أن أباه غير موجود بالمنزل؛ وهو جازم

بوجوده لمن سأله عن أبيه.

ومثال المتعلقة بالمستقبل :أن يقول :وال َّله ألعطينَّك ح َّقك غدً ا؛ 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
* االستثناء بالمشيئة :أن يقول الحالف بعد تل ُّفظه بالمحلوف به :إن شاء
ألسافرن إن شاء ال َّله ،أو َّإل أن يشاء ال َّله،
ال َّله ،أو َّإل أن يشاء ال َّله؛ مثل :وال َّله
َّ
وال ينفع االستثناء بالمشيئة َّإل في اليمين بال َّله.
ما يترتب على االستثناء بالمشيئة:
أن اليمين تصير غير منعقدة ،ال تلزم فيها كفارة بالشروط اآلتية:
ـ 1أن يقصد باالستثناء التَّح ُّلل من اليمين.

ـ 2أن ينطق بلفظ المشيئة؛ وهو( :إن شاء الله ،أو َّإل أن يشاء ال َّله)،

ولو ِس ًّرا بحركة لسانه؛ وال ينفع االستثناء بقلبه.
ـ 3أن يتصل االستثناء باليمين.

كفارة اليمني
كفارة اليمين أربعة أنواع :ثالثة منها على التخيير؛ وهي :اإلطعام أو الكسوة

أو العتق ،وواحد مرتّب بعد العجز عن الثالث المتقدمة؛ وهو الصيام؛ لقوله
تعالي :ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱸ .
(((

((( سورة املائدة جزء من اآلية.89 :
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أما النوع األول :اإلطعام:

وهو أفضلها ،ومعناه :إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم ُمدٌّ  ،ومقداره
بالكيل حفنتان بكفي الرجل المتوسط ،وهو ما يعادل بالوزن الحالي  510جم
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 .
(((

النوع الرابع :الصيام:

وهو صيام ثالثة أيام ،ويستحب فيها التتابع ،والصيام اليجزئ إال بعد العجز
عن أنواع الكفارة الثالثة المتقدمة.
الحلف على فعل المعصية:
من حلف أن يفعل معصية؛ كشرب خمر ،أو قتل نفسَ ،ف ْل ُي َك ِّفر عن يمينه
ف َع َلى َي ِم ٍ
«م ْن َح َل َ
ين َف َر َأى َغ ْي َر َها َخ ْي ًرا ِمن َْها
وال يفعل ،ودليل ذلك قوله ﷺَ :
ِ ِ ِ (((
َف ْلي ْأ ِ
ت ا َّل ِذي ُه َو َخ ْي ٌر َو ْل ُي َك ِّف ْر َع ْن َيمينه» .
َ
((( ُألغي الرق وجتارة العبيد بمقتىض مؤمتر العبودية الدويل الذي عقدته عصبة األمم
املتحدة يف عام 1906م ،حيث قرر رفع جتارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكاهلا ،وتأكد
ذلك باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام
 ،1948حيث قررت املادة الرابعة منه بأنه« :ال جيوز اسرتقاق أحد أو استعباده ،وحيظر
الرق واالجتار بالرقيق بجميع صورمها» .ولقد ألغي الرق وجتارته ىف مجيع أنحاء مرص
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.
((( رواه اإلمام مسلم يف صحيحه.
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باب النذر
تعريف النذر:
لغة :االلتزام.

واصطالحا :التزام المسلم المك َّلف ْأم ًرا غير واجب بنية التقرب إلى ال َّله تعالى.
ً

فالمسلم المك َّلف لو نذر شيئًا مندو ًبا وجب عليه الوفاء به ،كأن ينذر أن يصلي

محر ًما كأن نذر أن يشرب الخمر َح ُر َم عليه
ل َّله ركعتين غير واجبتين .أما لو نذر َّ
(((
الوفاء به؛ لقوله ﷺ« :من نذر أن يطيع ال َّله فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه فال ي ِ
عص ِه» .
َ َ
َ
َ
ْ َ
أقسام النذر:
ينقسم النذر إلى ثالثة أقسام :معلق ،ومطلق ،ومبهم:

ـ 1المع َّلق :وهو ما ُع ِّل َق على شرط ،فإن حصل الشرط لزم النذر؛ وهو
مكروه إن ُع ِّلق على غير معصية ،نحو :إن شفى ال َّله مريضي أو َق ِد َم ابني من
سفره فعلي ل َّله مائة جنيه ،أو صوم يوم ،وإن ُع ِّلق النذر علي معصيةَ ،ح ُر َم وال
يلزمه الوفاء به.

يوما
علي أن أصوم ً
ـ 2المطلق :وهو ما لم يق َّيد بشرط؛ نحو قوله :ل َّله َّ
أو أعتمر ،فيلزمه ما نذر.

نذرا مطل ًقا ،دون تحديد لما نذر ،كأن يقول :ل َّله
الم ْب َهم :هو أن ينذر ً
ـ ُ 3
علي نذر ،ولم ُي َس ِّم ِه؛ فيلزمه في مثل هذا النذر كفارة يمين.
ّ
((( رواه البخاري يف صحيحه.
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األسئلة

الحلِف؟ وما الدليل علي ذلك؟
س :1ما اليمين لغة
واصطالحا؟ وبِ َم يكون َ
ً

س:2

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

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

س :3اكتب المصطلح الفقهي لما يلي:

	)أ(الحلف على فعل شيء نحو :وال َّله ألسافرن.

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

)ج( الحلف متعمدً ا الكذب أو شاكًا في المحلوف عليه.

س :4ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة غير

الصحيحة فيما يلي:

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

	)ب( ُت َك َّفر يمين اللغو إذا تعلقت بالمستقبل.

***
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أهداف تدريس أحكام األسرة
يتم تدريس فقه األسرة من زواج وطالق ورجعة وغير ذلك؛ لتعريف
ّ
الطالب نظام األسرة في اإلسالم وما يترتب عليه من أحكام.
وفي نهاية هذا الباب ُيتوقع من الطالب أن:

يعرف المقصود بكل موضوع من موضوعات أحكام األسرة.
ـ ِّ 1

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

ـ 3يحدِّ د المحرمات من النساء.

ـ 4يب ِّين األحكام المتعلقة بنظام األسرة.
ـ ُ 5ي َف ِّصل أحكام النفقات.

ـ 6يحفظ اآليات واألحاديث المتعلقة بكل موضوع.

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

***
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باب النِّكاح
تعريفه:
لغة :عقد التزويج.

واصطالحا :عقد ُيبِيح للرجل الزواج بأنثى ِ
حرمة علىه.
ً
غير ُم َّ

لراغب فيهٍ ،
ٍ
قادر على المهر والنفقة.
حكمه :الندب
شروط صحة النكاح:

مهرا ،وإن
الم ْه ُر :فال يجوز أن يدخل بمن عقد عليها حتى ُي َس ِّمي لها ً
1ـ َ
ِ
المثل؛ لقوله تعالى:
مهر
مهرا َث َب َ
ت النكاح َووجب لها ُ
دخل دون أن يسمي لها ً

ﱹ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﱸ .
(((

2ـ اإلشهاد :فال يجوز الدخول بدون إشهاد ،وإن دخل بها دون إشهاد ُف ِس َخ

العقد بطلقة بائنة .
(((

شرط شاهدي النكاح:
ي
بولي وشاهدَ ْ
ُيشتَرط في شاهدي النكاح العدال ُة؛ لقوله ﷺ« :ال َ
نكاح َّإل ٍّ
ٍ (((
عدل» .
((( سورة النساء .جزء من اآلية.4 :
((( 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.
((( رواه ابن حبان.
14

أركان النكاح:
ـ 1الولي :وهومنيتو ّلىعقدنكاحموليته؛من ٍ
وعم ٍ
وابن،ويشترطفيه:
أبوأخٍ ٍّ
ـ ـالبلوغ.
ـ ـالعقل.

ـ ـ الذكورة.

ـ ـأال يكون الولي ُم ِ
حرم ًا بحجٍ أو عمرة.
ـ ـاإلسالم في المرأة المسلمة.

ّ
المحل :وهو الزوج والزوجة.
ـ 2

ً
وقبول؛ كقول الولي:
ـ 3الصيغة :وهي اللفظ الدال على النكاح إيجا ًبا

زوجتك ابنتي ،أو موكلتي فالنة وقول الزوج،
أنكحتك ابنتي ،أو موكلتي ،أو َّ
يت .وال يشترط الترتيب بين اإليجاب والقبول،
لت أو َر ِض ُ
أو وكيلهَ :قبِ ُ

بل لو بدأ الزوج ،ثم أجابه الوليَ ،ص َّح.

***
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الم ْه ُر
َ
تعريفه:

ُ
الصداق.
لغة:

واصطالحا :هو المال الذي يقدِّ مه الزوج لمن يريد الزواج بها من ذهب
ً

أو فضة أو ما يقوم مقامهما من العملة المتداولة حاليا .
مقدار المهر:

(((
ٍ
دينار من الذهب الخالص ،أو ثالث ُة دراه ٍم من خالص الفضة
ربع
أق ُّلهُ :

أو ما يقوم مقامهما.

أكثره :ال حدَّ ألكثره؛ لقوله تعالى :ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﱸ .
مهر ِ
الم ْثل :هو مهر أمثال الزوجة وأقرانها من أسرة أبيها ،وإذا لم يوجد لها
(((

أمثال من ِق َبل أبيها فمهر أمثالها وأقرانها من أهالي بلدها.
تزويج َّ
الثيِّب:

الث ِّيب :هي التي زالت بكارتها بوطء في نكاح أوبعارض وال يجوز لألب
(((
يزوجها َّإل برضاها؛ لقوله ﷺ« :األَ ِّيم أحق بنفسها
وال لغيره من األولياء أن ِّ
من وليها ،والبكر تُستأذن في نفسها ،وإذنها ُص َماتُها» .
(((

((( مقدار الدينار بمقياس الزمن احلايل ،)4٫25( :ومقدار الدرهم عند اجلمهور
(2٫95جم) إ ًذا ربع الدينار =  1٫0625وربع الدرهم = . 0٫74375
((( سورة النساء .جزء من اآلية.20 :
((( األ ِّيم :ال َّثيب.
((( رواه مالك يف املوطأ.
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الخطبة:
الخطبة على ِ
حكم ِ
ت َْح ُرم ِخطبة امرأة مخطوبة آلخر ،قد رضيت هي ووليها به؛ لقوله ﷺ:
(((
ِ
ب أحدُ كُم على ِخطبة أخيه. »...
«ال يخط ْ
نكاح التفويض
تعريفه:

لغة :الزواج بال ِ
ذكر مهر.
واصطالحا :عقد بال ِذكْر مهر ولم ُي َت َفق على تركه.
ً

مثاله :أن يقول الولي للزوج :أنكحتك وليتي على التفويض ،أو يقول له:
مهرا.
َّ
زوجتك ابنتي ،وال يذكران ً
حكمه :جائز.

صر َحا بترك المهر :فنكاح فاسدُ ،ي ْف َسخ قبل الدخول ،ويثبت بعد
وإن َّ
الدخول ،ويلزم الزوج َم ْه ُر المثل.
صحة التفويض ينبغي للزوج َّأل يدخل بالزوجة؛ حتى ُيقدِّ ر لها مهر
* ومع َّ
المثل ،فإن َقدَّ ره لها َل ِز َمه.
وإن قدَّ ر لها دون مهر ِ
الم ْثل؛ فهي مخ َّيرة بين أن ترضى به ،أو تر ُف َضه ،إن كانت
ثي ًبا رشيدة ،فإن رفضته ،ولم يقبل الزوج أن يزيد عليه ما ُيرضيها أو ما ُيك َِّمله
إلى مهر ِ
الم ْثلُ :ف ِّرق بينهما بطلقة بائنة.

* والمهر في نكاح التفويض ال تستحقه بالعقد وال بالموت بل بالدخول،
مهرا ورثته وال مهر لها،
فإن مات الزوج قبل الدخول ،ولم يكن َقدَّ ر لها ً
وإن كان قد َقدَّ ر لها المهر استحقته بالموت ،أي :بعد موته.

((( رواه البخاري ومسلم.
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مهرا؛ فلها متعة؛ لقوله تعالى:
* وإذا ط َّلقها قبل الدخول ،وقبل أن يسمي لها ً

ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱸ  ،وإن كان قد
(((

سمى لها فلها نص ُفه.
َّ

((( سورة البقرة  .اآلية.236 :
18

***

المحرَّمات من النساء
يرجع سبب تحريم بعض النساء على الرجال إما إلي القرابة ،أو الرضاع،
أو المصاهرة ،ونبين هذه األسباب فيما يلي:
ِ
ِ
وهن المذكورات في قوله تعالى:
المحرمات
ـ 1
ُ
بالنسب والقرابة؛ َّ

ﱹﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ
(((
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﱸ وهن على النحو اآلتي:
ِ
الجدة.
ـ 1األم وإن علت أي :الجد ُة وجد ُة
ِ
البنت ،وبنت االبن وإن نزلت.
وبنت
ـ 2البنت وإن نزلت ،أي :البنت
ُ

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

العمة.
ـ َّ 4

ـ 5الخالة.

ـ 6بنت األخ.

ـ 7بنت األخت.

المحرمات من الرضاعِ؛ وهن المذكورات في قوله تعالى:
ـ 2
ُ

ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱸ  ،ولقوله
ِ (((
ِ
الوالدة» .
الرضاعة ما َي ْح ُر ُم من
ﷺَ « :ي ْح ُر ُم من
((( سورة النساء  .جزء من اآلية.23 :
((( سورة النساء  .جزء من اآلية.23 :
((( رواه البخاري ومسلم.

(((
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وعلى ذلك فالمحرمات من النساء بسبب الرضاع هن:
ِ
الرضاعة.
ـ 1األم من
ِ
الرضاعة.
ـ 2البنت من

ِ
الرضاعة.
ـ 3األخت من
ِ
ـ  4العمة من
الرضاعة.
ِ
الرضاعة.
ـ 5الخالة من

ِ
الرضاعة.
ـ 6بنت األخ من

ِ
الرضاعة.
ـ 7بنت األخت من
ِ
وهن خمس:
ـ 3
ُ
المحرمات بالمصاهرةَّ ،

ـ 1أم الزوجة وإن علت سواء دخل بها أو لم يدخل؛ قال تعالى :ﱹﮔ

ﮕﱸ .
(((

ـ 2بنت الزوجة (الربيبة) ويشترط لتحريمها الدخول بأمها؛ لقوله تعالي:

ﱹ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ .
(((

ـ 3زوجة االبن وإن نزل ،دخل بها أو لم يدخل ،سواء أكان االبن نس ًبا

أم رضا ًعا؛ لقوله تعالي :ﱹ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱸ .
(((

((( سورة النساء  .جزء من اآلية.23 :
((( سورة النساء  .جزء من اآلية.23 :
((( سورة النساء  .جزء من اآلية.23 :
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ـ 4زوجة األب :وهي المذكورة في قوله تعالى :ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵ ﭶﱸ .
(((

ـ 5الجمع بين األختين؛ لقوله تعالى :ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﱸ .
(((

وعمتِها ،والمرأة وخالتها؛ لقوله ﷺ:
الجمع بين المرأة
وكذا َي ْح ُرم
ُ
َّ
(((
عمتها وال خالتها» .
«ال ُتنْكَح المرأ ُة على َّ
الزوجات المسموح به
عد ُد
ِ

ٍ
زوجات مسلمات أو كتابيات اتفا ًقا؛ لقوله
يتزوج بأرب ِع
يجو ُز للرجل أن
َ

تعالى :ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ .
(((

العدل بين الزوجات
يجب على الرجل المتزوج بأكثر من واحدة أن يعدل بين نسائه؛ لقوله

تعالى :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱸ  ،وقول النبي ﷺ« :إذا كان عند الرجل
((( (((
القيامة ِ
ِ
امرأتان ،فلم ْ
وش ُّقه ساقط » .
جاء يو َم
يعدل بينهما َ
(((

((( سورة النساء  .جزء من اآلية.22 :
((( سورة النساء  .جزء من اآلية.23:
((( رواه البخاري يف صحيحه.
((( سورة النساء  .جزء من اآلية.3 :
((( سورة النساء  .جزء من اآلية.3 :
((( ساقط :مائل.
((( رواه اإلمام الرتمذي.
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األنكحة الفاسدة
ـ 1نكاح ِّ
ال�شغار
تعريفه:
لغة :رفع المهر.

واصطالحا :هو أن يزوج الرجل َمن هي تحت واليته لرجل على أن يزوجه
ً

اآلخر َمن تحت واليته وال مهر بينهما.
حكمه :حرام شر ًعا.

دليلتحريمه:ما ُرويعنأبيهريرةڤ أنهقال :نهىرسول ﷺ:عن ِّ
الشغار .
(((

أقسام ِّ
الشغار :صريح ِّ
وم َركَّب منهما.
الشغار ،ووجه الشغارُ ،
	)أ(الصريح :هو ما لم يذكر فيه مهر مع تَو ُّق ِ
ف زواج إحداهما على األخرى،
َ
ُ
مثل :أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه اآلخر ابنته ،وليس بينهما َم ْه ٌر.
سخ قبل الدخول ،وبعده بطالق على المشهور ،وال شئ لغير
حكمهُ :ي ْف ُ

المدخول بها ،وإذا دخل بها لزمه مهر المثل.

	)ب( َو ْج ُه الشغار:هو ما ُس ِّمي فيه َم ْه ٌر لكِ َل الز َّْو َج ِ
ين مع توقف زواج
أزوجك
زوجني ُأختَك بألف جنيه على أن ِّ
إحداهما على األخرى كقولهِّ :

أختي بألف جنيه.
((( رواه مسلم.
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حكمه :أنه ُي ْف َس ُخ قبل الدخول ،وال شيء للزوجين ،ويثبت بعده باألكثر من
المسمى ومهر المثل.
مهر لواحدة دون األخرى.
)ج(المركب منهما :وهو ما ُس ِّمي فيه ٌ

سمى لها المهر،
حكمهُ :يفسخ قبل الدخول ،ويثبت بالدخول نكاح َم ْن َّ
سم لها المهر قبل الدخول وبعده وإذا دخل بها فلها
َو ُي ْف َس ُخ نكاح التي لم ُي ِّ
مهر المثل.
ـ 2نكاح املتعة
تعريفه:
لغة :الزواج المؤقت.
واصطالحا :هو النكاح إلى أجل معلوم بمهر وشهود وولي بلفظ المتعة.
ً
الجهني
وقد أجمع الفقهاء على عدم جوازه ،لما ُروي عن الربيع بن َس ْبرة ُ
أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال« :أيها الناس إني قد أذنت لكم
في االستمتاع من النساء ،وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ،فمن كان عنده
(((
منهن شيء فل ُيخَ ِّلي سبيله وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» .

حكمه :يفسخ قبل الدخول وبعده بغير طالق لتحديد الوقت ،وال حد
فيه ولكن يعاقب فيه الزوجان ،بما يراه الحاكم ،ويلحق الولد بالزوج وعلى
الزوجة العدة كاملة ،وال صداق لها إن ُفسخ قبل الدخول ،ولها بعد الدخول

مهرا ،وإن لم يسم فلها مهر المثل.
المهر إن سمى لها ً
((( رواه مسلم.
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ـ 3نكاح املعتدة

ِ
العالقة الزوجية بوفاة
المعتدة هي :المرأة التي تقضي مد ًة معلوم ًة النقطاع

أو طالق ،أو نحوهما.

يحرم العقد على المعتدة إن كان العاقد غير مطلقها
حكم العقد عليهاُ :
سواء أكان الطالق رجعي ًا أو بائن ًا ،وكذا يحرم العقد على المعتدة من وفاة؛

لقوله تعالى :ﱹ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱸ  .وقول النبي ﷺ للمعتدة« :امكثي
(((

في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» .
ِ
قها طالق ًا بائن ًا بالثالث ،فيحرم العقد علىها أثناء
وإن كان العاقد هو ُم َطل ُ
العدة مطلق ًا ،كما يحرم العقد عليها بعد العدة حتى تتزوج بغيره وتنقضي
(((

عدتها منه ،لقوله تعالى :ﱹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﱸ .
(((

حكم وقوع نكاح المعتدة:
ُي ْف َس ُخ عقد نكاح المعتدة بغير طالق قبل الدخول وبعده ،وإن دخل بها
المسمى و ُيلحق الولد به وال يتوارثان
عوقب الزوجان والشهود إن علموا ،ولها ُ
(((
قبل الفسخ ؛ لفساد العقد.
* هل الدخول بالمعتدة يؤبد تحريمها؟
نفرق في ذلك بين النكاح من غير صاحب العدة والنكاح من صاحبها.

((( سورة البقرة .جزء من اآلية.235 :
((( رواه مالك يف املوطأ.
((( سورة البقرة .جزء من اآلية.230 :
((( أي :إن مات أحدمها قبل الفسخ.
24

ً
أول :الدخول بالمعتدة من غير صاحب العدة:
المعتدة من طالق بائن أو من وفاة والمدخول بها من غير صاحب العدة
تحريما مؤبدً ا ،سواء ُوطِئت في العدة
تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه
ً
أو بعدها ،وتأخذ مقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة في العدة حكم الوطء
فيها ،أما إذا كانت مقدمات الوطء بعد العدة فال تحرم بها عليه كما إذا لم
يدخل بها ،ويجوز له أن يتزوجها بعد العدة إن شاء.
ثان ًيا  :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:

يحرم على الرجل أن يصرح ِ
بالخطبة للمرأة المعتدة.
ُ ِّ
َ ْ ُ

ُ
التعريض فجائ ٌز ؛ لقوله تعالى :ﱹ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
أما
(((
ﭴﭵ ﱸ .
(((

والتعريض :أن يذكر فى كالمه ما يدل على المقصود وغيره إال أن إشعاره
(((
بالمقصود أتم .
ـ 4نكاح ُ ْ
املِرم
ِ
ب
نكاحا لنفسه وال لغيره ،وال أن َيخْ ط َ
لم ْح ِر ٍم بحج أو عمرة أن يعقد ً
ال يجو ُز ُ
(((
ِ
الم ْح ِرم وال ُينْكِح وال يخطب» .
لنفسه وال لغيره؛ لقوله ﷺ« :ال َينْكح ُ

تعريضا.
((( هذا بالنسبة لغري الرجعية ،حيث ال جيوز خطبتها ال ترصحيا وال
ً
((( سورة البقرة .جزء من اآلية.235 :
((( منح اجلليل رشح خمترص خليل.
((( رواه مالك يف املوطأ.
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الحكم إن وقع:

إن وقع نكاح المحرم ُفسخ أبدً ا ،قبل الدخول وبعده بطالق على المشهور،

وليس للزوجة شيء قبل الدخول ،وتستحق الصداق بعده.
ـ 5نكاح املريض

المرض الشديد الذي ُيتوقع منه الموت عادةً ،يمنع ِص َّحة النكاح؛ فال يجو ُز
للمريض ـ ً
رجل كان أو امرأة ـ بهذا الوصف أن يتزوج حتى وإن احتاج أحدهما

إلى الزواج ،وقيل :بالجواز إن كان لحاجة.
طالق المريض:

إذا ط َّلق المريض زوجته التي تزوجها في صحته ،وكان المرض شديدً ا لزمه
الطالق؛ ألنه عاقل مك َّلف ،وورثته إن مات في مرضه هذا ،وال يرثها هو َّإل إذا
تنقض ِ
ِ
العدَّ ة.
كان الطالق رجع ًّيا ولم
أما إذا َص َّح من مرضه ،ثم مرض ً
مرضا آخر ومات منه ،فال ترثه.

ـ 6نكاح احمللِّل
المح ِّلل :من يتزوج امرأة ُط ِّلقت ثال ًثا لي ِ
ح َّلها لمن ط َّلقها.
ُ َ
ُ
َ
ٍ
جائز؛ لقوله ﷺَ :
المستعار» قالوا :بلى،
غير
«أل أخبركم بال َّت ْيس ُ
حكمهُ :

(((
يا رسول ال َّله ،قال[ :هو المح ِّلل] ،ثم قال« :لعن ال َّله المح ِّلل والمح َّلل له» .

((( رواه الرتمذي.
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األسئلة
س:1

عرف النكاح ،وب ِّين حكمه.
	)أ( ِّ

	)ب( ما أركان عقد النكاح؟
س:2

	)أ(ما ِّ
الشغار؟ وما أقسامه؟

	)ب(ما حكم النكاح بدون مهر؟

)ج(ما نكاح المتعة؟ وما حكمه؟
	)د(ما حكم نكاح المعتدة ِ
وخطبتها؟
س :3ب ِّين الحكم فيما يأتي:

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

مهرا دون مهر المثل.
	)ب(دخل على زوجته وفرض لها ً
س :4أكمل العبارات اآلتية بالكلمات المناسبة:

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

من خالص الفضة.

	)ب( الث ِّيب هي التي  ........بكارتها بوطء في نكاح ........ ...
)ج(يحرم الجمع بين المرأة  ........والمرأة ........
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	)د(ال يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من  ........زوجات مسلمات
أو  ........اتفا ًقا.
س :5اكتب المصطلح الفقهي المناسب للعبارات اآلتية:

	)أ(من يتولى عقد نكاح الزوجة.

ً
وقبول.
	)ب( اللفظ الدال على النكاح إيجا ًبا
)ج(عقد بال ِذك ِْر ٍ
َّفق على إسقاطه.
مهر ولم ُيت ْ
	)د(النكاح إلى أجل ٍ
بمهر وشهود وولي.
سِ :6ص ْل من المجموعة (أ) بما يناسبها من المجموعة (ب).

		

					
(أ)

			
النكاح في اللغة

ـ يفسخ قبل الدخول وبعده بغير طالق

			
يشترط في الولي

ـ الذكورة

					
			
نكاح المتعة

		
يحرم العقد على المرأة
			
ال يجوز نكاح
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(ب)

ويعاقب فيه الزوجان.

ـ بغير صداق إذا اشترط إسقاط المهر.
ـ أثناء عدتها إن كانت معتدة.

ـ عقد التزويج

س :7ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة

الخطأ فيما يلي:

ٍ
ِ
زوجات مسلمات أو كتابيات اتفا ًقا.
بخمس
يتزوج
	)أ(يجوز للرجل أن
َ

	)ب(أجمع ِ
ت األُ َّم ُة على وجوب العدل بين الزوجات.
َ َ

َ
إسقاط المهر.
الصحيح هو ما اشترط فيه الطرفان
النكاح
)ج(
ُ
ُ

***

(

(

)

)

)

(
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أهداف تدريس باب الطالق
ُ
َ
والرجعة والمتعة وأحكامهما ،وفي نهاية
الباب
يتناول هذا ُ
الطالق وأركانهّ ،

هذا الباب ُيتوقع من الطالب أن :

يذكر المقصود بالطالقُ ،م ِّ
وض ًحا أركانه .
ـَ 1
ـ ُ 2يمي َز بين أنواع الصيغة .

ـ ِّ 3
يوض َح شروط صحة الطالق .

ـ ِّ 4
يوض َح المقصود بالرجعة ويبين ما يتعلق بها من أحكام.
ـ ُ 5يعدِّ َد ما تستح ُقه المطلقة من حقوق .
ِ
ـ ِّ 6
بالمتعة ،مبينًا ما يتعلق بها من أحكام .
يوض َح المقصو َد

***
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ُ
باب الطالق
تعريفه:
الطالق لغ ًة :اإلرسال.
واصطالحاَ :ح ُّل العصمة المنعقدة بين الزوجين.
ً
أركانه أربعة:
ـ 1الزوج.
ـ 2الزوجة.
ـ 3القصد :أي قصد النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة،

وإن لم يقصد َح ّل العصمة ،أو قصد حل العصمة في الكناية الخفية.
ـ 4الصيغة :وهي اللفظ الدال على الطالق.
والطالق ينقسم باعتبار الصيغة إيل:

علي الطالق،
	)أ(صريح :وهو ما ُص ِّرح فيه بلفظ الطالق؛ نحوَ :ط َّل ْق ُ
ت ،أو َّ
أو يلزمني الطالق ،وال يحتاج الصريح إلى ن َّي ٍة.
ما يلزم في الطالق الصريح:

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

ـ 1كناية ظاهرة ،وتستعمل في الطالق ّ
وحل العصمة؛ كقوله :أنت البتة،
أو حبلك على غاربك.
أي لفظ ُيستعمل في غير الطالق ،فإذا نوى به الطالق،
ـ 2كناية خفية وهيُّ :
وقع طال ًقا َّ
وإل فال ،كاذهبي وانصرفي.
شروط صحة الطالق:
ـ 1اإلسالم.
ـ 2البلوغ.
ـ 3العقل.

ـ 4عدم اإلكراه.
أقسام الطالق باعتبار أنواعه:
الطالق على نوعين  ،سني ،وبدعي.

أوالً :الطالق السني:

وهو الطالق الذي أذنت به السنة.

وحكمه :أنه مباح.

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

هو الذي لم تأذن به السنة.
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وحكمه :أنه مكروه في غير الحيض حرام في زمنه؛ ومن ثم فهو ممنوع
واألصل في ذلك أن الرسول ﷺ ُأخبر عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات

جمي ًعا فقام غضبانـًا ثم قال« :أتلعبون بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم» ؛
(((

وعليه فقد انعقد اإلجماع على منعه.
ومن صور الطالق البدعي:
ـ 1الطالق في الحيض.

ـ 2الطالق في طهر جامعها فيه.

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

والطالق البدعي وإن وقع من الزوج على غير ما أذنت به السنة المشرفة،

إال أنه يلزمه.

هذا ويالحظ أن :الطالق بالثالث يقع سواء جاء بلفظة واحدة أو ما في

حكمها كالبتة ،وكذا بتكرر لفظ الطالق نس ًقا وال تحل الزوجة لمطلقها
(((

زوجا غيره ،لقوله تعالى :ﱹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
إال بعد أن تنكح ً

ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﱸ .
(((

***

((( رواه النسائى.
((( نسقـًا أي :متتابعـًا دون فصل بحرف عطف.
((( سورة البقرة .جزء من اآلية.230 :
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الر ْ
َّجعَة
تعريفها:
لغة :الرجوع.

زوج َتــه المطلقــة طال ًقــا َر ْجع ًّيــا إلــى عصمته
واصطالحــا :هــي ر ُّد الــزوجِ
َ
ً
في زمن العدة.

ويجوز للرجل الذي ط َّلق زوجته أقل من ثالث أن ُي ِ
راجعها مادامت في عدتها؛
ألن أسباب الزوجية بينهما ما زالت باقية ،سواء أكانت العدة بوضع الحمل
ً
حامل ،أم بالحيض؛ إن كانت من ذوات الحيض أو باألشهر إن لم
إن كانت
تكن تحيض.
* ما تكون به الرجعة:
تكون الرجعة باآلتي:

ـ 1بالقول الصريح ،ولو لم تكن له نية ،كقوله :راجعتُها أو ارتجعتُها ،وأما
الر ْج َع ُة.
القول غير الصريح ،فالبد معه من النية حتى تصح به َّ
ـ 2بالمباشرة مع النية .
(((

ما تستحقه المطلقة من المهر
َ
يدخل بها الزوج ،فلها نصف المهر بشرطين:
ـ 1إذا ُط ِّلقت الزوج ُة قبل أن

صحيحا.
يكون النكاح
	)أ(أن
َ
ً
((( اجلامع.
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مهرا جائزًا.
	)ب(أن
َ
يكون قد َس َّمى لها ً

غير جائز؛
مهرا َ
سمى لها ً
مهرا أو َّ
* أما إذا كان النكاح فاسدً ا ،أو لم ُي َس ِّم لها ً

قت قبل الدخول؛ لقوله تعالى :ﱹ ﯞ ﯟ
فال
شيء لها من المهر إذا ُط ِّل ْ
َ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳﱸ .
(((

قت بعد الدخول ،فلها المهر كله؛ لقوله تعالي :ﱹ ﭪ ﭫ
ـ 2وإن ُط ِّل ْ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﱸ .
(((

***

((( سورة البقرة جزء من اآلية.237 :
((( سورة النساء جزء من اآلية.24 :
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الم ْتع ُ
َة
ُ
تعريفها:
لغة :متعة الطالق.

واصطالحا :ما يعطيه الزوج للزوجة التي ط َّلقها طال ًقا بائنًا أو رجع ًّيا في
ً

جبرا لخاطرها عما أصابها من الفراق.
نكاح صحيح الزم؛ ً
حكمها :مندوبة على قدر حال الزوج.

وتكون المتعة الثنتين من المطلقات:
الم َط َّل َق ِة بعد الدخول.
	)أ( ُ
الم َط َّل َق ِة قبل الدخول التي لم ُي َس َّم لها مهر.
	)ب( ُ
وال تكون المتعة الثنتين:
الصداق
الم َط َّل َق ِة قبل الدخول
المسمى لها مهر؛ ألنها أخذت نصف َّ
َّ
	)أ( ُ
بكرا.
بالطالق مع بقائها ً
(((
	)ب( المخْ تَلِ ِ
دفعت شيئًا من مالها لتفارق زوجها كراهي ًة فيه .
عة؛ ألنها قد
ْ
ُ
ِ
الطالق  ،وفي الرجعي عند
عقب
وقت المتعة في الطالق البائن
وقتهاُ :
َ

انقضاء العدة.

((( فلم ينكرس خاطرها.
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األسئلة
واصطالحا؟ وما أركانه؟
س :1ما الطالق لغة
ً

س :2ما أقسام الطالق باعتبار صيغته؟ وما الرجعة؟

س :3ما المتعة؟ وما حكمها؟ ولمن تكون؟ ولمن ال تكون؟ وما وقتها؟

س :4اختر الصحيح فيما يلي:
ـ ـمن شروط صحة الطالق:

	)أ(البلوغ.

	)ب(العقد.

)ج(الصيغة.

س : 4أكمل بكلمة مناسبة:

	)أ(إذا ُط ِّلقت الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج فلها نصف المهر بشرطين:

............ ، ............

	)ب( تستحق المرأة المهر كله إذا ............ ، ............
)ج( تكون المتعة الثنتين ............ ، ............

***
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أهداف تدريس أبواب
(الظهار ـ ُ
ِّ
الخ ْلع ـ الِع ّدة ـ ْ
اإلحداد)
في نهاية هذه األبواب يتوقع من الطالب:

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

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

ـ 3توضيح المقصود بالعدّ ة ،مميزًا بين أنواعها .

ـ 4يعرف اإلحداد ُمدَ ِّل ًل عليه .
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باب ِّ
الظهار
تعريفه:
لغة :مأخوذ من الظهر.

ِ
ِ
بظهر َم ْن ت َْح ُرم عليه على
زوجتَه
واصطالحا :هو تشبيه المسل ِم المك َّلف َ
ً

سبيل التأبيد كأمه وأخته.
الح ْر َم ُة ،وهو كبيرة؛ لقوله تعالى :ﱹ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
حكم ال ِّظهارُ :
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﱸ .
(((

أقسامه:
ينقسم إلى صريح وإلى كناية:
ُ
ِ
الصريح :ما كان َ
علي ك َظ ْه ِر أمي
المش َّب ُه به َظ ْه َر مؤبدة التحريمِ ،مثل :أنت ّ

أو أختي.
والكناية قسمان:

ـ 1ظاهرة :وهي ما سقط في المشبه به أحد اللفظين ال َّظهر ،أو مؤبدة

التحريم.

علي كأمي أو أنت أمي؛ َّإل إذا قصد أنها مثلها
مثال ما سقط فيه الظهر :أنت ّ

ظهارا إال أنه ينه عن ذلك.
في المنزلة والتكريم أو الشفقة والحنان فال يكون
ً

علي كظهر زيد أو عمرو أو أنت
ومثال ما سقط فيه مؤبدة التحريم :أنت ّ
علي كظهر فالنة وليست فالنة ُم َح َّرم ًة عليه وال حليلة له.
ّ
((( سورة املجادلة  .اآلية.2 :
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ـ َ 2خ ِف َّية :وهي ُّ
كل كالم ينوي به الظهار كانصرفي واذهبي؛ وال تنصرف
(((
الكناية الخفية للظهار َّإل بالنية .
الم َظاِهر:
ما يحرم على ُ
(((
يحرم على الم ِ
ظاه ِر
اهر منها بوطء أو مباشرة قبل أن ُيك ِّفر.
بالم َظ َ
ُ
االستمتاع ُ
ُ
(((
وإن فعل شيئًا مما َح ُر َم عليه قبل أن ُيك ِّفر َ ،ف ْل َي ْس َتغ ِْفر ال َّله ـ عزوجل ـ
ُب إليه مما فعل.
وليت ْ
كفارة ِّ
الظهار
الكفارة أحد أمور ثالثة على الترتيب وهي:
ٍ
ٍ
موجودة في زماننا.
غير
ـ ُ 1
عتق رقبة :وهى ُ
ِ
ِ
متتابعين.
شهرين
ـ 2صيا ُم

ستين مسكينًا من المسلمين ،لكل مسكين ُمدٌّ وثلثان ،من غالب
ـ 3إطعام
َ
(((
جراما .
قوت أهل البلد ،وهي تساوي بالوزن الحالي 850
ً
وهذه األمورالثالثة أشار إليها قوله تعالي :ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ

ﯕ ﯖﱸ .
(((

((( ال تنرصف الكناية اخلفية للظهار إال بنية .أى ال يقع هبا الظهار بدون نية.
((( يعد من قبيل املبارشة التقبيل والنظر إيل عورة املرأة وغريها فيام دون الوطء.
((( ُيك ِّفر :أي يفعل الكفارة.
جراما؛ وعليه فإن ا ُملدَّ والثلثني
جراما ،وثلثي املد يساوي 340
الـمدُّ يساوي 510
ً
ً
((( ُ
جراما.
يساوي 850
ً
((( سورة املجادلة  .اآليتان.4، 3 :
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ُ
اخل ْل ُع
تعريفه:
لغة :اإلزالة.

واصطالحا :إزال ُة العصمة بِ ِع َو ٍ
ض من الزوجة أو غيرها.
ً
الوصف الشرعي للخلع:
الخُ لع طلق ٌة بائن ٌة ،ولو لم ُيذكر فيه لفظ الطالق ،وليس بطلقة رجعية ،وليس

بِ َف ْسخ.

فإن طلقها قبل الخُ لع طلقتين؛ فقد بانت منه بينونة كبرى على القول
ِ
زوجا غيره .وعلى القول بأنه طالق رجعي له
المعتمد ،وال تحل له حتى َتنْك َح ً
أن يراجعها مادامت لم تخرج من ِ
العدَّ ِة.
حكمه:
ضرا لها وبذلت
الجواز من حيث المعاوضة وأخذ المال ،لكن إن كان ُم ً

العوض لتتخلص من ظلمه فيحرم عليه أخذ العوض ،ويجب ر ّده ولزمه
الطالق.
الحكم إذا كان ِ
ٍ
كخمر:
العوض الذي دفعته مما ال يحل تملكه
لزمه الطالق و ُيراق الخمر وليس له الحق في المطالبة بغيره.
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الِع َّدة
تعريفها:
لغة :مقدار ما يعد.

(((
ِ
براءة
معلوما قدَّ ره الشرع عالم ًة على
واصطالحا :تر ُّبص المرأة زمنًا
ً
ً
(((
الرحم مع َض ْر ٍ
ب من التعبد .

حكمها :الوجوب؛ لقوله تعالى :ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

الكتاب
ﮏ ﮐﮑ ﱸ ؛ ولقوله ﷺ للمعتدة« :امكثي في بيتك حتى يبلغَ
ُ
(((

أجله» .
(((

واإلجماع :منعقد على ذلك.

سبب العدة :طالق أو موت.
أنواع العدة:
ـ 1أقراء.

ـ 2وشهور.

ـ 3ووضع حمل.

((( الرتبص :االنتظار.
((( الرضب من التعبد :نوع من التعبد ،والتعبد حكمة يعلمها اهلل تعاىل.
((( سورة البقرة  .جزء من اآلية.235 :
((( رواه مالك يف املوطأ.
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أنواع المعتدات:
تعتد املرأة باألقراء أو الشهور أو وضع احلمل عىل حسب كل حالة تكون

فيها املرأة املعتدة عىل النحو اآليت:

ٍ
قروء.
ـ 1المطلقة ذات الحيض :عدتها ثالثة

واألقراء :األطهار التي بين الدماء.

ـ 2المطلقة التي ال تحيض :عدتها ثالثة أشهر اتفا ًقا ،وتعتبر الشهور
ِ
باأله َّلة.
ِ
ِ
باأله َّلة في الشهر الثاني والثالث،
أثناء الشهر اعتَدَّ ْت
ت في
فإذا ُط ِّل َق ْ

وكملت الشهر الذي ُط ِّلقت فيه من الشهر الرابع ،وال ُي ْحسب يوم الطالق
إن وقع الطالق بعد الفجر.

ـ 3المطلقة المستحاضة:

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

أقسامها:

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

أو بكثرة.

عدتها :ثالثة قروء.

	)ب( مستحاضة ال تميز الدم.

استبراء للرحم ،وثالثة أشهر عدة.
عدتها :تعتد سنة كاملة ،تسعة أشهر
ً
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ٍ
أشهر وعشرة.
ـ 4عدة غير المدخول بها :المتوفى عنها زوجها أربع ُة
أما المطلقة قبل الدخول فال عدة لها؛ لقوله تعالي :ﱹ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﱸ .
(((

ومثلها المدخول بها غير الحامل المتوفى عنها زوجها.
وضع َح ْملِها ُك ِّل ِه؛ لقوله تعالى :ﱹﯪ
ـ 5عدة الحامل في وفاة أو طالق:
ُ

مخص َصة؛ لعموم قوله تعالى:
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﱸ وهذه اآلية
ِّ
(((

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﱸ .
(((

حكم خروج المعتدة من بيتها:
* ال تخرج المعتدة من بيتها خروج انتقال لغير ضرورة ،سواء أكانت معتدة

من طالق أم وفاة حتى تتم العدة ،أما خروجها لقضاء حوائجها فجائز ،لكن
ال تبيت َّإل في بيتها ،وإذا اقتضت الضرورة انتقالها؛ كخوف سقوط الدار ،جاز
انتقالها بل يجب.

وإذا انتقلت لبيت آخر لضرورة صار لها بمنزلة البيت الذي انتقلت عنه،

فيلزمها فيه ما كان يلزمها في األول حتى تنقضي عدتها.

***

((( سورة األحزاب اآلية.49 :
((( سورة الطالق جزء من اآلية.4 :
((( سورة البقرة جزء من اآلية.234 :
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اإلحداد
تعريفه:
االمتناع.
لغ ًة:
ُ

واصطالحاُ :
ترك المعتدة من وفاة للزينة ونحوها مما ُيت ََج َّم ُل به.
ً

تضع شيئًا من الزينة ،سواء أكانت صغير ًة
ويجب على المعتدة من وفاة َّأل َ
ُ

أم كبيرة مسلمة أم كتابية؛ فال تلبس حل ًّيا سواء أكان ذه ًبا أم فضة ،وال تلبس
الثياب الملونة كلها َّإل األسود منها ،فإنه لباس الحزن َّإل أن يكون الثياب

السوداء زينة قوم فتجتنب ،وال تكتحل َّإل لضرورة ،فتستعمله ً
ليل وتمسحه

تمس الحناء.
يب ك َّله ،وال ُّ
نهارا ،وتجتنب ال ِّط َ
ً

الم َعصفر
والدليل على ذلك :قوله ﷺ« :المتوفى عنها زوجها ال ُ
تلبس ُ
(((
َختضب((( ،وال َت ْكت ِ
من الثياب ،وال الممشقة((( ،وال الحلي ،وال ت ِ
َحل» .
ُ
هل على المطلقة إحداد؟

ليس على المطلقة إحداد.

((( املعصفر :هو املصبوغ بالعصفر وهو نبات يستخرج منه صبغ أمحر.
((( املمشق :املصبوغ باملشق (املغرة) وهي الطني األمحر.
((( ختتضب :تستعمل احلناء.
((( رواه أبو داود يف سننه.
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(((

األسئلة
س:1

	)أ(ما الظهار؟ وما حكمه؟ وما دليله؟

الم َظاهر؟
	)ب( ما الذي يحرم على ُ

واصطالحا؟ وما حكمه؟ وهل الخلع طالق أو فسخ؟
س :2ما الخلع لغة
ً

وما نوع الطالق فيه؟

س :3ما العدة؟ وما حكمها؟ وما أنواعها؟
س :4ما اإلحداد؟ وما حكمه؟

س :5اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:
ـ 1إن فعل الم ِ
ظاهر شيئًا مما ُحرم عليه قبل أن يك ِّفر:
ُ
	)أ(عليه كفارة ثانية.

	)ب(استغفر ال َّله وتاب.
)ج(عليه كفارة يمين.

ـ ُ 2يعدُّ الخلع عند المالكية:

	)أ(طلقة بائنة.

	)ب( طلقة رجعية.
)ج(فسخ للزواج.
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ـ 3عدة المط َّلقة التي ال تحيض:

	)أ(ثالثة قروء.

	)ب(ثالثة أشهر.

)ج(وضع الحمل.

ـ 4اإلحداد على المطلقة طال ًقا رجع ًّيا:

	)أ(واجب.

	)ب( مستحب.
)ج(ال يلزمها.

***
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أهداف تدريس أبواب
(السكنى ـ النفقة ـ الرضاع ـ الحضانة)
ـ ُ 1يبين حكم السكنى وشروطها ومسائلها.
ـ ُ 2يعرف النفقة وسببها وعلي من تجب.

ـ ُ 3يب ِّين المقصود بالرضاع ،وحكمه ،وشروط تحريمه ،وأقله ،وأكثره.

ـ ُ 4يبين المقصود بالحضانة وحكمها وشروط الحاضن والحكم فيما
يتعلق بها من مسائل.
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السكنى للمطلقة
تعريفها:
لغة :محل اإلقامة.

وسكنى المطلقة :هي محل إقامتها أثناء العدة.

ً
ً
حكمها :واجب ٌة على الزوج ِّ
كامل
دخول
لكل مطلقة دخل الزوج بها

بشرطين:

قادرا على
ـ 1أن
َ
يكون الزوج قبل الطالق قد جامعها بالفعل أو كان ً
جماعها.
ـ 2أن تكون الزوجة قبل طالقها ممن ُي َج َامع مثلها.

ً
حامل؛ لقوله تعالى:
ـ 3وال نفقة للمطلقة طال ًقا بائنًا َّإل إذا كانت

ﱹ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﱸ .
(((

وال نفقة للمعتدة من وفاة مطل ًقا؛ ألنه بموت الزوج صار المال للورثة،
ً
مدخول بها وكانت الدار للميت أو كانت ُم ْست َْأ َج َرة
ولكن لها السكنى إن كان
فع أجرتها قبل أن يموت.
و َد َ

((( سورة الطالق .جزء من اآلية.6 :

***
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َّ
الن َف َقة
تعريفها:
لغة :البذل والعطاء.

ٍ
ٍ
وسكنى.
ً
واصطالحا :ما يلز ُم المك َّلف من قوت وكسوة ُ
سببُها:
ـ 1الزوجية.

ـ 2القراب ُة الخاص ُة.

أو ًال :نفقة الزوجية:

وتكون واجبة في الحاالت اآلتية:

ـ 1تجب على الزوج لزوجته المدخول بها من غير شرط.

ـ 2تجب لغير المدخول بها إذا ُدعي الزوج للدخول.

والمشهور أنه ُيراعى حا ُلهما
سرا،
ُ
سرا أو ُع ً
قدرها :تجب عليه بقدر حاله ُي ً

إذا تساويا.

ِ
الثمن عما لزمه من النفقة والكسوة.
إعطاء
* ويجوز
ُ

ورفعت أمرها إلى القاضي
الزوج عن اإلنفاق على زوجته
* وإذا عجز
ْ
ُ
ُت َط َّلق بعدَ المهلة التي يحددها القاضي.
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المقا ُم معه بدون نفقة
* وإذا تزوجته عالم ًة بفقره وعجزه عن النفقة لزمها ُ
وال ُت َط َّلق.
ثانيًا :نفقة القرابة الخاصة:

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

نفق عليهم
األولى :أوالده الذكور الصغار الذين ال مال لهم ،فيجب عليه أن ُي َ
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 ثان ًيا.

* وتجب عليه ألوالده اإلناث حتى يتزوجن ويحصل الدخول.

الثانية :على أبويه الفقيرين.
الدليل على وجوب النفقة:

ِ
خير من اليد السفلى وابدأ
قوله ﷺ« :أفضل الصدقة ما ترك غنًى واليدُ العليا ٌ
(((
بمن تعول» .
َ
كفن الزوجة:

ِ
الزوجة ونفق ُة تجهيزها في مال الزوج ،وإن كانت الزوجة
«كفن
قال مالك:
ُ
ويطلع على عورتها فالتوارث
غنية؛ ألن عالقة الزوجية باقية ،بدليل أنه ُيغ َِّس ُل َها
ُ
قائم بينهما».
ٌ
كفن األبوين واألوالد فهو تابع للنفقة عليهم.
وأما ُ

((( رواه البخاري.
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باب الرضاع
تعريفه:
لغة :مص الرضيع من ثدي اآلدمية في مدة الرضاع.
الصغير في ِ
ِ
ِ
وصول ِ
ُ
مدة الحولين
جوف
الم ْر ِضع إلى
واصطالحا:
ً
لبن ُ
أو بعدهما بشهرين أي :في سن الرضاعة.
الرضاع ُي َح ِّرم ِم ْث َل تحري ِم النسب.
حكمه:
ُ

وذلك بوصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع بأي وجه من الوجوه وبغير

تحديد بعدد من الرضعاتً .
عمل بمطلق آية الرضاع وهي قوله تعالى:

ﱹﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱸ .
(((

(((
ِ
ضاعة ما َي ْحر ُم من الن ََّس ِ
الر
ب» .
وقوله ﷺَ « :ي ْحر ُم من َّ

ما يشترط في تحريم الرضاع:
أن يقع في الحولين أو ما قاربهما وهو الشهر والشهران ،أما إذا وقع بعد

ذلك فال يكون ُم َح ِّر ًما.
وكذلك لو ُفطِ َم الطفل أثناء الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام
والشراب بحيث لو رجع إلى الرضاع ال يغنيه عن الطعام ،ثم رضع بعد ذلك،
(((
ِ
الرضاعة َّإل ما َفت ََق األمعاء
فإنه ال يكون ُم َح ِّر ًما؛ لقوله ﷺ« :ال َي ْحر ُم من
((( سورة النساء  .جزء من اآلية.23 :
((( متفق عليه.
((( ومعنى فتق األمعاء :زوال انطباقها.
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وكان قبل الفطام» .
(((

ُّ
أقل الرضاع :ال َحدَّ ألق ِّله .فمتى وصل لبن المرأة جوف الرضيع تع َّلق به
التحريم.
أكثر الرضاع :حوالن كامالن؛ لقوله تعالى :ﱹ ﮪ ﮫ ﮬ
ُ

ﮭ ﮮﮯ ﱸ .
(((

* والرضاع حق على األمَّ ،إل إذا كان مث ُلها ال ي ِ
رضع ل ُع ُل ِّو قدرها فإنه
ُ

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

يلزمها إرضاعه سواء أكان األب
* أما إذا كان الطفل ال يقبل غيرها فإنه ُ

ميسور الحال أم كان ُم ْعدَ ًما.

ِ
إرضاعه وحق ِ
ِ
وأما المطلقة :فر َضاع ِ
األجرة
أخذ
ولدها على أبيه ،ولها حق
َ ُ

على ذلك إن شاءت.

((( رواه الرتمذي.
((( سورة البقرة .جزء من اآلية.233 :

***
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باب َ
الح َض َانة
تعريفها:

لغة :الضم لِ ْل ِ
ح ْض ِن ،بكسر الحاء ،أي :الجنب.
ِ
ِ
الولد وتربيتُه والقيا ُم بجمي ِع ِ
ُ
ومصالحه.
أموره
حفظ
واصطالحا:
ً
ٍ
حكمهاُ :
كفاية ،فال يجو ُز أن ُيترك الطفل بغير حضانة ،وإذا قام بها
فرض
شخص سقط الفرض عن الباقين.
شروط الحاضن:

للحاضن شروط عامة تسري على الذكر واألنثى وشروط خاصة بكل
منهما:
أو ًال :الشروط العامة:
ـ 1العقل.

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

ـ 3األمانة في الدين ،فال حضانة لمن ليس مأمونًا في دينه بأن كان فاس ًقا.
ـ ْ 4أم ُن المكان ،بحيث ُي ْؤ َمن على نفس الطفل المحضون وماله.
ـ 5عدم المرض الم ِ
عدي كجذام ونحوه.
ُ

سفيها ُم َب ِّذ ًرا.
ـ 6الرشد ،بأن يكون حاف ًظا للمال ال
ً
ُ
ُ
الذكر أبًا كان أو غيره:
بالحاضن
الخاصة
الشروط
ثان ًيا:
ِ
ِ

ـ 1أن يكون عنده من ِ
صبر
ْ
يحضن الطفل من زوجة أو خادمة؛ ألن الرجل ال َ
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ِ
بخالف النساء ،فإن لم يكن عنده من َي ْح ِضن الطفل،
له على أحوال األطفال
حق له في الحضانة.
فال َّ

ِ
للمحضون َّإل األخ ألم ،فإنه يصح أن يكون حاضنًا
يكون عاص ًبا
ـ 2أن
َ
ٍ
عاصب.
مع أنه غير
ً
ثالثًا :الشروط الخاصة بالحاضن األنثى:

ٍ
برجل أجنبي (غريب) عن الطفل المحضون.
تكون متزوج ًة
ـ َّ 1أل
َ

تكون ذات رح ٍم َم ْح َر ٍم على المحضون فبنت الخالة ونحوها
ـ 2أن
َ
ال حضانة لها.
ْ
َمن ُي َق َّدم في الحضانة:

ّ
المحضون
ـ 1األ ّم بعد ال ّطالق أو وفاة الزوج،
وتظل حاضن ًة حتى يبلغَ
ُ

عاما أو تظهر به عالمة من عالمات البلوغ أو تتزوج
الذكر ثمانية عشر ً
ُ
المحضونة األنثى.
وتنتقل الحضانة إليها إن تزوج ِ
ُ
ت األم
ـ 2الجدة ألم :وهي أ ُّم األ ِّم،
َ
ماتت ،وكانت حالتها الصحية تسمح بذلك.
أو ْ
ـ 3خالة الطفل المحضون :حيث تنتقل إليها الحضانة بعد الجدة وتقدم

الخالة الشقيقة ثم التي ألم ثم التي ألب.

ـ 4خالة أ ّم الطفل المحضون وهي أخت جدة الطفل ألمه.
ـ 5الجدة ألب إن كانت تستطيع.
ـ 6األب.
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ـ 7األخت.
ـ  8العمة.

ـ 9بنت األخ.

	ـ 10بنت األخت.
ـ 11الوصي.

ـ12األخ ثم ابنه.

	ـ 13العم ثم ابنه.

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

الحضانة على الشفقة.

***

أسئلة
س :1ما النفقة؟ وما أسبابها؟ وما حكمها؟ وما شروط وجوب النفقة

للزوجة؟ وما يجب على الزوج لها؟

س :2ما شروط التحريم بالرضاع؟ وما مدته؟ مع ذكر الدليل ،ومن الالتي

يحرمن من الرضاع؟

س :3ما أقل الرضاع؟ وما أكثره؟ مع ذكر الدليل؟ وما حكم إرضاع

المطلقة ابنها؟

ومن يقدم فيها؟
س :4ما الحضانة ،وما حكمها؟ َ

س :5ضع عالمة (√) أو عالمة (×) أمام العبارات التالية:

	)أ(أكثر الرضاع ثالث سنوات.

	)ب( تثبت الحضانة لعم الزوج.

)ج(الحضانة تسقط عن األنثى إذا بلغت.

س :6اكتب المصطلح الفقهي للمعاني التالية:

(

)

(

)

( )

	)أ(ما يلزم الشخص من قوت وكسوة وسكنى.

	)ب(حفظ الولد وتربيته والقيام بجميع أموره ومصالحه.
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