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 :مواضيع املقرر
 

تعريف الزواج واخِلطبة وأحكامها
عقد الزواج وأركانه وشروطه
الشروط املقرتنة بعقد الزواج

موانع النكاح و احملرمات من النساء 
شروط وعيوب النكاح

الصداق وأحكامه
.النكاح الفاسد والنكاح الباطل

.انتهاء عقد الزواج و الطالق وأنواعه وأحكامه
.اخللع و لتفريق من قبل احلاكم

الرجعة والظهار واإلبالء واللعان
النفقة

حقوق األبناء 
الوالية على مال احملجور عليهم



القسم األول

االرتباط بني الزوجني



املقدمة

.األسرة واملراحل اليت مرت هبا
:-ومفهومهااألسرةمعىن–األسرةتعريف

.«أسر»ومجعهامشرتكأمريربطهااليتاجلماعةعلىوتطلقوعشريتهاإلنسانأهل:لغةاألسرةمعىن
.خاصوالثاينعاماألولمعنيانهلا:اصطالحا  األسرةمعىن

.كلهاجملتمع:فهوالعامأما
.وزوجتهالرجلنسل:فهواخلاصوأما

:-اجلاهليةيف-اإلسالمقبلاألسرة
جربا ،أورضابغرييجالتزو ويستقبحونأهلها،ومنمنهاالتامالرضابعدالنساءيتزوجونجاهليتهمرغمالعربكانلقد
.!اإلرثائركسالزوجةوتورثبلشيئا  يعطوهناالكانوااإلرثنظاميفبينهماوالقبيلة،لألسرةالوالءوهلم

.والقبيلةللعائلةووالءأسريمتاسكهناككانفقدعاموبشكل
:ابجلاهليةالزواجاحنالل

الطالقتشرتطنساءالبعضوكانتيطلقها،واليهجرهاأبنمعلقةجعلهاوميكنهالطالقطريقعنفقطالرجلبيدكان
حقللمرأةجعلالذياإلسالميالدينخبالفسواهألحدوليساجلاهليةيفللرجلتكونالفرقةعاموبشكلبيدها،
.املعتربةاألسبابتوافرتمامىتالفسخحقوللقاضياخللع



:-اإلسالميفاألسرةمكانة-األسرةأمهية–اإلسالمبعداألسرة
وأبطلالعدلأواصرعلىقىوأبقبله،املنتشرةالقبليةوالعصبيةالعنصريةنبذأبنألسرتهالرجلحمبةوهذباإلسالمجاء

مقدماتللزواجلوجعالعضلوحرمرضىبغريالزواجوحرمالزواجيفحقزوجهاوفاةبعدللزوجةجعلأبنفيهاالظلم
حقوقوبنيألوالداقتلوحرمالعقود،بقيةعنشأنهيعليمماوللزوج،ولألبناءللزوجةوواجباتوحقوقوأركانوشروط
املودةخلقيفلهيلمثالنظاما  وأقامواألطفالالنساءمناملستضعفنيومحايةاحملتاجعلىوالنفقةالصلةمناألقارب

.والنسبوالدمالنسلوحفظ
:ثالثاإلسالميفاألسرةنظاموقواعد

.(ورمحةمودةبينكموجعل)والرمحةاملودة-
.(ابملعروفعليهنالذيمثلوهلن)العدالة-
.(ابملعروفوكسوهتنرزقهنلهاملولودوعلى)والتعاونالتكافل-

:للزواجاإلسالمتنظيم
هذهلتكوينالزواجعلىاإلسالمحثهذامنوانطالقا  واقتصاديةواجتماعيةفطريةضرورةاالنسانحياةيفاألسرة
وماألمهيتهنظرا  هبواالحتفالواعالنهوالويلالشهودكوجودالعقودبقيةعنمتيزهالزواجلعقدميزاتوجعلتاالسرة

.ونسلأسرةوإجيادحقوقمنعليهسيرتتب
واالرجتالالعاطفيعالاالنفعنبعيدا  عليهالعزمقبلبرويهيفكرالزواجأرادمنوجتعلمكانةلهجتعلاملقدماتوهذه

.اخِلطبةاملقدماتهذهأهمومنالواعيغري



اخلِطبة
ألنهالزواجلعقدطريقيئةوهتومتهيدمبدئياتفاقجمردفهيوشرعا ،وعرفا  لغة  زواجا  وليستالزواجمقدمةهياخلطبة

الرجلمنمبادرةونتكأنفيهاواألصلوجه،خريعلىوإبمتامهبهتليقمقدمةلهفكانالكبريالشأنذاتالعقودمن
إذا)والسالمالصالةعليهوقال(النساءخطبةمنبهعرضتمفيماعليكمجناحوال)تعاىلقولهعليهويدلمنهورغبة

.(فليفعللنكاحهايدعوهمامنهاينظرأناستطاعفإناملرأةأحدكمخطب
:تعريفها

.كبريا  أمصغريا  كانسواءاألمروهواخلطبمن:اللغةيف
.أهلهطريقعنأومباشرةإمابذلكوليهاوإعالممعينةابمرأةالتزوجيفرغبتهالرجلإظهار:هياصطالحا  

:شروط صحة اخلطبة
:صالحية املرأة للخطبة وخلو املخطوبة من املوانع الشرعية، وذلك يكون بتوافر ما يلي

خاليةكونتأنأي).مساويغريدينمنأومرتدةأوغريهزوجةأوحمارمهكإحدىعليه،حمّرمةاملخطوبةتكونأال-1
.(الزواجموانعمن
.حق مراجعتهاأال تكون معتدة من طالق رجعي ال تصرحيا  وال تعريضا  ألهنا يف حكم زوجة الغري ألن ملطلقها-2
.البائناملعتدةوكذلكخطبتها،فيجوزتعريضا  أماتصرحيا  زوجهاوفاةمنمعتدةتكونأال-3
.(بتهخطعلىخيطبوال)السالمعليهلقولهقائمةالتزالواخلطبةخلطبتهاشخصسبقهيكونأال-4

.بةاخلطغريالطلبحيتملالحبيثصراحةذلكيفالرغبةوإظهارابملرأةالزواجطلب:أي.والتصريح
.فالنةابنتكمبطبةأتقدمأوفالنة،منالزواجأريد:يقولكأن

.غريهوحيتملاخلطبةحيتملبكالمابملرأةالزواجطلب:أي.التعريضأما
.ذلكوحنوخطبتهايريدمنوميتدحبنفسهيعرفأوالزواج،علىعزمت:يقولكأن



:آداب اخلطبة
منبلبةالغيمنذلكيكونوالوحماسنمساوئمنفيهمامايذكرأنعليهوجبخمطوبةأوخاطبيفاستشريمن•

.احلقوالشهادةالنصيحة
حرمةذلكعلىينبينو اخلطبة،فرتةخاللاخلاطبعنأجنبيةاملخطوبةفتكونزواجا  وليستابلزواجوعدجمرداخلطبة•

.-هلاحمرما  ليس-عنهاأجنيبرجلكأيمعهيكونفالتعاملعنهحتجبهاويلزمحاجةلغريحمادثتهاأوهبااخللوة
الصالةعليهلنيبالقولذلك،علىوالعزمالزواجإرادةعندوذلكوالعقداخلطبةإمتامقبلاملخطوبةإىلالنظريستحب•

أناحرىفإنههاإليانظر)وقوله(فليفعللنكاحهايدعوهمامنهاينظرأناستطاعفإناملرأةأحدكمخطبإذا)والسالم
فيكونطمئنيأنإمااآلخررأىإنمنهمافكلواالتفاقبينهماواملودةلأللفةأدعىأنهذلكمنواحلكمة،(بينكمايؤدم

يفويشرتطالزواج،نعوميتنعاناخلطبةعنفيعدالنمينعهماماجيداأنوإمابينهما،العشرةودواموالوفاقللقبولأحرى
حينماوالسالمالصالةيهعلالنيبلفعلوذلكوالقدمنيواليدينكالوجهغالبا  منهايظهرماإىلينظرأن:للمخطوبةالنظر

.(ئا  شياألنصارأعنييففإنإليهافانظر)األنصارمنامرأةخطبةأرادلرجلوقولهله،نفسهاامرأةوهبت

إذا خطب أحدهم على خطبة أخيه ومت قبوله، ومت العقد هل هذا العقد صحيح؟: مسألة
.خالفته النهيصحة العقد والزواج إذا استكملت أركانه وشروطه ، مع استحقاق اخلاطب الثاين اإلمث على فعله مل: الراجح
إذا خطب أحدهم تصرحيا  ملعتدة من وفاة أو معتدة ابئن ومت العقد هل هذا العقد صحيح؟: مسألة
صرحإذاأمافعله،ىعلاإلمثاملصّرحاستحقاقمعوشروطه،أركانهواستكملالعدةانتهاءبعدمتّ إذاصحيحوالزواجالعقد
.الزواجمناملانعلوجودابطلفالزواجالعدةأثناءيفوعقد
هل اخلطبة تعترب عقدا  للزواج، هل مقدمات الزواج تعترب عقدا  للزواج؟: مسألة

.، وال يللزم بشيءإذا متت اخلطبة واستكملت الشروط واتفق الطرفان على املهر ومت تقدميه ، فال يعترب كل ذلك عقدا  



تهنالنساء الآلتي التباح خطب

املعتدة البائن 
واملعتدة من وفاة زوجها 

(ريضا  حترم تصرحيا  وجتوز تع)

املعتدة الرجعية 

واملخطوبة 
(حترم تصرحيا  وتعريضا  )

غري زوجة ال= من حترم عليه النساء 
ارمه واليت ال تدين بدين مساوي وحم

ةمن النساء نسبا ومصاهرة ورضاع

(حترم تصرحيا  وتعريضا  )

وتباح خطبة من عداهن من النساء
تصرحيًا وتعريضاً 



:-أثر العدول عن اخلطبة–؟ (قبل أن يتم العقد)ماهي اآلاثر املرتتبة على فسخ اخلطبة 
.مبا يتعلق ابملهر: أوال 

.للزوج اسرتداده كامال   أو قيمته. إذا كان ابقيا  -أ
.مثلهأوقيمتهفرتدكامال  أنفقتهوإنالباقي،وتردمنهأنفقتماقيمةتردبعضهأوأنفتهإذا-ب

.العقديتمماملاهلإعطائهالزوجعلىجيبوالأخذهيفهلاحقفالالعقديتمملوهناابلعقد،جيباملهرألنيسرتد؟ملاذا
.-اخلطبةخاللتقدماليتاهلدااي–ابهلدااييتعلقمبا:اثنيا  

.عليهاتفقامبايعملالرتاضيحاليف
.ابلشرطيعملاالشرتاطحالويف
إذاقيمتهاأوعينا  هداايهواسرتدادهداايمنقدمهمباالرجوع–املخطوبةأواخلاطبكانسواء  –للملهديفيحق/املشاحةحالويف

.جانبهمنوليساآلخرالطرفجانبمنالعدولكانإنوذلكاستهلكت
.(وبطلبهبسببهأي)جانبهمن(اخلطوبةفسخ)العدولكانإذاشيءاسرتدادلهحيقوال

.لآلخرأهداهمامنهماكلاسرتدالطرفنيمنالفسخكانوإذا
.اآلخرمنرالغر وقوعبسببالفسخألنأخذهماإعادةيلزمهملاآلخرالطرفمنغشأوخداعنتيجةالفسخأحدمهاطلبوإن

.-واملعنويةاألدبيةاألضرار–النفسيابلعائديتعلقمبا:اثلثا  
.احلقاستعماليفضمانوالابلشرعمقررحقاخلطوبةعنفالعدولتعويضهناكليس



.موانع اخلطبة والزواج
.أن تكون املرأة املراد الزواج منها من احملرمات من النساء-1
.أن يكون اخلاطب غري مسلم، واملخطوبة مسلمة-2

:أما احملرمات من النساء فهن
:( التأبيد)حترمي على ( القرابة)احملرمات نسبا  -أ

:هن(القرابة)النسبطريقعناحملرماتإذن
.علونوإناألمجهةومناألبجهةمناجلداتويشملاألمهات-
.نزلنوإنهأحفادوبناتأبنائهوبناتنزلنوإنوبناهتنبناتهوبناتبناته:ويشملنزلنوإنوالبنات-
.نزلنوإنوبناهتنواألخوة،األخواتوبنات،واألخوات-
.علونوإناألموعمةاألبعمة:ويشملوالعمات-
.علونوإناألبوخالةاألمخالةويشملواخلاالت-

(:التأبيد)حترمي على ( ابملصاهرة)احملرمات -ب
.زلنبناهتا وبناهتن وبنات أبنائها وإن ن: فروع الزوجة اليت دخل هبا ، حيرمن بعد الدخول ، وهن-1
.أمها وجداهتا وإن علون  : أصول زوجته دخل هبا أم ال، حيرمن مبجرد العقد ، وهن-2
.زوجات أبيه وزوجات أجداده وإن علو: زوجات أصوله، حيرمن مبجرد العقد، وهن-3
.زلوا وإن ن( ابن بنته–ابن ابنه )زوجات أبناءه وأحفاده : زوجات فروعه، حيرمن مبجرد العقد، وهن -4
(:على التأبيد)احملرمات بسبب الرضاع -ج

.هن نفس احملرمات بسبب النسب واملصاهرة 
حيرم):والسالمةالصالعليهوقوله،(الرضاعةمنوأخواتكمأرضعنكمالاليتوأمهاتكم):تعاىلقولهذلكعلىيدل
.(النسبمنماحيرمالرضاعةمن

.(حيرمنمشبعاترضعاتمخس)حلديثمشبعاترضعاتمخس:احملرمالرضاعمقدار



:التأقيتاحملرمات على -د
.املعتدة ، و زوجة غريه : من تعلق هبا حق الغري، وهن-1

أنهللاأمرهاأناملعتدةدوتزيالغري،حقوقعلىالتعدييرضىالوالشرعهبامتعلقاليزالالغريحقألن:حترميهاسبب
.األنسابختتلطلكيالالرحمخلومنللتأكدالزمنمنمدةترتبص

.(كربىبينونةالبائن)ثالاث  املطلقة-2
زواجهابعدإالهلارجوعالمنيتمكنولنبيدهاألمريعدملالثالثةللمرةطالقهبعدأنهعرفإذاالرجلأن:حترميهاسبب
مثآخرويتزوجهاقهايطلأنوبعد،يطلقهاأنقبليرتيثمنهذلكسيجعل،الدخولحتققبلالزواججمردوليسآبخر

منهالطالقربةجتخوضخمافةعالقتهماعلىهيوستحرصأخرىمرةالطالقيكررأالسيحرصلهعادتفإنيطلقها
.صغرىبينونةالبائنوكذلكأخرى،مرة
.-(خالتهاأوعمتهاأووأختهااملرأةبني)-حكمهمايفومناألختنيبنياجلمع-3

ذلكيكونبينهمااجلمعأابحفإذا،والشقاقالبغضاءوجودأووالنزاعالشجارهوالضراتبنيالعادةأن:حترميهاسبب
.لةالصوجوبهوبينهماألصلألنحمرمبينهماجلمعكانلذلك،األرحامبنيوالصلةالرحملقطعإابحة

.(-اليهوديةأو-املسيحيةأو-اإلسالم)مساويبدينتدينالمن-4
واحلوارالزمنمعالتنافربيسبممااملسلموبنيبينهامشرتكةعقائدتوجدالمساويبدينتدينالاليتأن:حترميهاسبب
املطلبعكسوهذابينهمارالتنافحيدثقدفحينهاوجلعزهللابربوبيةإمياهناوعدممتاما  العقائدالختالفاألداينحول

.الزوجنيبنيواألنسوالسكنلالستقرارهوحيثللزواجاألصلي
.نساءأبربعمتزوجهوملناخلامسةاملرأة-5

.دالعدهذاعلىالزايدةجتوزوال،الواحدللرجلنساءأربعةبنياجلمعأابحالشرعأن:حترميهاسبب



احملرمات من النساء

على التأقيت
زوجة الغري إىل أن تنفصل عنه

املطلقة البائن 
مث يفارقها إىل أن تتزوج آبخر ويدخل هبا حقيقة  

وتنتهي عدهتا مننه

املعتدة إىل أن تنهي العدة
(من فسخ–من وفاة -من طالق )

اجلمع بني األختني أو من يف حكمها
إىل أن يطلق وتنتهي العدة

من ال تدين بدين مساوي
يةإىل أن تغري دينها إىل أحد االداين السماو 

املرأة اخلامسة ملن هو متزوج أبربع نساء 
نتهي عدهتاإىل أن تتوىف إحداهن او يفرتق عنها وت

دعلى التأبي

القرابة= النسب 

الرضاعة

املصاهرة



مقدمة عن الزواج
القرآنيفذكرقدو لتكوينهاالصحيحالشرعيالطريقفهواجملتمعأساسهياليتاألسرةأساسهواإلسالميفالزواج
بناءيفللتعاونشريةللبهللاأحلهاحلياةسننمنسنةوهوالعقود،بقيةخالفوشأنأمهيةمنلهملاوهذاوأحكامهوالسنة
وتقاليدهوعاداتههوطرقوحواء،السالمعليهآدمبنيزواجا  كانالبشريالتاريخيفجمتمعوأولعليهاوالتكاثراألرض
أيغليظا  ميثاقا  مساهمناوإالعقودكباقيليسعقدا  الزوججعلأبنبهالشرعواعتىنآلخر،بلدومنآلخرعصرمنختتلف

وجعلالعقود،قيابمنآكدوأركانوشروطواملهراخلطبةمثلالتفصيليةأحكامهاهلامقدماتللزواجوجعلوثيق،عقد
،(ورابعثالثو مثىنالنساءمنلكمطابمافانكحوا):القرآنيفمشروعيتهجاءتوقدعنه،كاإلعالنمستحباتله
فإينالولودالودودتزوجوا):والسنة(َوذلرِّيَّة  َواج اَأز  هَللم  َوَجَعل َناقَ ب ِلكَ ِمن  رلسلال  َأر َسل َناَوَلَقد  )،(منكماألايمىوانكحوا)

.(فليتزوجالباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشراي)و،(القيامةيوماألممبكممكاثر
:الزواجأمهية-الزواج؟هللاشرعملاذا–الزواجمشروعيةمناحلكمة

:ابلذريةاألرضوعمرانللتكاثرالصحيحالطرق-
.والنسا  عون  لوالديهانثىأوكانذكراالولدهذايكونحيثالولدعلىواحلصول

:االستقرار-
قالوقد.أمرهويرعىاآلخركالمهايعنيحيثالزواجبوجودذلككمالويتحققشؤونهابستقرارحالهيستقيماإلنسانإن

فقدأعطيهنمنأربع):الوق(اآلخرشطرهيفهللافليتقدينهشطرعلىأعانهفقدصاحلةامرأةهللارزقهمن)السالمعليه
يهتمأنهحيثوالقيمةابملسؤوليةاملرءيشعرأنهكما(ومالهنفسهايفحواب  تبغيالوزوجة...واآلخرةالدنياخريأعطي

.فاألبناءبشريكهبدء  الزواجعقدبعديبنيهااليتابألسرة
:الفطريةالغريزةإرضاءحتقيق-

ملومنللفرجوأحصنرللبصأغضفإنهفليتزوجالباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشراي)والسالمالصالةعليهقالفقد
أصوملكين):فقالدا  زاهالزواجعنأضربمنذموالسالمالصالةعليهالنيبوكون،(وجاءلهفانهابلصومفعليهيستطع
وجهوقدشرالبيفغريزيأمرللزواجفاحلاجة،(مينفليسسنيتعنرغبفمنالنساءوأتزوجوأنموأصليوأفطر

.ابلصومفعليهيستطعملومنالزواجطريقعنمعهللتعاملاإلسالم



الزواج وأحكامه
:الزواجتعريف

.اجلمعوكذلكابآلخر،الشيئنيأحدوارتباطاقرتان:أيواالرتباط،اقرتان:لغة  
.املشروعالوجهعلىابآلخرالزوجنيمنكلاستمتاعحليفيدالشارعوضعهعقد:اصطالحا  

:الزواجحكم
منكماستطاعمنلشبابامعشراي)ولقوله(سنيتالزواج)وسلمعليههللاصلىالنيبلقولمستحب،أنهفيهاألصل

.(فليتزوجالباءة

:الزواجعقدأركان
.هو الكالم الصادر أوال  من أحد املتعاقدين: اإلجياب -1
.هو الكالم الصادر من العاقد الثاين بعد كالم امللوِجب : القبول -2

. زوجتك ابنيت فالنة ، وقال الرجل قبلت أو رضيت: كما لو قال األب
.وينعقد أبي لفظ دل على االجياب والقبول



:شروط الزواج
:عقد الزواجانعقاد شروط : أوال  

وليهمنإالزواجهحيصالفالصغرييعقل،الصيبمنوالجمنونمنيصحفالابلغني،عاقلنييكونأنأياألهلية،-1
.وعيالحضورحالإبذنهفيكوناملتقطعأماملطِبقا ،جنون  كانإذاكذلكالبالغواجملنونالقاضي،إبذن

.عليهحمرمةتكونأالأيالزواج،موانعمنخاليانالزوجانيكونأن-2
.فالنالبنكفالنةابنيتزوجتكيقولكأنالزوجني،تعيني-3
.مبدةبينهماصليففالمتوالياوالقبولاالجيابيكونأن:أيوالقبول،اإلجيابفيهصدرالذياجمللسيتحدأن-4
ميكنهموالاقدينالعلغةغريبلغةالكالميقولأن:مثلبه،يرادماويفهماآلخركالمالعاقدينمنواحدكليسمعأن-5

الشرطهذافيلفقداالشكالمنشكلابيفهمها
قبلتالقبوليفالزوجويقولسعادابنيتزوجتكاالجيابيفالويليقولأن:مثلشيء،يفاإلجيابالقبولخيالفأال-6

.ألفا  مخسونبصداقدهنبنتكزواجقبلتفيقولألفا ،مثانونوصداقهاهندابنيتزوجتكيقولأوهند،اببنتكالزوج
.منجزةصيغتهتكونأن-7



:الزواجصحةشروط : اثنيا  
املرأةاملرأةتزوجال)لقولهالرأي،وحسنعدال  ذكرا ،مسلما ،ابلغا ،عاقال ،حرا ،يكونأنالبدالويلوهذاالويل،وجود-1

.(عدلوشاهديمرشدبويلإالنكاحال)ولقوله،(نفسهااملرأةتزوجوال
األميتنكحال)ديثحلجربهاعدممعالتامبرضاهايكونأنفيشرتطلزوجها،املرأةمناالختيارحريةيلغيالالويلووجود

وقناعةورضىمبوافقةإالنيكو الفالزواج،(تعضلوهنوال):تعاىللقولهمنعهاأو،(تستأذنحىتالبكرتنكحوالتستأمرحىت
وخلقالزوجوعنعنهاهةالشبلنفيابلنكاحمعهاالويلوجودواشرتاطالكامل،التمييزفلديهاهلاخالصحقألنهمنهاورغبة

.واجملتمعزوجهالدىهلاهيبة
معالعقدطريفمعا  يسمعانعدالن،مسلمانابلغانعاقالنشاهدانحبضرةالعقديكونأنفالبد،شاهدينوجود-2

يفالنساءهادةشجيّوزالأنه:وسلمعليههللاصلىهللارسولعنمضتاليتالسنةألنالذكور،منللمقصودفهمهما
فهولكذغريعلىنكاحمنكانوماعدلوشاهديبويلإالنكاحال)حلديثالطالق،يفوالالنكاح،يفوالاحلدود،

.عامشكلبالشهادةيفشرطا  هذاألنوالزوجةالزوجأصولوالفروعمنليسيكونأنالشاهديفيشرتطكما،(ابطل
يصحفالراهاالكحاليفوأماالزواج،علىالبالغنيالعاقلنيالزوجنيمنالرضىمنالبد،الزوجنيمنالرضاحصول-3

.للزواجاألهليةفيهمامتوفرالزوجنيمادامالويل،منكانولوالعقد

:الزواجلزومشروط : اثلثا  
منشرطفقدذاوإعليه،لالعرتاضقابلغريصحيحا  منعقداالزواجيكوناللزومشروطمعالسابقةالشروطحتققعند

طلبمثومنعليهلالعرتاضقابلأي)الزمغريصحيحا  منعقدالعقدكان(السابقةاألخرىالشروطتوفرمع)اللزومشروط
:هياللزوموشروط،العقدلزمالفورعلىاالعرتاضيتمملوإنالفور،علىوليهاعلىمنهاأواألولياءمنواالعرتاض(فسخه

.أن يكون املهر الذي عقدت عليه مهر مثلها أو أن ترضى هي و أولياؤها مبا دونه -1
.أن يكون الزوج كفئا هلا ، أو رضيت هي وأولياءها مبن أقل منها-2

.ةاحلرف-( مستوى التدين)الدين -النسب-( قدرته على مصروفها)املال -احلرية: الكفاءة تكون يف مخسة



أركان العقد
اإلجياب•
القبول•

دشروط انعقا

.األهلية•
.اخللو من املوانع•
.تعيني الزوجني•
.احتاد جملس العقد لإلجياب والقبول•
.أن يسمع كال املتعاقدين االجياب والقبول ويفهمه•
(.موافقة القبول لإلجياب)أال خيالف االجياب القبول بشيء •
.أن تكون الصيغة منّجزة•

شروط صحة
.وجود الويل•
.وجود شاهدي عدل•
.حصول الرضا من الزوجني•

شروط لزوم
.تقدمي مهر املثل أو أكثر أو الرضا مبا دونه•
.الكفاءة يف الدين والنسب واحلرية واحلرفة واملال•



الشروط يف عقد الزواج
.هي ما يشرتطه أحد الزوجني على اآلخر مما له فيه منفعة وغرض: معىن الشروط يف عقد الزواج

:اختلفت بني املذاهب ولكنها ابجململ تنقسم إىل: أنواع الشروط
:صحيحةشروط -أ

.إخل..الفاليناملكانيفتسكنوأندراستها،تكملوأنعليها،يتزوجوأالبلدها،منخيرجهاأالكشرط
الشروطأحقأن“:لموسعليههللاصلىالنيبحلديثوفائدةمنفعةمنفيهاملاهبا،الوفاءيلزم:حكمها

."شروطهمعلىاملسلمون"و“الفروجبهاستحللتممابهتوفواأن
.الفسخطلبملشرتطهاجازهبايفيملوإنهباالوفاءوجبصحيحةكانتمىتالزواجيففالشروط

:فاسدةشروط-ب
.هلامبيتالأوللمرأةمهرأالالزوجيشرتطأنمثلالعقدمقتضىتنايفشروط

.صحتهعلىتمرمسوالعقدبهالوفاءعدمويصحشرطا  يعتربفالالعقد،ويصحالشرطيبطل:حكمها



.أنواع الزواج املختلف فيها بني الفقهاء
.زواج املسيار: أوال  
.واألركانالشروطمكتملويكونحقوقهالطرفنيأحدفيهيسقطزواجنوع
عقدعلىبةاملرتتاحلقوقعنتنازلاألطرافأحدأنإالالرمسيةاجلهاتلدىومّوثقواألركانالشروطمكتملزواجفهو

.ابلعقدحقوقمنهلايرتتبمماوحنوهوالسكنوالنفقةاملبيتعناملرأةتتنازلأنمثلالنكاح،
:حكمه

ابملبيتاملطالبةأواالجنابذلكبعدللزوجةوفيحق،التأقيتأوالطالقنيةعدممعمكتملةوالشروطاألركانأنطاملاجيوز
وعادتأرادتهوإنقهاحفهوعنهتنازلتفإناملعروفالعقديفللزوجةمامثلالعقدهذايففللزوجةالشرط،لفسادوحنوه

عنهاهللارضيعائشةلليلتهاعنتنازلتعنهاهللارضيزمعةبنتسودةأنذلكعلىويدلكذلك،حقهافهوفيهللمطالبة
.شاءتمىتهعنوالتنازلاستيفاءهللزوجةحقإنهحيثوبعدهالعقدقبلبنيفرقوالالعقد،بعدتنازهلاوكان
.الزواج العريف: اثنيا  

.العامةالسلطةعناملكتومالزواجأوالرمسية،الدوائرعلمخارجاملعقودالزواجهو:تعريفه
:-العريفالزواجدوافع–العريفللزواجاللجوءحاالت

منعهاأوأرضهاعلىاملقيمنياملواطننيبعضجبنسيةالدولةاعرتافعدمأومعينني،أنسعنزواجهيكتمأنيفالزوجرغبة
.نا  ممكامرا  العقدتوثيقجتعلاثبااتتوجودوعدموجلوءنزوححاالتوجودأومعينةجنسياتمنالزواجمن

واالبناءللزوجةشكالتاملمنعدديسببفهوقانون  أماالزوجني،بنياآلاثركافةعليهترتتبصحيحزواجهوشرعا:حكمه
يسبباملدنيةوالواألحاملختصةاحملكمةأواملأذونلدىالعقدوتوثيقتسجيلفعدمالدولسائريفسواءحدعلىوللزوج

وأببنائهاالضررهباقفيلحالشهودحضوردونمنإثباتهيصعبالزواجهذاالزوجأنكرفلوالحقا ،واألبناءللزوجنيمصاعب
رمسيا  الثاينووثقتآبخروتزوجتتركتهمثعرفيا  تزوجتهفلوالزوجعلىكذلكوعالجهم،ودراستهمنسبهمنحيةمنالحقا  

.زواجهماواستمرارأسبقكانأنهاالثباتاألولالزوجعلىيصعب



هبذهعالقتهلرجلاويوثقوامرأةرجلبنييتمالذياالتفاقوهو:العريفالزواجعليهيطلقآخرنوعوهناك
.وشروطهالزواجأركانعنبعيدا  رمسيةغريبورقةاملرأة
.العريفالزواجالناسعامةعندعليهيطلقماهوالنوعوهذا

.شرعيا  زواجا  وليستالطرفني،برضىشرعيةغريعالقةإنهحيثحمرم:حكمه

.الزواج بنية الطالق: اثلثا  
.هو عقد الرجل على املرأة مدة مؤقتة نواي  بقلبه طالقها بعد انتهاء هذه املدة: تعريفه
–ها بعد مدة معلومة يعقد الرجل على املرأة عقدا  صحيحا  مكتمل الشروط واألركان مع العزم بقلبه على طالقأن:صورته

ي دائم ال يذكر فيه عزمه ، ويتم يف ظاهر احلال على أنه زواج طبيع-إىل ان ينهي دراسته مثال  –أو جمهولة -بعد سنة مثال
.على الطالق

.-الراجحهووهذا-وحمرمصحيحغري:حكمه
ويرتتباءها،وأوليللمرأةتغريرالزواجمنالنوعهذايفأنشكوال(منافليسغشنامن)و(ضراروالضررال)حلديث

إناألبناءويتشتترا  بككانتإنثيبا  وتصبحالطالقبعداخلطابفيهايزهدفقداملرأةحالافسادمنهاأضرارعليه
.قياسا  كمهحيعطىالشيءأشبهومااملؤقتوالنكاحاملتعةنكاحيشبهأنهكماالزوج،منالقصدبسبقأجنبت
.حترميهعلىمعاجملاملتعةزواجعلىقياسا  فيحرمواالستقراراالستمراروهواألساسيةالزواجملقاصدمنايفوكونه

حمرموهوالركانواالشروطمكتملالتحليلزواجفكذلكإلابحتهبكاف  ليسفهذاواألركانالشروطمكتملكونهأما
.وابلنصابإلمجاع



(:زواج البدل)زواج الشغار :رابعا  
.أن يزوج الرجل موليته إىل رجل آخر مقابل أن يتزوج إحدى موليات ذلك الرجل: تعريفه

هو أن يتزوج كل أي ليس هناك مهر هلما بل جعال املهر)أن يقول رجل آلخر زوجتك ابنيت على أن تزوجين أختك، : مثل
(واحد مولية اآلخر

.حمرم، ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن زواج الشغار: حكمه 

.زواج املتعة: خامسا  
.الزواج املؤقت بوقت معني منصوص عليه ابلعقد بلفظ املتعة: زواج املتعة*

وشهرواسبوعأويوماوساعةمثلالزواجمدةعلىاتفاقفيحصلشهر،ملدةفالنةابنيتمتعتك:يقولكأن
بقائيفرتةطوالأوكذامدةإىلكذامببلغأمتتعفيقولمنه،خترجاملدةانتهاءوبعدمتعته،مقابلماال  هلاويدفع...هكذا

.شهودهناكيكنملأمالشهودشهدسواءالبلد،هبذه
عليههللاصلىلنيباأنعباسابنرواهملابتحرميه،اإلسالمجاءمثاجلاهليةيفحالال  كانالزواجمنالنوعهذا:حكمه
.حترميهعلىالفقهاءاتفقوقداملتعة،وزاوجاألهليةاحلمرحلومعنهنىخيربزمنوسلم

.زواج التحليل: سادسا  
.ولاألللزوجحيلهاأنبقصديتزوجهاوأنبينهمانكاحفالوطئهاإذاأنهعلىامرأةالرجليتزوجأنهو

:التحليلزواجحكم
.احملللزواجعنالنهيحلديثاألساسمنالعقدصحةلعدمابحملللزواجهاوينفسخالزواجهبذااألولللزوجحتلال



:-آثار عقد الزواج-احلقوق املرتتبة على عقد الزواج 
:الزواج الصحيحآاثر: أوال  

:آاثر واجبة على الزوج لزوجته. أ
أوبفعلإيذائهاوجتنبالتغافل-4.زوجاتهبنيالعدل-3.(عالج–سكن–كسوة-طعام)أنواعهاجبميعالنفقة–2.املهر-1

.هرعيتعنمسؤولفكلاإلسالموتعاليمابلصالةوأوالدهأهلهأيمرأن-6وعيوهبا،وصفاهتاسرهاافشاءعدم-5قول،
:آاثر واجبة على الزوجة لزوجها. ب
.السكن يف مسكنه والسفر معه إن طلبها-1
.  السفر واخلروج وصوم التطوع إبذن منه-2
.طاعته يف حقوقه يف غري معصية هللا-3
:آاثر واجبة على الزوجني مجيعا  . ج
.ثبوت نسب األوالد و ثبوت حرمة املصاهرة -1
.أهنما يتواراثن مىت ما اتفق الدين أي كان مسلمني-2
.التشاور بينهما يف شؤون األسرة-3
.حل استمتاع كل منهما ابآلخر على الوجه الذي شرعته الشريعة اإلسالمية-4
.املعاشرة ابملعروف لكليهما حىت تسهل عليهما مواجهة أعباء احلياة-5

:آاثر الزواج الفاسد والزواج بشبهة: اثنيا  
.املهر-1
.ثبوت نسب األبناء، وثبوت حرمة املصاهرة-2
.وجوب العدة لزوجها إذا انفسخ العقد أو تركها، وذلك صيانة لألنساب-3

:آاثر الزواج الباطل: اثلثا  
.لعقد حينئذ مبنزلة الزن ال ترتب عليه أي آاثر، وجيب أن يفرتقا، أو يفرق القاضي بينهما جربا  ، وينزل الدخول بسبب هذا ا



.التفصيل يف احلقوق املرتتبة على عقد الزواج
(:حقوق الزوج)-آاثر واجبة على الزوجة لزوجها-حقوق الزوج على زوجته . أ

.طاعته وصيانة عرضه وأسراره وشؤون منزله-1
، وأن يكون أمره -صوليس يف شأن من شؤوهنا اخلاصة كالتصرف يف ماهلا اخلا-والطاعة جتب إذا كان األمر الصادر منه يف شأن من شؤون الزوجية 

.موافقاً للشريعة وال خيالفها فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
(.ؤولة عن رعيتهاواملرأة راعية يف بيت زوجها ومس) وصون العرض والشرف واألسرار ورعاية ماله وبيته وأبنائه يف حضوره وغيابه لقوله 

.أن تقيم معه يف بيته وال خترج إال إبذن منه وال تسمح بدخول أحد دون رضاه-2
الزوجوكانوأبناءها،نفسهاىعلفيهاأتمنمأمنويفمعيشتها،يفإليهحتتاجمامستكملالبيتوكانمنه،املعجلوسلمهامهراً هلامسىمافمىت
.مسكنهيفمعهالقرارعليهاوجب،-هلامضرةمنهختشىالأي–عليهامأمونً نفسه

عدممعلزايرتهاخلروجهلاوزجيحينئذوأمهاأبيهازايرةمنعهاكأنرحم،قطيعةاخلروجمنإايهامنعهعلىيرتتبأالبشرطابخلروجإذنهيفوتطيعه
حملارمهاالسماحهلافيحقها،حمارميشملالبيتهيدخلفيمنإذنهيكونوأنإبذنه،إالأقارهباعندتبيتأنهلاليسلكنزوجها،حقيفالتقصري
.مطلقاً منعاً ذلكمنعهاإنالبيتبدخول

.حق أتديبها إن نشزت عنه-3
حقوقهوأداءطاعته،عناوامتناعهعليهوتعاليهالزوجهاالزوجةكراهيةهو:هووالنشوزالشريعة،لهوجهتملاوفقاً وإمنامطلقاً ليسوالتأديب

.منهرضادونخارجهواملبيتمنزلهمنابخلروجيكونوقدعليها،الواجبة
يفهجرها-2هيو تليهااليتللمرحلةينتقلنفعاجيديملفإنوالتذكري،واحلثوالصلحابلوعظ-1:مراحلبثالثتتم:النشوزمعاجلةتتمكيف

والاضرارغريمنالضرب-3يوهتليهااليتاملرحلةمثالفراش،يفإمنااملنزليفيهجرهاوالوالناساألبناءأماميهجرهافالالتاماهلجردوناملضجع
وبعدتقوميه،ميكنملذيالالنشوزحنيإالأتتالاملرحلةوهذه.أبرحهاإنقضاءً األمررفعحقوهلااألحوالمنحبالاملربحالضربحيقوالأتليم
.(نهمابيهللايوفقاصالحاً يريداإن)أهلهامنواآلخرأهلهمنأحدمهاعدلنيحبكمنيأيتالتحكيمملرحلةينتقلاملراحلهذه

.عدمههلافيجوزالسفرعدمعليهاشرتطتقدكانتفإن.ذلكشاءإنمعهالسفر-4
.(تصبححىتئكةاملاللعنتهاعليهاغضبانً فباتأتتفلملفراشهامرأتهالرجلدعاإذا)لقوله.طلبهامىتلهنفسهاتسليم-5
.االستئذانيلزمهافالمسافركانإنأماحاضرا  كانإنالتطوعصوميفاستئذانه-6
علىتدعواوالأوالدكمعلىاتدعو والأنفسكمعلىتدعواال)ولقولهمنهايؤذيهذلكفإنتسبهموالعليهمفتحرص.أوالدهاتربيةحتسنأن-7

.(لكمفيستجيبعطاءفيهايسألساعةهللامنتوافقواالأموالكم،



:حقوق األوالد يف األسرة املسلمة. ب
اختيار الزوجة لقوله . (.ختريوا لنطفكم)1
ثبوت نسبهم. 2.
الرضاعة واحلضانة. 3.
النفقة أبنواعها. (.السكىن-تعليم-عالج-ملبس–مشرب –مأكل )4
العدل بينهم. 5.
توجيههم وأمرهم ابلصالة وتعاليم الدين. 6.
التوارث. 7.

.وسيأيت التفصيل فيها يف آخر فصل من الكتاب

(:حقوق الزوجة)-آاثر واجبة على الزوج لزوجته-حقوق الزوجة على زوجها . ج
.هبايدخلأنقبلالعاجلمهرهافيوفيهااملهر،-1
.والسكنوالكسوةوالعالجالطعام/تشمل،النفقة–2
.زوجاتهبقيةوبنيبينهاالعدل-3
.البلدتلكيفلزايرهتماعادةالفيهاجرتاليتاملدةيفزوجهاإذنبغريوأمهاأبيهالرؤيةاخلروجهلاوحيقحلاجاهتا،اخلروجمنمينعهاال-4
.وصفاهتاوعيوهباأسرارهايفشيالأن-5
إنإالماهلاعلىالواليةاممتهلاألنماهلامنليأخذعليهايضّيقوالصح،تربعتفإنللبيتشيءعلىابلنفقةالزوجيكلفهاالأن-6

.لزوجهاوليستللقاضيمثألبيهاماهلاعلىفالواليةرشيدةغريأومعتوهةكانتوإنوكلته،أولهأذنت
.(ابملعروفعليهنالذيمثلوهلن)معاملتهاوحسناالستمتاعحقواعطائهاابحلسىنمعاملتها-7
.(راعكلكم)التقصريحالوتذكريهاهللابطاعةوأمرهاتوجيهها-8
.احلقوقبقيةوهيمعنويةوحقوقواملهر،النفقةوهيماديةحقوق:احلقوقمننوعنيللزوجةأنلنايتضحسبقمما



.امل ه ر
.احلِباء -العلقر–العالئق –الفريضة –الصداق –الِنحلة -املهر: يسمى

.حق هللا ، حق الزوجة ، حق أولياء الزوجة: يتعلق بوجوب املهر ابتداء  حقوق ثالثة وهي
.حق الزوجة: ويتعلق به بعد ثبوته يف ذمة الزوج حق واحد وهو

:تعريف املهر
.املال الواجب على الرجل للمرأة بعقد الزواج أو الوطء: اصطالحا  

.امه فيصح العقد بدونهاملهر ليس ركنا  من أركان الزواج وليس شرطا  من شروطه بل هو مما يرتتب وجواب  على هذا العقد بعد مت
:مشروعية املهر

(.ةفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريض( )وآتوا النساء صدقاهتن حنلة: )دل القرآن على وجوبه -
(.امتا من حديداختذ ولو خ)مل خيل زواجا من مهر يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم ، وقوله : دلت السنة على وجوبه -
.اإلمجاع على وجوب املهر-

:   مقدار املهر
.انةال يوجد له مقدار معنّي، ولكن يوجد مهر املثل وهو ما كان متعارفا  أن يعطى مهرا  ملن هي مثلها يف املك

.ال حد ألقل املهر فكل ما صح أن يكون عوضا  صح أن يكون مهرا  و 
(.وآتيتم إحداهن قنطارا  )ال حد ألعلى املهر لقوله تعاىل و 

: -ما يصح أن يكون مهرا  -شروط املهر 
.كل ما كان ماال  متقوما  ، أو منفعة تقوم مبال صح أن يكون مهرا  ، يف حق املسلم

(.طاهرا، ميكن االنتفاع به، مقدورا على تسليمه، معلوما غري جمهول، غري منهي عنه شرعا)فيكون 



:أنواع املهر
.الزواجبعدالزوجانعليهاتفقأوالزواج،عقديفاملتعاقدانعليهاتفقماهو:تعريفه.املسمىاملهر-أ

.مها أو بنت عمها هو املهر الذي اعتاد الناس تسميته ملرأة متاثلها من قوم أبيها كأختها أو ع: تعريفه. مهر املثل-ب
املثل؟مهرالزوجةتستحقمىت

.املهرتسميةمنوخيلوصحيحا  العقديكونأن-1
.(ماال  ليسأوعوضا  يكونأنيصحالما)فاسدةبتسميةاملهرويسمىصحيحا  العقديكونأن-2
.بذلكوليهاأوهيترضىوملاملثلمهرمنأقلاملهريكونأن-3
.مهربدونالزواجعلىيتفقاأن-4
.املثلمهرهلاجيبحينهاالوطءومتفاسدا  العقديكونأن-5
.املسمىاملهرنصف-ج

مىت تستحق الزوجة نصف املهر املسمى؟ 
.لوةواخلالدخولقبلزوجتهالزوجطّلقمثاملهرومسيالعقدمتإذا

.(النكاحقدةعبيدهالذييعفوأويعفونأنإالفرضتممافنصففريضةهلنفرضتموقدمتسوهنأنقبلمنطلقتموهنوإن)
.ا عن أمل الفراقلنفسها وتعويضا  هلتطييبا  اسم املال يدفعه الزوج لزوجته اليت طلقها : تعريفها. املتعة-د

املتعة؟الزوجةتستحقمىت
.واخللوةالدخولقبلالزوجطلقهامثمهر،هلايسمىوملالعقدمتإذاجتب

.تطليقهابعدالزوجةخلاطرتطييباملطلقاتعامةحقيفوتستحب
.اجلاريوالعرفالزوجقدرةعلىهيوإمنامعنيمقدارهلاليس:مقدارها

تلمل ِإنَعَلي كلم  جلَناحَ الَّ ) رِتِ َوَعَلىَقَدرلهل ال ملوِسعِ َعَلىَوَمتِّعلوهلنَّ َفرِيَضة  هَللنَّ تَ ف ِرضلواَأو  مَتَسُّوهلنَّ ملَ  َماالنَِّساءَ طَلَّق  .(اِبل َمع رلوفِ اَمَتاع  َقَدرلهل ال ملق 



:تعجيل املهر وأتجيله
.العقدبعدمقدما  يكونأنفيهاألصل

.البلدفبعر فيعملالتقدميأوالتأجيلعلىيتفقاملوإنبينهما،االتفاقحبسبوتقدميهأتجيلهوجيوز
إىلتنتقلواللوطءامنمتكنهفالزوجها،عننفسهامتنعأنفللزوجةبذلكالعرفجرىأومعجال  املهرأنعلىاتفقافإذا
.ابلتعجيلحقهاأسقطتيلابلتأجألهنابسببه؛نفسهامتنعأنهلافليسمؤجال  املهركانإذاأمامهرها،هلايدفعحىتبيته
.الدائننيكحالملهرابواملطالبةالفسخعدمكذلكهلاوجيوزمنهالفسخطلبفيجوزاملهردفععلىمقدرتهعدمحاليفوأما

إذاذلكلهفيجوزه،غري منأواملهرجنسمناضافيا  شيئا  املهرعلىالعقدمتامبعدالزوجيضيفأنأي:املهريفالزايدة
.للتربعأهالكان

بعداسقاطهقطفوللزوجةهلا،حقفهوبرغبتهااملهرمنتنقصأنللزوجة،إسقاطهأواملهرانقاصأي:املهرمناحلط
.الزوجذمةيفوثبوتهاستحقاقه

:-املهر؟قبضلهمن-املهرقبضوالية
.ذلكجازبكراللوالدبتسليمهالعرفجرىإنأوقبضهيفغريهاتوكيلهلاوحيق،هياملهرتقبضأناألصل

:منهجزء  أومهرهاتستويفأنقبلالزوجةماتتواذا
.إرثهامنويعتربهلامالفهو،منهنصيبوللزوجبهاملطالبةفللورثةالورثحكمحكمهيكون

:املهريفاالختالف
:واختلفاالعقديفيوثقملإذا

.التسميةادعىملنحكمنكلوإناملثل،مبهرحكمحلففانابليمنيالتسميةمنكرطولبتوجدملفإنابلبينة،يطالبان
:والعلنالسريفاالختالف

بينهماعليهاملتفقدفعوهفالواجباختلفامثآخر،مهرا  ابلعقدسجالمثالعقد،يفكتابةغريمنبينهممهرعلىاتفقاإذا
.بّينةيعدوالتوثيقاملكتوبدفعالزوجفعلىإثباتهميكننهملأمااحلقيقي،املهرألنهسرا  



:-مىت يثبت وجوب املهر كله كامال ؟-حاالت أتكد املهر 
بشبهةأوفاسدأوحيحصبزواجسواء  منهاحقهاستوىفالزوجألن،-وزوجتهالزوجبنياجلنسياالتصال–حقيقيدخوليتحققأن-1

.اإلبراءأوابألداءإاليسقطوالابلدخولاملهريثبتحائض،وهيجامعهاكأنحرامأوحاللبطريقة  كانوسواء
وبذلككاملةالزوجيةكبذلوثبتتبينهمافرقةتوجدانيفاألملانقطعاملوتبعدألناخللوة،أوالدخولقبلولوأحدمهاميوتأن-2

داخلاملهرفيعتربعجالممنهاخذتكانتوانكامال،هلمويكونبهاملطالبةفللورثةمعجالمنهأخذتتكنوملهيماتتفإناملهريثبت
.الرتكةمنمهرهاالقاضييعطيهاالزوجماتوإناملرياث،معاملةويعاملماهلايف
اثلثدخولمنننيآمويكوننفيهالوطءميكنمبكانصحيحعقدبعدالزوجنياجتماع:وهيالصحيحة،الكاملةاخللوةتتحققأن-3

أثناءأورمضانارهنمثل–الشرعيةأو=مينععيبأومرضوجودمثل–الطبيعيةاالتصالموانعمنوخاليانعليهمااالطالعأوعليهما
منمكنتهالزوجةنأل-الراجحعلى-املهرهبايثبتصحيحةخلوةكانتالشروطتوافرتفاذاعادة ،فيهاالوطءميكنملدة-الصالة
كاملةابلتزاماهتاقامتونتكوهبذاذلكحيصلوابالختالءالتمكنيهواملرأةعلىفالواجبمنهاحقهاستيفاءمنمينعمايوجدوملنفسها

.املتعةأواملسمىاملهرنصفهبايثبتفاسدةخلوةتعدفهياخللوةشروطاحداختلإنأماحقه،استيفاءيفالزوجتقصرييضرهاوال

:سقوط املهر كله
.أن يكون العقد فاسدا ويتفرق الزوجني قبل الدخول، أما جمرد اخللوة ال يثبت فيها املهر-
.أن يزوج الويل الصغرية وعند بلوغها ختتار فسخ العقد قبل الدخول أو اخللوة الصحيحة-
.أن ترتد الزوجة عن اإلسالم قبل الدخول أو اخللوة الصحيحة-
.وة الصحيحةأن أتىب الدخول ابإلسالم وهي ال تدين بدين مساوي وكان الزوجان وقت العقد غري مسلمني قبل الدخول أو اخلل-



:اخللوة بني الزوجني وأحكامها
لع أحد عليهما أن جيتمع الزوجان يف مكان واحد خاليان مدة ميكن الوطء فيها عادة ، ويف مأمن من أن يط: اخللوة الصحيحة

.بغري إذهنما ومل يكن ما مينع من وطء الزوج لزوجته
أونئمبريكأوصغريسواءاثلثشخصالزوجنيمعيكونكأنالصحيحةاخللوةشروطأحدخيتلأن:الفاسدةاخللوة

صومأووجةالز حيضأثناءتكونأنأوحجأولعمرةاإلحرامحاليفاخللوةتكونأنأوكان،أاي  اعمىأوبصرييقضان
.الوطءوجودمتنعموانعفهذهمقفل،غريمنزليفمفتوحةغرفةيفأوعاممكانيفأوأحدمها
:احلقيقيوالدخولالصحيحةاخللوةآاثربنيمقارنة
:يفيتفقان
.كامال  املهرمنهماكالإجياب

.االفرتاقحاليفالزوجةعلىالعدةبسببهماجتب
.العدةحالعليهاالنفقةوجوب

.-الراجحعلى–العدةأثناءيتواراثن
.العدةحالاحملرماتوبنيبينهااجلمعحرمة

:يفخيتلفان
.ليهعبنتهاحتّرمفالاخللوةاما،(الربيبة)الزوجةبنتحترمييفسببايكوناحلقيقيالدخولأن-1
.ذلكفيهايتحققفالاخللوةأمااألول،لطليقهاكربىبينونةالبائناملرأةحتليليفسببيكوناحلقيقيالدخولأن-2
.ابخللوةيتحققوال،االحصانفيهيتحققاحلقيقيالدخولأن-3
بكرا  أهناعلىفتعاملوةاخللأمااملثل،مهرتقومييفوكذلككالمهاإذهنافيكونثيبا  الزوجةجيعلاحلقيقيالدخولأن-4

.األبكاركسائرتعاملاملثلمهروكذلكصماهتاإذهنايكونأنفيجوز



.نفقة الزوجة
:تعريف النفقة

:النفقة اصطالحا  
.اسم ملا يصرفه االنسان على زوجته وعياله وأقاربه ومماليكه من طعام وكسوة ومسكن وخدمة

:ثالثة هي-السبب يف وجوب النفقة-أسباب النفقة 
.  فالزوجية سبب يف وجوب النفقة على الزوج لزوجته: الزوجية-
.فالقرابة سبب يف وجوب النفقة لألوالد والوالدين واحملتاج من األقارب: القرابة–
.يف وجوب النفقة من السيد على عبده: امِللك–

:أحكام نفقة الزوجية
:نفقة الزوجة اصطالحا  

.ما حتتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وفرش وأدوات منزلية حسب ما يقتضيه العرف
:حكم نفقة الزوجة

.واجبة للزوجة على زوجها جزاء قصرها لنفسها عليه حبكم العقد الصحيح
:-مشروعية النفقة–دليل وجوهبا للزوجة 

قة ومن ابب أوىل ، دلت اآلية على وجوب سكىن ونفقة املطل( اآلية..أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم : )قوله تعاىل: من القرآن-أ
.إسكان الزوجات والنفقة عليهن

.فدل ذلك على وجوب النفقة( خذي ما يكفيك ويكفي ولدك ابملعروف)قوله عليه الصالة والسالم: من السنة-ب
.امجعوا على وجوب النفقة للزوجة على زوجها : من اإلمجاع-ج
.ألن الزوجة حبست نفسها ملنفعة زوجها فتكون نفقتها واجبة عليها : من املعقول-د



:شروط وجوب النفقة
.أن يكون عقد الزواج صحيحا  شرعا  -1
.أن تكون الزوجة صاحلة لتحقيق أغراض الزوجية وواجبتها-2
.حتقق االحتباس حبيث ال يفوت حق الزوج بدون مربر شرعي وبسبب ليس من جهته-3

.أما إن اختلت هذه الشروط فتسقط حينها النفقة وتعود حال اكتماهلا
.الطعام والشرب والسكن والكسوة والعالج: والنفقة تشمل

:نفقة زوجة القريب
.هي زوجة القريب الفقري الذي يستحق النفقة على قريبه

فيجبأحديدهناملوإذاه،ايسار بعدالزوجيسددهامثاالستدانةوهلاعليه،ينفقالذيقريبهعلىجتبوالزوجهاعلىنفقتهاالزوجةهذه
.القاضيأجربهيفعلملوإنإيسارهحنيزوجهاعلىابلقرضويعوديقرضهاأنوليهاعلى

:األبزوجةنفقة
هلاحباجةيكنملإنأمايها،علاالنفاقاالبنعلىوجبشؤونهعلىوالقيامخلدمتهللزوجةوحمتاجا  فقريا  كانفإن-األب–زوجهاعلىجتب

.عليهااالنفاقاالبنعلىجيبفالالقريبزوجةحكمفتأخذ

:نفقة زوجة الغائب 
.وجودا  هو الذي ال ميكن احضاره إىل جملس القضاء ملقاضاته أمامه وسؤاله عن الدعوى، سواء كان غائبال عن البلد أو م: الغائب
أنحكمهيفمنأوالبخيللزوجةجازولذاقضاءحلكمحاجةوبدوناستحقاقهاشروطحتققتمامىتالزوجعلىجتبالنفقةأناألصل

عاملا  لكونهغائبعنتصرفا  يعتربوالالغائبزوجةأوىلاببومنموجود،وهوإذنهبدونابملعروفوأوالدهايكفيهامازوجهامالمنأتخذ
.حقهايفاألدلةثبتتإذاالغائبزوجهامالمنابلنفقةهلااحلكمللقاضيفجازعليهالنفقةبوجوب



القسم الثاني

الفرقة بني الزوجني



الفرقة بني الزوجني
جهاتها

حبكم الشرع 

اإليالء

الظهار

اللعان

الردة

من القاضي

وببسبب العي

اربسبب االعس

ربسبب الضر 

بةبسبب الغي

من الزوجني

الطالق 
إبرادة الزوج

اخللع
إبرادة الزوجة



الطالق
االمجاعومن،(هتطليقطلقها)السنةومن،(إبحسانتسريحأومبعروففإمساكمراتنالطالق)القرآنمنمشروعيتهجاءت
بعضهمامعائهمابقفيصريالزوجنيبنيالعالقةتفسدأنيتصورحيثالعقلومنالطالق،جوازعلىاألمةأمجعتحيث
.الزواجاستمرارعلىاملرتتبةاملفاسدهذهيزيلالطالقفشرعكليهماأوأحدمهاعلىضررا  

:تعريفه
.التخلية: لغة  

.حل قيد النكاح الصحيح: اصطالحا  
.واملعىن االصطالحي يوافق املعىن اللغوي حيث إن فيه ختلية الزوجة من الزواج

.الطالق ال يكون معتربا  إال يف نكاح صحيح قائم: -االعتداد به-اعتباره 

؟( أسباب إابحته)ملاذا شلرع 
.والشرورشرع كعالج وحل أخري حينما يستعصي العيش يف ظل الزوجية فيكون الطالق منفذا للخالص من املفاسد

:مع ذلك رغب الشرع أبن تكون هناك خطوات سابقة للطالق منها
هما ، فالطالق ال يلجأ الصرب وحتمل الواقع واملعاشرة ابملعروف ، كما شرع الوعظ ابللني واهلجر، وارسال حكمني يصلحون بين

.زواج ملقاصدهله من الوهلة األوىل وإمنا هو تشريع يف حال انسداد مجيع الطرق السابقة أو نشؤ الضرر، أو عدم حتقيق ال

:حكم الطالق وأحواله
.الطالق حكمه مباح إذا كان هناك ما يستدعيه، ومكروه إن مل يكن هناك ما يستدعيه

.ها يعد ظلما هلاوجيب لو فات مقصود الزواج كأن كان الزوج ال ميكنه معاشرة زوجته أو ال يستطيع النفقة فحينئذ امساك
.وحيرم إذا كان بدعيا  كأن يطلقها وهي حائض أو نفاس أو يطلقها ثالاث  يف آن واحد



:شروط وقوعه 
( :الزوج)شروط املطلِّق 

(.البلوغ)أن يكون ابلغا  -1
(.العقل)أن يكون عاقال  -2

.واملدهوشوالنائمعليهواملغمىواجملنوناملعتوهطالقيصحفال
.إذا كان سلكره إبرادته وكان قاصدا عامدا السلكر فطالقه يقع: السكران
.طالقه يقع: السفيه 

(.القصد)أن يكون قاصدا  -3
النكاح:دجوهزهلنجدجدهنثالث)للحديثمازحا  هازال  كانلوحىتصحيحواقعفطالقه:(املزاحطالق)اهلازل

.(والرجعةالطالق
.يقعطالقهفإنويتذكريقولمافيهايعيلدرجةفالغضبان:الغضبانطالق

.(إغالقيفالقطال)حلديثيقعالفهذاتصرفاتهيفكاجملنونويصبحشيءفيهايدركالغضبلدرجةوصلمنأما
.يقعهطالقفيحنهاوعقلهالزوجإدراكعلىيؤثرالاملرضكانمامىت:حكمهيفومناملوتمرضاملريضطالق

(.االختيار)أن يكون خمتارا  -4
.اضطرارا  نكافطالقهطلقملااالكراهوجودولوالنفسه،عنالضررلدفعذلكألنيقعالفطالقه:املكرهطالقأما

.أن يكون زوجا  هلا بعقد صحيح-5
.فال يصح لإلنسان ان يطلق امرأة ليست زوجة  له، إذا مل يكن نئبا  عن الزوج



( :الزوجة اليت يقع عليها الطالق)شروط املطلَّقة 
أن. .صحيحبعقدللمطلقزوجة  تكون1
تعيني. .زوجةمنأكثرلهكانإذااملطّلقةالزوجة2
أن. .والنفاساحليضأثناءطالقهاجيوزفالوالنفاس،احليضمنطاهرةتكون3
أن. .وتطهرحتيضحىتاالنتظارلزمهقارهبافلوفيه،جيامعهاملطهريفتكون4

ماحلكم لوكان عنده زوجتان وقال زوجيت طالق؟
.إن نوى واحدة منهن معينة صح طالقه، وإن نوى غري معينة بطل

.  وجيوز أن يوقع طالق زوجتني يف آن واحد بصيغة واحدة، كأن يقول كلتا زوجتاي طالق، أو مجيع زوجايت طوالق

:الطالقصحةشروط
:(الطالقلفظ)الصيغة-1

.القا  طيعتربفالالنيةجمردأمالألخرس،إشارةأو،   كتابةأولفظا  كانسواءالطالقفيهيقصداملطلقمنيصدرماكل
:التنجيز-2

مباشرةيقعوهذاحلاضر،االوقتيفحتققأمرأيفهوطالق،أنتألمرأتهالرجليقولكأنوالتعليق،اإلضافةمنصيغتهخلتما:هواملنجز
.الطالقأنواعيفالحقا  فيهاالتفصيلوسيأيتتفصيلفيهفهذاأمرعلىعّلقهإنأماآاثره،عليهوترتتب

:االشهاد-3
.عدلنيرجلنيحبضورالطالقإيقاعيستحب

جتاوزهاللوكيلحيقملاحدةو بطلقةحددهأومعني،بزمنالوكالةاملوكلحددفلو،املوكلأبمرالوكيلفيهويعملفيجوز:ابلطالقالتوكيلأما
.لعزلهفذينالالوكيلطالقوحينهاأراد،مىتالوكيلعزل(الزوج)للموكلوحيقشاء،مىتالوكيلطالقفيمضييقيدهملوإن

.منهنفسهاتطليقيفلزوجتهالزوجإنبةللزوجفيجوزجائز،فيهوالتخيريابلطالقوالتفويض



شروط الصحة

ا  أو لفظ)الصيغة للطالق 
(ةكتابة وليست جمرد ني

(  فورتنفذ على ال)التنجيز

طالق التعليق إذا كان بنية ال
ف ينفذ، أما احلث والتخوي

فهو ميني ال طالق

(يستحب)اإلشهاد 

شروط الزوجة

صحة عقد الزوجية

اسطاهرة من احليض والنف
(-على الراجح-يقع مع اإلمث )

يهأال تكون بطهر جامعها ف
(-على الراجح-يقع مع اإلمث )

إن تعيني الزوجة املطلقة
كان له أكثر من زوجة

شروط الزوج

البلوغ

العقل

القصد

االختيار

صحة عقد الزوجية

شروط وقوع الطالق



:أنواع الطالق
:ابعتبار املوافقة للسنة وعدمها ينقسم إىل: أوال  

.بدعي–سين 
.هو الذي جاء على الطريقة اليت أمر هللا إبتباعها يف إيقاع الطالق: الطالق السين 

.خرى حىت تنتهي عدهتايطلق زوجته يف طهر مل جيامعها فيه، يف غري حيض وال نفاس، طلقة  واحدة وال يتبعها طلقة أ: أي 
.يقع : حكمه

.ما كان خمالفا  للطريقة اليت أمر اإلسالم إبتباعها يف إيقاع الطالق : الطالق البدعي
.أي يطلقها يف حيض أو نفاس ، أو يف طهر جامعها فيه، أو يطلقها ثالاث  يف آن واحد

.يقع مع استحقاق اإلمث لصاحبه ألنه خالف الشرع يف طريقة ايقاعه: حكمه
(.إمنا تلك واحدة فارجتعها: )يقع طلقة واحدة حلديثوهل يقع طالقه ثالاث ؟ 

:واإلضافة ينقسم إىلالتنجيزمن حيث : اثنيا  
.أنت طالق: أن يقول الرجل لزوجتهك: املنجز
.يقع مباشرة وترتتب عليه آاثره: آاثره-حكمه

.أنت طالق غدا  ، أنت طالق منذ بداية الشهر القادم: كأن يقول :  املضاف
.يقع يف الوقت الذي أضيف إليه ، أي عند جميء ذلك الزمن : آاثره-حكمه
.علن كذا علّي الطالق ألف: إذا دخلِت دار فالن فأنت طالق ، إذا كلمت فالن  فأنت طالق، أو مثل: كأن يقول: املعلق
.يقع الطالق من حني وقوع شرطه إن نواه طالقا  : آاثره-حكمه

وقع ذلك الشرط، ويرجع يف أما إن نواه ختويفا  أو حثا  على ترك الفعل أو تقوية العزم على الفعل فهو يقع ميني ويلزمه كفارة إن
.معرفة نيته إىل إفادته وداينته بينه وبني هللا سبحانه وتعاىل



:ابعتبار الرجعة وعدمها ينقسم إىل: اثلثا  
.الطالق البائن–الطالق الرجعي 
.الذي ميلك الزوج بعده إعادة املطلقة إىل الزوجية من غري حاجة إىل عقد جديد: الطالق الرجعي

.رضاهاأوجديددلعقحاجةدونالعدةيفدامتمالهوارجاعهازوجتهردميتلكالطالقوقوعبعدالزوجألنتسميتهوسبب
:  اآلاثر املرتتبة على وقوع الطالق الرجعي

.نقص عدد الطلقات -1
.الزوجةلرضااحلاجةبدونابلعدةاملراجعةإمكان-2
.طليقهاماتإذاوترثوسكننفقةمنللزوجاتماهلاالعدةأثناء-3
.املهرمؤخردفعوحينيجديدينومهربعقدإالحتلفالرجعةدونالعدةابنتهاءالزوجيةرابطةانتهاء-4
.هباالزوجحقوتعلقحكما  متزوجةلكوهناعدهتاحالرجلأيعلىالعقدهلاحيقال-5

:البائنالطالق
.  يلزم زواجها من رجل آخرال يستطيع الرجل بعدها أن يعيد املطلقة إال بعقد جديد مستويف شروطه وأركانه وال: البينونة الصغرى

.الفسخ-3رجعة،دونالعدةفيهانتهتالذيالرجعيالطالق-2الصحيحة،اخللوةأوالدخولقبلالطالق-1عندوتقع
الدخولفيهيتحققخرآبزوجزواجهاوبعدجديدومهربعقدإالاملطلقةيعيدأنالرجليستطيعالاليتهي:الكربىالبينونة

.منهعدهتاوتنتهييفارقهامثاحلقيقي
.الثالثةللمرةالطالقبعدتقع:الكربىالبينونةوقوعحالة

:الكربىالبينونةوقوععلىاملرتتبةاآلاثر
.العدةأثناءنفقتهاوالاسكناهعليهجيبوالمنزلهخارجتعتدأنوجيوزالعدة،يفمراجعتهالهفليسالزوجيةبهتنتهي-1
.احلقيقيالدخولققوحتآخرمنزواجهابعدإالجديدبعقدعليهاالعقدلهفليسمؤقتحترميطليقهاعلىاملطلقةحترم-2
.حيل هلا الصداق املؤجل-3
.مينع التوارث بينهما-4



اخللع
:تعريفه

.لهتبذلهمالعلىزوجتهالرجلمفارقة:هو
.الزوجنيابتفاقالطالقاخللع،،بعوضالطالق:ويسمى

:مشروعيته
.(بهافتدتفيماعليهماجناحفال)القرآنمن
يفاثبتعلىبأعتما:وقالتوالسالمالصالةعليهللنيبجاءتقيسابناثبتزوجةسهلبنتحبيبةأنالسنةمن

عليهأتردين)سالموالالصالةعليهفقال-لهلبغضيحبقهالوفاءعدمأي–اإلسالميفالكفرأخافولكندينوالخلق
.(تطليقهوطلقهااحلديقةخذ)لثابتفقالنعم،قالت(حديقته

.احلايلعصرنإىلعنهم،هللارضيوعثمانعمرعهديفاخللعحصلأنهكما
:منهاحلكمة

هذااملرأةاعطىوقتالبنفسفإنهأغراضهيؤديالحينماالزواجمنللتخلصكوسيلةالرجلبيدالطالقهللاجعلعندما
.تمرارهاواسأثنائهايفالرضىوعلىابتدائهايفاالختيارعلىقائمةالزوجيةاحلياةلتكونابخللعاحلق
الشريعةوروحمنه،تخلصلتبينهماجرائموقوعاىلذلكيؤديورمبامبتعتهااحلياةتعيشتعدملعليهامفروضا  كانفإذا

.اخللعشرعولذلكبهلهطاقةالمااالنسانتكليفعلىالبعدكلبعيدة
.ةالزوجيمنابخلالصورغبتهازوجمنالطالقوقوععدمحالةيفالزوجةعنالضرردفعمنفيهملاأيضا

:حكمه
.سبببالكانإذاويكرهله،لكراهتهاأومنهاأومنهلسببزوجهامناخللعطلبللزوجةجيوز



:اخللعأركان
.الصيغة-الِعوض–(املعّوض)احمللعلىالوالية–(الزوجة)املختلعة-(الزوج)املخالع:أركانمخسةللخلع

.عنهينوبمنأوالزوجهو:املخالع-1
.خلعهصحطالقهصحمنكل:ذلكيفوالضابط(ابلغ–عاقل)الطالقإليقاعاالهلية:فيهويشرتط

.الزوجةهي:املختلعة-2
.(رشيدةابلغةعاقلة)للتربعاالهلية:فيهاويشرتط

.بزوجتهالزوجاستمتاعوحلالبضعهو:(احمللعلىالوالية)املعّوض-3
.عنهأجنبيةمنوالنابئمطلقةمناخللعيصلحالوعليهابلزوجة،إاليكونالوهذاواالستمتاعحقمالكا  الزوجيكونأن:فيهويشرتط

.حاهلاعناملختلعةيسألملوالسالمالصالةعليهالنيبألنفيهجامعهاالذيالطهريفأواحليضحاليفاخللعوجيوز
.زوجتهليخالعالزوجأخذهالذيواملقابلالبدلوهو:العوض-4

.للخلعبدال  صحمهرا  صحماكلأن:وضابطهماال ،يكونأن:فيهويشرتط
.يصحفالحضانتهاتسقطاناشرتطإنأما
،االتفاقحبسبمساويأوأكثرأواملهرمنأقليكونأنفيمكنالزوجني،اتفاقحبسبيكونبلمعنيحدهناكوليسله؟حدهناكهل
.املهرقيمةلهفتدفعبينهمااالتفاقيتمملوإن

.ولوالقباالجياب:تشملفالصيغةالزوجة،منوقبولهالزوجقبلمناخللعإيقاععلىالدالاللفظوهي:الصيغة-5
علىعصمتك-كذالمقابطالقك:مثلمادي،مبقابلالفرقةيفيدلفظكلأوكذا،علىفسختككذا،مقابلفارقتكخالعتك،:يقولكأن

يقعوهذا،(املفاداةألفاظ)بكذامنكنفسيفديت،(املبارأةألفاظ)كذاعلىنكاحيمنبرأتأوكذاعلىنكاحكمنبرئتأوكذا،
.القرينةأوالنيةوجودمعفيهاخللع

:هيامجاال  اخللعشروطأنلنايتضحسبقمما
.األهليةكاملالزوجنيكاليكونأن-1
.رجعيةمعتدةأوصحيحزواجمنزوجتهتكونأبنعليهاالطالقإليقاعحمال  الزوجةتكونأن-2
.مبقابلالفرقةعلىدللفظكلأوومشتقاتهاخللعبلفظالصيغةتكونأن-3
.لهمفارقتهامقابلللزوجاملالالزوجةتدفعأن-4



:اخللععلىاملرتتبةاآلاثر
يقع. .رجعتهاميلكفالابئنا  1
ال. .الزوجةحلقوقظا  حفاحملكمةعنديسجلتنظيماولكنكالطالق،الزوجنيبنييصحوإمناشرعا  قاضيقضاءعلىاخللعيتوقف2
ال. ترتكأوآخرمنواجهاز بعدحىتعندهاأطفاهلاتبقيأوأطفاهلاحضانةعنتتنازلأنيشرتطكأنالفاسدةابلشروطاخللعيبطل3

.الشرطويبطلاخللعويصحاخللعيفأتثرالشروطفهيالشروطمنذلكوحنودراستها
جيب. .اخللعليقعبينهماعليهاملتفقالبدلدفعالزوجةعلى4
ال. .الديونأوالزوجيؤدهاملسابقةنفقةأوالصداقمؤخرمنالزوجةحقوقتسقط5
ال. .الرحمالسترباءهيإمناوالعدةاخللعحنيمنمنهابنتألهنا–طالقاملختلعةيلحق6
ال. انتهاءبعدالزواجماهليصحاخللع؟وقوعبعدزوجهامراجعةالزوجةأرادتلوماذالكن.عدهتايفاملختلعةزوجتهعلىللزوجرجعة7

.جديدبعقدالعدة



العدة
.التعريف

:اصطالحا  
.مدة جيب على املفارقة لزوجها بطالق أو فسخ أو وفاة أن تنتظرها تزول هبا آاثر الزوج

.واجبة: حكمها

( :أدلة وجوهبا)مشروعيته 
أجلهن أن يضعن ( )ة أشهرفعدهتن ثالث... والالئي يئسن من احمليض ( )واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء)من القرآن -1

(.والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا  يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا  )، (محلهن
(.اعتدي يف بيت ابن مكتوم( )أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيضات)من السنة -2
.أمجعت األمة على وجوب العدة-3

-أسباب وجوهبا-ملاذا شلرعت العدة؟-احلكمة من مشروعية العدة 
.شرعت للتأكد من براءة الرحم من وجود محل حىت مينع اختالط االنساب احتياطا حلق الزوج وحق الولد-
.شرعت لتعظيم قدر الزواج واظهار شرفه -
.زوجتهشرعت لتطويل مدة الرجعة للمطلقة الرجعية للمحافظة على بيت الزوجية  وإعطاء فرصة للزوج لرياجع-
.صيانة حق احلمل إن كانت املفارقة حامال  -

.أي إظهار أتثري فقد الزوج يف املنع من التزين ( اإلحداد)وتزيد عدة املتوىف عنها زوجها ب  



:أنواع العدة
.عدة وضع احلمل-3. عدة األشهر-2. -القروء–عدة  األقراء -1

:أما العدة ابألقراء، فتجب يف حالة 
( .الثة قروءواملطلقات يرتبصن أبنفسهن ث) املرأة اليت حتيض فيجب عليها أن تعتد ابألقراء، فاملرأة تعتد ثالثة قروء 

.هي إذا طهرت من احليضة الثالثةوحساهبا إبن تعتد ابحليض حىت لو تباعدت حيضاهتا وطال طهرها، وتبدأ من احليضة التالية للفرقة، وتنت
.احليضات: -القرء -ما معىن 

:أما العدة ابألشهر فتجب يف حالني
(.ة أشهر والالئي مل حيضنفعدهتن ثالث)ملن يئست من احليض أو الصغرية أو املرأة اليت ال حتيض أو املستحاضة، فعدهتن ثالثة أشهر -1
 عل ى زوج أربع ة أش  هر إال)وح ديث ( يرتبص  ن أبنفس هن أربع ة أش هر وعش را  )، -أربع ة أش هر وعش رة أايم -: للمت وىف عنه ا زوجه ا وم دهتا-2

.، إال إن كانت حامال  فحينها عدهتا وضع محلها (وعشرا  
دي د اعت رب يوما  للشهر الواحد ، وإمنا تعتد ابألهل ة فم ىت م ا ظه ر ه الل الش هر اجل30ابألشهر القمرية وليس الشمسية ، مبعىن أهنا ال حتسب 

.أي أن االعتبار ابلشهر هو ظهور هالله ( يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس)شهر لقوله تعاىل 

:أما عدة احلمل، فتجب يف حال
.إذا كانت املفارقة حامال ، وتنتهي العدة للمطلقة احلامل بوضع احلمل أاي  كان نوع الفرقة



:ابتداء العدة وانقضائها
:الصحيحةاخللوةأوالدخولبعدجتبفهيوفسخطالقمنالعدةجتب
.الفرقةحنيمنفسخأولطالقالعدةوتبدأ
.حتيضالملنأشهرثالثةأوحتيض،ملنحيضاتثالث:املطلقةعدةومدة
.للرحماالسترباءهواملقصودألنواحدةحيضة:فاسدوبعقدبشبهةواملوطوءةواخللعالفسخعدةومدة
.الفرقةنوعكانأاي  محلهاوضعها:احلاملعدةومدة

:وفاةمنكانتإذاقبلهأوبدخولالصحيحالعقديفالعدةجتب
.الدفنحنيمنوليسالوفاةحنيمنتعتدلوفاةاملعتدةوتبدأ
.محلهاتضعأنإىلاحلاملأماأايم،وعشرةأشهرأربعة:زوجهاعنهااملتوىفعدةومدة

( :انتقاهلا من نوع إىل آخر)حتول العدة 
.إذا كانت املرأة املطلقة ال حتيض وبدأت عدهتا ابألشهر مث حاضت يف أثناء العدة فإهنا تستأنف العدة ابحليض-1
.هرإذا كانت من ذوات احليض ولكن استمر نزول الدم عليها بدون انقطاع وال تعرف وقت حيضتها حينها تعتد ابألش-2
.إذا كانت من ذوات احليض وتوقف عنها ومل تعد تراه فإهنا تصري من ذوات األشهر فتستأنف ثالثة أشهر-3
.هاإذا طلقت املرأة طالق رجعي ويف العدة توىف زوجها حينها تتحول العدة من عدة مطلقة إىل عدة املتوىف عنها زوج-4
.لو ظهر أثناء العدة أهنا حامل حينها تتحول عدهتا من القروء أو األشهر إىل عدة احلمل فتعتد إىل أن تضع محلها-5



:واجبات املعتدة وحقوقها
:واجباهتا: أوال  

تزوجتفإن،(أجلهالكتابيبلغحىتالنكاحعقدةتعزمواوال)،العدةنوعكانأاي  عدهتامدةيفالزواجللمعتدةجيوزال-1
.زوجهاعنهاواملتوىفللبائنتعريضا  وجتوزالعدة،نوعكانأاي  تصرحيا  فتحرمخطبتهاأماابطال ،الزواجصارالعدةوقت

لقضاءاخلروجأمااملبيتفيهويقصد،(خيرجنوالبيوهتنمنخترجوهنال):لقوله،(الزوجيةمنزل)منزهلايفالعدةمدةبقاؤها-2
.(خريا  تفعليأومنهصدقيتتلعلكخنلكفجدياخرجي):طلّلقتملاجابرخلالةوالسالمالصالةعليهالنيبلقولفجائزاحلوائج
:الواجبهذافيهويدخل

.املتوىفلزوجهاوفاء  املنزليفعدهتايفبقاؤهاالوفاةمناملعتدةألنوفاةمناملعتدة-
.زوجهافرياجعهاالزوجيةبنياملودةيعيدقدزوجهابيتيفبقاؤهاألنالرجعيةاملعتدة-
.والسكنالنفقةهلاوجتبتضعأنإىلزوجهابيتيففتبقىحاملكانتإذاالبائناملعتدة-

ترتبلعدممنزهلايفةالعدمدةيفتبقىأالفلها-كربىأوصغرىبينونةسواء  –حاملتكنملإنالبائن:الوجبهذامنوخيرج
.فيهبقائهاوجوبعلىدليلوجودوعدموجودهاعلىالفائدة

ثياهباأونفسهايفنةوالزياملطيبوالدهنكالطيبالزينةترك:واإلحداداملعتدات،بقيةدونزوجها،عنهاللمتوىفاإلحداد-3
.وعشرا  رأشهأربعةالزوجعلىإالأايم،ثالثةفوقميتعلىاإلحدادجيوزوالزوجها،علىاحلزنإلظهاروذلكوالكحل،

:حقوقها:نيا  اث
.ابيتهمنإخراجهاجيوزوالكزوجةوتعاملوالسكىنالنفقةهلافتجب،رجعيطالقمنللمعتدةالنفقة-1
محلأوالتنكوإن)والسكىنالنفقةهلاوجبتحاملكانتإنوفاةأوابئنطالقمنفاملعتدة،احلاملللمعتدةالنفقة-2

.(محلهنيضعنحىتعليهنفانفقوا
.الزوجيةرابطةالنتهاءهلاحقفالعداهنمنوأما



الرجعة
:التعريف اصطالحا  

.عقداستئنافغريمنالزواجإىلابئنغريطالقا  املطلقةالزوجة-ارجتاع–إعادة-
:مشروعيتها

.(مبعروففأمسكوهن)(بردهنأحقوبعولتهن)القرآنمن-
.(فلرياجعهامره)السنةمن-
.الرجعيةللمطلقةالرجعةمشروعيةعلىاملسلمونأمجعفقداإلمجاعمن-

.-شرعت؟ملاذا-مشروعيتهامناحلكمة
الرحمالسترباءكذلكة،الزوجيبيتعلىواحملافظةهلاالعودةعليهفيسهللهرجعتهايفاخلريرأىإنللزوجفرصةإلعطاء

.األنساباختالطومنع
:للمراجعةالتكليفياحلكم
الزوجنيندمحاليفمستحبةوتكون،(بردهنأحقوبعولتهن)عدهتايفمادامتاسقاطهألحدليسللزوجحقوهيمباحة

الزوجصدقحاليفحمرمةوتكوناألبناء،وجودمعالسيماشؤوهنمااصالحعلىوعزمهمارجوعهماتقتضيواملصلحة
.زوجتهجتاهبواجباتهقيامهعدمالزوجظنحاليفمكروهةوتكون،(لتعتدواضرارا  متسكوهنوال)ابلزوجةاالضرار

:-املراجعةكيفية–الرجعةبهحتصلما
القولأو،ايلكرددتأوزوجيتراجعتأوراجعتكيقولكأنالصريحالقولكانسواءابالتفاقوهذاابلقولالرجعةتكون

.-الوطء–ابلفعلكذلكوحتصلعندي،أنتيقولكأنالنيةمعالكناية



:شروط الرجعة
أن. .الثالثدونالطالقيكون1
أن. .صحيحةخلوةبعدأوالدخولبعدالطالقيقع2
أن. .العدةوقتخاللالرجعةتكون3
أن. .خلعا  ليسأيعوض،بغريالطالقيكون4
أال. .يكون الطالق قد وقع من القاضي، أو أبمره أو حبكم قضائي5

بينونةمنرجعةأوة،العدفرتةيفألهناجديدعقدوالصداقفيهاجيبوال،الفعلأوابلقولرجعيطالقمنالرجعةوتكون
.العدةانتهاءبعدوأركانهشروطهمستويفجديدبعقدوتكونصغرى،

االشهادويستحب،للزوجالرجعةقراروجلعزهللافجعل(مبعروففامسكوهن):تعاىللقولهالرجوعيفرضاهايشرتطوال
.الرجعةعلىيلشهدحىتعنهمتتنعأنهلاوجيوزمبراجعتها،إعالمهاويستحبالرجعة،على



حقوق األوالد
.النفقة–احلضانة –الرضاعة –النسب : حقوق األوالد 

:حق النسب -1
.احلقيقيأبيهغريإىلاالبناءنسبةاالسالموحرم،(وصهرا  نسبا  فجعلناه)قالحيثابلنسبالناسعلىوجلعزهللاامنت

.ئهمآابغريإىلانفسهمونسبآلابئهمنسبهمانكاراالبناءعلىوحرمهلم،ابنائهمنسبةانكاراآلابءعلىاإلسالموحرم
بنزيديدعىوكانحارثةبنيدز النيبتنىبفقداالسالمبدايةيفوأيضاموجودالتبيناالسالمقبلكانوقدوأبطله،التبيننظاماالسالموحرم

.التبينعنوالنهيالتحرمينزلحىتحممد،
.حق الرضاع-2

.محلعناثبلبنااحلولنيدونمنشرب:تعريفه
.(أوالدهنيرضعنوالوالدات)املولودأم:هيابلرضاعالنساءأوىلأنواألصل
تطلبهماإحضارالزوجفعلىالرضاعبسببنفقةزايدةاحتاجتولوعليهاينفقالزوجألنللرضاعمقابلأتخذوالللطفلوحقوالرضاع
يضرالكانإنذلكقبلفطامههلافيجوزالرضاعةمنحولنيإمتامعلىاألموالجترب،(ابملعروفوكسوهتنرزقهنلهاملولودوعلى)الرضاعة
.الطفلمبصلحة

رزقهنلهاملولودوعلى)قولهلاحلالةهذهيفالرضاعأثناءنفقةطلبهلاوحيقالرضاععلىجتربوالارضاعهعليهاجيبفالمطلقةكانتإنأما
.أخرىمرضعةاألبلهجيلبوحينئذالرضاععلىمتتنعأنوهلااملثل،أجرةفتعطى(ابملعروفوكسوهتن

.(بولدهاوالدةتضارال)لقولهارضاعه،تريدمادامتألمهارجاعهوجيبرضاهاعدممعاالممنالولدينتزعوال
بديليوجدالأومنهاالإاللنبالطفليقبلالكأنللطفلالضرروجودعندوجواب  خارجهاأوالزوجيةيفكانتسواءالرضاعةاألمعلىوجيب

.يهلكالحىتإرضاعهعليهافيجبعنها



.حق احلضانة-3
:تعريفها

.يصلحهمباوتربيتهأبمورهيستقلالمنحفظ:اصطالحا  
.لينمووتربيتهوثيابهونظافتهوشرابهوطعامهويقظتهنومهوتعهديؤذيهعمااحملضونامساكوتقتضي
.واحدحاضنوجودعندوعيينحاضن،منأكثروجودعندكفائيواجبوهيبرتكها،يهلكاحملضونألنللطفلشرعا  واجبة:حكمها
:للصغاراحلضانةأولوية

:-احلضانةأصحاب-احلضانةتسلسل
.(تنكحيمالبهأحقأنت)احلضانةموانعمنمانعهبايكنأو-للطفلقريبغري–تتزوجملماولدها،حبضانةأحقاألمأنيفخالفال

.أمهمثاألب،مث،(ألمدةاجلمثاالمأم)فالقرىبالقرىبأمهاهتا:بعدهاابحلضانةفاألوىلللحضانةأهال  تكنملأوتزوجتأواألمماتتإذاأما
يضرالذلكمادامأقاربهنمعليهاتفقوامنفيحضنهالطفلحضانةيفبينهمالرتاضيحاليفأمااحلاضناتبنيالنزاعحالةيفكلهوهذا

.الصغريويتقبله،الطفلمبصلحةالعملعلىوحيرصللحضانةصاحلا  احلاضنهذايكونأبنالطفل

حق النفقة لألبناء واألقارب-4
:واألقارباالوالدنفقة

.والسكىنوالكسوةالطعاممنيعولهمنكفاية:اصطالحا  النفقة
:للولدنفقاتمخساألبوعلى

.لذلكالطفلاحتاجإناخلادمنفقة–املسكننفقة–املعيشةنفقة–احلضانةنفقة–الرضاعنفقة
:للنفقةالضابطةالقواعد

.للنفقةحاجتهمحاليفإالوالفروعلألصولالنفقةجتبوال،زوجهاعلىللزوجةجتب
.احملتاجنيالعصبةلألقاربكذلكاحملتاج،أخيهعلىينفقكاألخرجاال  أونساء  سواءاحملارملألقاربإالاحلاجةحاليفالنفقةجتبال
ربال .زوجهاعلىفنفقتهاموسرةالزوجةكانتولوالصغار،وأوالدهزوجتهغريأحدنفقةعلىالفقريأواملعسرجيل

.وابناءووالدينلزوجةإالمفقوداأوغائباكاناذااحدماليفابلنفقةيلقضىلال



بني الزوجني القضائيالتفريق 

احلبسأوالغيبةأوابلعلةرضاحالففيالزوج،أوالزوجةمنطلبدونيتدخلالالقضاءأن:وهوأمرإىلالتنبيههناجيدر
.الراجحعلىخفسالفرقةونوعالزوجني،أحدمنالطلبرفعمنالبدبلنفسهتلقاءمنالقضاءيتدخلفالاإلعسارأو

:املرضيةوالعللللعيوبالتفريق:أوال  
يثبت؟وملنللعيب؟التفريقطلبالزوجةأوللزوججيوزهل

وملأحدمهايفتوجداليتعيوبللالزوجنيبنيالتفريقأجازتفالشريعةالزوجني،لكاللعيبالتفريقطلبيثبتأنهالصحيح
.كمالهأواالستمتاعمناملنععلةفيهوجدتعيبلكلوإمنامعينةعيوبعلىالتفريقيقتصر

:-العقدبعدالناشئةللعيوبالفسخطلبحيقهل–العقدبعدوالعيوبللعلالتفريقطلبعلة
أماللفسخ،خيارناكهيكنملاآلخرالطرففيهاورضيقبلمنكانتفإذاقبل،منتكونوقدالعقدبعدحتدثقدالعيوب

.لهةابلنسبالزواجغرضيتحققوملمتضررلكونهاآلخرللطرفالفسخطلبفيجوزالعقدبعدنشأتإن
:والشقاقللضررالتفريق:اثنيا  

أوهللاحرمماعلفعلىاجبارهاأومربردونواهلجراملربحكالضربالزوجةعلىشرعيأوفعليأوقويلضررهناككانإذا
بنيالنزاعتدادواشاخلالفاتكثرةأوذلك،وحنوزوجاتهبنيعدلهوعدمحقوقهايفالتقصريأوواجبفعلعنهنيها

؟تفريقدونرهوتعزيظلمهتركعلىواجبارهمنهماالظاملبتأديبيكتفىأوبينهماالتفريقجيوزفهلالزوجني،
.الضرريزولحىتوصلحواجبارتعزيرمنذلكدونمباالشقاقحلإلمكانيةالتفريقجيوزالقيل

جيزملاإلصالحمنمتكنانفإبينهماحكمنيتعينييتمالصلحيتمملإذامثبينهماالصلححماولةبعدالتفريقجيوزوقيل
.الراجحهووهذاالضررإلزالةجازالتفريقاحلكمانورأىيتمكناملوإنالتفريق،



:-اإلنفاقلعدم-لإلعسارالتفريق:اثلثا  
وولدهايكفيهاماذأخالزوجةتستطعوملالنفقةعناالمتناعأوالزوجإعسارحاليفالتفريقطلبجوازإىلاجلمهورذهب

حيثذلكيفاحلنفيةوخالفالتفريق،طلبفيجوز(لتعتدواضرارا  متسكوهنوال)للزوجةإضرارذلكيفإلنمنهابملعروف
قولوالراجحا ،جرب مالهمنفيؤخذاملوسرأماإيسارهحالالزوجيسددمثاالستدانةللزوجةوميكنظاملايعدالاملعسرإن

.حقهايفوالتقصريهاعليالضررمنفيهملاوانذارهإبالغهبعدابلنفقةالزوجيلتزمملإذاالتفريقطلبجوازمناجلمهور

:واحلبسللغيبةالتفريق:رابعا  
:الزوجحلبسالتفريق

.بينهمايلفرقفالررضعليهايكنوملطلبتأوتطلبملإنأماالزوجة،منوبطلبالزوجةعلىالضرروقوعثبتإذايلفرق
:الزوجفقدبسببالتفريق

.فقدهعلىاملرتتبلضرروذلكمنهتنفقماال  الزوجهلاتركوإنحىتالفسخطلبهلاجيوزاملفقودزوجة
:وهجرهالزوجغيبةبسببالتفريق

.بتهغييفدعواهاصحةإثباتوعليهاالزوجة،علىالضررلوقوعالزوجغيبةبسببالتفريقطلبجيوز



بني الزوجني الشرعيالتفريق 
اإليالء
.بادةحلف زوج يصح طالقه ليمتنعن من وطء زوجته مطلقا  أو فوق أربعة أشهر أو تعليق وطئها بطالق وع: تعريفه هو

.حمرم وفيه ظلم للزوجة وإضرارا  هبا وحرمان  هلا من حقها: حكمه، (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )
:  أركانه

.-(الوطء)مسلم عاقل ابلغ يتصور منه الوقاع –ويشرتط فيه أن يكون زوج يصح طالقه : احلالف-1
.وهو هللا سبحانه وتعاىل أو صفة من صفاته، أما من ترك وطء زوجته من غري ميني ال يكون موليا  : احمللوف به-2
.وهو عدم قرابن الزوجة: احمللوف عليه-3
.-مطلقة رجعية–فال يصح االيالء إال على زوجة حقيقة أو حكما  : الزوجة-4
 أملسك أبدا ، وحنو ذلك، كقوله وهللا ال أقربك وهللا ال: وهللا ال أطأك ستة أشهر، وهللا ال أجامعك سنة، أو كناية: صرحية، كقوله: الصيغة-5

.فالصريح يقع به اإليالء وال حيتاج لنية، أما الكناية حيتاج لنية
عينهاليتااملدةذلكلزمهزوجتهقرابنعدمعلىالزوجحلففإذاوأقلأشهرأربعةحلفإذاموليا  الزوجيكونال:اإليالءمدة-6

.أشهرأربعةمنأكثر:اإليالءمدةفإذنحمرما ،إيالء  تعدأشهرأربعةمنأكثرأماأشهر،أربعةمنأقلمادامت
:اآلاثر املرتبة على اإليالء

.إذا مت اإليالء فعلى الزوج أن يكفر عن ميينه ويفيء إىل زوجته بقرابهنا يف أثناء املدة
.إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو عتق رقبة، فإن مل ميكنه فيصوم ثالثة أايم: وكفارة اليمني هي

.هأما إن علق ميينه بعباده كقوله علي احلج إن ملستك وحنو ذلك فعليه أن يؤدي ما علق ميينه به مث يفيء لزوجت
.إذا كفر عن ميينه وأراد الفيء ولكن هناك مانع من الوطء فإنه يفيء قوال  

إذا استمر على االيالء وعدم القرابن ومل يلكفر ومل يفيء حىت انتهت أربعة أشهر؟  
رب بعد انتهاء اربعة اشهر على الطالق أو الفيء .  لقها منه القاضي، فإن امتنع ط( الكفارة مع العودة لقرابن الزوجة)الراجح أن الزوج جيل

.ونوع هذا الطالق يعترب رجعي إن مل يكن الطلقة الثالثة



:الظهار
.مصاهرةأورضاعأوبنسبمؤبدا  حترميا  عليهحمرمةابمرأةبعضهاأوزوجتهالرجلتشبيه:هوتعريفه

مبجرداجلاهليةيفعندهممؤبدةحرمةاملرأةحترموكانتاجلاهليةيفالزوجةإيذاءصورمنوصورةاإلسالمقبلموجوداالتصرفهذاكان
النيبإىلزوجهاظاهرهاليتاثعلبةبنتخولةجاءتإىل،االسالمبدايةيففيهواستمروا،مطلقةهيوالمتزوجةهيالمعلقةوتبقىالظهار

عليهالرسولفقالجاعوايلإضممتهموإنضاعواإليهتركتهمإنصغارا  صبيةيلإن:فقالتزوجهاصنعمالهتشتكيوسلمعليههللاصلى
فصار،وحرمتهةاجملادلسورةيفالظهارآيةجاءتمثووجدي،فاقيتهللاإىلأشكو:قالتعليه،حرمتقدإالأراكما:والسالمالصالة
.أثرهوأبطلوأبطلهاإلسالميفحمرما  الظهار
.طالقا  يعتربوالحرام:حكمه
:الظهارشروط
.-ابلغعاقل–ظهارهصحطالقهصحمنطل:الزوجشروط
.رجعيةمعتدةأوصحيحزواجمنزوجتهتكونأن:الزوجةشروط
حتتملألهناأميأنتليقو كأننيةإىلفتحتاجالكنايةوأما،أميكظهرعليأنت:كقولهنيةإىليتحاجالالصريحالظهار:الصيغةشروط
.غريهوحتتملالظهار
:الظهاركفارة

.زوجتهلقرابنيعودمث،ظهارهعنيكفرأنقبلزوجتهيقربالأنالزوجيلزم-
.والتوبةالكفارةعليهوجتبإمثنيبنيمجعحينهاتكفريدونقرهباإن-

شهرينفصيامجيدملفمن)(يتماساأنقبلمنمؤمنةرقبةفتحريرقالواملايعودونمثنسائهممنيظاهرونوالذين):الظهاركفارةماهي
.(مسكينا  ستنيفإطعامجيدملفمنيتماساأنقبلمنمتتابعني

.مسكينا  ستنيإطعام-3،متتابعنيشهرينصيام-2،مؤمنةرقبةحترير-1:هيالكفارةإذن
وصيامالعيدينالتتابعيقطعال)متتابعنيشهرينيصومجيدملفإنمؤمنةرقبةعنفيبحث،التخيريعلىوليستالرتتيبعلىالكفارةوهذه

.مسكينا  ستنيفيطعميستطعملفإن،(التشريقوأايمواجب
.هللاأحلماحترمييفهللاحقعلىواالعتداءللمرأةالرجلظلمومنعالزوجيةابلعالقةالعبثمنع:منهااحلكمة

والقاضيالضرر،بببستفريقدعوىعليهترفعأنلزوجتهكانعنها،بعدهمنزوجتهوتضررتالكفارة،عناملظاهرالرجلامتنعفإذا
.عنهاللضرررفعاطلبها،علىبناءإليهاوالعودةالتكفريأىبإذازوجهامنيطلقها



:اللعان
.ابلغضبالزوجةوشهادةابللعنالزوجشهادةمقرونةابألميانمؤكداتشهاداتأربع:هوتعريفه

:فيهاألصل–مشروعيته
.(اخل....أزواجهميرمونوالذين)الكرميالقرآن
قتلوإن،لدمتوهجتكلمفإن،رجالامرأتهمعرأىأحدنإن،هللارسولاي:فقالالنيبإىلرجلجاءحيثالنبويةالسنة

.اللعانآيةفأنزلت:قال.احكماللهم:فقال.غيظعلىسكتسكتوإن،قتلتموه
:اللعانسبب

أبدا  شهادةمنهتقبلوالجلدةمثانونالقذفحدحيدعفيفةامرأةوكانتمعهبشهودأيتوملابلزنزوجتهغريرجلاهتمإذا
شهداءأبربعةأيتواملمثاحملصناتيرمونوالذين)املسلمنيبنيالقذفانتشارمنومنعالغريهوزجرا  لهجزاءفاسقويعترب

.(الفاسقونهموأولئكأبدا  شهادةهلمتقبلواوالجلدةمثاننيفاجلدوهم
ملاذا؟اللعان،منهبيطلوإمناالقذفحدحيدالحبيثاحلكمخيتلففهنالزوجتهالرجلمنموجهةالتهمةهذهكانتلوأما

كانوإننه،ماقتصانتقموانوغيظكمدعلىسكتسكتفإنشهودلهيكنومليكرهمازوجتهمنيرىقدالزوجألن
.التاميقينهالحيفالزوجلهيلجأحال  اللعانالشارعفجعلابلقذف،حدتكلموإنولدهليسوهولهنسبولدهناك
:اللعانشرط

أن. .رجعيطالقعدةأوقائمةوالزوجيةصحيحا  النكاحيكون1

أن. .األهليةكامالاملتالعنانيكون2

أن. .الزوجمعشهوديوجدال3

أن. .احلدعليهاووجباللعانسقطأقرتفإنبه،اهتمهاالذيللزنمنكرةالزوجةتكون4

أن. .لهالولدنسببنفيأوابلزنصريحالقذفيكون5

أن. .القاضيأواحلاكمحبضوراللعانيتم6

أن. .عليهاحلدأقيمنكلفإنعنها،ينكلوالكاملةشهادتهمنهماكال  يتم7



:وكيفيتهصورته
حدإقامةهيلبتطأو،شهودلديهوليسعليهاالزىنحدإقامةهوفطلب،لهالولدنسبنفىأوابلزىنزوجتهقذفمن

.املالعنةحتقفحينهاعليهالقذف
:اللعانصفة

يكررهامثمرة،كليفهاإليويشريمراتأربعويكررهاالزىنمنبهرميتهافيماالصادقنيمنأينابهللأشهد”:الزوجيقولأن
.”(الزىنمنبهرميتهافيماالكاذبنيمنكنتإنعليهللالعنة)ويزيدخامسةمرة

غضب)تزيداخلامسةيفمثمرة،كليفإليهوتشريالزىنمنبهرماينفيماالكاذبنيمنأنهابهللأشهد”:مراتأربعهيتردمث
.”(الزىنمنبهرماينفيماالصادقنيمنكانإنعليهللا

اخلامسةقبلفاهعلىيدهيضعشخصا  القاضييقيموأناللعان،أداءأثناءواقفا  منهماحيلفمنكليكونأنويستحب
أحدمهاأنيعلمتعاىلهللاأبناللعانقبليذكرهموأنالزوجة،وكذلك(املوجبةإهنااملوجبةإهنااملوجبةإهنا):ويقولويذكره
.اآلخرةمنأهونالديناعذابوأناتئب،منفهلكاذب

كنملحاليفالزوجنةبيهوواللعان(ظهركيفحدأوالبينة)أميةبنهلالللقولهالقذفحدحيديكملوملالزوجتراجعفإن
.شهودهناك

ملنإنهابهللشهاداتأربعتشهدأنالعذابعنهاويدرأ)لقولهالزنحدحدتاللعانتكملوملالزوجةتراجعتوإن
.احلدعليهاوجبتكململإذاأهنايفيدوهذاالزنحدعنهاذلكدرأاللعانأمتتإذاأي(الكاذبني

.التاليةآاثرهعليهفترتتباللعانكالمهاأمتاإذاأما
:-اللعانآاثر–اللعانعلىاملرتتبةاألحكام

.الزوجةعنالزىنحدوسقوطالزوجعنالقذفحدسقوط-
الزوجعنالولدنسبنفي-
.فيهرجعةالابئنا  فراقا  الزوجنيبنيالتفرقة-



مرجع حمتوى هذا العرض 

الواضح يف شرح أحكام األسرة/ كتاب
(الطالق–الزواج )
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تم  بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
شكرًا للمتابعة

:أعدته
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