
نظام األسرة



القسم األول

االرتباط بني الزوجني



مقدمة عن الزواج

.ابآلخرالشيئنيأحدوارتباطاقرتان:أي،واالرتباطاقرتان:لغةً الزواجتعريف
.املشروعالوجهعلىابآلخرالزوجنيمنكلاستمتاعحليفيدالشارعوضعهعقد:اصطالحاً الزاوج*

احلياةمدىماوتعاوهناإلنساينالطبعيتقاضاهماحيققمباواملرأةالرجلبنيالعشرةحليفيدعقد:آخرتعريف
.واجباتمنعليهوماحقوقمنمالكليهماوحيدد

:ابلزواجالشارععنايةمظاهرمن*
.وثيقعقدأيغليظاً ميثاقاً مساهوإمناالعقودكباقيليسعقداً الزوججعلأن
.والعقدواملهراخلطبةمثلالتفصيليةأحكامهاهلامقدماتللزواججعلالشارعأن
.العقودكباقيوليس،العقدعندشاهدينوجودالزواجلصحةاشرتطالشارعأن
.(النساءمنلكمماطابفانكحوا)(األايمىوأنكحوا)مثل،القرآنيفالزواجعلىحثالشارعأن
.(اخل..الشبابايمعشر)(سنيتالنكاح)مثل،السنةيفالزواجعلىحثالشارعأن
:الزواجمشروعيةمناحلكمة•
:االستقرار-
.أمرهويرعىاآلخراكالمهيعنيحيثالزواجبوجودذلكويتحققاملنزليةشؤونهابستقرارإالحالهاليستقيماإلنسانإن
:ابملسؤوليةاملرءيشعر-

.فاألبناءبشريكهبدءً الزواجعقدبعديبنيهااليتابألسرةيهتمأنهحيث
:الفطريةالغريزةإرضاءحتقيق-

.واُنساً عونً لوالديهانثىأوكانذكراالولدهذايكونحيثالولدعلىواحلصول



:الزواجحكم•

:فرض=واجب
.الزواجعليهجيباحلالةهذهيفاملادية،الزواجمطالبعلىقادراً وكان(الزن)احلراميفسيقعيتزوجمللوأنهتّيقنإذا

:حرام
.تزوجإنزوجتهعلىالظلموقوعوتقنيالزواج،نفقاتعلىقادراً املكلفيكنملإذا

:مكروه
.تزوجهاإذااملعاشرةيفالزوجةسيظلمأنهظنهعلىغلبإذا

:مندوب
عليههللاصلىالنيبوللقالزواج،لهيستحباحلالةهذهففي،يتزوجملإنالزنيفالوقوعخيشىوالمقتدراً كانإن

.(فليتزوجالباءةمنكماستطاعمنالشبابايمعشر)ولقوله(سنيتالزواج)وسلم

:الزواجمستحباتبعض•

.العقدقبلخيُطبأن–فاسقغريرشدعاقلالعقديتوىلأن–الزواجعقدعناإلعالن



اخلطبة

:تعريفها
.الشرعيةاملوانعمنخاليةمعينةإبمرأةالتزوجيفرغبتهالرجلإظهارهي

:أنواعها
.التصريح-1

.اخلطبةغريالطلبالحيتملحبيثصراحةذلكيفالرغبةوإظهارابملرأةالزواجطلبهو
.فالنةمنالزواجأريد:يقولكأن

.التعريض-2
.غريهوحيتملاخلطبةحيتملبكالمابملرأةالزواجطلبهو

.الزواجعلىعزمت:يقولكأن

:اخلطبةإجابةحاالت
.اخلطبةقبوليتم-1

.اخلاطبنيبنيللبغضاءوإنشاءعليهإفساداً ذلكيفألنخطبتهعلىاخلطبةلغريهجيوزالعليهوبناءً اخلطبةتتم:حكمها
.انعاقدهابعدالطرفنيأحدمنفسخهاأو،اخلطبةرفض-2

.ليهعاإلفسادأواألولاخلاطبحقعلىاالعتداءلعدم،خطبتهااألولاخلاطبلغريجيوز:آاثرها-حكمها
.عنهاالسكوت-3

السكوتألن،افقةاملًوأوابلرفضاألولللخاطبالتصريحيتمحىتينتظرالثايناخلاطبانالراجح:آاثرها-حكمها
.حالهمنوالتثبتعنهالتحريألجليكونأنحيتمل



كيفًخيتارًالزوجًزوجتهً؟ًأوًماذاًُيستحبًيفًالزوجةًمنًالصفات؟
:يستحسنًأنًتكونًالزوجةًتتصفًابلصفاتًالتالية

(فاظفرًبذاتًالدينًتربتًيداك)أنًتكونًذاتًدينًوخلقًلقولهًعليهًالصالةًوالسالمً-
(ً.اغرتبواًالًتضووا)ًأنًتكونًمنًغريًعشريتهً،ًلقولهًعليهًالصالةًوالسالمً-
لقولهً- ولودا ،ًألنًاألبكارًأحرىًلدوامًالعشرة،ًوولوداً  .(تزوجواًالولودًفإينًمكاثرًبكمً)أنًتكونًبكراً 
(ً.رقًدساسًختريواًلنطفكمًفإنًالع:ً)أنًتكونًمنًأسرةًذاتًنشأةًوخلقًكرميًفإنًالرسولًصلىًهللاًعليهًوسلمًقال-

:حكمًالنظرةًللمرأةًاملخطوبة
حاجةًلذلكًألنًكلًمنهمًاألصلًيفًنظرًالرجلًللمرأةًاألجنبيةًعنهًمعًالتعمدًهوًالتحرميً،ًلكنًيفًحالًاخلطبةًجيوزًالنظرًلل

كونًأدعىًإنًرأىًاآلخرًإماًأنًيطمئنًفيكونًأحرىًللقبولً،ًولكيًيستطيعًكلًواحدًمنهماًأنًيعرفًصفاتًاآلخرًفي
.للوفاقًودوامًالعشرةًبينهماً،ًوإماًأنًجيداًمامينعهماًفيعدالنًعنًاخلطبةًوميتنعانًعنًالزواجً

:وقتًالرؤية
.عندًإرادةًاخلطبةًوالعزمًعلىًذلكً

:شروطًاخلطبة
ًكزوجةًغريهً-1 (.أيًأنًتكونًخاليةًمنًموانعًالزواج)أالًتكونًاملخطوبةًحمّرمةًعليه،
.جعتهاًأالًتكونًمعتدةًمنًطالقًرجعيًالًتصرحياًوالًتعريضاًالهناًيفًحكمًزوجةًالغريًألنًملطلقهاًحقًمرا-2

ًكانتًبينهاًوبنيالأماًاملعتدةًمنًوفاةًزوجهاًفيجوزًخطبتهاًتعريضاً  ،ًألنًالزوجيةًاليت زوجهاًقدًانقطعتًبوفاتهًفالًتصرحياً 
نًاحلزنًوشعورًأقاربًعودةًللزوجيةًمنهًمرةًأخرىً،ًفجازًالتعريضًخبطبتهاً،ًأماًحترميًالتصريحًبذلكًفهوًمراعاةًحالتهاًم

.املتوىف
(.هوالخيطبًعلىًخطبت)أالًيكونًسبقهًشخصًخلطبتهاًواخلطبةًالتزالًقائمةًلقولهًعليهًالسالمً-3



إذاًخطبًأحدهمًعلىًخطبةًأخيهًومتًقبولهًومتًالعقدًهلًهذاًالعقدًصحيح؟:ًمسألة
فعلهًملخالفتهًصحةًالعقدًوالزواجًصحيحًإذاًاستكملتًأركانهًوشروطهً،ًمعًاستحقاقًاخلاطبًالثاينًاإلمثًعلى:ًالراجحً

.هنيًالرسولًصلىًهللاًعليهًوسلمً
للزواج؟:ًمسألة للزواج،ًهلًمقدماتًالزواجًتعتربًعقداً  هلًاخلطبةًتعتربًعقداً 

ًكلًذلكًعقداً  .إذاًمتتًاخلطبةًواستكلمتًالشروطًواتفقًالطرفانًعلىًاملهرًومتًتقدميهً،ًفالًيعترب
؟(ًقبلًأنًيتمًالعقد)ماهيًاآلاثرًاملرتتبةًعلىًفسخًاخلطبةً:ًمسألةً

.مباًيتعلقًابملهر:ًأوالً
ًكانًابقياً -أ .إذا

ًكانًموجودا ً بعينهًإن ًكامالً  .أوًقيمتهًإنًرضيًبذلكً-للزوجًاسرتداده
.إذاًأعدتًبهًاملخطوبةًجهازاًأوًبعضهً-ب

فرتدًلهًقيمتهًأوًمثلهًإنًكان ًكامالً  .مثلياً تعطيهًالزوجةًقيمةًماًأنفقتًمنهًوتردًلهًالباقي،ًوإنًأنفقته
.مباًيتعلقًابهلدااي:ًاثنياً 

ًكانًاخلاطبًأوًاملخطوبةً–أنهًحيقًللمهديً:ًالراجح .الرجوعًمباًقدمهًمنًهداايًواسرتدادًهداايهًعيناً –سواء 
ًكانًالعدولًمنًجانبًالطرفًاآلخرًوليسًمنًجانبه،ًوالًحيقًلهًاسرتدادًش ًكانًأوًقيمتهاًإذاًاستهلكتًوذلكًإن يءًإذا

.(أيًبسببهًوبطلبه)منًجانبهً(ًفسخًاخلطوبة)العدولً
ماحلكمًإذاًتنازعًالطرفانًبعدًفسخًاخلطبةًفيماًُقدم؟:ًمسألة

ًكانًمنًاملهرً (.لكيًيضمنًحقًاسرتداده)ادعىًاخلاطبًأنًماًقدمه
ًكانًالعدولًمنًطرفه)وإدعتًاملخطوبةًأنهًهديةً :،ًفاحلكمًهنا(ًلكيًتضمنًعدمًإعادهتاًلهًإذا

.إنًجاءًأحدمهاًابلبينةًاملعتربةًفيؤخذًهباً
ًكالمهاًببينةًمعتربةًفيعملًإبرجحهماً .وإنًأتى

ًكانتًالبيناتًبنفسًالقوةً،ًًفالقولًقولًاخلاطبًبيمينهً ًكالمهاًعنًالبينةًأو .وإنًعجز
.فيحكمًهلاً–أيًامتنعًعنًاحللفً–فإنًنكلًعنًاليمنيً



إنشاء عقد الزواج

:أركانًعقدًالزواج
:ًًاإلجيابً-1

منًأحدًاملتعاقدين .هوًالكالمًالصادرًأوالً 
:القبولً-2

ًكالمًاملُوِجبً .هوًالكالمًالصادرًمنًالعاقدًالثاينًبعد
.ًزوجتكًابنيتًفالنةً،ًوقالًالرجلًقبلتًأوًرضيت:ًكماًلوًقالًاألب

.كماًينعقدًأبيًلفظًدلًعلىًاالجيابًوالقبولً،ًعلىًاألرجح
هلًينعقدًالزواجًإبشارةًاألخرس؟:ًمسألة

ًكانًالحيسنًالكتابةًفينعقدًويتمًالزواجًإبشارتهًألهناًابلنسبةًإليهًتقومًمقامًالعبارةًفت:ًأوال ًكافية،ًبالًخالفإذا .عتربًاشارته
وأبعداملرادعلىأدلالكتابةنألإشارتهتكفيوالبكتابتهويتمينعقدأنهوالراجحخالف،ففيه،الكتابةحيسنكانإذا:اثنياً 
.عنهاالعدوليتمفالاالحتمالعن

هلًينعقدًالعقدًابلكتابة؟:ًمسألة
وقبوالً  ًكانًالعاقدانًيفًجملسًواحدًفالًينعقدًإالًابملشافهةًإجياابً  .إذا

ًكانًغائبنيًعنًجملسًالعقدًفيصحًالعقدًابلكتابةًوتقومًالكتابةًمقامًاملشافهةًيفًهذهًاحلال ةًمعًاشرتاطًوجودًشاهدينًأماًإذا
.عندًالقبولًواطالعهماًعلىًكتابةًاالجياب

هلًينعقدًالعقدًابملعاطاة؟:ًمسألة
يدلًعلىًقبولهًللزواجًزوجتكًابنيتًمبئةًألفًفدفعًهلاًملبلغًيفًنفسًاجمللسًبدونًانًيقولًش:ًلوًقالًالعاقدًاألول:ًمثلً يئاً 

.هباًفالًينعقدًالزواجً



هلًينعقدًالزواجًبعاقدًواحد؟:ًمسألة
.األصلًيفًالعقودًأنًيتوىلًإنشاءهاًعاقدانً،ًأحدمهاًينشئًاإلجيابًواآلخرًينشئًالقبول

:ووقعًاخلالفًيفًإنشاءًعقدًالزواجًبعاقدًواحدً،ًوالصحيحًفيهاً
.ثاينأنهًيصحًإنًكانًلهًحقًشرعيًيفًمتثيلًالطرفنيًكأنًوكلهًالطرفًاألولًيفًتزوجيهًوكذلكًالطرفًال

ةًأترضنيًانًأزوجكًنعم،ًوقالًللمرأ:ًأترضىًأنًأزوجكًفالنهً؟ًقالً:ًأنًرسولًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلمًقالًلرجلً:ًودليلهً
.نعم،ًفزوجهماًصلىًهللاًعليهًوسلمً:ًفالنً؟ًقالت

ًكانًوكيالًللجانبنيًكماًفعلً ًكمن .ليهًالصالةًوالسالمعفهذاًاحلديثًيدلًعلىًصحةًالعقدًوجوازًتويلًالواحدًطريفًالعقد،
:احلاالتًاليتًينعقدًفيهاًالزواجًبعاقدًواحد*
عنًالزوجنيً-1 ًكانًالعاقدًوكيالً  .إذا

عنًالزوجًووكيالً كمنًوكلهًالزوجًيفًعقدًزواجهًمنًفالنهً،ًووكلهًويلًالزوجةًعنًنفسهًأبنًيعقدًهلاً،ًفصارًهوًنفسه وكيالً 
.عنًالزوجةًووليهاً

منًجانب-2 منًجانبًوأصيالً  ًكانًوكيالً  .إذا
عنهاًووليهاً،ًوهوًبنفسًالوقتًالزوجًالذيًهوًطرفًأصل يفًالعقدًوأيتًمنهًكمنًوُكلًأبنًيتزوجًفالنهً،ًفكانًهوًوكيالً  ياً 

.ًًلفظًالقبولً،ًفكانًوكيالًعنهاًوأصيالًعنًنفسهً
منًجانبنيً-3 ًكانًولياً  .إذا

.كاجلدًالذيًلهًالواليةًعلىًأحفاده،ًفيزوجًابنةًابنهً،ًالبنًابنهًاآلخرً
منًجانب-4 منًجانبًووكيالً  ًكانًولياً  .إذا

.كأنًيوكلهًالزوجًابلعقدًعنهً،ًوهذاًالوكيلًهوًأبًللزوجةً،ًفكانًوكيالًللزوجًوولياًللزوجة
منًجانبً-5 منًجانبًوأصيالً  ًكانًولياً  .إذا

.كأنًيزوجًنفسهًمنًابنةًعمهًاليتًيفًواليتهً



:الزواجانعقادًشروطً
:منًجهةًالشخصًالعاقدً-أ

،ًفالًيصحًمنًجمنونًوالًمنًصيبًالًيعقل .يشرتطًابلعاقدًأنًيكونًعاقالً 

:منًجهةًجملسًالعقدً-ب
.أنًيتحدًاجمللسًالذيًصدرًفيهًاإلجيابًوالقبول-1

.أنًيكونًاالجيابًوالقبولًمتوالياًفالًيفصلًبينهماًمبدةً:ًأي
ًكالمًاآلخرًويفهمًماًيرادًبهً-2 .أنًيسمعًكلًواحدًمنًالعاقدين

طأنًيقولًالكالمًبلغةًغريًلغةًالعاقدينًوالًميكنهمًفهمهاًابيًشكلًمنًاالشكالًفُيفقدًهذاًالشًر:ًمثل
.أالًخيالفًالقبولًاإلجيابًيفًشيئً-3

.اميةأنًيقولًالويلًيفًاالجيابًزوجتكًابنيتًسعادًويقولًالزوجًيفًالقبولًقبلتًالزوجًاببنتكًس:ًمثل

:منًجهةًصيغةًالعقد-ج
.أنًتكونًصيغتهًمنجزةًغريًمضافةًإىلًزمنًمستقبلًأوًمعلقةًبشرطًغريًموجودًيفًوقتًالعقد



:أنواعًصيغًالعقد*ً
.هيًاليتًملًيردًفيهاًتعليقًبشرطًمستقبليً:ًالصيغةًاملنجزةً-1

.وتسمىًصيغةًمطلقةًأيًملًتقّيدًبشرطً
.ينعقدًالزواجًهبا:ًحكمهاً

.قبلتً:ًزوجتكًبنيتًفالنةً،ًفيقولًاخلاطب:ًمثل
.رطهيًاليتًوردًفيهاًتعليقًاإلجيابًوالقبولًأوًأحدمهاًعلىًشرطًأبداةًمنًأدواتًالش:ًالصيغةًاملعلقة-2

:ًحكمها
منًحينه- وصحيحاً  ًكانًهذاًالعقدًمنجزاً  يعينًموجودا ًيفًحالًالعقدً، .إنًكانًالشرطًمنجزاً 

بكراً،ًمّتًا:ًأنًيقولًزوجتكًابنيتً،ًفقالًاخلاطب:ًمثل ،ًوهيًفعالً  ًكانتًِبكراً  .لعقدًمباشرةًقبلتًإن
.فالًيصحًالعقدً:ًإنًكانًالشرطًمستقبال ً-

.دإنًرافقتينًيفًالسفرًإىلًمكةًفقدًزوجتكًابنيتًفيقولًاآلخرًقبلت،ًفالًيقعًالعق:ًمثلً
معهً:ًالعقدًالذيًأضيفًفيهًشرطً-3 فيهًبلًمقرتنً  .هوًالعقدًاملقرتنًبشرطًوليسًمعلقاً 

.أيًأنًيلزمهاًالزوجًأوًأنًتلزمهًبشيءًبعدًالزواجًكأنًتشرتطًاكمالًدراستهاًأوًسكنًخاصًهباً
ًكانًالشرطًالًخيالفًالشريعةًألنًاملسلمونًعلىًشروطهمً:ًحكمهً .ينعقدًالزواجًهباًإذا

.زوجتكًابنيتًبشرطًأالًتسكنًمعًضرهتاًفيقولًالزوجًقبلت:ًأنًيقولًالويل:ًمثلً
للشريعةًحينهاًينعقدًالعقدًوالًيكونًالشرطًنفذاً  خمالفاً  أيًاليلزمًالطرفًاآلخرًأماًإنًاشرتطًالزوجًأوًاشرتطتًشرطاً 

الغياً  .تنفيذهًبلًيعتربًشرطاً 

(:زواجًالبدل)زواجًالشغارً*ً
.أنًيزوجًالرجلًموليتهًإىلًرجلًآخرًمقابلًأنًيتزوجًإحدىًمولياتًذلكًالرجل:ًهو

.أنًيقولًرجلًآلخرًزوجتكًابنيتًعلىًأنًتزوجينًأختكً:ًمثاله
(أيًليسًهناكًمهرًهلماًبلًجعالًاملهرًهوًأنًيتزوجًكلًواحدًموليةًاآلخر)

.حرامًواليصحً:ًحكمهً
.أنًالنيبًصلىًهللاًعليهًوسلمًهنىًعنًزواجًالشغار:ًدليله



:الزواجصحةشروطً
قابالًللزواجًهبذاًالزوجًاملعنيً-1 (.خلوهاًمنًموانعًالزواج)أنًتكونًالزوجةًحمالً 
طريفًالعقدًمعًفهمًاملقصودًاب-2 .لعقدأنًيكونًالعقدًحبضرةًشاهدانًعاقالنًابلغانًمسلمان،ًيسمعانًمعاً 
.أنًيكونًللزوجةًويلًذكرًأقربًعصبتهاًهلاًمنًالنسب-3
ّوزًشهادةًالنساءًأنهًالًجي:ًأنًيكونًالشاهدينًمنًالذكور،ألنًالسنةًاليتًمضتًعنًرسولًهللاًصلىًهللاًعليهًوسلم-4

.يفًاحلدود،ًوالًيفًالنكاح،ًوالًيفًالطالق
.أنًيكونًالشاهدينًعدلنيًأيًليساًفاسقني-5

:الزواجلزومشروطً
غريًقابلًلالعرتاضًعليه .عندًحتققًالشروطًالسابقةًمعًشروطًاللزومًيكونًالزواجًمنعقداًصحيحاً 

غريًالزمً(ًمعًتوفرًالشروطًاألخرىًالسابقة)ًوإذاًفقدًشرطًمنًشروطًاللزومً أيًقابلً)كانًالعقدًمنعقدًصحيحاً 
(لالعرتاضًعليهًومنًمثًطلبًفسخه

:وشروطًاللزومًهيً
.أنًيكونًالزوجًكفئاًهلاً،ًفإنًملًيتحققًذلكًجازًألوليائهاًاالعرتاضًوطلبًالفسخً-1
.أنًيكونًاملهرًالذيًعقدتًعليهًمهرًمثلهاًأوًأنًيرضىًأولياؤهاًمباًدونهً-2

هلًيدخلًالعقدًخيارًالفسخ؟:ًمسألة
الميكنًالربءًمنهًأوًميكنًبعدًزمنًطويل:ًاليدخلهًخيارًالفسخًإال مستحكماً  والميكنًاملُقامًمعهًإذاًوجدتًالزوجةًعيباً 

ًكانًهذاًالعيبًقبلًالعقد ًكالربصًأوًعدمًالقدرةًعلىًاملعاشرةًأوًاإلجنابًأوًاجلنون،ًًسواء  وملًتعلمًبهً،ًأوًإالًبضررً،
.كانًبعدًالعقدًوملًترَضًبه



.زواج المتعة والزواج المؤقت والفرق بينهما

.قأنًيتزوجًالرجلًاملرأةًبشيئًمنًاملالًملدةًما،ًينتهيًالنكاحًابنتهاءًتلكًاملدةًمنًغريًطال:ًزواجًاملتعة*
ًمقابلًمتعته،ًويدفعًهلاًماالً ...أنًيتفقًالرجلًواملرأةًعلىًمدةًالزواجًمثلًساعةًاوًيومًأوًاسبوعًوًشهرًوًهكذا:ًمثل

ًكذاًأوًطوالًفرتةًبقائيًهبذهًالب .لدوبعدًانتهاءًاملدةًخترجًمنه،ًفيقولًأمتتعًمببلغًكذاًإىلًمدة
ًكالزواجًالدائمًبصداقًمعلومًوشهودًوويلًوصيغةًعقد،ًإىلًمدةًمعلوم:ًالزواجًاملؤقت* ةً،ًومبجردًأنًيتزوجًالرجلًامرأة

.انقضاءًاملدةًوانتهائهاًتبنيًاملرأةًمنهًمنًدونًإجراءًصيغةًالطالق
:الفرقًبنيًاملتعةًواملؤقت*
(ً.اجيابًوقبول)أنًاملتعةًيكونًبلفظًالتمتعً،ًواملؤقتًيكونًبلفظًالنكاحً-1
فيه-2 يفًصحةًنكاحًاملتعةً،ًأماًاملؤقتًفهمًشرطاً  .أنًالشهودًليسواًشرطاً 
يفًزواجًاملتعةًفيصحًأنًيكونًعلىًفرتةًبقاؤهًابلبلدًأوًفرتةًدًر-3 استهًويصحًأنًحيددًإىلًاتريخًأنًتعينيًالوقتًليسًشرطاً 

فيهًفالبدًمنًحتديدًاتريخًأوًمدةًم .عينةًللزواجكذاًأوًيومًأوًاسبوعً،ًأماًالزواجًاملؤقتًفتحديدًالوقتًيعدًشرطاً 
:حكمًزواجًاملتعةًوالزواجًاملؤقت*

:كالمهاًاليصحًوالًجيوزًألن
مثًوردًالنهيًعنهًوأصب- ًكانًيفًبدايةًاإلسالمًجائزاً  وقدًانعقدًاإلمجاعًزواجًاملتعةًوردًالنهيًعنهًيفًيومًخيربًحيث حًحمرماً 

.علىًحرمتهً
.والزواجًاملؤقتًابطلًوغريًصحيحًمثلًزواجًاملتعةً-

:ماًيرتتبًعلىًبطالنًعقدًنكاحًاملتعةًوالزواجًاملؤقت*
.جيبًالتفريقًبنيًمنًيتعاقدًهبذينًالعقدين

.أهنماًالًيتواراثن



:موانع الزواج

.أنًتكونًاملرأةًاملرادًالزواجًمنهاًمنًاحملرماتًمنًالنساء-1
.اختالفًدينًالزوجًللمسلمةً،ًواختالفًالدينًللمسلمًسوىًالكتابيات-2

:أماًاحملرماتًمنًالنساءًفهن
:(ًالتأبيد)حترميًعلىً(ًالقرابة)احملرماتًنسباً -أ

(.جهةًأبيهًوجهةًأمه)األمهاتًواجلداتًمنًاجلهتنيً<<أصولهً-1
(.فالًجيوزًأنًيتزوجًبنته)البناتً<<فروعهً-2
.األخواتًوبناهتنًوبناتًاألخوة<<فروعًأبويهً-3
.اخلاالتًوالعمات<<فروعًأجدادهً-4

إنًنزلنًوالبناتًًو-،األمهاتًويشملًاجلداتًمنًجهةًاألبًومنًجهةًاألم-:ًهن(ًالقرابة)إذنًاحملرماتًعنًطريقًالنسب
واتًواألخوةًوبناهتنًوبناتًاألخ،واألخوات-،ًبناتًبناتهًوبناهتنًوإنًنزلنًوبناتًأبنائهًوبناتًأحفادهًوإنًنزلن:ًويشمل

.واخلاالتًويشملًخالةًاألمًوخالةًاألبًوإنًعلون،عمةًاألبًوعمةًاألمًوإنًعلون:ًوالعماتًويشمل-،وإنًنزلن
(:التأبيد)حترميًعلىً(ًابملصاهرة)احملرماتً-ب
.بناهتاًوبناهتنًوبناتًأبنائهاً:ًفروعًالزوجةًاليتًدخلًهباً،ًحيرمنًبعدًالدخولً،ًوهن-1
.أمهاًوجداهتاًوإنًعلونًً:ًأصولًزوجتهًدخلًهباًأمًال،ًحيرمنًمبجردًالعقدً،ًوهن-2
.زوجاتًأبيهًوزوجاتًأجدادهًوإنًعلو:ًزوجاتًأصوله،ًحيرمنًمبجردًالعقد،ًوهن-3
.وإنًنزلواً(ًابنًبنته–ابنًابنهً)زوجاتًأبناءهًوأحفادهً:ًزوجاتًفروعه،ًحيرمنًمبجردًالعقد،ًوهنً-4

هلًتثبتًحرمةًاملصاهرةًابلزنً؟:ًمسألة
.أنهًًاليثبتًحرمةًاملصاهرةًابلزن:ًخالفًعلىًقولنيً،ًالراجح

نًحرَّمًشيئ اًمنًغريًماًُفصَّلًفم.ًوُأِحَلًلكْمًماًوراَءًذلكم:ًألنًهللاًًفصَّلًلناًماًحرَّمًعليناًمنًاملناكحًإىلًأنًأمتَّ،ًمثًقال-
.حترميهًيفًالقرآن،ًفقدًخالَفًالقرآن،ًوحرَّمًماًأحلًَّهللاًتعاىل

.ًًوألنًهللاًتعاىلًامنتًَّعلىًعبادهًابلنسبًوالصهر،ًفالًيثبتًابلزنًكالنسب-
.”الًحُيرِّمًاحلرامًاحلالل:ً"وألنهًرويًأنًالنيبًصلىًهللاًعليهًوسلمًقال-



:احملرماتًبسببًالرضاع-ج
.هنًنفسًاحملرماتًبسببًالنسبًواملصاهرةً

(ً.وأمهاتكمًالاليتًأرضعنكمًوأخواتكمًمنًالرضاعة:ً)يدلًعلىًذلكًقولهًتعاىلً
(.حيرمًمنًالرضاعةًماًحيرمًمنًالنسب:ً)وقولهًعليهًالصالةًوالسالم

:وبناء ًعليهًتصبحًاحملرماتًمنًجهةًالرضاعًمثانيةًأصنافًوهن
(.جهةًأبيهًمنًالرضاعًوجهةًأمهًاملرضعةًله)األمهاتًواجلداتًمنًاجلهتنيً<<أصولهًمنًالرضاعً-1
.نالبناتًاليتًأرضعتهمًزوجتهًيصبحنًبناتهًمنًالرضاعةًوالجيوزًزواجهًهب<<فروعهًمنًالرضاعً-2
.أخواتهًمنًالرضاعةًوبناهتنًوبناتًأخوتهًمنًالرضاعة<<فروعًأبويهًمنًالرضاعً-3
(.أخواتًزوجًمرضعته)،ًوالعماتً(ًأخواتًمرضعته)خاالتهًمنًالرضاعةً<<فروعًأجدادهًمنًالرضاعً-4
(.زوجتهًقبلًأنًيدخلًهباأيًاليتًأرضعتهن)بناهتاًوبناهتنًوبناتًأبنائها:ً،ًحيرمنًبعدًالدخولفروعًالزوجةًاليتًدخلًهبا-5
.لونًًوجداهتاًمنًالرضاعةًوإنًع(ًاليتًارضعتها)أمهاً:ً،ًحيرمنًمبجردًالعقدً،ًوهنأصولًزوجتهًدخلًهباًأمًال-6
اعةًهوًاألبًمنًالرض)زوجاتًأبيهًوزوجاتًأجدادهًوإنًعلوً:ً،ًحيرمنًمبجردًالعقد،ًوهنزوجاتًأصولهًمنًالرضاع-7

قيةًزوجاتًأبيهًزوجًاملرضعة،ًأيًلوًأنًرجلًلهًعددًمنًالزوجاتً،ًفقامتًإحداهنًإبرضاعًصيبً،ًهذاًالصيبًحيرمنًعليهًب
(.أيًحيرمنًعليهًضراتًمرضعتهًمبجردًعقدًزوجًاملرضعةًعليهن-زوجًاملرضعة-منًالرضاعةً

بنًبنتهًمنًا–ابنًابنهًمنًالرضاعً)زوجاتًأبناءهًوأحفادهً:ً،ًحيرمنًمبجردًالعقد،ًوهنًزوجاتًفروعهًمنًالرضاعة-8
.وإنًنزلواً(ًالرضاع

:احلكمةًمنًالتحرميًابلرضاع
عًاألمًالنسبيةًيفًأنًاملرضعًتغذيًالطفلًبلبنهاًالناتجًمنًدمهاًوهوًجزءًمنهاًفيكونًذلكًالولدًجزءًمنهاً،ًفتشرتكًم-

.هذهًامليزةًفتكونًعليهًمثلًحرمةًأمهًمنًالنسب
يفًجعلًأ- .سرهتاًأسرة ًللطفلأنًالطفلًاملرضعًيكونًيفًبيتًمرضعتهًمندجماًمعًاسرهتاًفيكونًذلكًالتشابكًسبباً 



:شروطًالرضاعًاحملرمً
.ًًأنًيكونًالرضاعًمنًلنبًامرأة-1
إىلًجوفًالطفل-2 .أنًيصلًاللنبًيقيناً 
ًكأنًيزادًمنًاملاء-3 .أالًخيتلطًاللنبًبغريهً،
(ابحلولنيًاألولينيًللطفل)أنًيكونًالرضاعًيفًمدةًاإلرضاعً-4

:مقدارًالرضاعًاحملرمً
ًكثريهًوقليلهًسواءًيفًثبوتًاحلرمةًابلرضاعة:ًقيل .أنًالرضاع

(.مخسًرضعاتًمشبعاتًحيرمن)حلديثًوهذاًهوًالصحيحًأنًاملقدارًهوًمخسًرضعاتًمشبعاتً،ً:ًوقيل

:طرقًإثباتًالرضاعة
.،ًوهوًاإلعرتافًبوجودًرضاعةًمنًاملرأةًأوًالرجلاإلقرار-1
.،ًوتكفيًشهادةًإمرأهًواحدةًغريًمطعونًيفًشهادهتاًعلىًاألرجحالشهادة-2

:إذاًثبتتًرضاعةًبنيًالزوجًوزوجته
.جيبًأنًيتفارقاً،ًوإنًملًيفعالًوجبًعلىًالقاضيًالتفريقًبينهماًجرباً 

:مسألةًزواجًاملرأةًاملزينًهبا
منًالزنًأمًال،ًوالًعدةًعليها ًكانتًحامالً  .أنًالزاينًإذاًأرادًأنًيتزوجًاليتًزنًهباًصحًزواجهماًسواء

ملًيسغًقرابهناًحىتًتضعًمحلها،ًحىتًاليًُ .نسبًلهًاجلننيأماًإنًكانًسيتزوجهاًغريًالزاينًهباًفإنًكانتًحامالً 
.وإنًكانتًغريًحاملًجازًقرابهناًفورًالعقد،ًوقيلًتعتدً



:احملرماتًعلىًسبيلًالتأقيت-د
.املعتدةً،ًزوجةًغريهً:ًمنًتعلقًهباًحقًالغري،ًوهن-1

دًاملعتدةًأنًأمرهاًهللاًأنًألنًحقًالغريًاليزالًمتعلقًهباًوالشرعًالًيرضىًالتعديًعلىًحقوقًالغري،ًوتزي:ًسببًحترميها
.ترتبصًمدةًمنًالزمنًللتأكدًمنًخلوًالرحمًلكيالًختتلطًاألنساب

ًكربى)ًاملطلقةًثالاثً -2 (.البائنًبينونة
رجوعًهلاًإالًبعدًزواجهاًأنًالرجلًإذاًعرفًأنهًبعدًطالقهًللمرةًالثالثةًملًيعدًاألمرًبيدهًولنًيتمكنًمنًال:ًسببًحترميها

قهاًويتزوجهاًآخرًمثًآبخرًوليسًجمردًالزواجًبلًحتققًالدخولً،ًسيجعلًذلكًمنهًيرتيثًقبلًأنًيطلقهاً،ًوبعدًأنًيطل
ربةًالطالقًمنهًيطلقهاًفإنًعادتًلهًسيحرصًأالًيكررًالطالقًمرةًأخرىًوستحرصًهيًعلىًعالقتهماًخمافةًخوضًجت

.مرةًأخرىً
(.أوًاليهودية–أوًاملسيحيةً-منًالتدينًابالسالم)منًالًتدينًبدينًمساويً-3

بًالتنافرًمعًالزمنًواحلوارًأنًاليتًالًتدينًبدينًمساويًالتوجدًعقائدًمشرتكةًبينهاًوبنيًاملسلمًمماًيسب:ًسببًحترميها
وعدمًإمياهناًبربوبيةًهللاًعزًوجلًفحينهاًقدًحيدثًالتناف رًبينهماًوهذاًعكسًاملطلبًحولًاألداينًالختالفًالعقائدًمتاماً 

.األصليًللزواجًحيثًهوًلالستقرارًوالسكنًواألنسًبنيًالزوجنيً
.املرأةًاخلامسةًملنًهوًمتزوجًأبربعًنساء-4

.دًأنًالشرعًأابحًاجلمعًبنيًأربعةًنساءًللرجلًالواحدً،ًوالًجتوزًالزايدةًعلىًهذاًالعد:ًسببًحترميهاً
(.ًبنيًاملرأةًوأختهاًأوًعمتهاًأوًخالتها)اجلمعًبنيًاحملرمنيً-5

بينهماًيكونًذلكًأنًالعادةًبنيًالضراتًهوًالشجارًوالنزاعًأوًوجودًالبغضاءًوالشقاقً،ًفإذاًأابحًاجلمع:ًسببًحترميها
.لةإابحةًلقطعًالرحمًوالصلةًبنيًاألرحامً،ًلذلكًكانًاجلمعًبينهمًحمرمًألنًاالصلًبينهمًهوًوجوبًالص



:احلكمةًمنًحترميًاجلمعًبنيًاحملرمني
.أنًعادةًالضراتًالشجارًوإابحةًاجلمعًبينهمًيعينًإابحةًقطيعةًالرحمً

:مسائلًحولًاجلمعًبنيًاحملرمني
.أنًذلكًيشملًاحملرماتًمنًالرضاعًمثلًخالةًالزوجةًمنًالرضاعًأوًعمتهاًمنًالرضاعً-
ًكافيةًلتحرميًاجلمعً،:ً،ًقيلهلًجُيمعًبنيًاملرأةًوزوجةًأبيهاًالسابقة؟ً- أنًاحملرميةًاليتً:ًوقيلأنًاحملرميةًمنًجانبًواحد

.علىًالراجحًيصحًاجلمعًبينهماً:ًوبناء ًعليهحترمًاجلمعًهيًماكانتًمنًاجلانبنيًوهذاًهوًالراجحً،ً
:يفًعقدًواحدلوًأنًرجلًأقدمًعلىًاجلمعًبنيًاحملرمنيً-

يحًلألخرىًفإنًكانتًإحدمهاًهباًمانعًمنًالزواجًكأنًتكونًأختهًمنًالرضاعًأوًمعتدةًفالعقدًفاسدًيفًحقهاً،ًوصح
.اخلاليةًمنًاملوانع،ًوإنًكانتاًليساًهبماًموانعًفالعقدًفاسدًلكلتيهما

:يفًعقدينلوًأنهًأقدمًعلىًاجلمعًبنيًحمرمنيً-
.وفاسدًلألخرىإنًكانًأحدًالعقدينًملًيستويفًشروطهًواآلخرًاستوىفًفالزواجًصحيحًملنًعقدهاًاستوىفًالشروطً،
ماًأسبقًأوًنسيًًوإنًكانًكالًالعقدينًمستويفًللشروطًفالصحيحًهوًاألسبقًفيهماً،ًوالتايلًفاسد،ًوإنًملًيعلمًأيه

.فكالمهاًفاسدً
:الزواجًعندًاختالفًالدين*ً
.األصلًهوًتركهمً،ًفصحةًزواجهمًتسريًعلىًإعتقاداهتمً-
.يفًحالةًترافعاًإىلًاملسلمنيًحُيكمًبينهماًبدونًالنظرًلصحةًزواجهما-
:حيقًللقاضيًالبحثًعنًصحةًزواجهماًيفًحاالتًثالث-

.أنًيكونًيفًزواجهماًاعتداءًعلىًحقًمسلم-1
.أنًخيتصماًإليناًيفًأصلًالزوجية-2
.أنًيسلمًالزوجانًكالمهاًأوًأحدمهاً-3



.زواج المرتد والمرتدة

:ًًتعريفًاملرتد
بدونًإكراهًعلىًتركه .منًرجعًعنًدينًاإلسالمًاختياراً 

:ًًحكمًزواجهماً
.إذاًارتدًأحدًالزوجنيًاملسلمنيًعنًاإلسالمًينفسخًعقدًزواجهً

.وإنًعادًاملرتدًأوًاملرتدةًلإلسالمً،ًيعودًلهًزوجهًبعقدًجديدًألنًالفسخًقدًوقعًبسببًالردةً
هًألنهًميهلًثالثةًأايمًفإنًفاملسلمًإذاًارتدًابنتًمنهًزوجتهًأاي ًكانًدينها،ًوالًجيوزًللمرتدًأوًاملرتدةًأنًيتزوجًأثناءًإرتداد

.أىبًالعودةًلإلسالمًقُتل
:زواجًاملسلمًبكتابية

:حكمه
.األصلًأنهًُيكرهًالزواجًابلكتابيةًمطلقا ،ًعلىًالراجح-
.ولكنًيندبًالزواجًهباًيفًحالةًأنهًيرجوًأنًتدخلًابإلسالمًإذاًتزوجها-

(:حقوقًالزوجةًالكتابية)مايرتتبًعلىًالزواجًابلكتابيةً
ًكلًماًيرتتبًللزوجةًاملسلمةًمنًحقوقًوواجبات،ًوالفرقًإالًيفًأربعةًأمور :يرتتبًعليه

.أنًالشهودًيفًعقدًاملسلمًعلىًاملسلمةًالبدًأنًيكونواًمسلمنيً-1
(.اختالفًالدين)أنًالزوجنيًاملسلمنيًيتواراثن،ًأماًاملسلمًاملتزوجًبكتابيةًفالًترثهًوالًيرثهاًلوجودًاملانع-2

.ةًعلىًإجازةًالورثةوجيوزًللزوجًأنًيوصيًلزوجتهًالكتابيةًحبدودًالثلثًمنًمالهً،ًفإنًزادًعنًالثلثًتوقفتًالزايد
.الًيرثونًأمهمأنًاألوالدًيتبعونًأابهمًاملسلمًيفًدينهًوالًيتبعونًأمهمًالكتابية،ًوابلتايلًيرثونًاألبًًو-3
هًومستمرً،ًأماًإذاًأنًالزوجةًالكتابيةًإذاًغريتًدينهاًإىلًدينًمساويًآخرًملًينفسخًالعقدًوإمناًهوًابٍقًعلىًصحت-4

.غريتًدينهاًإىلًدينًغريًمساويًفيحرمًالبقاءًمعهاًويفسخًالعقدًبينهماً



:إثبات دعوى الزواج

:يكونًعربًماًيليشرعاً إثباتًالزواجً
.اإلقرار-1

للزًو ًكانًذلكًإثبااتً  ماًهوًزوجهاًوأقّرًالرجلًبذلك اجًمعتربًشرعا ،ًينبينًلوًأنًإمرأةًرفعتًللقاضيًدعوىًتدعيًفيهاًأنًرجالً 
.عليهًواجباتهًالزوجيةًمنًنفقةًوتوفريًسكنًوحنوًذلك

معتربًشرع ًكانًإقرارهاًإثبااتً  رفعًللقاضيًدعوىًأنًإمرأةًماًهيًزوجتهًوأقّرتًاملرأةًبذلك ينبينًعليهًواجباهتاًولوًانًرجالً  اً 
.ًالزوجيةًمنًطاعةًوسكنًمعًالزوجًوحنوًذلك

.البينةً-2
.شهادةًالشهودً،ًوثيقةًالزواجًوحنوًذلكً:ًمثلً

.النكولًعنًاليمني-3
ماًزوجهاً،ًفأحضرهًالقاضيًوملًيقّرًعلىًذلكًوأنكرً،ًوملًأتِتًالزوجةًببينةًأو جاءتًولكنًالبينةًلوًأنًإمرأةًإدعتًأنًرجالً 

زوجًهلاًفنكلًعنًاليمنيًأيًغريًمعتربةً،ًحينهاًطالبتًاملرأةًبتوجيهًاليمنيًللرجلً،ًفطلبًالقاضيًمنهًاحللفًعلىًانهًليسًب
ا،ًوالعكسًلوًيؤديًإىلًإثباتًدعوىًالزوجةًوإثباتًأنًهذاًالرجلًزوجه-االمتناع–امتنعًعنًآداءًاليمنيًفإنًهذاًالنكولً

عواهًوأهناًزوجتهًوبناء ًثبتًبذلكًصحةًد-أيًامتنعتًعنًاليمني–إدعىًرجلًأهناًإمرأتهًوملًايتًببينةًوطلبًميينهاًفنكلتً
.عليهًترتتبًعلىًكلًواحدًمنهماًواجباتهًالزوجية



:يكونًعربًماًيليقانونً إثباتًالزواجً
.كتابةًالعقدًعربًأوراقًخاليةًمنًشبهةًالتزويرً-1
.كتابةًالعقدًعربًأوراقًمكتوبةًخبطًالزوجًوعليهاًتوقيعه-2
.كتابةًالعقدًعربًأوراقًرمسيةً،ًمثلًاملختومةًمنًعمدةًاحليًأوًاملصدقةًمنًحمكمة-4
.كتابةًالعقدًعربًوثيقةًزواجًرمسيةً-5

،ًوالًيلزمً شرعاً  الزماً  ًكانًصحيحاً  .إمناًيلزمًاالشهادًعليهكتابتهًًوشرعاً معًالعلمًأنًالعقدًإذاًاكتملتًشروطهًوأركانه

يفًاململكةًالعربيةًالسعودية)القيودًالقانونيةًلعقدًالزواجً :(املعمولًفيهاًحالياً 
.أالًيقلًسنًالزوجًعنًمخسةًعشرةًسنةًوقتًالعقد-
(ً.مدةًصالحيةًالتقريرًستةًأشهر)ًتوفرًتقريرًطيبًللزوجنيًساريًاملفعولً-

:سببًوضعًالقيودًالقانونيةًيفًعقدًالزواجًوتوثيقهًمكتوابً 
إنكرهاًفتوثيقةًحلفظًحقوقًالزوجنيًوصيانةًحقهماًومصاحلهماًومسعتهماًًلكثرةًماحصلًمنًإدعاءًالزوجيةًوكذلك-1

يبعدًهذهًالشبهًوحيفظًحقهما قانونً  .رمسياً 
وتوفريًشهودًزورًعل-2 وهبتانً  .ىًذلكمنعًذويًاألغراضًالسيئةًمنًرفعًدعاوىًالزوجيةًأمامًالقضاءًزوراً 
وصحياً -3 .دفعًاألضرارًاملرتتبةًعلىًتزويجًصغارًالسنًإجتماعياً 



:اآلاثرًاملرتتبةًعلىًعقدًالزواج
:الزواجًالصحيحًالنافذآاثر:ًأوالً 

:آاثرًواجبةًعلىًالزوجًلزوجته.ًأ
.جتنبًإيذائهاًبفعلًأوًقول-4.ًالعدلًبنيًزوجاته-3.ً(عالج–سكنً–كسوةً-طعام)النفقةًجبميعًأنواعها–2.ًاملهر-1
:آاثرًواجبةًعلىًالزوجةًلزوجها.ًب
علىًماهلاًونفسها)السكنًيفًمسكنهً-1 ًكانًأميناً  (.إذا
.أنًتقرًيفًبيتهًوالًخترجًإالًإبذنًمنه-2
.طاعتهًيفًغريًمعصيةًهللاً-3
:آاثرًواجبةًعلىًالزوجنيًمجيعاً .ًج
.ثبوتًنسبًاألوالدً-1
.أهنماًيتورااثنًمىتًماًاتفقًالدينًأيًكانًمسلمني-2
.ثبوتًحرمةًاملصاهرةً-3
ًكلًمنهماًابآلخرًعلىًالوجهًالذيًشرعتهًالشريعةًاإلسالمية-4 .حلًاستمتاع
.املعاشرةًابملعروفًلكليهماًحىتًتسهلًعليهماًمواجهةًأعباءًاحلياة-5

:آاثرًالزواجًالصحيحًاملوقوفًوالزواجًالفاسدًوالزواجًبشبهة:ًاثنياً 
.املهر-1
.ثبوتًنسبًاألبناء-2
.ثبوتًحرمةًاملصاهرة-3
.وجوبًالعدةًلزوجهاًإذاًانفسخًالعقدًأوًتركها،ًوذلكًصيانةًلألنساب-4

:آاثرًالزواجًالصحيحًالباطل:ًاثلثاً 
،ًوينزلًالدخولًبسببًهذاًا .لعقدًحينئذًمبنزلةًالزنًالًترتبًعليهًأيًآاثر،ًوجيبًأنًيفرتقا،ًأوًيفرقًالقاضيًبينهماًجرباً 



:الواليةًيفًالزواج
:ًًتعريفها

القائمًأبمرًالشخصًواملعتينًبشؤونه:ًالويلًلغةً  .الناصرًواملعنيً،ًوهوًأيضاً 
.حقًمنحتهًالشريعةًلبعضًالناسًيكتسبًبهًصاحبهًتنفيذًقولهًعلىًغريه:ًاصطالحاً 

:ًًأنواعها
.واليةًعلىًالنفسً،ًوهذاًالذيًتدخلًفيهًالواليةًيفًالنكاح-
.واليةًعلىًاملال-
.واليةًعلىًالنفسًواملالًمعاً -

:أسبابًواليةًاالجبار
ًكانتًالزوجةًِبكراً –العقدًللمعتوهً–اجلنونً–الصغرً .إذا

:منًلهًواليةًاإلجبارًعلىًالصغرية
.األبًفقط:1ًق
.األبً،ًمثًاجلدًألبًيفًحالًفقدًاألب:2ًق
.يحاألبً،ًمثًاجلدًالبًيفًحالًفقدًاألب،ًمثًلكلًويلًبعدًذلكًأوىلًوأقربًمنًالعصبة،ًوهذاًهوًالصح:3ًق

:منًلهًواليةًاإلجبارًعلىًاملعتوهةًالكبرية
ًكانًهلاًابنً،ًفإنًملًيوجدًرجعتًالواليةًألبيهاً،ًفـًجدهاً،ًفـًلكلًويلًأقربًهلا .ابنهاًإن

.مًعقدهوكلًهذاًيفًحالًكانًذلكًالويلًغريًمعروفًابلفسقًوالسفهً،ًوإذاًزوجهاًمبهرًاملثلًمنًالكفؤًصحًولًز



:ًفسخًزواجًالصيبًوالصبيةًبعدًبلوغهما
لبلوغًفحينهاًًحيقًللصغريًوالصغريةًحقًفسخًالعقدًعندًالبلوغًإذاًعلماًبعقدًالزواج،ًوأماًإنًملًيعلماًإالًبعدًمدةًمنًا-

.هلماًمنًحنيًعلمهماً
.للمعتوهًواملعتوهةًواجملنونًواجملنونةًوقتًخيارمهاًإذاًأفاقاًمنًالعتهًأوًاجلنون-
لسقوط- لتأخريهًعنًوقته،ًوأنًاجلهلًبوقتًالفسخًاليعدًعذراً  .اخليارًأنًاجلهلًحبقًالفسخًاليعدًعذراً 
.أنًالفسخًيفًهذهًاألحوالًيرفعًللقاضيًوالًيتمًإالًبعدًإقرارًالقاضيًلهًوفسخهًلعقدمهاً-

ابلعقدًوإمضاء ًله؟ًً هلًيعتربسكوهتماًرضاً 
ابلعقد،ًوإمناًالبدًمنًتصرحيهًابللفظًبقبولهًهذاًالزواجًأوًقرينةًت ًكأنًينفقًعليهاًاليعتربًسكوتًالصغريًرضاً  دلًعلىًرضاه

.أوًيكسوهاً
هبذاًالزواجًوإمناًالبدًمنًالتصريحًأوًوجودًق رينةًرضاهاً،ًوأماًإنًملًأماًالصغريةًاليتًدخلًهباًزوجهاًالًيعتربًسكوهتاًرضاً 

منها منهاًعلىًالزواجًألنًسكوتًالبكرًيعتربًرضاً  .يدخلًهباًفسكوهتاًيعتربًرضاً 
مىتًتكونًالواليةًمندوبةًعلىًمنًتثبت؟

والواليةًعليهاًتث:1ًق أوًثيباً  ًكانتًبكراً  بتًللندبًواالستحبابًالًأنًللمرأةًالكبريةًالعاقلةًاحلرةًحقًتزويجًنفسهاًسواء
ًكفؤ ًكفؤًمبهرًاملثلً،ًأماًإذاًزوجتًنفسهاًمنًغري أوًمبهرًقليلًللصحةًفالعقدًصحيحًنفذًالزمًإذاًزوجتًنفسهاًمن

إ ،ًوالبدًمنًفالعقدًصحيحًلكنًحيقًألولياءهاًطلبًفسخه،ًويفًحالًاستأذهناًوليهاًفإنًسكوهتاًيعتربًرضاً  نًكانتًبكراً 
.ليهمساعًموافقتهاًأوًقرينةًفعليهًتدلًعلىًرضاهاًإنًكانتًثيبا ،ًوهذاًماًرجحهًاملؤلفًوبىنًكتابهًع

ًكبرية،ًوالًيتمًالعقدًإالًبرض:2ًق ًكانتًحرةًعاقلة وهذاًهوًاهاًهيً،ًأنهًالًيصحًزواجًاملرأةًإالًبوجودًويلًذكر،ًحىتًولو
.الصحيحًاملعمولًبهًيفًاململكةًالعربيةًالسعودية

:تزويجًالرجلًلنفسه
ًكانًمهرهاًأك ًكفؤاًلهًأو ثرًمنًمهرًاملثلً،ًففيًيصحًابالمجاعًللرجلًالعاقلًالبالغًتزويجًنفسهًسواءًتزوجًأقلًمنهًوليست

.كلًاحلاالتًيصحًزواجهًهباً



:ًشروطًالويل
.أنًيكونًحراً -
.عاقالً -
.ابلغاً -
.ًمسلماً -

.وذلكًألنًمنًفقدًالثالثةًشروطًاألوىلًفليسًلهًحقًالواليةًعلىًشؤونًنفسهًفمنًاببًأوىلًغريه
.أماًغريًاملسلمًفليسًلهًواليةًعلىًاملسلمنيًحبالً

مَبًتثبتًالوالية؟ًً
.ابمللكً–ابلوالءً–ابلواليةًالعامةً–ابلقرابةً

:القرابة:ًأوالً 
:ًوهيًنوعني

.نًيليهوهاؤالءًهمًاألولياءًالذينًيصحًهبمًالعقدًاألقربًمثًم(ًالبنوة،ًفاألبوة،ًفاألخوة،ًفالعمومة)العصبةً-
(.األخوالًوأبناؤهمًوأبًاألمًوأجدادها:ًاألقاربًألمً،ًأي<<ذويًاألرحامً)أصولهًوفروعهًمنًغريًالعصبةً–

:الواليةًابلوالء:ًاثنياً 
متًترثينًوتعقلًعينًإذاًفقدتًالقرابةًأبنواعهاًإنتقلًحقًالتزويجًللموايلًوهوًالشخصًالذيًأسلمًعلىًيديهًآخرًوقالًلهًأنتًمواليًإذا

.إذاًجنيت
.كذلكًالصغريًوالصغريةًإذاًفقدتًالقرابةًإنتقلًاحلقًملوايلًاألبً

:الواليةًالعامة:ًاثلثاً 
.ترجعًللسطانًأوًالقضاةً،ًفمنًالًويلًلهًقرابة ًأوًموالة ً،ًفالقاضيًويلًلهً

:الواليةًبسببًامللك:ًرابعاً 
.وهيًواليةًالسيدًعلىًأمتهًوعبده،ًوهذهًتكادًتكونًمعدومةًيفًهذاًالزمانً

.يبدأًمنًالعصبةًاألقربًفمنًيليهًمثًللقاضيً:ًإذنًعلمناًأنًترتيبًالواليةًيفًالزواج



:وجيوزًتزويجًالويلًاألبعدًمعًوجودًاألقربًيفًثالثًحاالت
.(ًأيًاألقربًيوكلًاألبعدًيفًالتزويج)أنًيوكّلهًاألقربًيفًالتزويجً-
.أنًيكونًاألقربًيفًغيبةًطويلةً-
.أنًيكونًاألقربًغريًمستكملًلشروطًالواليةً-

:عضلًالويل
.هوًمنعًالويلًتزويجًمنًلهًحقًواليةًتزوجيه:ًتعريفه
ًكفؤًويعطيًمهرًاملثل:ًشرطه .أنًيكونًذلكًاملنعًعلىًتزويجًمنًهو

فمنعًالزواجًليسًعضالً  .أماًإنًكانًاخلاطبًليسًكفؤاً 
.إذاًانطبقتًشروطهًفهوًحرامًومنًالظلمً:ًحكمه

:إنًجاءًالكفؤًومنعهًالويلًمنًالزواجً
.أنًالواليةًتنتقلًللقاضيًوهوًيتوىلًالعقد:1ًق

لًلوجودًمنًهوًألنًاألولياءًقدًتتفاوتًآرائهمًووتعارضًوقدًيكونًألحدمهاًمصلحةًيفًالتزويجًوعدمهًوقدًيكونًالعض
لقاضيً،ًفريجعًيفًمسألةًأكفأًمنهًوابلتايلًيكونًلهًوجهاهة،ًوكلًهذهًاألمورًسرتجعًيفًحالةًاالختالفًبيهاًبنيًالولينيًل

.العضلًمنذًالبدءًللقاضيًليبتًفيهاًاألمرً
.-وهذاًهوًالصحيحً–أنًالواليةًتنتقلًللقريبًاألبعدًوهوًيتوىلًالعقدً:2ًق

القاضيمنأفضلالثاينالويلمنالعقدأنكمايليه،ملنفتنتقلاألقربالويلكفاءةعدمحاليفلألبعدتنتقلالواليةألن
الويلأنحيثقرباألالويللظلمتعرضهاومينعزواجهايفاملخطوبةويسندالزوجلدىمهابةللزواججيعلذلكأنحيث
.للقاضيلفتنتقالواليةاألبعدالويلرفضأومجيعا ،أولياؤهاعضلهاإنأماالزواج،هذايفجانبهاإىلالثاين



:الوكالةًيفًالزواج
.حكمها-

.د ملوليتهيصح التوكيل يف الزواج كما يصح يف ابقي العقود، سواء أن يوكل الزوج من يعقد عنه أو يوكل الويل من يعق
ىل ال يصح توكليهم لغريهم أنأما املعتوه واملعتوهة واجملنون واجملنون والصغري والصغرية فال يصح أن يزوجوا أنفسهم من األصل ومن ابب أو 

.يزوجوهم ، وإمنا ألوليائهم ذلك 
.شرطها-
ذكراا عاقالا ابلغاا يكونأبنهغري عنوكيالا يكونأنلهجيوزلنفسهالعقدلهجيوزمنفكل،العاقدشروطفيهتنطبقالوكيليكونأن

.مسلماا حراا 
للموكلً- :الوكيلًيفًعقدًالوكالةًليسًإالًسفرياً 

،موكلهعننيابةلعقداهذاإبنشاءموكلهوفقطوإمناوكيالا،بصفتهشيءيلزمهفالالعقدحقوقمنحقأييؤديأنعليهليسأي
حالةيفيلزمهولكن،الزوجلبيتالزوجةإيصالأواملهركتسليمالزواجحقوقمنحقبفعلمتربعاا كانأنحاليفكذلكيلزمهوال

.ضامناا بصفتهوإمناوكيالا بصفتهليسبهمطالبحينئدفيكوناحلقلذلكابلضمانصرحأنحالةيفأياحلقلذلكضامناا كان
:حكمًخمالفةًالوكيلًملوكله

أنفاستطاعألفئةمبفالنةزوجينللوكيلاملوكلقاللو:مثل،عليهضمانفالوأفضللهخريألمرموكلهالوكيلخالفإذا-
.بشيءمطالبتهللموكلوليسضمانعليهوليسللموكلاألفضلاختارفأنهألفاا مثانونمبهرإايهايزوجه

للوكيلاملوكلقاللو:مثلمنه،املضمونوطلبعليهالرجوعوللموكلفيضمنيريد،مماوأسوءلهشرألمرموكلهالوكيلخالفإذا-
.ألفاا عشرونوهوابلفارقمبطالبتهيعودأنللموكلحيقحينئذ،ألفمبئةإايهافيزوجه،ألفبثماننيفالنةزوجين

:الوكيلًالفضويل
إمرأة،زوجيناملوكللقالو:مثلهتمته،حيتملموضعيفمنهرضاا أواملوكلمنطلبدوننفسهتلقاءمنأبمريتصرفالذيهو

.ردهشاءوإنأمضاهشاءإناملوكلجييزهعندماإالينفذالالزواجفحينئد(الوكيلابنة)ابنتهالوكيلفزوجه



.الكفاءةًيفًالزواج
.املساواةًواملماثلة:ًالكفاءةًلغة

.املساواةًبنيًالزوجنيًيفًأمورًخمصوصةً:ًاصطالحاً 
:هلًتشرتطًالكفاءةًيفًالزواج

.أنًالكفاءةًليستًشرطاً :1ًق
ابلوضيعوالشريفابجلاهلالعامليقتلحيث(القصاص)ابلدماءتعتربملالكفاءةوإلن،ابلتقوىإالبعضاا بعضهماليفضلالناسألن

.أوىلاببمنفالزواج
.وهذاًهوًالراجح،ًً(شرطًلزومًالشرطًصحة)أنًالكفاءةًتشرتطًابلزواجًيفًأمورًمعّينةً،ً:2ًق

فإنالبيتشؤونيفأقوىسلطةلهالزوجوألن،الزوجنيبنيالعشرةدوامومظنةجناحهمظنةالزواجهذامنجيعلابلزواجالتكافؤألن
سكناا الزوجيةتثمرالحينئذو زوجهالدنوللتعيريالزوجةتتعرضوقدواعتبار،تقديرحمليكنملمنهاأعلىأولزوجتهمساوايا يكنمل

.كبرياا واستقراراا 
عليهاالعرتاضحقهاألوليائولكنالتكافؤ،عدممعحىتصحيحاا العقدكان،كفءغرياملرأةتزوجتإذاأياللزومبشرطواملقصود

.منهمألحدفسخهالحيقوبعدهافيلزماالعرتاضيفحقهميسقطواأنإالأنفسهم،عنالعارلضرردفعاا فسخه،وطلب
(ً:منًالذيًتشرتطًكفاءتهًلآلخرًالرجلًأوًاملرأة)ًاجلانبًالذيًتشرتطًفيهًالكفاءةً

للرجلً ًكفؤاً  للمرأةً،ًواليشرتطًابملرأةًأنًتكون ًكفؤاً  .تشرتطًجبانبًالرجلًأنًيكون
ا كانت الكفاءة ألن العار اليلحق الرجل إذا كانت زوجته أقل منه مكانة ، وألن الرجل الرفيع يرفع من إمرأته ال العكس ، من أجل هذ

.معتربة ابلرجل دون املرأة
.يثري هو وقت إنشاء عقد الزواج، فلو تزوجته مث زالت عنه الكفاءة بعد الزواج مل يكن لذلك أت:ًوقتًاعتبارًالكفاءةً

.حق للزوجة وحق لوليها وعصبتها :ًمنًلهًحقًالكفاءة
.النسب ، االسالم، احلرية، الداينة، املال، احلرفة: تعترب يف:ًاألمورًاليتًتعتربًفيهاًالكفاءة



:النسب-1
.وهو صلة اإلنسان مبن ينتمي له من اآلابء واألجداد

.أن عدمها يستدعي نقصاا يف العرف ، وهذا مل يثبت ابلقرآن وال ابلسنة وإمنا بين أمره على العرف: سببها
:اإلسالم-2

.املقصود هنا إسالم أصول الزوج أي آابءه وأجداده ، أما اسالم الزوج فهو شرط ال ينعقد الزواج من األصل بدونه
:احلرية-3

.فالعبد الرِق اململوك اليكون كفؤا للحرة
:الداينة-4

.واملراد هبا الصالح واالستقامة ، فمىت كانت املرأة كذلك مل يكن الفاسق كفؤاا هلا
اا أو من يرتك شيئاا من هو اجملاهرة فيه كمن اشتهر عنه تناول املكسرات أو الذهاب ألماكن الفساد وأندية القمار علن: واملراد ابلفسق هنا

يتجنب اجملاهرة فإن فسقه ال الواجبات الدينية وجياهر بذلك ، أما الفاس املسترت الذي حيافظ على املروءات وكرامة نفسه يف اجملتمعات و 
.يعترب مانعاا من الكفاءة

:املال-5
.أي أن يكون الزوج قادراا على املهر وعلى النفقة 

ه  إعتبار لكثرة املال أو قلتأما التقارب مبقدار الثروة بني الزوجني ال يعترب شرطا للكفاءة ولو كانت يثروة الزوجة وأبيها أضعاف ماله فال
.مادام قادراا على نفقتها وسكنها ومهرها

:احلرفة-6
.العمل الذي يزاوله الشخص لكسب رزقه : أي

ه الزوجني ، فبعض أن تكون حرفة الزوج مقاربة ملستوى حرفة أهل الزوجة ، حبسب البلد والزمان الذي يعيش ب: ومعىن الكفاءة هنا 
العربة بوقت العقد واملكان احلرف تكون وضيعة يف بلد ورفيعة يف بلد آخر ، وقد تكون يف زمن رفيعة مث تصبح وضيعة وهكذا ولكن

.الذي يعيش فيه الزوجني وأهل الزوجة 



:احلقوقًاملرتتبةًعلىًعقدًالزواج
:رتب الشارع على الزواج حقوقاا خاصة لكل من الزوجني وحقوقاا مشرتكة بينهما ، وهي على ما يلي

(:حقوقًالرجل)آاثرًواجبةًعلىًالزوجةًلزوجهاً.ًأ
.طاعته-1

:والطاعة الجتب إال إذا حتققت يثاليثة شروط
.أن يكون األمر الصادر منه يف شأن من شؤون الزوجية وليس يف شأن من شؤوهنا اخلاصة كالتصرف يف ماهلا اخلاص-
.أن يكون أمره موافقاا للشريعة وال خيالفها فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق-
.أن يكون الزوج قائماا مبا وجب عليه-

.أنًتنتقلًملسكنه-2
:والسكن يف مسكن الزوج ال يكون واجباا عليها إال إذا حتققت يثاليثة شروط

.أن يكون الزوج مسى هلا مهراا وسلمها املعجل منه-
.أن تكون الدار الئقة حباهلا مستكملة جلميع ما حتتاج إليه يف معيشتها-
.أن تكون هذه الدار يف مأمن أتمن فيها على نفسها وأبناءها فال تكون بعيدة ليس جوارها أحداا -
.-أي الختشى منه مضرة هلا –أن يكون الزوج نفسه مأموانا عليها -

.أنًتقيمًمعهًيفًبيتهًوالًخترجًإالًإبذنًمنهًوالًتسمحًبدخولًأحدًدونًرضاه-3
:واإلقامة معه التكون واجبة عليها إال إذا حتققت يثاليثة شروط

.أن يكون قد أوفاها معجل صداقها-
ن صري يف حق زوجها، لكأال يرتتب على منعه إايها من اخلروج قطيعة رحم، كأن منعها زايرة أابها حينئذ جيوز هلا اخلروج لزايرته مع عدم التق-

.ليس هلا أن تبيت عند أقارهبا إال إبذنه 
.اا أن يكون إذنه فيمن يدخل بيته ال يشمل حمارمها، فيحق هلا السماح حملارمها بدخول البيت إن منعها ذلك منعاا مطلق-

.أنًتصونًشرفًزوجهاًونفسها-4
.أنًحتافظًعلىًمالًزوجهاً-5



:أتديبًالزوجًلزوجته:ًمسألة
:على يثالث مراحل

.سرة وبه وهبا الوعظ ابللفظ اللني والرفق فيبني هلا ما يريده وما يرتتب على خمالفته من أضرار قد تلحق ابأل: األوىل 
.اهلجر، فإن مل تنفع املوعظة ابللني ينتقل هلجرها إبال يبيت معها : الثانية 
ق هلا رفع األمر للقضاء يف أن يضرهبا ضرابا غري مربح وليس له ضرهبا مربحاا ألي سبب كان وهو منهي عن الضرب املربح وحي: الثالثة

.حال أبرحها 

(:حقوقًاملرأة)آاثرًواجبةًعلىًالزوجًلزوجتهً.ًب
.املهرً،ًفيوفيهاًمهرهاًالعاجلًقبلًأنًيدخلًهباً-1
.الطعامًوالعالجًوالكسوةًوالسكنًالذيًيليقًهباًمباًيكفلًهلاًالراحة/ًالنفقةً،ًتشملً–2
.العدلًبينهاًوبنيًبقيةًزوجاته-3
.دًأنهًحيقًهلاًاخلروجًلرؤيةًأبيهاًوأمهاًبغريًإذنًزوجهاًيفًاملدةًاليتًجرتًفيهاًالعادةًلزايرهتماًيفًتلكًالبل-4
.أنًهلاًمتامًالواليةًعلىًماهلاًإالًإنًأذنتًلهًأوًأجرتًلهًوكالة-5

ًكانتًمعتوهةًأوًغريًرشيدةًفالواليةًعلىًماهلاًألبيهاًمثًللقاضيًوليستًلزوجها .وإن
.أنًاليكلفهاًالزوجًابلنفقةًعلىًشيءًللبيتًفإنًتربعتًبذلكًفاألمرًهلاًويصحًتربعها-6

(:احلقوقًاملشرتكةًبنيًالزوجني)آاثرًواجبةًعلىًالزوجنيًمجيعاً .ًج
.املعاشرةًابملعروفًلكليهماًحىتًتسهلًعليهماًمواجهةًأعباءًاحلياة-1
.ثبوتًحرمةًاملصاهرةً-2
ًكلًمنهماًابآلخرًعلىًالوجهًالذيًشرعتهًالشريعةًاإلسالمية-3 .حلًاستمتاع
ًكانًمسلمني-4 .أهنماًيتورااثنًمىتًماًاتفقًالدينًأيًإن



.املـهـر
.الفريضة –الصداق –الِنحلة -املهر:ًيسمى

.ما يقدمه الزوج لزوجته على أنه هدية الزمة وعطاء واجب عليه لزوجته:ًاصطالحاً 
.ستمتاع بزوجتهبيان شرف عقد الزواج وإظهار أمهيته وخطره أبنه ميثاق غليظ،وليس هو عوضاا عن ملك الزوج حلق اال:ًاحلكمةًمنه

:هلًاملهرًالزمًلوجودًالعقد
علىًهذاًالعقدًبعدًمتامهًفيصحًال منًشروطهًبلًهوًممايرتتبًوجوابً  منًأركانًالزواجًوليسًشرطاً  .عقدًبدونهاملهرًليسًركناً 

:الدليلًعلىًوجوبًاملهر
(ً.وآتواًالنساءًصدقاهتنًحنلة:ً)دلًالقرآنًعلىًوجوبهً
(.اختذًولوًخامتاًمنًحديد)ملًخيلًزواجاًمنًمهرًيفًعهدًالرسولً،ًوقولهً:ًدلتًالسنةًعلىًوجوبهً

.اإلمجاعًعلىًوجوبًاملهر
.بتذهلاًأنًاجيابًاملهرًمبثابةًاشعارًالزوجًانًالزوجهًاليسهلًاحلصولًعليهاًإالًابلبذلًواالنفاقًحىتًاليفرطًفيهاًوالًي

:ملاذاًوجبًعلىًالرجلًدونًاملرأة
.طرتهًفيهًًألنًذلكًمنًفطرةًهللاًللرجلًعلىًحتملًالتكاليفًاملاليةًوأعباءًالعملًفقضىًهللاًعليهًوجوبًاملهرًملاًيوافقًف

:-مىتًجيبًاملهر–سببًوجوبًاملهرً
وغالبًحاالتًالزواجًأنًتكونًصحيحة،ًأماًاالستحقاقًلابلعقد-1 ًكانًالزواجًصحيحا ،ًوهذاًهوًاألكثرًانتشاراً  ًكامال ًوثبوتهً،ًيفًحال ه

ًكامال ًقبلًالدخولًوقبلًالعقد .كامال ًبذمةًالزوجًفيكونًبعدًالدخولً،ًوميكنًتقدميه
ًكانًالزواجًفاسدًالدخولًابلزوجة-2 جبًاملهرً،ًولوًففيًحالًوجودًشبهًومتًاخللوًهباًولوًمنًدونًدخولًًو(ًأيًالزواجًبشبهة)،ًًيفًحال

منًدونًشبهةًوبالًعقدًفيجبًالتوبةًواحلدً ًكانًدخوالً  .ًدخلًهباًيفًشبهةًفأيضاًجيبًاملهرً،ًولو
:ًمقدارًاملهر

ملنًهيًمثلها أنًيعطىًمهراً  ألكثرهً،ًولكنًيوجدًمهرًاملثلًوهوًماكانًمتعارفاً  .يفًاملكانةًالًيوجدًلهًمقدارًمعنّيًوملًيردًحداً 
:أقلًاملهر

ويسمىًماال ًصحًأنًيكونًمهراً  .الًحدًألقلًاملهرًفكلًماصحًأنًيكونًعوضاً 



:ماًيصحًأنًيكونًمهراً 
،ًيفًحقًاملسلم ،ًأوًمنفعةًتقومًمبالًصحًأنًيكونًمهراً  متقوماً  ًكانًماالً  .كلًما

.اخل..ًالذهبً..ًاالوراقًالنقديةً<ًاملال
.ينةًحبسبًاتفاقهماحملًلهًأرابحً،ًبيتًيؤجرً،ًفيكونًمهرهاًهوًقيمةًاجيارًهذاًالبيتًسواء ًمدىًاحلياةًأوًملدةًمع<ًمنفعةًتقّومًمبالً

للخمورًوحنوًذلكً<ًيفًحقًاملسلم ًكأنًمانًمهرهاًحمالً  .خيرجًماملًيكنًماالًعندًاملسلمني
:احلقوقًاملتعلقةًابملهر

يصحًللزوجةًالعفوً(ًولبعدًالدخ:ًأي)حقًهللا،ًوعليهًفليسًألحدًاسقاطًاملهر،ًلكنًبعدًاستحقاقًاملهرًللزوجةًوثبوتهًيفًذمةًالزوجً-
ًكماًلوًأعطتًزوجهاًماال ًأوًتنازلتًعنًدين،ولقولهًتعاىل َمرًِفَِإْنًِطنْبًََلُكْمًَعنًْ:)عنًمهرهاًفيعتربًذلك َفُكُلوُهًَهِنيئاً  (.يئاً َشْيٍءًِمْنُهًنـَْفساً 

.حقًالويل،ًوعلىًهذاًميكنًأنًمينعًمنًتزوجيهاًأبقلًمنًمهرًاملثل،ًوليسًًلهًحقًآخرًفيهًاملهر-
.حقًالزوجة،ًوعليهًليسًألحدًمشاركتهاًفيهًبدونًرضاهاًوطيبًنفسًمنها-

:تعجيلًاملهرًوأتجيله
.جيوزًأتجيلهًوتقدميهًحبسبًاإلتفاق

خلاطرًاملرأةوإنًملًيتفقاًعلىًالتاجيلًأوًالتقدميًفيعملًبعرفًالبلدً،ًواألفضلًتقدميًولوًجزءًمنهًقبلًالدخولًتطييب .اً 
:أنواعًاملهر

ًكماًمتًاالتفاقًعليه(ًحمدد)،ًأنًيكونًمسمىًاملهرًاملسمى-أ .حينهاًجيبًدفعه
ًكأختهاًأوًعمهاًأوًبنتًعمهاًمهرًاملثل-ب .،ًهوًمهرًمرأةًمتاثلهاًمنًقومًأبيها

:وجيبًمهرًاملثلًابحلاالتًالتالية
.أنًيكونًاملهرًأقلًمنًمهرًاملثلًوملًيرضًوليهاًبذلك-1
.أنًيتفقاًعلىًالزواجًبدونًمهر،ًحينهاًيصحًالعقدًوجيبًهلاًمهرًاملثلًوليسًإلتفاقهمًأيًاعتبار-2
ًكمهرًإمرأه-3 ًكأختهاًأوًعمتهاأنًخيلوًالعقدًمنًتسميةًالعقدً،ًحينهاًيصحًالعقدًوجيبًهلاًمهرًاملثل،ًحبيثًيتمًتقديرًاملهر .متاثلها
التسميةوتبطلالعقديصححينهاماال ،ليسأوعوضاً يكونأنيصحالمامسىالزوجيكونأبنفاسدةبتسميةاملهريسمىأن-4

معلوماتسليمه،علىقدورامبه،االنتفاعميكنطاهرا،):ابملهرالشروطهذهأحدفقدتأهنامبعىنالفاسدةوالتسميةاملثل،مهرهلاوجيب
.السماءيفطرياهواملهرأنمسىمثالأو،مخرمهرهلامسىلوكما:للفاسدمثال(شرعاعنهمنهيغريجمهول،غري



:ًهلًجيوزًالزايدةًيفًاملهر
ًكانًأهالًل منًجنسًاملهرًأوًمنًغريه،ًفيجوزًلهًذلكًإذا اضافياً  .لتربعأيًأنًيضيفًالزوجًبعدًمتامًالعقدًعلىًاملهرًشيئاً 

:وهذهًالزايدةًتعتربًجزء ًمنًاملهرًإذاًحتققتًهذهًالشروط
.أنًتكونًمعلومةًاملقدار

.أنًتقبلًالزوجةًهذهًالزايدةًأوًوليها
ًكانًرجعي .أنًتكونًهذهًالزايدةًحالًقيامًالزوجيةًوليستًيفًحالًطالقًولو

(.ابلغًعاقلًرشيدًمالكًهلذهًالزايدةًوقادراًعلىًتسليمها)أنًيكونًالزوجًمنًأهلًالتربعً
:احلطًمنًاملهر

قاقً،ًوللزوجةًفقطًأيًانقاصًاملهرًأوًإسقاطهً،ًللزوجةًأنًتنقصًمنًاملهرًبرغبتهاًفهوًحقًهلاً،ًولكنًليسًألحدًاسقاطهًقبلًاالستح
.اسقاطهًبعدًاستحقاقهًوثبوتهًيفًذمةًالزوجًأيًبعدًالدخول

أنًتكونً-2،ً(ًابلغةًعاقلةًرشيدة)أنًيكونًهذاًاالنقاصًمنًالزوجةًالنًاملهرًهلا،ًأنًتكونًأهالًللتربعً-1:ًوشروطًصحةًاالنقاص
.أنًيكونًهذاًاالنقاصًغريًواقعًيفًزمنًمدةًمرضًخيشىًمنهًموهتاً-3راضيهًعلىًاالنقاصًوليستًجمربةً،ً

:منًلهًقبضًاملهر
ًكانتًصغريًأوًجمنونةًأوًمعتوهةًفيقبضًعنهاًوليها،ًفيجبًعلىًالزوجًأنًيسّلمًاملالًلوليهاً،ًلكنًلوًفرط- الزوجًوسّلمًاملالًلغريًاذا

ًكأنًسلمهًألمهاًأوًلعمهاًمعًوجودًأبيهاًالكاملًاألهليةً،ًحينهاًحيقًهلاًبعدًبلوغهاًأوًيفًحالًافاقتهاًمطالب سليمهًةًمنًاستلمًاملهرًبتوليها
.اايهاًأوًمطالبةًزوجهاًفيعطيهاًاايهًويعودًعلىًمنًسلمهًاملهرًوأيخذهًمنهً

ًكانتًعاقلةًابلغةًرشيدةًفتقبضًاملهرًهيً،ًوحيقًهلاًتوكيلًغريهاًيفًقبضهً- .اذا
:حكمًتصرفًالزوجةًيفًمهرها

ًكيفًشاءتًوحيقًهلاًاهلبةًالهلهاًأوًزوجهاًمنهًوحيقًهلاًاجارتهًأوًاعارتهًأوًاالحتفاظًب .هًفهوًمالًخالصًهلاًحيقًللزوجةًأنًتتصرف
:واذاًماتتًالزوجةًقبلًأنًتستويفًمهرهاً

رثةًاملطالبةًبهًوبقيًجزءًمنهًملًتستوفيهً،ًفإنًهذاًاجلزءًيكونًحكمهًحكمًالورثًفللًو(ًاملعجلً)أيًأنًالزوجهًأخذتًمقدمًمنًالزوجً
.وللزوجًنصيبًمنهً،ًفهوًمالًهلاًويعتربًمنًإرثها



ًكامالً  ًكله :مىتًيتأكدًوجوبًاملهر
.أنًيتحققًدخولًحقيقيً،ًألنًالزوجًاستوىفًحقهًمنهاًسواء ًبزواجًصحيحًأوًفاسدًأوًبشبهة-
.أنًتتحققًاخللوةًالكاملةًالصحيحةً،ًألنًالزوجةًمكنتهًمنًنفسهاًوملًيوجدًمامينعًمنًاستيفاءًحقهًمنها-
ًكاملةًوبذلكًأنًميوتًأحدمهاًولوًقبلًالدخولًأوًاخللوة،ًألنًبعدًاملوتًانقطعًاألملًيفًانًتوجدًفرقةًبينهماًوثبتتًبذلكًالًز- وجية

ًكامالًوالزوجًليسًبوارث،ًوان كانتًاخذتًمنهًمعجالًيثبتًاملهرًفإنًماتتًهيًوملًتكنًأخذتًمنهًمعجالًفللورثةًاملطالبةًبهًويكونًهلم
.رهاًمنًالورثفيعتربًاملهرًداخلًيفًماهلاًويعاملًمعاملةًاملرياثًويفًهذهًاحلالةًيرثهاًزوجها،ًوإنًماتًالزوجًيعطيهاًالقاضيًمه

:ماحكمًاملهرًإذاًقتلتًالزوجةًنفسهاًأوًقتلتًزوجها
ًكانتًبقتلهاًلن .فسهاًفوتتًمصلحةًالزوجًفيهاًإذاًقتلتًنفسهاًعمدا ًفالًيؤثرًذلكًعلىًاملهرًفهوًاثبتًوينتقلًلورثتهاًبعدًموهتاًحىتًوإن

وهيًالقصاصًفالًيزادًعليهاًعق ارعًوبةًأخرىًملًيذكرهاًالشأماًإنًقتلتًزوجهاًفأيضاًيثبتًهلاًمهرهاًألنًالقتلًالعمدًلهًعقوبةًاملقدرةًشرعاً 
ًكانًالقات ًكماًلو .لًشخصا ًآخروهيًحرماهناًمنًاملهر،ًفتعطىًمهرهاًابعتبارهاًزوجة،ًويستوىفًمنهاًحقًالقتيلًابعتبارهاًقاتلةً،

:اخللوةًبنيًالزوجنيًوأحكامها
.لزوجًلزوجتهًأنًجيتمعًالزوجانًيفًمكانًواحدًويفًمأمنًمنًأنًيطلعًأحدًعليهماًبغريًإذهنماًوملًيكنًماًمينعًمنًوطءًا:اخللوةًالصحيحة

ًكبريًنئمًأوًيقضانًبصريًأوًاعمىًأاي ًكانً،ًأوًأنًتكون:ًاخللوةًالفاسدة اخللوةًيفًحالًأنًيكونًمعًالزوجنيًشخصًاثلثًسواءًصغريًأو
.اإلحرامًلعمرةًأوًحجًأوًأنًتكونًأثناءًحيضًالزوجةًأوًصومًأحدمهاً،ًفهذهًموانعًمتنعًوجودًالوطءً

:مقارنةًبنيًاخللوةًالصحيحةًوالدخولًاحلقيقي
ًكامال ً،ًوجتبًبسببهماًالعدةًعلىًالزوجةً:ًيتفقانًيف ًكالًمنهماًاملهر (.ثالثًحيضات)إجياب

:خيتلفانًيف
ابئناً -1 .أنًالدخولًاحلقيقيًلوًحدثًالطالقًبعدهًجيوزًأنًيكونًطالقاًرجعيا ،ًاماًاخللوةًفيعتربًطالقاً 
.أنًالدخولًاحلقيقيًيكونًسبباًيفًحترميًبنتًالزوجةً،ًاماًاخللوةًفالًحتّرمًبنتهاًعليهً-2
.انًالدخولًاحلقيقيًيكونًسببًيفًحتليلًاملرأةًلطليقهاًالبائنً،ًاماًاخللوةًفالًيتحققًفيهاًذلك-3
.أنًالدخولًاحلقيقيًيتحققًفيهًاالحصانً،ًوالًيتحققًابخللوة-4
.أنًالدخولًاحلقيقيًلوًحدثًطالقًبعدهًمثًماتًاحدًالزوجنيًواملرأةًمعتدةًورثًاحدمهاًاالخر،ًخبالفًاخللوةً-5



مىتًتستحقًالزوجةًنصفًاملهر؟ً
ًكانًعقدًالزواجًصحيحا ًووقعتًالفرقةًقبلًالدخولًوكانًسببهاًالزوج- .إذا
.ذاًطلقًالزوجًزوجتهًقبلًالدخولًوملًحتصلًخلوةًصحيحةإ-

:عودةًنصفًاملهرًإىلًملكًالزوج
.اذاًطلقًالزوجًزوجتهًقبلًالدخولًواخللوةًالصحيحةًفريجعًنصفًاملهرًلهًًمبجردًالطالقً-
ًكانًهناكًزايدةًابملهرً- .ًًقبلًانًتقبضهًالزوجةًفيقسمًبنيًالزوجنيً(ًربح)ان
ًكانًهناكًربحًوكانًاالصلًمنتقلًللزوجةًفالًيلزمهاًإالًنصفًقيمةًاالصلًيومًقبضهًوالزايدةًتكونًهلاًخاصة،ًإالًيف- ًحالًالرتاضيًأوًان

.القضاءً

مىتًالتستحقًالزوجةًنصفًاملهرً؟
ًكانًعقدًالزواجًلصغريةًأوًمعتوهةًأوجمنونةًفحنيًبلوغهاًأوًافاقتهاًحيقًهلاًفسخًالعقدًوالًتستحقًشيئاًمنًا- .ملهرًاذا
ًكالًاحلالتنيًليسًهناكًن- .صفًمهريفًحالًالزواجًالفاسدًوعدمًالدخولًفالجيبًمهر،ًأماًبعدًالدخولًاحلقيقيًجيبًاملهر،ًويف
ًكامالًوليسًنصف- .هاملهرًاملفروضًمنًالقاضيًأوًيفًزواجًاملفوضةًبعدًالعقدًبرتاضًمنًالزوجنيًفهذاًيلزمًمهرًاملثل
(.اخل..ىًاملوسعًقدرهًومتعوهنًعل)يفًحالًعدمًالدخولًوعدمًاخللوةًوالًيوجدًمهرًمسمىًفالًجيبًنصفًمهرًاملثلًهلاًوإمناًحيقًهلاًاملتعةً-

ًكله :سقوطًاملهر
.أنًيكونًالعقدًفاسداًويتفرقًالزوجنيًقبلًالدخولً-
.أنًيزوجًالويلًالصغريةًوعندًبلوغهاًختتارًفسخًالعقدًقبلًدخولًالزوجً-
.أنًترتدًالزوجةًعنًاالسالم-
.أنًتطاوعًالزوجةًاحدًأصولًالزوجًأوًفروعهًمباًيوجبًحرمتهاًعلىًالزوجً-
.أنًأتىبًالدخولًابالسالمًوهيًالتدينًبدينًمساويًوكانًالزوجانًوقتًالعقدًغريًمسملني-



.اسمًاملالًيدفعهًالزوجًلزوجتهًاليتًفارقها:ًتعريفها:ًاملتعة
.انًالفرقةًالًيدًللزوجةًفيهاًفهذهًاملتعةًفيهاًتطييبًخلاطرهاً:ًسببًاجياهباًعلىًالزوج

.ليسًهلاًمقدارًمعنيًوإمناًهيًعلىًقدرةًالزوج:ًمقدارها
.هاًعلىًحسبًقدرتهً،ًومندوبةًيفًحقًغرًي(قبلًالدخولًألنهًالمهرًهلاًوإمناًهلاًاملتعة)املتعةًواجبةًللمطلقةًقبلًالبناءًوالفرضً:ًحكمها

:اقرتانًاملهرًابلشرط
ًكأنًتكونًمجيلةًأوًمتعلمةًوبعدًذلكًاتضحًل هًعدمًانطباقًالشرطًإنًاتفقاًعلىًأكثرًمنًمهرًاملثلًواشرتطًالزوجًانًهذهًالزايدةًمقابلًشرط

ًكانتًمنطبقةًوجبتًهلاًتلكًالزايدةً .فيهاًحينئذًلهًالرجوعًابلزايدةً،ًوان
بًوًذلكًوملًيفعلًفحيئذًجيإنًاتفقاًعلىًأقلًمنًمهرًاملثلًواشرتطتًالزوجةًمقابلًهذاًشرطا ًكأنًتكونًيفًبلدهتاًأوًيسقطًدينهًعنًأبيهاًوحن

ًكانًعلىًماًاتفقا .هلاًمهرًاملثل،ًوانًأدىًالشرط
ًكالًاملهرينًصحيحنيًوجيبًمنهماًماًانطبقًشرطهًومتًأداؤه، ًكلًمنهماًبشرطًخمتلفً،ًفالراجحًأن ىًاماًاملهرًالذيًملًيؤدإنًاتفقاًعلىًمهرين

.شرطهًفالًيلزمً
:هالكًاملهرًواستهالكهًواستحقاقه

.زوالًالشيءًبدونًانًيكونًألحدًدخلًفيه:ًاهلالك
.زوالًالشيءًبسببًالتعديًعليهًأوًاستعجالًالغريًله:ًاستهالك
.ظهورًانهًمملوكًلغريًمنًملكهًحبسبًالظاهر:ًاستحقاق

:احكامًاهلالكًواالستهالك*
ًكانًمعّيناًأوًغريًمعنيًبعدًأنًقبضتهًفالًترجعًبشيءًمنهًعلىًالزوجًألنهًبرئت .اذمتهًمنًاملهرًبدفعهًهلاذاًهلكًاملهرًيفًيدًالزوجةًسواء 

.هلاًوآداؤهاذاًهلكًاملهرًيفًيدًالزوجًقبلًتسليمهًللزوجةًوكانًغريًمعنّيًفيبقىًدينًعليهًفحقهاًاليزالًابِقًوجيبًدفعه
فهلكًحينئذًيضمنه معّيناً  ًكانًمهرهاًبيتاً  مثلًلو .الزوجًاذاًهلكًاملهرًيفًيدًالزوجًقبلًتسليمهًللزوجةًوكانًمعّيناً 

.فضمانهًعلىًمنًأهلكهً-أيًليسًالزوجًأوًالزوجة–إذاًهلكًاملهرًاملعنيًعلىًيدًأجنيبً
:أحكامًاالستحقاق*

ًكأنًتبنيًأنًاملهرًليسًملكاًللزوجًفإنًالزوجًضامنًللمهر .إذاًاستحقًاملهرًاملعنيًشخصًأجنيب
.هرهاإذاًاستحقًنصفًاملهرًاملعنيًاخذتًالزوجةًالباقيًمنهًأوًقيمته،ًورجعتًعلىًالزوجًابلنصفًالذيًاستحقهًغريهاًمنًم



:ضمانًاملهر
.جيوزًأنًيكفلًويضمنًالزوجًشخصًآخرًيفًاملهرًويشرتطًفيهًأهليتهًللتربع-
دًلزمهمًدفعهًهلاً،ًمثًبعإذاًمتتًالكفالةًأوًالضمانًأصبحتًنفذةًمعتربةًفللزوجةًالرجوعًللضامنًأوًالكفيلًيفًحالًعدمًدفعًالزوجًاملهرًوي-

ًكانًهذاًالضمانًبناء ًعلىًطلبه،ًاماًانًملًيكنًبناءًعلىًطلبهًفهوًتربعًمنًا .لضامنًوالكفيلذلكًيرجعونًعلىًالزوجًيفًاخذهًمنهًان
ًكانًينويًالرج- ًكانًالضامنًأوًالكفيلًهوًأبًالزوجًفحينهاًحيقًلهًالرجوعًعلىًابنهًابملهرًواخذهًمنهًيفًحالًانه لىًوعًالًالتربعًواشهدًعإذا

ًكانًاالبًويلًلصغريًودفعًاملهرًعنهًفهذاًيعتربًتربعًالنًالعادةًجرتًهبذاً .ذلكً،ًاماًاذا
وزوجًاالبًاملقتدرًهذاًاالبنًالفقريًفحينئذًيكونًهوًاملطالبًهبذهًالتكاليفًألنًتزوجيهًااي- ًكانًاالبنًفقرياً  .لزوجةهًيعدًضمانًمنهًحلقًااذا

.قضاايًحولًاملهر
منًالنقدينًأوًمماًيؤكلًقبلًالزفافًمثًاختلفاًفقالًهوًمنًاملهرًًو:ًمسألة .قالتًهيًهديةًإذاًبعثًالزوجًإىلًإمرأتهًشيئاً 

.القولًلهًبيمينه
.إذاًخطبًأحدًأمرأةًوبعثًإليهاًهبديةًوملًيتزوجهاًأوًماتتًأوًعدلًعنهاًهوًقبلًعقدًالنكاحً:ًمسألة

.عيناً،ًأوًقيمتهًإنًهلكًاملهرلهًاسرتدادًماًدفعهًمنً
أوًقيمتهاًاذاًاستهلكتًإنًكانًالع دولًمنًجانبًاملخطوبةًاماًاهلداايًفلهًاحلقًابلرجوعًمباًقدمهًمنًهداايًواسرتدادًهداايهًعيناً 

ًكانًالعدولً .(بهأيًبسببهًوبطل)منًجانبهً(ًفسخًاخلطوبة)سواءًبطلبهاًللفسخ،ًوالًحيقًلهًاسرتدادًشيءًإذا
.اذاًاختلفًالزوجانًيفًقدرًاملهرحالًقيامًالنكاحً:ًمسألة

.عطىًمهرًاملثلًيطالبانًابلبينةً،ًفانًملًتوجدًفاليمنيًومنًنكلًعنهاًحكمًبقولًاآلخرً،ًفانًحلفاًوملًتوجدًبيناتً،ًت

.اذاًاختلفًالزوجانًيفًاصلًتسميةًاملهرًفادعىًأحدمهاًتسميةًقدرًمعلومًوأنكرًاآلخر:ًمسألة
.ةاذاًملًتوجدًبينهًطولبًمنكرًالتسميةًابليمنيًفانًحلفًحكمًمبهرًاملثل،ًوإنًنكلًحكمًملنًادعىًالتسمي

إذاًادعتًالزوجةًبعدًتسليمًنفسهاًلزوجهاًبعدمًقبضهاًللمعجلًمنًاملهر؟:ًمسألةً
ًكانًالتعجيلًغريًمت عارفًعليهًعندًاهلًالبلدًبعدًتسليمًاملرأةًنفسهاًللزوجًالًتقبلًدعواهاًبعدمًقبضًاملعجلًمنًمهرهاًإالًاذا

.



.الَجـهـاز 

.ماًيعدًبهًبيتًالزوجيةًمنًأاثثًوأدواتًمنزليةًعندًزفافًالزوجةًإىلًزوجها:ًتعريفه
.علىًمنًجيبًإعداده؟

عنًاجلهاز،ًوإنًقامتًبهًفهيًمتوهذاًهوًالصحيح،ًعلىًالزوج:1ًق .ربعة،ًألنًاملهرًملكًخاصًهلاًوليسًعوضاً 
.،ًوالًيزيدًعنًمقدارًماًقبضتهً،ًفإنًملًتكنًقبضتًاملهرًفالًجيبًعليهاعلىًالزوجة:2ًق

فوقًاملهرًنظريًإعدادًاجلهازًوطلبًذلكًمنهاًفهلًتلزمًالزوجةًبه؟ إذاًقّدمًالزوجًهلاًماالً 
.رغبًأنًتقومًابجلهازنعمًملزمةًابجلهاز،ًألنًاملالًالزائدًعلىًاملهرًدفعهًمقابلهًفهيًملزمةًابلتجهيزً،ًأوًبردًاملالًإنًملًت

إذاًزادًعلىًاملهرًوملًحيددًهلًهوًنظريًاجلهازًأوًبقصدًالزايدةًجمردة ؟
:أيًإذاًملًجيعلًاملالًمنفصال ًعنًاملهر،ًوملًخيربهمًأنًهذهًالزايدةًمقابلًاجلهاز،ًفاحلكمًهنا

.أنهًاليلزمهاًشيءًمنًذلكًويعتربًداخلًيفًمهرها:1ًق
أوًقصداً :2ًق .فيلزمهاًاجلهازًأوًردًالزايدةًللزوج،ًوهوًالصحيح،ًأنًهذهًالزايدةًهيًمقابلًاجلهازًعرفاً 

منًميلكًاجلهازً؟
.إذاًجهزتًاملرأةًنفسهاًفاجلهازًهلاًابالتفاقً

هلا .وإذاًجهزهاًوليهاًفهوًحبكمًاهلبةًمنهًهلاً،ًفيدخلًيفًملكهاًإنًقبضتهًويصبحًحقاً 
دًعنًالثلثًإالًإبجازةًوإذاًجهزهاًوليهاًوهوًيفًمرضًاملوتًفلهًجتهيزهاًمباًاليزيدًعنًالثلثًمنًمالهًألنهًتربعًفالًيزي

.الورثة



.االختالف في متاع البيت

:تعريفه
.هوًماًينتفعًبهًيفًبيتًالزوجيةً

:إذاًاختلفًالزوجانًيفًمتاعًالبيتً
:إماًأنًيكونًاألاثثًالذيًيتنازعانًيفًملكيتهً

:ًًمماًيصلحًللرجال
بينةًتثبتًدعواهاًمبكلتيهاًكأدواتًالعملًاملتعلقةًمبهنتهًأوًالثيابًاخلاصةًللرجالً،ًفهوًحقهًبيمينه،ًإالًأنًأتيتًالزوجةًب

.هلذهًاألشياء
:مماًيصلحًللنساءً

.ملكيتهًهلاكأدواتًالزينةًواحلليًوالثيابًاخلاصةًهبن،ًفهوًحقهاًبيمينها،ًإالًأنًأييتًالزوجًببينهًتثبت
:مماًيصلحًلكليهماً

.إذاًوجدتًبينةًألحدمهاًفهوًلهً-أ
:إذاًملًتوجدًبينةًأوًوجدتًبينةًلكنهاًغريًصحيحةًأوًتعارضتًالبينات-ب

.فالقولًللزوجًمعًميينهً،ًفإنًنكلًعنًاليمنيًإنتقلًاحلقًللزوجةً
اًفيهًعادة ،ًفهذاًحقًاحلقًللزوجًمعًميينه،ًفإنًنكلًعنًاليمنيًإنتقلًاحلقًللزوجة،ًفيماًعداًماًجتهزًاملرأةًبيته:ًوقيل

.للمرأةًمعًميينها،ًجلراينًالعادةًيفًذلك،ًوهذاًهوًالصحيح

ًكاختالفًالزوجنيًحيثًإنًورثة كلًزوجًيقومونًويفًحالًاختالفًورثتهماًأوًورثةًأحدمهاًمعًاآلخرً،ًفاالختالفًفيه
.مقامهً،ًفتكونًهلمًنفسًاألحكامًالسابقة



.نفقة الزوجة

:النفقةًاصطالحاً 
.اسمًملاًيصرفهًاالنسانًعلىًزوجتهًوعيالهًوأقاربهًومماليكهًمنًطعامًوكسوةًومسكنًوخدمة

:نفقةًالزوجةًاصطالحاً 
.ماحتتاجًإليهًالزوجةًمنًطعامًوكسوةًومسكنًوخدمةًوفرشًوأدواتًمنزليةًحسبًمايقتضيهًالعرف

:حكمًنفقةًالزوجة
.واجبةًللزوجةًعلىًزوجهاًجزاءًقصرهاًلنفسهاًعليهًحبكمًالعقدًالصحيح

:دليلًوجوهباًللزوجة
كىنًونفقةً،ًدلتًاآليةًعلىًوجوبًس(ًاآلية..أسكنوهنًمنًحيثًسكنتمًمنًوجدكمً:ً)منًالقرآن،ًقولهًتعاىل-1

.املطلقةًومنًاببًأوىلًإسكانًالزوجاتًوالنفقةًعليهن
.جوبًالنفقةفدلًذلكًعلىًًو(ًخذيًمايكفيكًويكفيًولدكًابملعروف)منًالسنةًقولهًعليهًالصالةًوالسالم-2
.اإلمجاعًعلىًوجوبًالنفقةًللزوجةًعلىًزوجهاً-3
.أنًالزوجةًحبستًنفسهاًملنفعةًزوجهاًفتكونًنفقتهاًواجبةًعليهاً-4

(ً:األشخاصًاليتًجتبًنفقتهم)السببًيفًوجوبًالنفقةً
.املُلكً–القرابةً–الزوجةً

.ولهًهباًاحتباسهاًعلىًزوجهًوطاعتهً،ًأبنًتكونًغريًممتنعةًمنًاالنتقالًإليهًومنًدخ:ًالزوجةًبسببً



:شروطًوجوبًالنفقة
ملًجتبًالنفقة-1 أوًابطالً  ًكانًفاسداً  .أنًيكونًعقدًالزواجًصحيحا ًشرعا ،ًًفالعقدًإن
.أنًتكونًالزوجةًصاحلةًلتحقيقًأغراضًالزوجيةًوواجبتها-2
.أالًيفوتًحقًالزوجًبدونًمربرًشرعيًوبسببًليسًمنًجهته-3

:-أسبابًسقوطًنفقةًالزوجةًعنًزوجهاً–نفقةًهلاًمنًالزوجاتًالمنً
ًكانتًالزوجةًنشزةً -الزوجةًالناشزةً-1 .-إذا

.هيًاليتًخرجتًعنًبيتًزوجهاًبالًإذنًوبغريًوجهًحقً
رًتمرتًخارجةًعنهًبالًمرًبكأنًمتتنعًالزوجةًعنًاالنتقالًلبيتًالزوجًبدونًحق،ًأوًخترجًمنًبيتًالزوجًبدونًمربرًشرعيًبعدًانتقاهلاًإليهًواس

ًكانًالزوجًيقيمًمعهاًيفًبيتهاًفمنعتهًمنًدخولهًوملًتنتقلًملسكنه ،ًأو .شرعاً 
أوًحنوًذلكً–2 ًكانتًالزوجةًحمبوسةًأوًهاربةًوحنوذلك–احملبوسةًسجناً  .-إذا

ًكانتًمظلومةً،ًفطاملاًأهناًابحلبسًليسًهلاًنفقةًيفًأثناءًفرتةًحبسها،ًوكذلكًاهلاربة .حىتًوإن
ًكانتًمسافرةًبالًحمرمًأوًمعًحمرمًلكنًبدونًإذنًالزوج-املسافرةًبدونًحمرمًأوًبدونًإذنهًً–3 .-إذا

ًكانتًمسافرةًمعًحمرمًوإبذنًزوجهاًفنفقتهاًابقيةًمستمرةًحىتًأثناءًسفرها .إىلًأنًتعودًمنًسفرهاً،ًأماًإن
بعدًالزواج–4 .الزوجةًاليتًتعملًمنًدونًرضاًالزوجًوكانًهذاًالعملًطارائً 

.وذلكًألهناًفوتتًمنًحقًالزوجًعليهاًوعملتًدونًرضاه
ًكانًقبلًالزواجًيعلمًأهناًتعملًفحينئذًتلزمهًالنفقةًألنًعلمهًحملًرضاهًعنًعملها،ًأوًإنًاشرتطتًعليهًقبلًا دًلزواجًأهناًستعملًبعأماًإذا

.زواجهاًمنهًووافقً،ًفحينئذًتلزمهًالنفقةًوالًاعتبارًملنعهًإايهاًمنًالعملًألنًاملسلمونًعلىًشروطهمً
أوًابطالً –املعقودًعليهاًبعقدًفاسدً–5 ًكانًالعقدًفاسداً  .-إذا

.أوًاملدخولًهباًبشبهةً،ًألنًاملفرتضًيفًهذهًاحلالةًهوًالتفريقًبينهماً
.الزوجةًاملمتنعةًعنًاالنتقالًمعًزوجهاًلبلدًآخرً–6

ًكانًالزوجًمنتقالًلبلدًآخرًوملًيكنًبينهماًشرطًمسبقًيقتضيًبقائهاًببلدها،ًمثًطلبًمنًزوجتهًاالنتقالًمعه .ورفضتًفإنًنفقتهاًتسقطإذا
.إذاًحبسًالزوجًفإنًالنفقةًجتبًللزوجة*



:كيفًتُقّدرًالنفقة
ًكيًيقدرًإذاًقصرًالزوجًيفًالنفقةًفلهاًأنًتطلبًمنه،ًفإنًرفضًفلهاًأنًأتخذًبقدرًحاجتها،ًفإنًمنعهاًرفعتًأمًر هاًللقاضي

يكفيًالكسوةًًو شهرايً  (املأكلًواملشربًواملسكننفقتهاًوجيربًالزوجًعليها،ًوالذيًعليهًالعملًاآلنًأنًيقدرًالقاضيًهلاًمبلغاً 

:ماًجيبًمراعاتهًعندًتقديرًنفقةًالزوجة
ًكافيةًهلاًوبقدرًطاقةًالزوجًاملادية-1 .أنًتكون
أنًالنفقةًتكونًشهريةً-2 .أنًيتبعًفرضًالنفقةًاأليسرًله،ًواملعمولًبهًحالياً 
.ًأنًيراعىًحالًاألسعارًارتفاعاًواخنفاضاًعندًتقديرًالنفقةً-3

(ً:شروطًاملسكن)نفقةًاملسكنً
حلالًالزوجًاملاليةً-1 .أنًيكونًمالئماً 
علىًكلًماًيلزمًللسكىنًمنًأاثثًوفراشًوأدواتًمنزليةًالزمةً-2 .أنًيكونًمشتمالً 
منًالسكانًاآلخرينًإالًإنًرضيتًبذلك-3 .أنًيكونًاملسكنًخالياً 
.أنًيكونًالسكنًبنيًجريانًصاحلنيًأتمنًفيهًعلىًنفسهاًويفًمكانًغريًمنقطعًوالًخميف-4

.تًهيًذلكإنًملًيوفرًالزوجًاملسكنًفيجربهًالقاضيًوإنًامتنعًأجربهًعلىًدفعًأجرةًلسكنًالزوجةًإنًطلب

:العالجً–نفقةًالدواءً
.نفقةًالدواءًواجبةًعلىًالزوجً،ًوتقديرًقدرتهًعليهاًراجعًللعرف



:نفقةًاخلادم
ًكانتًالزوجةًممنًخيدمنًيفًبيوتًأهل ًكانًالزوجًمعسرًفالًجتبًنفقةًاخلادمًألنهًمنًاألمورًالكماليةًسواء .هنًأوًالًإذا

وكانتًزوجتهًممنًالًخيدمنًفالًجيبًذلكًوإمناًهوًمنًاملعاشرةًابملعروف ًكانًالزوجًموسراً  .إذا
ًوكانتًالزوجةًممنًخيدمنًيفًبيتًأهلهاًوجبًعليهًإحضارًمنًخيدمها ًكانًالزوجًموسر  .إذا

وتطلبتًأعباءًاملنزلًخادمًأوًخادَمنيًأوًأكثرًوجبًعليهًذلكً،ًأاي ًكانتًزوجته ًكانًالزوجًموسراً  .إذا
:حكمًرفضًالزوجًاإلنفاقًعلىًزوجتهً

ًكيًتنفقًمنه،ًوإن ملًيكنًلهًإالًمالًإنًكانًموسرًأجربهًالقاضيً،ًفإنًامتنعًأخذًمنًأصولًأموالهًوابعهًوأعطىًقيمتهًللزوجة
.نقديًفيحبسهًإنًطلبتًالزوجةًذلكًمعًاجبارهًأبنًينفقًعليهاًومدةًاحلبسًبتقديرًمنًالقاضي

يقرضه الًميكنهًالنفقةًفتستدينًالزوجةًوهذاًالدينًيكونًيفًذمةًزوجهاً،ًوإنًملًجتدًأحداً  اًفينفقًعليهاًوليهاًأوًإنًكانًمعسراً 
.ًأحدًأقارهباًوهذهًالنفقةًتبقىًيفًذمةًالزوجًمىتًماًأيسرًدفعهاًملنًأنفقًعلىًزوجته

:نفقةًزوجةًالغائبً
.هوًالذيًالميكنًاحضارهًإىلًجملسًالقضاءًملقاضاتهًأمامهًوسؤالهًعنًالدعوى:ًالغائب

.إنًكانًلهًمالًموجودًميكنًللزوجةًاالنتفاعًبهًفتأخذًمنهًمايكفيًنفقتهاًابملعروفً-
ًكانًلهًممتلكاتًكعقارًولهًأرابحًأوًاجيارًاوًحملًلهًمكسبًفإهناًأتخذًنفقتهاًمنًاألرابحًوالًيباعًم- .نًممتلكاتهًشيءإذا
ًكفيله- ًكفيلًيكفلًهلاًالنفقةًفتأخذًالنفقةًمن .إنًملًيكنًلهًأموالًأوًممتلكاتًوله
ًكفيلًلهًأوًضامنًفتستدينًويبقىًهذاًالدينًيفًذمةًالزوجًالغائبًحىتًيعودً،ًوإنًملًجتد- منًيدينهاًفيجربًالقاضيًإنًملًيكن

.وليهاًابقراضهاًمثًيعودًابلقرضًعلىًالزوجًالغائبًإنًعاد
يفًحالًأهناًأنفقتًأكثرًمنًاملعروفً،ًليحف* ًكفيالً  ظًحقًالزوجًالغائبًمنًوعلىًالقاضيًيفًكلًهذهًاحلاالتًأنًجيعلًللزوجة

وجةًليستًبناشزًأوًأنًتضيعًمالهًأوًتستهلكهًيفًأمورًليستًمنًالنفقةًاملعروفةًهلاً،ًوعليهًأيضاًمنًأنًيتحققًمنًأنًالًز
.مطلقةًانتهتًعدهتاًوأنًزوجهاًملًيرتكًهلاًنفقةً،ًويكونًذلكًعربًاستحالفهاًوميينها



علىًالزوج؟ .مىتًتعتربًالنفقةًديناً 
كًاملدةًفرتجعًعليهًمباًإذاًمضتًمدةًملًينفقًفيهاًالزوجًعلىًالزوجةًمعًوجوبًنفقتهاًعليهًوأنفقتًالزوجةًعلىًنفسهاًتل

(ً.ابرادهتاأيًتساحمهًعنًالنفقهًوتسقطهاًعنه)أنفقتهً،ًألهناًحقًعلىًالزوجًفالًتسقطًإالًابآلداءًأوًاإلبراءً

:الكفالةًابلنفقة
يفًذمةًالزوجً،ًفالكفالةًالتكونًإالًبعدًالرتاضيًعليهاًأ- .وًتقررًابلقضاءالكفالةًالًتكونًإالًإذاًاستقرًاملالًديناً 
.ميكنًللزوجةًأوًوليهاًطلبًكفيلًللنفقةًمنًحنيًالعقدًويصحًذلك-
لنفقتهاًقبلًسفرًزوجهاًوإنًملًجيبهاًالزوجًأجربهًالقاضي- ًكفيالً  .علىًذلكًللزوجةًأنًتطلبًنفقتهاًأو

:تعجيلًالزوجًنفقةًزوجته
ًكأنًأعطاهاًنفقةًشهرًمثًطرأًماًمينعًالنفقةًفإنًللزوجًأنًي .سرتجعًالباقيًمنهاإذاًأعطىًالزوجًنفقةًمستقبليةًلزوجته

:املقاصةًبدينًالنفقة
.اقتطاعًدينًمنًدين:ًاملقاصةًهي

.إيفاءًديننيًمتقابلنيًبنيًشخصنيًيفًحدودًاألقلًمنهما:ًأو
.الزوجةطلببكانتإذاجترياملقاصة:فإننفقتهامنمنهادينهاستيفاءالزوجفأرادزوجهامنالزوجةاستدانتلو
.ماهلامنالدينأداءتستطيعموسرةأهناثبتأو،الزوجةرضيتإذاإالالزوجبطلبجتريوال
.حبالمعسرةكانتإذانفقتهامناملقاصةلهحيقواللطلبهالزوججيابفالمعسرةكانتإنأما



القسم الثاني

الفرقة بني الزوجني



الفرقة بين الزوجين

:اصطالحاً 
.احناللًرابطةًالزوجيةًوانقطاعًالعالقةًبنيًالزوجني

:أنواعها
.فرقةًطالقً–فرقةًفسخً

:الفرقًبنيًالفسخًوالطالق
.الفسخًنقضًالعقدًمنًأساسهًوينتهيًاحِللًمنًحينهًفالًتباحًلهًإالًبعقدًجديد-1

.الطالقًإهناءًللعقدًوالًينهيًاحللًإالًبعدًالطالقًللمرةًالثالثةًأوًانتهاءًالعدةً
.عقدًصحيحًالفسخًيكونًلسببًينايفًالزواجًأوًحاالتًتقتضيًعدمًانعقادهًمنًاألصلً،ًأماًالطالقًفالًيكونًإالًب-2
.الفسخًيكونًمنًجهةًالزوجنيًأماًالطالقًفالًيكونًإالًمنًجهةًالزوج-3
.الفسخًالًينقصًعددًالطلقاتًأماًالطالقًفينقصهاً-4
ماًالطالقًفتبقىًأنًالفسخًالًيقعًيفًوقتًعدتهًطالقًألنًالعدةًجملردًالتأكدًمنًبراءةًالرحمًوإالًفالفرقةًقدًوقعتً،ًأ-5

.أحكامًالزوجيةًمستمرةًفرتةًالعدةًالرجعيةً
يوجبًاملتاعًإنًأنًالفسخًقبلًالدخولًاليوجبًللمرأةًأيًشيءًأماًالطالقًفيوجبًهلاًنصفًاملهرًاملسمىًأوًاملقبوض،ًًو-6

أوًمقبوضاً  .ملًيكنًاملهرًمسماً 



:الفرقًبنيًالفسخًوالطالق

الفسخالطالقًم
جل جيوز للر : الطالق إهناء للعقد وال ينهي احلل أي1

رضاها أو بدون احلاجة لمراجعة املطلقة الرجعية يف العدة
.عدةعقد جديد أو مهر ، بل ترجع مبجرد املراجعة ابل

ن حينه الفسخ نقض العقد من أساسه وينتهي احِلل م
خ إال ال رجعة للزوج على زوجته بعد وقوع الفس: أي

.بعقد ومهر جديد وبرضاها

رتة العدة أن الطالق تبقى فيه أحكام الزوجية مستمرة ف2
(.النفقة–القرار يف بيت الزوج )الرجعية 

إال فالفرقة العدة يف الفسخ جملرد التأكد من براءة الرحم و 
.قد وقعت

.ال حيكم ابلفسخ إال القاضي .الطالق حق للزوج ويقع بلفظه3

تقتضي ال يقع الفسخ اال لوجود سبب يوجبه أو حاالت.ببالطالق يقع يف الزواج الصحيح وقد يقع بال س4
.من األصلالزواجعدم انعقاد

تسب من عدد الطلقات.حيتسب من عدد طلقات الزوج لزوجته5 .الفسخ ال حيح

املتعة الطالق قبل الدخول يوجب نصف املهر للزوجة أو6
.هلا

.الفسخ قبل الدخول ال يوجب مهر للزوجة



ومىتًتكونًطالقاً  :مىتًتكونًالفرقةًفسخاً 
:تكونًفسخاً 

.إذاًوقعًالعقدًغريًصحيحً-
ًكانتًلعيبًيفًأحدًالزوجنيً- .إذا
.إذاًوقعًاللعانًبنيًالزوجني-
.إذاًطرأًعلىًالزوجيةًماًيوجبًحرمةًاملصاهرة-
ًكاتبية- .إذاًأسلمتًالزوجةًوأىبًالزوجًالدخولًابإلسالم،ًأوًأسلمًالزوجًوكانتًزوجتهًغريًمسلمةًأوًغري

:تكونًطالقاً 
.إذاًاستعملًالزوجًأوًمنًوكيلهًالطالقًيفًالزواجًالصحيح-
ًكانتًالفرقةًبسببًاإليالءً- .إذا
ًكفاءةًالزوجً- ًكانتًالفرقةًلعدم .إذا
ًكانتًالفرقةًلعدمًاإلنفاقًأوًالغيبةًأوًالضررًوسوءًالعشرة- .إذا
ًكانتًالفرقةًبسببًردةًأحدًالزوجنيً- .إذا



الطالق

:اصطالحاً 
ًكنايةً .رفعًقيدًالنكاحًيفًاحلالًأوًاملآلًبلفظًخمصوصًصريحًأو

(ً:أدلةًإابحته)مشروعيتهً
(ً.الطالقًمراتنًفامساكًمبعروفًأوًتسريحًابحسان)منًالقرآنً-1
(ً.أبغضًاحلاللًإىلًهللاًالطالق)منًالسنةً-2
.أمجعتًاألمةًعلىًجوازًالطالقً-3
ًكليهما-4 علىًأحدمهاًأو فشرعًالطالقًيزيلًهذهًمنًاملتصورًأنًتفسدًالعالقةًبنيًالزوجنيًفيصريًبقائهماًمعًبعضهماًضرراً 

.املفاسدًاملرتتبةًعلىًاستمرارًالزواج

:حكمًالطالقًوأحواله
.الطالقًحكمهًمباحً

.يعدًظلماًهلاوجيبًلوًفاتًمقصودًالزواجًكأنًكانًالزوجًالميكنهًمعاشرةًزوجتهًأوًالًيستطيعًالنفقةًفحينئذًامساكها
ًكانًبدعيا ًكأنًيطلقهاًوهيًحائضًأوًنفاس .وحيرمًإذا

؟(ًأسبابًإابحته)ملاذاًُشرعً
.الشرورشرعًكعالجًوحلًأخريًحينماًيستعصيًالعيشًيفًظلًالزوجيةًفيكونًالطالقًمنفذاًللخالصًمنًاملفاسدًًو

:معًذلكًرغبًالشرعًأبنًتكونًهناكًخطواتًسابقةًللطالقًمنها
ًكماًشرعًالوعظًابللنيًواهلجرًوالضربًغريًاملربحً،ًوارسالًح كمنيًيصلحونًبينهماً،ًالصربًوحتملًالواقعًواملعاشرةًابملعروفً،

.فالطالقًالًيلجأًلهًمنًالوهلةًاألوىلًوإمناًهوًتشريعًيفًحالًانسدادًمجيعًالطرقًالسابقةًونشؤًالضرر



.ملاذاًالطالقًبيدًالرجل؟
مهرًالزوجةًاجلديدةًإنًألنًتبعاتًالطالقًتقعًعلىًالرجلًأكثرًوحتملًالنفقاتًعليهًللزوجةًإذاًطلقهاًوأبنائهًومؤخرًصداقهاًًو

ًكماًأنهًيوازنًاملغارمًابملغامنًبعقلهًدونًعاطف .تهًكانًسيتزوجًكلًهذهًالنفقاتًجتعلهًيرتيثًيفًأمرهً،
يفًهتكًأسرارًاألسرةًوالبيوتًملنًالًيرغبًبذلكًفوضع الطالقًبيدًالزوجًفيهًولوًوضعًالطالقًبيدًالقاضيًلكانًذلكًسبباً 

.منًاحملافظةًعلىًاألسرارً
.ومعًأنًالطالقًبيدًالزوجًإالًأنًللزوجةًحقًاخللعًوحقًطلبًالطالقًيفًحالًوقعًظلمهًعليهاً

:شروطًوقوعهً
(ً:الزوج)شروطًامللطقً

هلاًبعقدًصحيح-1 .أنًيكونًزوجاً 
عنًالزوج .فالًيصحًلالنسانًانًيطلقًإمرأةًليستًزوجة ًله،ًإذاًملًيكنًنئباً 

.أنًيكونًابلغاً -2
.فالًيصحًطالقًالصغريً

.أنًيكونًعاقالً -3
.فالًيصحًطالقًاملعتوهًواجملنونًواملغمىًعليهًوالنائمًواملدهوش

ًكانًُسكرهًإبرادتهًوكانًقاصداًعامداًالُسكرًفطالقهًيقع،ًوقيلًأنهًاليقعًوهذاًاملعمًو:ًأماًالسكران .لًفيهًقانونً إذا
.طالقهًيقعً:ًأماًالسفيهً



عامداً -4 .أنًيكونًقاصداً 
للحديثً:ً(طالقًاملزاح)أماًاهلازلً مازحاً  ًكانًهازالً  النكاحًالطالقً:ثالثًجدهنًجدًوهزهلنًجدً)فطالقهًصحيحًحىتًلو

(.والرجعة
ًكا:ًأماًطالقًاملكره .نًاضطراراً فطالقهًالًيقعًألنًذلكًلدفعًالضررًعنًنفسه،ًولوالًوجودًاالكراهًملاًطلقًفطالقه

ماًاستكرهواًرفعًعنًأميتًاجلهلًواخلطأًوالنسيانًًو)طالقهمًالًيقعًلعمومًاحلديث:ًأماًطالقًالساهيًواملخطئًوالناسي
إنًملًتوجدًقرينةًتدلًعلىًذلك(عليه أوًساهياً  ًكانًنسياً  .،ًويستحلفًالقاضيًالزوجًأنه

حينهاًاليقعًط:ًمثالًوقوعًالطالق أوًساهياً  ًكالمهًمعًزيدً،ًفكلمهًنسياً  ًكمنًلوًعّلقًطالقًزوجتهًعلى القهً،ًوأماًاملخطئ
.كانًيريدًأنًيقولًطارقًفقالًطالقًفاليقعًألنهًسبقًلسانًاليعتدًهبا

ًكلمةًالطالق:ًاملخطئًهوً .الذيًأرادًالتكلمًبغريًالطالقًفجرىًعلىًلسانه
.الذيًإنًذُّكرًالًيتذكرًلغيبةًالشيءًعنًابلهً:ًالساهيًهو
.الذيًإنًذُّكرًيتذكرً:ًالناسيًهوً

.فالغضبانًلدرجةًيعيًفيهاًمايقولًويتذكرًفإنًطالقهًيقعً:ًأماًطالقًالغضبان
ًكاجملنونًيفًتصرفات هًوكالمهًفهذاًاليقعًأماًمنًوصلًلدرجةًغضبًالًيدركًفيهاًشيءًوالًيعلمًماًيقولًوالًيذكرهًويصبح

(ً.الطالقًيفًإغالق)طالقةًحلديثً
ًكالمه .أماًمابنيًاملرتبتنيًفالصحيحًأنهًاليقعًمادامًخيلطًبكالمهًويقولًماًالًيريدًوالًيعيًبعض

.ضيةًبكاملهاويرجعًيفًحتديدًمرحلةًغضبًهذاًالزوجًإىلًتقديرًالقاضيًبعدًالتحقيقًمعًالزوجًوالتحققًمنًالق*
لكيًحيرمهاًاإلرثًالطالقًيقعًلكنهاًترثهًإذاًماتًيفًمرضهًهذاًملظنةًأنهًطلقها:ًطالقًاملريضًمرضًاملوتًومنًيفًحكمه

.فيعاملًبعكسًمقصده،ًأماًإذاًذهبًعنهًاملرضًوعادًلصحتهًمثًماتًفإهناًالًترثهً
ًكانًاملرضًاليؤثرًعلىًإدراكًالزوجًوعقلهًفيحنهاًطالقهًيقعًوالًترثًمنه،ًًو ليسًملرضهًأتثريًيفًواملعمولًفيهًأنهًمىتًما

جيربًالقاضيًالزوجًأنًيدفعًهلاًمتع خلاطرهاطالقهًمادامًاملرضًملًيؤثرًعلىًقوتهًالعقليةًوإدراكه،ًوأحيانً  .ةًماديةًتطييباً 



(ً:الزوجةًاليتًيقعًعليهاًالطالق)شروطًاملطلقةً
(.كاملعتدةًالرجعية)أنًتكونًزوجة ًللمطلقًبعقدًصحيحًسواءًزوجةًحقيقة ًأوًحكماً -
رجعياً - .املعتدةًتطلقًيفًأثناءًالعدةًبشرطًأنًتكونًعدهتاًبسببًالطالقً،ًوأنًيكونًطالقاً 
ًكانًالفسخًبسببًالردةًعنًاإلسالم،ًأوًبسببًرف- ضهاًتغيريًدينهاًاملعتدةًمنًفسخًيقعًعليهاًالطالقًيفًعدهتاًإذا

ًكانتًهيًوثنيةًوزوجهاًإنتقلًلإلسالم .لإلسالمًأوًاألداينًالكتابيةًإن
:أماًاليتًاليقعًعليهاًالطالقًفهي

.املرأةًاليتًليستًزوجة ًلهً-
.املطلقةًالبائنةً-
.املطلقةًقبلًالدخول-
أوًخيارًاخللعًً،ًأوًالعيبً،ًأوًعدمًصحةًالعقدًمنًاألصلً،ًأوًعدمًالكفاءةًمنًالزوجً،:ًاملعتدةًمنًالفسخًبسببً-

.البلوغً،ًأوًخيارًاإلفاقةً،ًأوًالفسخًبسببًنقصانًاملهرًوعدمًقبوهلاًابلنقص

للطالق؟ هلًاملعتدةًمنًطالقًرجعيًتكونًحمالً 
.الصحيحًنعمًهيًحملًللطالقًحيثًأنًاملطلقةًالرجعيةًتسريًعليهاًأحكامًالطالقً

(ً:لفظًالطالق)شروطًالصيغةً
،ًأوًإشارةًلألخرس،ًأماًجمردًالنيةًف ًكتابةً  أو ًكانًلفظاً  .الًيعتربًطالقاً كلًماًيصدرًمنًاملطلقًيقصدًفيهًالطالقًسواء



:ألفاظًالطالق
.إالًيفًحلًعقدةًالزواجعرفاً كلًلفظًالًيستعملً:ًوهوًصريحًالطالقً،ً-1

العرفًجاريًعلىًاستخدامًلفظًالطالقًومشتق–السراحً–الطالقً:ًالفاظه .اتهالفراقً،ًوماًاشتقًمنهاً،ًوحالياً 
.وبناء ًعليهًلوًاستخدمًألفاظًالطالقًمثًأنكرًقصدهًللطالقًملًيقبلًمنهًألنًلفظهًصريحً

للطالقًبلًوضعًملعىنًالطالقًوغريهً:ًوهوًكنايةًالطالق،ً-2 .اللفظًالذيًملًيوضعًخمصوصاً 
الطالقًإبقرارهًأوًأنتًابئنًمينً،ًأنتًحرامًعليً،ًأنتًبريةًمينً،ًإحلقيًأبهلكً،ًوحنوًذلك،ًويستدلًعلىًوقوع:ًألفاظهًمثل

.بوجودًقرينةًتدلًعلىًأنًكالمهًيرادًبهًالطالق

:الطالقًابلكتابةًواإلشارةً
:الكتابةًيقعًفيهاًالطالقًبشرطني

ًكالورقًأوًاألرضًأوًاحلائط،ًوليسًابهلواءًأوًاملاءًم:ًأنًتكونًمستبينةً .ثالً أيًعلىًشيءًًتثبتًفيهًالكتابة
.أيًمكتوبةًومفهومة:ًأنًتكونًمرسومة

ًكتبهاً ًكتبهاًالزوجًوقعًالطالقًإذاًأقرًأنهًهوًمن .فإذا

؟(ًأيًشخصًحيملًرسالةًمنًالزوجًيبلغًالزوجةًبطالقها)هلًيقعًالطالقًابرسالًرسولً
ًكالطالقًالشفهيً .نعمًيقعً،ًويعترب

:اإلشارةًيقعًفيهاًالطالقًبشرطنيً
.إلشارةأنًيكونًاملطلقًأخرسًالميكنهًالكالمً،ًحىتًوإنًكانًيتمكنًمنًالكتابة،ًأماًغريًاألخرصًفالًيقعًطالقهًاب

.أنًتكونًاالشارةًيُفهمًمنهاًالطالقً



:أنواعًالطالق
.كنايةً–صريحً

إالًللطالقً:ًالصريحً .ماملًيستعملًاللفظًفيهًلغة ًأوًعرفاً 
.وهذاًيقعًفيهًالطالقًسواءًنواهًأمًملًينوهً

.ًماملًيوضعًاللفظًفيهًللطالقًولكنهًحيتملهًوحيتملًغريه:ًالكناية
.وهذاًاليقعًإالًبنيةًالطالقًمنًالزوج

.ابئن–رجعيً
.الذيًميلكًالزوجًبعدهًإعادةًاملطلقةًإىلًالزوجيةًمنًغريًحاجةًإىلًعقدًجديد:ًالرجعي

:ًًاآلاثرًاملرتتبةًعلىًوقوعًالطالقًالرجعي
.نقصًعددًالطلقاتً-1
.إمكانًاملراجعةًابلعدةًبدونًاحلاجةًلرضاًالزوجة-2
.دهتاأثناءًالعدةًهلاًماللزوجاتًمنًنفقةًوسكنًوترثًإذاًماتًطليقهاًويلحقهاًطالقهًهلاًأوًظهارهًيفًأثناءًع-3
.انتهاءًرابطةًالزوجيةًإبنتهاءًالعدةًدونًرجعةًفالًحتلًإالًبعقدًومهرًجديدينًوحينيًدفعًمؤخرًاملهر-4

.ًًالًيستطيعًالرجلًبعدهاًأنًيعيدًاملطلقةًإالًبعقدًومهرًجديدين:ًالبيونةًالصغرى
طلقهاًطلقةًواحدةًأوًاثنتني،ًمثً-2طلقهاًقبلًالدخولًهباًأوًاخللوةًالصحيحة،ً-1تقعًملنً:ًًأحوالًوقوعًالبينونةًالصغرى

.طلقهاًالقاضيًمنًزوجهاًلوقوعًضررًعليهاًأوًلعيبًيفًزوجهاً-3انتهتًعدهتاًوملًيراجعها،ً
:ًاآلاثرًاملرتتبةًعلىًوقوعًالبينونةًالصغرى

.نقصًعددًالطلقاتً-1
.مبجردًحتققًالبينونةًيقعًاإلنفصالًوحيرمًاالستمتاعًابملطلقةًوالًحتلًإالًبعدًعقدًومهرًجديدين-2
.حينيًدفعًمؤجلًاملهرًهلا-3
.منعًالتوارثًبنيًالزوجنيًبعدًوقوعًالبينونةً-4



خرًيتحققًفيهًالدخولًهيًاليتًالًيستطيعًالرجلًأنًيعيدًاملطلقةًإالًبعقدًومهرًجديدًوبعدًزواجهاًبزوجًآ:ًالبينونةًالكربى
.احلقيقيًمثًيفارقهاًوتنتهيًعدهتاًمنه

.تقعًبعدًالطالقًللمرةًالثالثة:ًحالةًوقوعًالبينونةًالكربى
:ًًاآلاثرًاملرتتبةًعلىًوقوعًالبينونةًالكربى

.تنتهيًبهًالزوجيةًفليسًللزوجًإرجاعًزوجته-1
.ققًالدخولًاحلقيقيحترمًاملطلقةًعلىًطليقهاًحترميًمؤقتًفليسًلهًالعقدًعليهاًبعقدًجديدًإالًبعدًزواجهاًمنًآخرًوحت-2
.حيلًهلاًالصداقًاملؤجل-3
.مينعًالتوارثًبينهما-4

.ُمعّلق-مضافً–ُمنّجزً
.ماًخلتًصيغتهًمنًاإلضافةًوالتعليقً:ًاملنجز

.كأنًيقولًالرجلًألمرأتهًأنتًطالق:مثاله
.يقعًمباشرةًوترتتبًعليهًآاثره:ًآاثره-حكمه

.الذيًصيغتهًتفيدًإنشاءًالتصرفًيفًاحلالًومؤخرًاألحكامًإىلًزمنًاملستقبل:ًاملضاف
،ًأنتًطالقًمنذًبدايةًالشهرًالقادم:ًكأنًيقولً:ًمثاله .أنتًطالقًغداً 

.يقعًيفًالوقتًالذيًأضيفًإليهً،ًأيًعندًجميءًذلكًالزمنً:ًآاثره-حكمه
.ماًرتبًوقوعهًعلىًحصولًأمرًابملستقبلًآبداةًمنًأدواتًالشرطً:ًاملعلق
فأنتًطالق:ًمثاله ًكلمتًفالنً  .إذاًدخلِتًدارًفالنًفأنتًطالقً،ًإذا

:ًًأنواعهً
.انًفعلتًكذاًفأنتًطالق:ًوهوًالذيًتستخدمًبهًأدواتًالشرطًصراحةً،ًمثل<لفظيً

ًكذاً:ًوهوًالذيًيفيدًالشرطًمنًحيثًاملعىنً،ًمثل<معنويً .علّيًالطالقًألفعلن



:ًًآاثره-حكمه
ب:1ًق ًكانًيقصدًأمراً  ًكانًيقصدًالتخويفًأو ًكانًيقصدهًأم ًكلًأحوالهًمىتًماًوقعًشرطهًسواء يدهًوبيدًزوجتهًأوًأنهًيقعًيف

.أمراًخارجاًعنًإرادهتماً
يتًدعتًتعليقًالشرطً،ًالوقائعًالكثريةًاليتًحكمًهباًالصحابةًبوقوعهً،ًأنًاحلاجةًللزجرًال(ًاملسلمونًعلىًشروطهم:ً)الدليلً

ًكانًلهًفائدة وإالًملا .هيًتدعوًإىلًوجودهًووقوعهًفعلياً 
.أنهًاليقعًأبداً :2ًق

ودًلهً،ًأيضاًقياسًالطالقًأنهًتعليقًمبثابةًاليمنيًواليمنيًيكونًابهللًفقطًوهلذاًيعدًهذاًالنوعًمنًالطالقًالغياًالوج:ًالدليل
.علىًالنكاحًفكماًأنهًاليصحًالنكاحًمعلقا ًكذلكًاليصحًالطالقًمعلقاً 

علىًتركًالفعلًأوًتقًو:3ًق أوًحثاً  ،ًأماًإنًنواهًختويفاً  يةًالعزمًعلىًالفعلًفهوًيقعًالطالقًمنًحنيًوقوعًشرطهًإنًنواهًطالقاً 
ًكفارةًإنًوقعًذلكًالشرط،ًويرجعًيفًمعرفةًنيتهًإىلًإفادتهًوداينتهًبينهًوبنيًهللا ًسبحانهًوتعاىل،ًوهوًاملعمولًفيهًيقعًمينيًويلزمه

.قضاء ًيفًعددًمنًالدولًوالذيًرجحهًاملؤلف
عامدا ًلهًولذلكًيقعًيفًحالةًتعليقهًونيتهًللطالقً،ًأماًانًنوى:ًالدليل التخويفًأوًاحلثًفهوًأنًاملطلقًالبدًأنًيكونًقاصداً 

وليسًطالقاً  .يوافقًاليمنيًيفًاملقصدً،ًفيكونًمييناً 
.بدعي–سينً

.ماًوافقًالسنةًيفًطريقةًايقاعهًواذنًًفيهًالشارع:ًالطالقًالسينً
.يطلقهاًيفًطهرًملًجيامعهاًفيه:ًأيً

.يقعً:ًحكمه
.ماًخالفًالسنةً:ًالطالقًالبدعي

.أيًيطلقهاًيفًحيضًأوًنفاسً،ًأوًيفًطهرًجامعهاًفيه
.يقعًوهوًالصحيحالقيلًأنهًيقعًمعًامثًصاحبه،ًوقيلًأنهً:ًًحكمه



(ً:طالقًثالاثً –طالقًابلثالثً)الطالقًالثالثًبلفظًواحدً
حكمًهذاًالطالقًمنًحيثًذاته؟ً:ًأوالً 

منًالقاضيًإنًرأىًذلكً للعقوبةًتعزيراً  .حمرم،ًوصاحبهًأيمثًمبخالفتهًللسنةً،ًويكونًمستحقاً 
هلًيقعًطالقهًثالاث ؟ً:ًاثنياً 

.يقعًطلقةًواحدة،ًوهذهًهوًالصحيح:1ًق
.،ًوهذاًنصًصريحًابملسألة(ًإمناًتلكًواحدةًفارجتعها:ً)حديث-
زج- هلمًواجتهاداًكانًالطالقًيفًعهدًأبوًبكرًوسنتنيًمنًعهدًعمرًطالقًالثالثًتقعًواحدةًفأمضاهًعمرًعليهمًثالاثً  راً 

.للمصلحةً
.يقعًثالاثً :2ًق
تابًهللاًوأنًبنيًأهكذاًبلعبًبك:ً)ملاًأخربًرسولًهللاًعنًرجلًطلقًامرأتهًثالاثًبلفظًواحدً،ًفقامًغضبانًوقال:ًحديثً-

.،ًوملًأيمرهًمبراجعتهاً،ًفدلًذلكًعلىًوقوعهًثالاثً (ًأظهركمً
.أنهًيقعًواحدةًإالًإنًرأىًالقاضيًمصلحةًيفًإمضاءهًثالاثً :ًالراجحًواملعمولًفيهً

:قدرًالطالق
.عددًالتطليقاتًهيًثالاث ،ًفإنًطلقًوقعًالطالقًطلقةًواحدةًونقصتًعددًالتطليقاتًطلقة ًواحدةً

أوًاثنتنيًفتقعًواحدةًعلىًاألرجحًإالًإنًرأىًالقاضيًإيقاعهاًبعددهاً ًكأنتًطالقًثالاثً  .وإنًحددهاًبعدد



:زواجًالتحليل
.هوًأنًيتزوجًالرجلًامرأةًعلىًأنهًإذاًوطئهاًفالًنكاحًبينهماًوأنًيتزوجهاًليحلهاًللزوجًاآلخر

ًكربىًمنًزوجهاًاألولً،ًوهذاًاملطلقًالًحيلًلهًأنًيعقدًعليهاًمنًجديدًحىتًتت:ًأي زوجًغريهًوجيامعهاًأنًتكونًمطلقةًبينونة
بينهماً،ًمثًيطلقهاًوتنتهيًعدهتاًأوًميوتًوتنتهيًعدهتاً،ًبعدًذل حقيقياً  كًحيلًللزوجًاألولًأنًيتقدمًاآلخرًويتحققًدخوالً 

االستقرارًمعهاًوإمناًبغرضًخلطبتها،ًوزواجًاحملللًيكونًأبنًأييتًرجلًبعدًأنًيطلقهاًزوجهاًاألولًليتزوجهاًليسًللرغبةًفيهاًأو
.حتليلهاًللزوجًاألولً،ًفيتزوجهاًحقيقة ًمثًيطلقهاًلكيًحتلًلألول

:حكمًزواجًالتحليل
:إماًأنًيكونًهناكًاتفاقًبنيًأحدًالزوجنيًاألولنيًوالزوجًاحملللً-

.حرامًاليصحًوينفسخًالعقدًوالًحتلًالزوجةًللزوجًاألولًبه:ًفحكمهً
:وإماًأنًاليكونًهناكًاتفاقًلكنًالزوجًاحملللًينويًويقصدًمنًهذاًالزواجًحتليلًالزوجةًلزوجهاًاألول-
.حتلًللزوجًاألولًوالزواجًصحيحًحيثًأنًالنيةًغريًمعتربةًابلعقودً:1ًق
نًزواجًاحمللل،ًوهذاًالًحتلًللزوجًاألولًهبذاًالزواجًوينفسخًزواجهاًابحملللًلعدمًصحةًالعقدًمنًاألساسًحلديثًالنهيًع:2ًق

.هوًالصحيحًوالراجح

:مسألةًاهلدم
ًكربىًمثًتزوجتًوافرتقاًمثًعادًهلاًزوجهاًاألولً،ًفهناًتستأنفًاحليا ةًمنًجديدًبكاملًإذاًابنتًالزوجةًمنًزوجهاًبينونة

ًكماًلوًتزوجهاًابتداءً  .أحكامهاًويفًذلكًعددًالطلقاتًفيعودًثالثًتطليقات
أمًحت تسبًالطلقاتًاملاضية؟ًلكنًإذاًابنتًمنهًبينونةًصغرىًفتزوجهاًمرةًاخرىًبعقدًومهرجديدًهلًتعودًعددًالتطليقاتًثالاثً 

ًكربىً،ًحىتًوإنًحدثًأهناًتزوجتًآبخرًمثًافرتقاًًو عادتًللزواجًمنًاألولًهناًحتتسبًالطلقاتًاملاضيةًألنًالبينونةًليست
.فأيضاًالتزالًالطلقاتًاملاضيةًحمسوبةًيفًحقهماًعلىًالصحيح



:إثباتًالطالق
.إذاًادعتًاملرأةًالطالقًفتجبًعليهاًالبينةً،ًفإنًملًأتتًهباًُيستحلفًالزوجًوالقولًقولهًبيمينهً

.ألنًاألصلًبقاءًعقدًالزوجيةًفالبدًمنًبينةًأوًإقرارًالزوجًأوًحلفهًعلىًعدمًطالقهاً
.فىًعنهموإذاًأتتًالزوجةًبشهودًفالبدًأنًالًيقلًعددهمًعنًاثننيًعدولً،ًلكونًالطالقًمماًيطلعًعليهًالناسًوالًخي

.وإنًرفضًاحللفًحبسًحىتًيُقرًابلطالقًأوًحيلفًعلىًإنكارًوقوعه
وكانتًهيًتعلمًومتقينةًمنًطالقهاًمنهًفعليهاًأنًمتتنعًمنهًبقدرًاستطاع وكذابً  .تهاًحلنيًأنًأتتًببينةوإنًحلفًالزوجًزوراً 

:التفويضًابلطالق
.إنبةًالزوجًلزوجتهًيفًتطليقًنفسهاًمنهًهو
.متليكًالزوجًلزوجتهًحقًتطليقًنفسهاًمنهأو

ًعالقةًلهًابلتفويض،ًإالًأنًوهذاًالتفويضًزمنهًحمدودًحبيثًينتهيًمبجردًتغيريًالزوجةًملكاهناًأوًاختيارهاًأوًانشغاهلاًأبمرًآخرًال
ًكأنًيقولًاختاريًالطالقًأوًعدمهًيفًهذاًاليومً،ًفإذاًانتهىًاليومًانتهتًمدةًتفويضه .اًيقيدهًالزوجًمبدة

.جيوزً:ًحكمه
ًكانًلهًفائدةأنًالنيبًخرّيًزوجاتهًبنيًالبقاءًمعهًيفًعصمتهًأوًمفارقتهً،ًولوًملًتكنًنتائجًهذاًالتخي:ًالدليل .ريًواقعهًملا

:الفرقًبنيًالتفويضًوالتمليك
.املفوضًليسًلهًحقًالرجوعًعنًتفويضهً،ًأماًالتمليكًلهًحقًالرجوعًقبلًقبولًالطرفًاآلخرًللشيء-
،ًأماًالتمليكًفحقهًال(ًفالزوجًميلكًالطالقًحىتًمعًتفويضهًلزوجتهً)املفوضًميلكًالتصرفًمباًفوضًفيهًغريهً- يزالًابقياً 

.يهفبمجردًقبولًالطرفًاآلخرًينتقلًالشيءًمللكيتهًوالحيقًللمالكًاألولًالتصرفًفيهًالنتهاءًحقهًف
:الفرقًبنيًالتفويضًوالتوكيل

.أنًاملفوضًليسًلهًحقًالرجوعً،ًبينماًاملوكلًلهًإهناءًالوكالةًوعزلًالوكيلًمىتًأراد-
هاًأوًانشغلتًأبمرًأنًالتفويضًاملطلقًمتعلقًمبجلسًالتفويضًفقطًفإذاًخرجتًالزوجةًمنًاملكانًالذيًفوضهاًفيهًزوج-

.عزلهًآخرًانتهىًزمنًالتفويضً،ًأماًالتوكيلًاملطلقًفالوكيلًلهًحقًالتصرفًداخلًاجمللسًوخارجهًإىلًأنًيتم



:وقتًالتفويض
ًكلًاألوقاتًبعدًعقدًالزواجًالصحيح،ًأماًقبل معًالعقد،ًويصحًبعدًمتامًالعقدً،ًويصحًيف العقدًفالًيصحًلعدمًيصحًمقرتنً 

فالًيصحًتفويضهًيفًحقًملًميلكهًبعدً .امتالكًالزوجًحلقًالعصمةًأساساً 
:صحةًالتفويض

ًابلعقدًأوًأنًتطلبهًأنًيكونًبعدًالعقدً،ًويكونًإبجيابًمنًالزوجًابتداء ًوقبولًمنًالزوجةً،ًويصحًأنًتشرتطهًالزوجةًمقرتنً 
.بعدًالعقدًفيكونًاالجيابًمنهاًوالقبولًمنًالزوج

:صيغةًالتفويض
.يصحًبكلًلفظًيدلًعلىًذلك

ًكتغيريًالزوجةًملكاهناًأوًاخت- بدونًتقييدًالوقتًوهذاًينتهيًبنهايةًجملسًالتفويض يارهاًأوًانشغاهلاًأبمرًآخرًالًويصحًمطلقاً 
.عالقةًلهًابلتفويض

ًكماًلوًقالًلكًأنًتطلقيًنفسكًملدةًشهرًمنًاليومً،ًفيحقًهلاًيفًذلكًالشهرً،ًوت- نتهيًمدةًالتفويضًويصحًمقيدا ًبوقت
.ابنتهائهً،ًسواءًعلمتًبذلكًالتفويضًأمًملًتعلمً

ًكماًلوًقالً- .طلقيًنفسكًمينًمىتًشئتً:ًويصحًبلفظًيدلًعلىًجراينًالتفويضًطوالًوقتًالزوجية
:نوعًالطالقًابلتفويض

ًكطالقًالزوجًفيحتسبًمنًعددًالطلقاتًومتضيًفيهًسائرًأحكامًالطالقًكماًلوًأنًالزوجًن .طقًبههوًطالقًمعترب
:حقًالزوجًابلطالقًبعدًالتفويض

.يستمرًلهًحقًإيقاعًالطالقًحىتًمعًتفويضهًلزوجتهًيفًذلك

:التوكيلًابلطالق
اثنتنيفطلقواحدةقةبطلحددهأوجتاوزها،للوكيلحيقملمعنيبزمنالوكالةاملوكلحددفلو،املوكلأبمرالوكيلفيهيعمل

(الزوج)للموكلوحيقاء،شمىتالوكيلطالقفيمضييقيدهملوإناملوكل،جييزهاحىتنفذةغريالثاينوبقيتالواحدةوقعت
.لعزلهالينفذالوكيلطالقوحينهاأراد،مىتالوكيلعزل



العدة

:اصطالحاً 
.اسمًملدةًترتبصًفيهاًاملرأةًملعرفةًبراةًرمحهاًأوًللتعبدًأوًلتفجعهاًعلىًزوجها

(ً:أدلةًوجوهبا)مشروعيتهً
(.هنًأنًيضعنًمحلهنأجل(ً)فعدهتنًثالثةًأشهر...ًوالالئيًيئسنًمنًاحمليضً(ً)برتبصنًأبنفسهنًثالثةًقروء)منًالقرآنً-1
(ً.اعتديًيفًبيتًابنًمكتوم(ً)أمرتًبريرةًأنًتعتدًبثالثًحيضات)منًالسنةً-2
.أمجعتًاألمةًعلىًوجوبًالعدة-3

؟(ًأسبابًإوجوهبا)ملاذاًُشرعتًالعدةً
.شرعتًللتأكدًمنًبراءةًالرحمًمنًوجودًمحلًحىتًمينعًاختالطًاالنسابًاحتياطاًحلقًالزوجًوحقًالولد-
.شرعتًلتعظيمًقدرًالزواجًواظهارًشرفهً-
.شرعتًلتطويلًمدةًالرجعةًللمطلقةًالرجعيةًللمحافظةًعلىًبيتًالزوجيةً-

.أيًإظهارًأتثريًفقدًالزوجًيفًاملنعًمنًالتزينً(ًاإلحداد)وتزيدًعدةًاملتوفاةًبـً



:أنواعًالعدة
.عدةًًالقروء-1
.عدةًاألشهر-2
.عدةًوضعًاحلمل-3

:أماًالعدةًابلقروءً،ًفتجبًيفًحالةً
(ً.فسهنًثالثةًقروءواملطلقاتًيرتبصنًأبن)ًاملرأةًاليتًحتيضًفيجبًعليهاًأنًتعتدًابلقروء،ًفاملرأةًتعتدًثالثةًقروءً

:اختلفًيفًمعناه-القرءً-مامعىنً
.أهناًاألطهار:1ًق
.أنًهللاًأمرًالطالقًيكونًابألطهارًفيكونًهوًالقرءًهوًالطهر-
(.إمناًاألقراءًاألطهارً)قولًعائشةًرضيًهللاًعنهاً-
.-وهوًالصحيح–أهناًاحليضاتً:2ًق
ًكانًاملقصودًاحليض،ًأنًهللاًأمرًابإلعتدادًثالثةًقروء- إالًإذا .والًينضبطًثالاثً 
.ًًفهذاًدليلًواضحًأنًالقرءًشرعاًيصرفًللحيض(ًتدعًالصالةًأايمًقرئها:ً)قولًالنيبًعليهًالصالةًوالسالمً-
.أنًهذهًالعدةًوجبتًللتعرفًعلىًبراءةًالرحمًوهذاًحيصلًابحليضًوليسًابلطهرً-

كيفًتعتدًاملرأةًابلقرءً؟
.الثةًانتهتًعدهتاتعتدًابحليضًحىتًلوًتباعدتًحيضاهتاًوطالًطهرها،ًوتبدأًمنًاحليضةًالتاليةًللطالق،ًوإذاًطهرتًمنًاحليضةًالث

:أماًالعدةًابألشهرًفتجبًيفًحالني
(.حيضنفعدهتنًثالثةًأشهرًوالالئيًمل)ملنًيئستًمنًاحليضًأوًاملرأةًاليتًالًحتيضًفعدهتاًثالثةًأشهرً-1
وحديثً(ًأشهرًوعشراً يرتبصنًأبنفسهنًأربعة)،ً-أربعةًأشهرًوعشرةًأايمً-:ًللمتوىفًعنهاًزوجهاًحتيضًابألشهرًومدهتا-2
فحينهاًعدهتاًوضعًمحلهاً(إالًعلىًزوجًأربعةًأشهرًوعشراً ) .،ًإالًإنًكانتًحامالً 

صحيحًأنًذلكًلعلةًيعلمهاًهللاًأنًالطفلًأربعةًأشهرًمثًتنفخًفيهًالروحًفيستبنيًاحلمل،ًوال:ًومماًقيلًبسببًحتديدهاًهبذاًالقدر
هللًعزًوجل .وعلىًاملرأةًأنًتعتدًتعبداً 



كيفيةًحسابًأشهرًالعدة؟–كيفًتعتدًاملرأةًابألشهرً
للشهرًالواحدً،ًوإمناًتعتدًابألهلةًفمىتًماًظهرًهاللًال30ابألشهرًالقمريةًوليسًالشمسيةً،ًمبعىنًأنهًالًحتسبً شهرًيوماً 

.هورًهاللهًأيًأنًاالعتبارًابلشهرًهوًظ(ًيسألونكًعنًاألهلةًقلًهيًمواقيتًللناس)اجلديدًاعتربًشهرًلقولهًتعاىلً
مىتًتبدأًالعدةًابألشهرً؟

.منًحنيًالوفاةًوليسًمنًحنيًالدفنً

:العدةًبوضعًاحلملً
.تنتهيًالعدةًللحاملًامللطقةًبوضعًاحلمل

:عدةًاحلاملًاليتًتوىفًعنهاًزوجها
.أهناًتنتهيًعدهتاًبوضعهاًللحملً،ًوهذاًهوًالصحيح:1ًق

ًكانًزوجهاًفارقهاًمنًساعةًأوًيومًأوًتسعةًأشهرًمبجردًوضعًاحلملًتنتهيًعدهتاً .حىتًولو
:الدليل

.لفظًعامًملًحيددًاملطلقاتًفقطًبلًيشملًأيًمعتدةً(ًأوالتًاألمحالً)ً-
.أنًالنيبًأذنًلصاحبيةًابلزواجًبعدًوفاةًزوجهاًبعدةًليالًوكانتًقدًوضعتًمحلها-
ًكانًمنهماًأطولًمنًاآلخرًاعتدتًفيهً(ًاحلمل–األشهرً)أهناًتعتدًأبطولًاألجلنيً:2ًق .فما

.وضعًاحلملً،ًوهكذافلوًتوىفًوهيًابلشهرًالثامنًيكونًاألطولًاعتدادهاًابألشهرً،ًولوًتوىفًوهيًابلشهرًالثاينًتعتدًب
:الدليل

ميكنًأنًتعملًهبذينًًو(ًأجلهنًأنًيضعنًمحلهن)وداخلةًيفً(ًيرتبصنًأربعةًأشهرًوعشراً )أنًاملتوىفًعنهاًزوجهاًداخلةًيفًآيةً
.الدليلنيًعنًطريقًاعتدداهاًأبطوهلماً



(ً:انتقاهلاًمنًنوعًإىلًآخر)حتولًالعدةً
ًكانتًاملرأةًاملطلقةًالحتيضًوبدأتًعدهتاًابألشهرًمثًحاضتًيفًأثناءًالعدةًفإهناًتستأنفًالعد-1 .ةًابحليضًإذا
ًكانتًمنًذواتًاحليضًولكنًاستمرًنزولًالدمًعليهاًبدونًإنقطاعًوالًتعرفًوقتًحيضتهاًحينهاًتع-2 .تدًابألشهرإذا
ًكانتًمنًذواتًاحليضًوتوقفًعنهاًوملًتعدًتراهًفإهناًتصريًمنًذواتًاألشهرًفتستأنفً-3 .أشهر3إذا
.عنهاًزوجهاإذاًطلقتًاملرأةًطالقًرجعيًويفًالعدةًتوىفًزوجهاًحينهاًتتحولًالعدةًمنًعدةًمطلقةًإىلًعدةًاملتوىف-4
.عًمحلهالوًظهرًأثناءًالعدةًأهناًحاملًحينهاًتتحولًعدهتاًمنًالقروءًأوًاألشهرًإىلًعدةًاحلملًفتعتدًإىلًأنًتض-5

:عدةًاملوطوءةًبشبهةًوبعقدًفاسدًواملطلقةًالبائنًواملخالعة
.حيضةًواحدةًألنًاملقصودًهوًاالسترباءًللرحمً

:ماجيبًعلىًاملعتدةً
(ً.منزلًالزوجية)بقاؤهاًمدةًالعدةًيفًمنزهلاً-1

قدًيعيدًاملودةًبنيًالزوجيةًألنًاملعتدةًمنًالوفاةًبقاؤهاًيفًعدهتاًوفاءًلزوجهاًاملتوىف،ًواملطلقةًالرجعيةًبقاؤهاًيفًبيتًزوجها
ًكانتًحاملًفتبقىًيفًبيتًزوجهاًإىلًأنًتضعًوجتبًهلاًالنفق ةًوالسكنً،ًأماًإنًملًتكنًفرياجعهاًزوجهاً،ًأماًاملعتدةًالبائنًإذا

.بقائهاًفيهحاملًفلهاًأالًتبقىًيفًمدةًالعدةًيفًمنزهلاًلعدمًترتبًالفائدةًعلىًوجودهاًوعدمًوجودًدليلًعلىًوجوب
.وهوًتركًالزينةً،ًوهذاًحكمًللمعتدةًمنًاملتوىفًعنهاًزوجهاًوذلكًألظهارًاحلزنًعلىًزوجهاًاإلحدادً،ً-2

:نفقةًاملعتدة
ًكزوجةً- .املعتدةًمنًطالقًرجعيًجتبًهلاًالنفقةًوالسكىنًوتعامل
ًكانتًحاملًوجبتًهلاًالنفقةًوالسكىنً،ًوإنًكانتًغريًحاملًفالراجحًأهناًالًتع- ًكزوجةًفالًاملعتدةًمنًطالقًابئنًان امل

.تستحقًسكىنًوالًنفقةًوهلاًأنًخترجًمنًالبيتً



:منًالًنفقةًهلاًمنًاملعتداتً
.لرحماملعتدةًمنًزواجًفاسدًأوًبشبهة،ًألنًليسًللزوجًحقًاحتباسًالزوجةًوإمناًالعدةًفقطًللتأكدًمنًبراءةًا-1
ًكردهتا،ًأوًاخللعً-2 .املعتدةًمنًفرقةًوقعتًمنًجهةًالزوجة
.لسكنًاملعتدةًمنًوفاة،ًفالنفقةًهلاً،ًأماًالسكىنًفالصحيحًأهناًتبقىًيفًبيتًزوجهاًإنًشاءتًفلهاًحقًاب-3

:الرجعة
غريًابئنًإىلًالزواجًبغريًعقدًجديد .إعادةًاملطلقةًطالقاً 

:مشروعيتها
(.وبعولتهنًأحقًبردهن)منًالقرآنً-
(.مرهًفلرياجعها)منًالسنةً-
.منًاإلمجاعًفقدًأمجعًاملسلمونًعلىًمشروعيةًالرجعةًللمطلقةًالرجعية-

ملاذاًشرعتً؟
.إلعطاءًفرصةًللزوجًإنًرأىًاخلريًيفًرجعتهاًلهًفيسهلًعليهًالعودةًهلاًواحملافظةًعلىًبيتًالزوجية

:أنواعًالرجعة
.رجعةًمنًطالقًرجعيً،ًوتكونًابلقولًأوًالفعلً،ًوالجيبًفيهاًصداقًوالًعقدًجديدًإلهناًيفًفرتةًالعدة

.رجعةًمنًبينونةًصغرى،ًوتكونًبعقدًوصداقًجديدينً
منًلهًحقًالرجعةً؟ً

.الرجعةًحقًللزوجًوالميلكًأحدًاسقاطهً،ًفلوًقالًالزوجًالًتعتديًأوًالًرجعةًيلًعليكًفكالمهًغريًمعترب



:شروطًاملرجِتع
مسلماً )أهليةًالزوجًبنفسهً (ً.ابلغاًعاقالًخمتاراً 

:شروطًاملرجَتعة
.أنًالتكونًالفرقةًقبلًالدخول-1
.أنًتكونًمطلقةًمنًنكاحًصحيح-2
(-خلع–اماًالطالقًبعوضًفهوًفسخً)أنًيكونًالطالقًبالًعوضً-3
.أنًتكونًعددًالطلقاتًملًتصلًإىلًثالثً-4
ًكتابيةً،ًأماًاليتًارتدتًأوًاشركتًأوًغريتًدينهاًإىلًدينًغريًمساويًفالًتصحًمراج-5 .عتهاًأنًتكونًمسلمةًأو
.ًًأنًتكونًابقيةًابلعدة-6

:شروطًصيغةًالرجعةًأوًذاتًالرجعة
.أنًتكونًمنجزةًغريًمؤقتةًوالًمعلقةًوالًمضافةًلشرطًمستقبلً

:مَبًتكونًالرجعة
ًكأنً،ًأوًالقولًالصريحًكأنًيقولًراجعتكًأوًراجعتًزوجيتًأوًرددتكًايلً،ًأوًا-ابجلماع–تكونًالرجعةًابلفعلً لقولًالكناية

.يقولًأنتًعندي

هلًيشرتطًرضىًالزوجةًابملراجعةًوًموافقتهاًعليها؟
.فجعلًهللاًعزًوجلًقرارًالرجعةًللزوج(ًفامسكوهنًمبعروف:ً)الًيشرتطًذلكًلقولهًتعاىل

هلًيشرتطًإعالمًالزوجةًابلرجعة؟
لمًمبراجعتهًهلاًيندبًإعالمهاًابلرجعة،ًولوًراجعًالزوجًزوجتهًدونًعلمهاًقبلًفرتةًالعدةً،ًمثًانتهتًمدةًالعدةًوهيًملًتع

آخرًفإنًزوجهاًينفسخًمنًالثاينًويعتربًزواجًبشبهة .فتزوجتًشخصاً 
.الصحيحًأنهًاليشرتطًولكنهًيستحبًهلًيشرتطًاإلشهادًعلىًالرجعة؟ًً



:االختالفًيفًالرجعة
:اذاًادعىًالزوجًانهًراجعًزوجتهًوانكرتً-

.اذاًحصلًاخلالفًيفًالرجعةًيفًوقتًالعدةًتعتربًرجعةًألنًالزوجًادعىًشيئاًَميلكهًفتقعًالرجعة
.مينهاًبعدًالعدةًتكونًالبينةًعلىًمنًادعىًفإنًاثبتًالدعوىًاسرتجعهاًوإنًملًتوجدًبينهًفالقولًقوهلاًبي

:إذاًحصلًاالختالفًبوقتًالرجعةًفقالًالزوجًاهناًبوقتًالعدةًوقالتًهيًاهناًبعدًالعدة-
.القولًقوهلاًبيمينهاً،ًوإنًنكلتًفيحكمًللزوج

.أماًإنًكانتًاملدةًالًحتتملًانقضاءًالعدةًفيحكمًللزوجًألنًالعدةًالتزالًابقيةًواحلقًلهًيفًرجعتها

اإليالء
أوًأكثرًمنًأربعةًأشهرً:ًهو .اليمنيًعلىًتركًقرابنًالزوجةًمطلقاً 

(ًًللذينًيؤلونًمنًنسائهمًتربصًأربعةًأشهرً)
.صرحيةًوكنايةً:ًألفاظًاإليالء

(ً.عاقلًابلغً)أنًيكونًأهالًإليقاعًالطالقً:ًشروطًالزوجًاملويل
.زوجتهًمنًزواجًصحيحًأوًمعتدةًرجعية:ًشروطًالزوجة

زوجتهًلزمهًذلكًاملدةًالليتًابهللًتعاىلًأوًبصفةًمنًصفاتهًتعاىل،ًواذاًحلفًالزوجًعلىًعدمًقرابن:ًاليمنيًاليتًيقعًهباًاإليالء
.عينهاًمادامتًأقلًمنًأربعةًأشهر

.أكثرًمنًأربعةًأشهرً:ًمدةًاإليالء
مىتًيقعًالطالقً؟

.ًًطلقهاًمنهًالقاضي،ًفإنًامتنع(ًالعودةًلقرابنًالزوجة)الصحيحًأنًالزوجًجُيربًبعدًانتهاءًاربعةًاشهرًعلىًالطالقًأوًالفيء
.ونوعًهذاًالطالقًيعتربًرجعيًإنًملًيكنًالطلقةًالثالثة



:الظهار
.مصاهرةأورضاعأوبنسبمؤبداً حترمياً عليهحمرمةإبمرأةبعضهاأوزوجتهالرجلتشبيه:هو

اجملادلةسورةيفارالظهآيةجاءتمث،االسالمبدايةيففيهواستمروا،اإلسالمقبلموجوداالتصرفهذاكان:مشروعيته
.اإلسالميفحمرماً الظهارفصار،وحرمته
:آاثره-حكمه

.طالقاً واليعتربحرام-
.زوجتهلقرابنيعودمث،ظهارهعنيكفرأنقبلزوجتهيقربالأنالزوجيلزم-
.ظهارالعنالتكفريحنيإىلقرابهنالهحيلالحبيثمؤقتاً حترمياً زوجهاعلىحترماملظاهرةالزوجة-
.والتوبةالكفارةعليهوجتبإمثنيبنيمجعحينهاتكفريدونقرهباإن-

جيدملفمن)(اسايتمأنقبلمنمؤمنةرقبةفتحريرقالواملايعودونمثنسائهممنيظاهرونوالذين):الظهاركفارةماهي
.(مسكيناً ستنيفاطعامجيدملفمنيتماساأنقبلمنمتتابعنيشهرينفصيام

.مسكيناً ستنيإطعام-3،متتابعنيشهرينصيام-2،مؤمنةرقبةحترير-1:هيالكفارةإذن
التتابعيقطعال)متتابعنينشهرييصومجيدملفإنمؤمنةرقبةعنفيبحث،التخيريعلىوليستالرتتيبعلىالكفارةوهذه

.مسكيناً ستنيفيطعميستطعملفإن،(التشريقوأايمواجبوصيامالعيدين
.كفارةحينهاهعليفتجبالزوجةوإمساكالوطءنيةهيالعودةأنفيهالصحيح:الظهارعنالرتاجعأوالظهاريفالعود
الضرر،بسببتفريقدعوىعليهترفعأنلزوجتهكانعنها،بعدهمنزوجتهوتضررتالكفارة،عناملظاهرالرجلامتنعفإذا

.عنهاللضرررفعاطلبها،علىبناءإليهاوالعودةالتكفريأىبإذازوجهامنيطلقهاوالقاضي
:اخللع

.الطالقألفاظمنبلفظالزوججلهةراجعمقصودبعوضالزوجنيبنيفرقة:هو
.منفعةأوكانماالً غريهاأوالزوجةمنعوضمقابلالزوجنيبنيفرقة:هوأو

.ميةالتساختلفتوإنخلعاً تعترببعوضفرقةفكلاملعىنبنفس:واخللعبعوضالطالقبنيالفرق



.مباح:وحكمهمشروعيته
.لزوجيةامنابخلالصورغبتهازوجمنالطالقوقوععدمحالةيفالزوجةعنالضرردفعمنفيهملا:منهاحلكمه

.عليهاحمرمفهذاالزوجةجتدهسبببغريالطالقطلبأما
:اخللعشروط

.عاقالابلغاالزوجيكونأن-1
.رجعيةمعتدةأوصحيحزواجمنزوجتهتكونأبنعليهاالطالقاليقاعحمالً الزوجةتكونأن-2
.مبقابلالفرقةعلىدللفظكلأوومشتقاتهاخللعبلفظالصيغةتكونأن-3
.لهمفارقتهامقابلللزوجاملالالزوجةتدفعأن-4
.خلعاً وقعقبلتوإنالراجح،علىرجعياً طالقاً وقعتقبلملإن،رايلالفمئةمبقابلطلقتك:ابتداءً الزوجقاللو
.الغياً يعتربينوهملإذاأماطالقاً نواهإذامنهطالقاً ذلككان،خالعتك:ابتداءً الزوجقاللو
.الشرطويبطليقعاخللعفإن،اخللعمقابلفاسداً شرطاالزوجاشرتطإذا

:اخللعبدلمقدار
،االتفاقبحبسمساويأوأكثرأواملهرمنأقليكونأنفيمكنالزوجني،اتفاقحبسبيكونبلمعنيحدهناكليس
.املهرقيمةلهتدفعأنبهفاملعمولبينهمااالتفاقيتمملوإن
:ابخللعالفرقةنوع

ليسأيابئناً ويعترب،احدةًوحيضةمنهاملرأةوتعتدالطلقات،عددمنحيتسبالعليهوبناءً فسخاً يعترباخللعأنالصحيح
.والسكىنالنفقةحقهلاوليسالعدةيفمراجعتهاللزوج

:ابخللعيسقطما
.لزوجتهاملستقبليةالزوجنفقةوتسقط،واملتعةوالسكىنوالنفقةالصداقمؤخريسقط



:اللعان
.ابلغضبالزوجةوشهادةابللعنالزوجشهادةمقرونةابألميانمؤكداتشهاداتأربع:هو

:فيهاالصل–مشروعيته
.(اخل....أزواجهميرمونوالذين)الكرميالقرآن
.اخل..النيبإىلرجلجاءحيثحيثالنبويةالسنة
:اللعانشرط

.رجعيطالقعدةأوقائمةوالزوجيةصحيحاً النكاحيكونأن
:وكيفيتهصورته

حدإقامةهيلبتطأو،شهودلديهوليسعليهاالزىنحدإقامةهوفطلب،لهالولدنسبنفىأوابلزىنزوجتهقذفمن
.املالعنةحتقفحينهاعليهالقذف

:مايليعليهترتباللعانمتفإن
.الزوجةعنالزىنحدوسقوطالزوجعنالقذفحدسقوط-
الزوجعنالولدنسبنفي-
.فيهرجعةالابئناً فراقاً الزوجينبنيالتفرقة-
.عليهاحلدأقيم:يتمهاوملاملالعنةعنالزوجنيأحدنكلإنأما

كليفإليهاويشرياتمًرأربعويكررهاالزىنمنبهرميتهافيماالصادقنيمنأينابهللأشهد”:الزوجيقولأن:اللعانصفة
.”(الزىنمنبهرميتهافيماالكاذبنيمنكنتإنعليهللالعنة)ويزيدخامسةمرةيكررهامثمرة،

منكانإنعليهللاضبغ)تزيداخلامسةيفمث،الزىنمنبهرماينفيماالكاذبنيمنأنهابهللأشهد”:مراتأربعهيتردمث
.”(الزىنمنبهرماينفيماالصادقني



:لعيبالطالق
يثبت؟وملنللعيب؟التفريقطلبالزوجةأوللزوججيوزهل

.الزوجنيلكاللعيبالتفريقطلبيثبتأنهالصحيح

:التفريقطلبهبايثبتاليتالعيوب
.كماهلاأواملعاشرةذاتمنمتنعابملرأةخاصةوعيوبابلرجلخاصةعيوب-
.والطرشموالعقوالعمىوالعتهواجلنونالربصمثلاالستمتاعكمالمنمتنعواملرأةالرجلفيهايشرتكعيوب-

:لعيبالتفريقشروط
.العقدوقتابلعيبالعلمعدم

.العقدبعدابلعيبيرضىأال

القضاء؟إىلالعيوبيفالفرقةطلبيفيلجأهل
.العيبوجودادعاءيفخيتلفانالزوجنيألن،القاضيحكمإىلحتتاجالعيبيفالتفريق

.بينهمافرقليزًوملإنمثالقاضييقدرهامدةفيعطىزوالهيرجىكانوإنبينهما،فرقزوالهاليرجىالعيبكانفإن

العيب؟طالقبهيثبتالزواجبعداملستحدثالعيبهل
.عليهالضررحلصول،اآلخرالطرفبهيرضًَملإننعم

:العيببسببالفرقةنوع
.طالقالفسختعتربأهناالصحيح

الزواج؟يفالغررخياريثبتهل
.التفريقبهغرراملالطرفيطلبأبناخلياريثبتفهنا،ذلكعكسواتضحبكراً أومسلمةاملرأةأنابلرجلغررلوكما



:اإلنفاقلعدمالتطليق
:موسراً الزوجكانإن
.تطلقوالحاجتهاحبسبمالهمنفتأخذظاهرمالللزوجكانإن
.االنفاقعلىالزوجفيجربهلامالأخذمنتتمكنملإن
.القاضيمنهطلقهايطلقملوإن،بتطليقهاالقاضيأمرهينفقومللالجباريستجبملإن
.موسرأنهوإثباتلعدةابعليهاالنفقةبعدإالمراجعتهاللزوجليسولكنرجعييعدالطالقفإنمنهالقاضيطلقهاحاليف
:الزوجإعسارثبتإن

.الزوجمنالطالقطلبهلاوحيقإنفاقه،متماهلايعيدإيسارهحالةويفنفسهاعلىتنفقأنللزوجة
.منهالقاضيطلقهامتنعافاناالنفاقعلىجيربمثفيعذرظاهر،ماللهيوجدومل:يسريةغيبةغائباأوحمبوساً الزوجكانإن
منها،بطلبنهمالقاضيُيطلقهاحينهاظاهرماللهيوجدوال:لهالوصولميكنالأوبعيدهغيبةغائباالزوجكانإن
.مايكفيهامنهفتأخذظاهرماللهكانإنأما،النفقةهلايعيدمثعودتهحلنينفسهاعلىتنفقأو

:للغيبةالتفريق
.الزوجةعلىالضررلوقوعالزوجغيبةبسببالتفريقطلبجيوز

.الطلباهلحيقعنهأخباروصلأوالزوجإتصالدونطويلةمدةمرورمبجردبلشروطهلااليلزمأنهفيهاوالصحيح
.الصحيحعلىفسخاً يعدهناوالتفريق

:الزوجحلبسالتفريق
ضررعليهايكنوملطلبتأوتطلبملإنأماالزوجة،منوبطلبالزوجةعلىالضرروقوعثبتإذاالزوجحبسبسببيُفرق

.بينهمايُفرقفال



:الزوجلفقدالتفريق
.أخبارهفيتوخلتجارةذهبكمنموتهعلىبينةأتيتحىتبينهمايفرقفالالسالمةالزوجغيبةحالظاهركانإن
بعدهوحتلوعشراً أشهرأربعةوتعتدحكماً مبوتهبعدهاالقاضيوحيكمسنواتأربعفترتبص،اهلالكغيبتهظاهركانإن

.لألزواج
:وعاداحلياةقيدعلىالزوجظهروإذا

،منهأخذها-1:بنيألولاالزوجفيخريًِّصحيحاً زواجاً غريهتزوجتإنأماذمته،يفوابقيةزوجتهفهيغريهتتزوجملإن
وهبذه؛الثاينمعتركها-2أو.الرحمخلومنللتأكدالثاينالزوجعدةتكملحىتيطأهاوالاألولابلعقدامرأتهفتكون
.عقدجتديدإىلحاجةهناكليساحلالة

:للضررالتفريق
ثبتوإنالزوجالقاضييزجروحينهاللقضاءاالمررفعهلافيجوزالزوجةعلىشرعيأوفعليأوقويلضررهناككانإذا

.بينهماالقاضيفرقمابينهيصلحواملفإنأهلهامنوحكماأهلهمنحكمايبعثيستجيبملفإنوأيدبهجيربهاإليذاءذلك
.واجبفعلعنينهاهاأوحرامبفعلأيمرهاكأنللشرعخمالفاأوفعالأولفظامؤذايماكانالضررومعيار
ابلرتتيبيعملشكواهارتوتكًريثبتملوإنابئنا،طالقاً بينهمافرقثبتتفإنالزوجةبينةأوالزوجإبقرارالضررويثبت
.السابق
:أبخرىللزواجالتطليق

عدمثبتأوعهمالعيشبعدهيتعذرعليهاضرروقوعحاليفإالأبخرى،زوجهازواججملردالطالقطلبللزوجةحيقال
.زوجاتهبنيعدله



أحكامًاللقيطًوالتقاطه
.مميزاً طفالً كانولونسبهيعرفوالمامكانيفمنبوذايوجدالذيالطفل:هواللقيط
:ورعايتهاللقيطالتقاطحكم

.فيهااسالنميرالمنقطعةنئيةصحراءيفطفالً وجدكمن،أيخذهملإذاهالكهظنهعلىوغلبوجدهملنعنيفرض-
.ابلسكانمأهولةمدينةوسطيفوجدهكمنهالكهعدمظنهعلىوغلبوجدهملنمندوب-
.البقيةعناالمثسقطاحدالتقطهإذاكفايةفرض-
.التقاطهبعداللقيططرححيرم-
.أحديرعاهملالذياللقيطرعايةالدولةعلىجيب-
.هباللتفريطهلكتبشريةنفسألنهبذلكاجلميعأمثالتقاطهعدمبسبباللقيطماتإذا-

:اللقيطعلىالوالية
رابعياً افرتاضياً امساً يُعطىبلي،احلقيقأابهليسآخرشخصأيإىلأومربيهإىلنسبتهدونبهواالهتماموتعليمهاللقيطتربيةيشرع.

.لديهمبيانتهوتسجلبذلكاملعنيةجلهاتقِبلمنمعينةلضوابطوفقاً 
.عليهواليةغريهوالللملتقطوليس،لهويلالمنويلألنهللحاكمومالهنفسهيفعليهالواليةتكون.
.-الدولة–املاللبيتينتقلوارثللقيطيكنوملتويفإناملرياث.
.-اإلجتماعيةالشؤونوزارةحاليا_الدولةعلىفتجبأحدهباللنفقةيتربعملإننفقته.
نفقةعلىبرتبيتهأحداً ليأمر،القاضيإىلرفعشاءوإن،عليهواإلنفاقبرتبيتهتربعشاءفإنغريهمناللقيطإبمساكأوىلامللتقط.

.مالللقيطيكنملإذاهذا؛املالبيت
يكونالقاضيأذنبغريأنفقوإن،بلوغهبعداللقيطعلىيرجعأنفله،القاضيإبذنأنفقفإننفسهمالمنامللتقطعليهأنفقلو.

.البلوغاستكمالهبعدعليهأنفقمبااللقيطعلىيرجعوال،متربعاً 
.اللقيطمالمنالنفقةفتكونماالً معهامللتقطوجدأبنماللهكانإن.
.ضررنقلهعلىيرتتبماملمكانأيإىلاللقيطنقلللملتقط.



حقوقًاألوالد
.الوالية–النفقةً–احلضانةً–الرضاعةً–النسبً:ًلألوالدًمخسةًحقوقً

:النسب-1
.أواصرهالتفككتولوالهالينفصمالذيورابطهااألسرةنسيجالنسب

.(وصهراً نسباً فجعلناه)قالحيثابلنسبالناسعلىوجلعزهللاامنت
.احلقيقيأبيهغريإىلأوالنساءإىلاالبناءنسبةاالسالمحرم
.هلمابنائهمنسبةانكاراآلابءعلىاالسالمحرم
.آابئهمغريإىلانفسهمونسبآلابئهمنسبهمانكاراالبناءعلىاالسالمحرم
بنزيديدعىوكانحارثةبنيدًزالنيبتنىبفقداالسالمبدايةيفوأيضاموجودالتبيناالسالمقبلكانوقد،وأبطلهالتبيننظاماالسالمحرم

.التبينعنوالنهيالتحرمينزلحىت،حممد
:النسبثبوتأسباب

.والدتهجردمبسفاحاً كانلوحىتألمهنسبهويثبتالزواجنوعكانأايً مطلقاً (الوالدة)الوضعمبجردلألمالنسبيثبت-
.(زن)سفاحمنلألبالنسباليثبت-
.عوالتساموالبينة،وابإلقرار،ابلقيافة،ويثبتبشبهة،أوفاسدأو(الفراش)صحيحزواجمنلألبالنسبيثبت-

فيقتضيزوجهاعلىورةمقصالزوجةألنإليهُنسببولدزوجتهولدتفلو،منهلالباالبننسبفيثبت:(الصحيحالزواج)الفراشأما
.الشروطحتققتمامىتلذلكإثباتألياحلاجةدونلهاالبنفيُنسبالزوجعننشئاً احلمليكونأنذلك

سرتاً وكذلكلزوجةايفاألصلهووهذاواالستقامةالصالحعلىالناسمحلاالصلألنللزوجليساالبنهذاكوناحتمالإىليُلتفتوال
.الضياعمنللولدوحفظاً لألعراض
:لذلكويشرتط

.منهاحلمليكونأناليتصورحبيثصغرياً الزوجيكونأال-1
.العقدبعدالزوجنيبنيمرةولوالتالقييثبتأن-2
.مولودهااحلاملفيهاتضعمدةأقلذلكألنالعقدمنفأكثرأشهرستةبعدالزوجةبهجتيءأن-3
.بسنةوحتدداحلملمدةأكثرزوجتهالزوجفراقعلىميضيأال-4



علىذلكيحملفابنهأنهالزوجأقرأنإال،للزوجليسالولدذلككانالعقدمنأشهرستةمنأقليفالزوجةولدتلوذلكعلىوبناءًُ
.املولودحياةعلىواحلفاظالسرتمنفيهوملاسابقاً سراً زوجهمااحتمال

.لهاالبنيُنسبأنوإمازوجتهيالعنأنإمافإنهنفاهولوللزوج،الولدذلككانالعقدبعدأشهرستةيفولدتولو
جتهيزاتأولهمكانإعدادأوقيقةالعواعدادابملولودالتهانئكاستقبالفعلياً اقراراً أوقويلاقراراً كانسواءاالقراربعدالنسبنفييعتربوال

.لهالوالدة
.العقدوليساحلقيقيالدخولحنيمناحلملأقلمدةحتتسبولكنابلصحيح،بشبهةوالدخولالفاسدالزواجويلحق

:ابلقيافةالنسبثبوت
.الناستشابهبفصولمعرفةعندهمقومهم/القافة
.وسلمعليههللاصلىالنيبمنذلكلتقريرالقيافةطريقعنابلنسبوحيكم
.النسبفيهافيثبتDNA))حتليلنتائجعليهويقاس

:ابإلقرارالنسبثبوت
.لهالولدوُنسباقرارهمبقتضىُعمللهابنزوجتهبهجاءتالذيالولدأنالزوجأقرإذا
:(واألبوةالبنوة)النسبأبصلاالقرارأحكام-أ

.رهانكاأواالقرارهذادفعالحدوليساملقرلالبمنسوابً الولدفيكوناالقراريثبتفهذاوالبنوةابالبوةاالقراروهو
:لثبوتهويشرتط

.النسخاليقبلالثابتالنسبألنآخرلشخصنسبهيثبتوملالنسبجمهوللهاملقريكونأن-1
.(سنواتعببضمنهأصغرأومنهأكربلشخصأبأبنهشخصيقرأناليصحمثالأي)لهاملقرملثلهيولدممناملقريكونأن-2
النسبألنإنكارهيقبلملكربأنبعدأنكرولواملصلحة،منفيهملاللمقرفيُنسبمميزيكنملإنأما،مميزاً كانإنلهاملقرُيصدقهأن-3

.االبنأواالبمنسواءاالنكاروالالتغيرياليقبلالثابت
:والعمومةابألخوةاالقرارأحكام-ب
،نفقتهلزمتهصغرياكانولوفيتواراثنبهأقرملنأخاً فيثبتأخوه،فالنأنشخصاً أقرفلو،غريهدونفقطاملقرعلىقاصرةحجةهو-

.البينةثبوتأوميعاجلأبقرارإال،يثبتفالالبعضابقرارالنسبأما،البينةثبوتأواقرارهمحالةيفإالاالخوةبقيةذلكواليلزم



:ابلبينةالنسبثبوت
.ابلنسبالورثةمجيعشهادةهي

شهادةوسلمعليههللالىصالنيبأجازوقدخاصة،النساءعليهتطلعمماذلكألنالوالدةأثناءرأتهالذيالولدحتديدعلىاملرأةشهادةوجيوز
.والدهتاابشرتاليتاملرأةشهادةفيهتُقبلاملولودحتديدولكنابلفراشاثبتالولدألنوذلك(احلاملبتوليدتقوممن)القابلة

:ابلتسامعالنسبثبوت
.الناسبنيواشتهارهاخلرباستفاضةهو

.والوفاةوالطالقالزواجبذلكيثبتكماطريقةعنالنسبإثباتوجيوز



.حقًالرضاع
.-ليعيشالرضاعحيتاجكونه–ولولدها-إرضاعهتريدكوهنا–لألمحقالرضاع

.(بولدهاوالدةارالتض)لقولهارضاعه،تريدمادامتألمهارجاعهوجيبجيزملاألمرضاعدممعملرضعةواعطاءهاالممنالولدانتزاعمتلو
:حاالتثالثيفوجوابً (خارجهاأوالزوجيةيفكانتسواء)الرضاعةاألمعلىوجيب

.منهاإالاللنبالطفلاليقبلأن-1
.-يكفيهلنبأوللطفلمرضعةتوفريعنالعجز-سواهاأخرىمرضعةتوجدالأن-2
.ميوتئاللالرضاعةاألميلزمحينها(موروث)مالللطفليوجدوملللطفلمرضعةتوفريعنمادايً عنهينوبمنأواألبعجز-3

.ابالرضاعترغبتكنملانحىتالطفلارضاعاألمعلىواجباً أصبحاحلاالتهذهإحدىحصلتمافمىت
مندوبة؟أماألمعلىواجبةاحلاالتهذهبغريالرضاعةهل
ندابً حقهايفضاعالًرفيكونرجعةدونعدهتاانتهتأوابنتإذاأما،(رجعيةمعتدة)حكماً أوحقيقةً الزوجيةيفاألمكانتإذاواجبة:1ق
.الصحيحهووهذاالسابقة،احلاالتيفإال
.السابقةاحلاالتإحدىيفإالالرضاعةعلىجتربوالأكثر،عليهوشفقتهاللطفلأصلحاألملنبألنمندوبة:2ق
.لألماحلضانةألناألمعندترضعهأناملرضعةوعلىمرضعة،يستأجرأناألبعلىوجب:االرضاععناألمامتنعتإذا

.الزوجعلىاالجارةبقيمةوترجعالزوجةتستأجرمرضعةيستأجرأناألبأىبوإذا
:الرضاععلىأجرةاألمأتخذهل
.للرضاعخاصةنفقةتستحقفالعليهاينفقالزوجألن،أتخذالرجعيةأومعتدةالزوجيةيفكانإن
.الزوجمنهلاالنفقةجراينلعدمالرضاعأجرةفتستحقالزوجيةيفتكنملإن

:املرضعةاألمأجرةمقدار
.املثلأجرةمقدارهلا

األجرة؟عليهاتستحقاليتاملدةماهي
.للرضاعمدةأقصىهذهألنكاملنيحولني
مرضعة؟أواألمأفضلأيهما
.حالكليفغريهامنابلرضاعةأحقاألم



.حقًاحلضانة
.بذلكحقلهملنالولدتربية:تعريفها

.يؤذيهعماوحفظهمتييزهلعدمنفسهأبموريستقلالمنتربية:وأ
.للطفلواجبة:حكمها
احلضانة؟تتطلبهمالذي
.احملضونبشؤونإلهتماما–األوالدعلىالدعاءجتنب–مربيهبطباعيتأثرغالباً الطفلألناحلسنةاألخالق–اليقظة–الصرب–احلكمة
.ومالهسهونفومسكنهالطفلنفقةنحيةمنواألب،عليهوأشفقوأعطفأرحمألهناشؤونهنحيةمناألم،والداهالطفلوحيضن

:لألممشروعيتهادليل،األمبهفاألوىلالطفلحضانةعلىالوالدينتنازعإذا
.(تتزوجيماملبهأحقأنتًِ)السنة-
.لألماحلضانةتقدميعلىاإلمجاع-
اليتوالهاعادةاملباشرةالطفلوترتبيةأبوهإالذلكيفيشركهاوالغريهامنقرابً وأكثرالبشرمنغريهامنعليهأشفقاألمأنحيثاملعقول-

.أبيهزوجةمنابلطفلأوىلفاألملزوجتههبايدفعوإمنااألب
:(احلضانة؟يفملناحلق)احلضانةيفاحلقصاحب

.هاعليوليسهلاحقأهناعلىدليالً ذلكفكاناحلضانةيفحقهاتسقطأنهلاألن،الفرقةحاليف(االم)احلاضن:1ق
.حباجتهاهوالنه(الطفل)احملضون:2ق

.لهاألصلحيُنظرحبيثاحملضونحقُقّدمتعارضتفإن،والطفلواألباألمحقفيهاجتتمعأهناوالصحيح
:ذلكعلىويرتتب

.لديهاابلبقاءاحملضونمصلحةكانتأوعليهاتعينتحاليفاحلضانةعلىجترباحلاضنةأن-
.ذلكمنالطفليتضررالكانإذالهفيعطىاألبعندالصغريتركعلىاتفقاإذاالفرقةحاليفالزوجانأن-
.احملضونعلىضرربذلكيكنملإنيليهاملنالطفلوينتقلعليهاجتربفالالطفلحضانةاحلاضنةرفضتلو-
.احلاضنةبلدمنالطفلينقلانلالبليس-
.(بولدهاوالدةالتضار)لقولهشرعيمسوغبغريلغريهاويعطىاحلاضنةمنالطفليؤخذأناليصح-



:احلضانةصحابأ
.احلضانةموانعمنمانعهبايكنأوتتزوجملما،(سنوات7)التمييزسنقبلولدهاحبضانةأحقاألمأنيفخالفال

:بعدهاابحلضانةفاألوىلللحضانةأهالً تكنملأوتزوجتأواألمماتتإذاأما
سواءواجلداألبالحيفالطفلترعىامرأةوجوداشرتاطمع)اجلدمثاألبمثاألب،أممث،(ألماجلدةمثاالمأم)فالقرىبالقرىبأمهاهتا
بناتمثالعمة،مثالة،اخلمثألبيه،أختهمثألمهأختهمثللطفلالشقيقةاألختمثاجلد،أمهاتمث،(مستأجرةحاضنةأولألبزوجةكانت
.فاألقربقرباألالعصبةلباقياحلضانةتكونمثألب،كانتمنمثألم،كانتمنمثألبوين،كانتمنتقدم.أخواتهوبناتإخوته
مادامأقاربهمنعليهفقوااتمنفيحضنهالطفلحضانةيفبينهمالرتاضيحاليفأمااحلاضناتبنيالنزاعحالةيفكلهوهذا
.الصغريلهويتقب،الطفلمبصلحةالعملعلىوحيرصللحضانةصاحلاً احلاضنهذايكونأبنالطفليضرالذلك

:فيقدمالعصبةللرجالاحلضانةفتنتقلاملذكوراتالنساءمنأايً للمحضونيكنملإذا
.األعماممث،نزلواوإناألخوةأبناءمثألبمثاألشقاءاألخوةمث،علووإنألجدادمثاألب

:ويقدماألرحاملذويفتنتقلالعصبةمنأايً للمحضونيكنملإن
.ألماخلالمثالشقيقاخلالمث،ألماألخابنمث(الطفلأخ)ألماألخ

:احلضاننيمنالرتبةبنفساثناناجتمعإذا
.عمراليفاألكربمث،وخلقاً ِديناً األصلحفيقدمالطفلحلضانةصاحلنيكالمهاكانوان،للطفلمنهماالصلحيقدم

واألب؟احلاضنةعلىالواجبما
.كربإذاةواحلرفالعلموتعليمهوأتديبهوالدته،حنيمنوالعالجواملأكلالكسوةنفقةللمحضونالنفقةتوفرياألبعلى
.شهرايً يكونأناآلناألغلبًومنتظمبشكلالنفقةوتقبض،ابيهنفقةمنامللبسلهوتوفروتطعمهفرتبيهالطفلرعايةأناحلاضنةعلى

:احلضانةاستحقاقشروط
:احملضونشرط

.(معتوهأوجمنونأوصغريكانسواء).متييزهلعدميؤذيهعمانفسهأبموريستقلأال-1
إمرأةكانتوإنهبما،براً معهماويسكنوالديهعناليستقلأنويستحببنفسهويستقلحضانتهألحدفليسالراشدالكبريالرجلأما

.اخل..أبمواهلاوتصرفهالواملأككامللبساخلاصةبشؤوهناوتستقل،لوحدهاسكنتإذاتؤذىأناليؤمنألنهوالدهاعنابلسكىنفالتستقل



:احلاضنشروط
:والرجالالنساءفيهايشرتكشروط-أ

.سيدهخبدمةمشغولفاململوك/احلرية-1
.غريهرعايةعلىالقيامحيسنالمميزاكانولوفالصغري/البلوغ-2
.احلضانةيفواملعتوهللمجنونحقفال/العقل-3
.الطفليلزممباالقيامعلىوالقدرةاألمانة-4
:ابلنساءاخلاصةالشروط-ب
.لهوحمرماً الطفلقريبةتكونأن-1
حقفيسقطلالطفقرابةمنزوجهايكنملإنأما،الطفلأقاربمنزوجهافيكونمتزوجةكانتوإن،متزوجةغرياحلاضنةتكونأن-2

.بذلكزوجهاورضيأمهعنداحملضونببقاءورضيذلكعناألبتنازلإنإالابحلضانةاألم
.عليهالرحيماهلادئاجلوجيدلنألنهلهقريباً كانوإنيُبغضهمنمسكنيفابحملضونتعيشالأن-3
.كتابيةبيةمًرأوخادمةاألبلهأحضرأوكتابية،أمهكانتلوكمااملسلمللمحضوناملسلمةغريحضانةوجيوزمرتدة،تكونالأن-4
:ابلرجالخاصةشروط-ج
.الصغريتربيةعلىقادراً يكونأن-1
.احملضونأخالقعلىأميناً يكونأن-2
.(مسلم)الدينيفللمحضونموافقاً يكونأن-3

؟رغبتهاعدمحاليفاحلضانةعلىاحلاضنةجُتربهل
.ياتهوحاحملضونمصاحلالتفوتلكيفتجربهيإالللحضانةصاحلاً يكنملإنإاليليهاملناحلقوينتقلجُتربال

ذلكفيعدابحلضانةطالبيملساكتوهوسنةمثلحبقهللمطالبةكافيةمدةومضتفيهاحبقهعلمهمعاحلضانةعناحلاضنسكتلو:مسألة
.احلضانةويستحقكالمهيفُيصّدقفحينهاتنازالً يعدعنهاسكوتهأبنيعلمملأوابحلضانةحبقهيعلمملإذاأمااحلضانة،عنمنهتنازالً 



احلضانة؟علىأجرةاحلاضنةتستحقهل
.احلضانةعلىأجرةتستحقفالالعدةفرتةيفأوالزوجيةيفأمكانتإن
.للمحضونبرعيتهاتربعةمفتعتربتطلبهاملإنوأماهباإذاطالبتالصحيحعلىاحلضانةأجرةفتستحقاألبعنُفرقةحاليفأمكانتإن
.مقابلبالحبضانتههيتربعتإنإالللحضانةأجرةفتستحقمستأجرةحاضنةكانتإن

؟منهامانعوجودبعدابحلضانةاحلقيعودهل
.زالقداملانعألنيعودنعم
؟املسكنأجرةاحلاضنةتستحقهل
.مسكنأجرةأتخذوالهلااتبعاً الطفلفيعدللمحضونبقريبمتزوجةأووليهاأووالديهامنزلأوكمنزهلافيهتعيشمسكنهلاكانإذا
.للمحضونحضانتهافرتةأثناءاملسكنأجرةفتستحقطفلهامعإليهتذهبمأوىهلايكنملإنأما

:احلضانةمدة
تسعةوصوهلابعدمثتسننيتسعإىلاحضانتهوجيوزأبيهاإىلالبنتوتنتقلوحاضنته،أبيهبنيالصيبخيريمثسننيسبعسنحىتالوالدةمنذ

حاضنتهاعندالبنتبقاءلسنأعلىوهذاللصغريةاحلاضنةحقيفسنةعشرإحدىإىلحُيكماإلسالميةالدولبعضويفلألبتنتقلسنني
.احلضانةشروطمنشرطااالبيفقدمللووفيمااحلضانة،يفحقهعنعنهينوبمنأواألبيتنازلملفيما

:احلضانةمكان
هلاحيقفالأبناءهؤيةًرلألبألن،العكسكذلكاحلاضنة،بلدخارجوالعيشالبلدعنابألبناءاخلروجلألبحيقوالاحلاضنة،تعيشحيث

إذهناحاليفإالضون،احملعنأبجنيبمتزوجةكانتكأنحضانتهاحتتيكونواملوإنرؤيتهمحلاضنتهمألنهووكذلكآخر،بلدإىلأخذهم
.ابلعكسوالعكسالبلدخارجأبخذهملألب

:احلضانةمدةانتهتإذاماحلكم
أنإىلهلااحملارمالعصبةمنيليهملنتنتقلللحضانةمؤهالً أوموجودايكنملفإن(احلضانةيفحقهعنيتنازلملإن)أبيهاإىلالصغريةتنتقل-

.عليهاأمينةحفظهاعلىقادرةمادمتحاضنتهاعندتبقىهلاحمارمعصبةيوجدملوإنتتزوج،
غريأوموجودغريكانفإنلألبانتقلمانعابحلاضنةحلفإن،للحضانةاختارهمنصالححاليفاختارمنمعويذهبالصغريخُيري-

.يستقلحينهانفسهمسؤوليةعلىقادراً فيهراشدايكونسنيبلغأنإىلالعصبةمنيليهملنانتقلمؤهل



حقًالنفقة
:واألقارباالوالدنفقة

.والسكىنوالكسوةالطعاممنيعولهمنكفاية:اصطالحاً النفقة
:للولدنفقاتمخساألبوعلى
.لذلكالطفلاحتاجإناخلادمنفقة–املسكننفقة–املعيشةنفقة–احلضانةنفقة–الرضاعنفقة

:للنفقةالضابطةالقواعد
.للنفقةحاجتهمحاليفإالوالفروعلألصولالنفقةوالجتب،زوجهاعلىللزوجةجتب

أوعملوجودعدممناجةاحلوتتضح،احملتاجأخيهعلىينفقكاالخرجاالً أونساءً سواءاحملارملألقاربإالاحلاجةحاليفالنفقةجتبال
.اجنياحملتالعصبةلألقاربكذلك،أوليائهامنيعوهلامنعلىفنفقتهاامرأةتكونأوصغرياً أومعتوهاأومقعداً يكون
.الصغاروأوالدهزوجتهغريأحدنفقةعلىاملعسرالجُيرب

.وأصولهوأوالدهزوجتهإالنفقةالفقريعلىجتبال
.احملتاجنيعلووإنأصولهنفقةحتملالولدوعلى،كبرياً كانولواحملتاجلولدهالنفقةتكفلاألبعلى

.(والزوجةواالبناءاالابء)وفروعهوأصولهلزوجتهإالالديناختالفمعألحدنفقةال
.حاجتهمحبسبتُقدراألقاربنفقة

.وابناءووالدينلزوجةإالمفقوداأوغائباكاناذااحدماليفابلنفقةاليُقضى
.(العصبة)التعصيبأوابلفرضالوراثنياألقارب:للنفقةاملوجبةالقرابة
:النفقةوجوبشروط

.لهمالالفقرياً عليهاملنفقالقريبيكونأن
.عليهاينفقأنزوجهاعلىجيبموسرةكانتلوفحىتالزوجةإالعليهيُنفقأنجيبفالموسراً كانمن
.(ناءهوأبوزوجتهمايكفيهعنمالهيزيدأنأي)يعولومنكفايتهمنأكثرميلكمنهوواملوسر،موسراً املُنِفقيكونأن
.عليهللمنفققريباً املنفقيكونأن
.(دينهعندينهماختلفولوعليهمفينفقوالفروعواالصولالزوجة)عدافيماالدينيتفقأن



؟القضاءعلىالنفقةتتوقفهل
.واجبةهيبلبوجوهباوحيكمحيددهاقاضيإىلحتتاجالوالفروعواألصولالزوجةنفقة
.املوسرالقريبعلىاهتاالثبالقضاءإىلفتحتاجالرتاضيحيصلملوإنابلرتاضيتكونواألصولالفروعغرياألقاربنفقة

:األقاربنفقةسقوط
.عليهحمتبسةالزوجذمةيفمادامتتسقطالالزوجةنفقة
.(دخلهلميكونأنأي)الكسبعلىمقدرهتمعندتنتهياألبناءنفقة
.يسارهمعندتنتهيالوالديننفقة
عندوهلم،القاضيهاقرًراليتالنفقةمدةانتهاءعندوالكسب،علىقدرهتمعندويسارهم،عندتنتهياألقارببقيةنفقة
.للنفقةقبضهمعدم
:النفقةعناإلمتناعجزاء

أنجُيربحىتفيحبس،لواجبلوتركاً للقريباهالكاً النفقةعناالمتناعيفإلنينفقحىتٌحبسالنفقةعناملقتدرامتنعإذا
.ملستحقيهايدفعها

:احملارماألقاربنفقة
األخوةأيارماحملواألقارب،نفقتهماملوسرقريبهمعلىوجب،هلممالالمعسرينوكانواعليهمينفقمنيُوجدملإذا

.األخوةوأبناءاألخواتوأبناءواألعماموالعماتواألخوالاخلاالت
النفقة؟عليهمجتبمنتعددلوحكم

.النفقةاالبنهذاعلىجيبهنا<<فقطواحدموسرابنولديهمعسرأبكانلو-
.موسرينمجيعهمألهنمالنفقةعليهمجتبمنتعددهنا<<موسرابنمنأكثرولديهمعسرألبكانلو-

.ابلتساويمعليهالنفقةتقسماليساربنفسكانواوان،إيسارهحبسبكلًٍبينهماالنفقةتقسمأنهنافاحلكم
.األقربعلىفتجبالقرابةدرجةيفخمتلفنيلكنهمموسرمنفقمنأكثرهناككانلو-

.احلفيدمنأقربألنهابنهعلىجتبفنفقته<<موسرحفيدًوموسرابنولديهمعسرأب:مثل



.حقًالوالية
:الواليةًعلىًاملال

.حقًمنحتهًالشريعةًلبعضًالناسًيكتسبًبهًصاحبهًتنفيذًقولهًعلىًغريه:ًتعريفها

احلجر
.منعًشخصًخمصوصًعنًالتصرفًالقويلًأوًعنًنفاذهً:ًتعريفه

؟-منًهمًاحملجورًعليهم–علىًمنًيتمًاحلجرً
.املدينً–ذوًالغفلةً–السفيهً–املعتوهً–اجملنونً–الصغريً

:حكمًتصرفاتًاحملجورًعليهم
:ًالصغري:ًأوالً 

.تصرفاتهًغريًنفذةًلفقدهًاألهليةًالصغريًغريًاملميزً
:فتصرفاتهًختتلفًأماًالصغريًاملميزً

ًكانًالتصرفًلصاحلهً .كقبولًاهلديةًوالتربعًفهذاًيصحً(ًمصلحةًحمضة)فإذا
ًكانًالتصرفًضارًلهً حمضاً )وإذا ًكلهً(ًضرراً  ًكأنًيتربعًمباله .فتصرفهًغريًنفذ

ًكاإلجارةًوالبيعًوالشراءً،ًوتصحًجتارت ًكانًتصرفهًبنيًالنفعًوالضررًفينفذًإبجازةًالويلًلهً، هباوإذا ًكانًعاملاً  .هًإذا
مىتًتزولًالواليةًعلىًمالًالصغريً؟ً

.يزولًاحلجرًعلىًالصغريًمبجردًبلوغهًبدونًحاجةًحملكمةً
:ًاجملنون:ًاثنياً 

.اختاللًالعقلًحبيثًمينعًجراينًاألفعالًواألقوالًعلىًهنجًالعقلًإالًندراً :ًاجلنونًهو
ًكلًاألوقات)إماًانًيكونًمطبقً:ًأنواعه (.أيًيذهبًويزولًاترةًوأخرى)أوًغريًمطبقً(ًأيًيف



أيًاستوعبًمجيعًأوقاتهًحينهاًتصرفاتهًوعقودهًابطلةًلعدمًاألهلية ًكانًاجلنونًمطبقاً  .فإذا
حالًاإلفاقةً،ًوغريًنفذًحالًاجلنون ًكانًاجلنونًمتقطعًفيكونًنفذاً  .وإذا

.والحيتاجًللحجرًعليهًإذنًالقاضيً

:ًًًاملعتوه:ًاثلثاً 
.وجتريًفيهًأحكامًاجملنون

:ًًالسفيه:ًرابعاً 
.منًيُبذرًمالهًوينفقهًفيماًالًمصلحةًلهًفيهًعلىًخالفًمقتضىًالعقلًوالشرعً:ًالسفيهًهو

.عدمًاالحسانًابلتصرفًمعًكمالًالعقلًوعدمًاختالله:ًأوً
.السفيهًغريًفاقدًاألهليةًولذلكًهوًمكلفًابلعباداتًوغريهاًهلًهوًفاقدًاألهلية؟ً

هلًحيجرًعلىًالسفيهًأوًالً؟
.حيجرًعلىًأموالهًللحفاظًعلىًأموالهًوصوهناًعنًالضياعًلعدمًإحسانًالتصرفًفيهاًمنًِقبله:1ًق
.رفهًفيهاًالًحيجرًعليهًألنهًمكلفًوضررًمنعهًمنًالتصرفًأبموالهًوتقييدًحريتهًفيهاًأكثرًمنًضررًتص:2ًق

.أنًاحلجرًعليهًالًيكونًإالًإبذنًمنًالقاضيًوالًحيجرًعليهًمبجردًثبوتًسفههًبدونًقضاءًوالصحيح

:ًًذوًالغفلة:ًخامساً 
.منًاليهتديًإىلًالتصرفاتًالراحبةًفيقعًفيهاًبسهولةًيفًاملبادالتًاملاليةًلسالمةًقلبه:ًهو

.،ًالحُيجرًعليهًجملردًغفلتهًولكنًأبمرًمنًالقاضيحكمهًمثلًالسفيه
ًَُعْنُهً-حلديثًالصحايبًاألنصاريً :ً-َعَلْيِهًالصَّاَلُةًَوالسَّاَلُمً-كانًيُغنبًيفًالبيعاتًفقالًلهًالنيبً-َرِضَيًاَّللَّ

.،ًوملًأيمرًابحلجرًعليهًرغمًأنهًغافلً«الًخالبة،ًويلًاخليارًثالثةًأايم:ًإذاًابيعتًفقل»



:ًًاملدين:ًسادساً 
.دادًحقوقهمًالَدينًالًيؤثرًعلىًأهليةًاملدينًإالًأنًاحلجرًعليهًيكونًللحفاظًعلىًحقًالدائننيًليتوفرًاملالًلس

/حيجرًعليهًعندًتوفرًشرطني
.أنًيكونًالدينًمستغرقًلكلًمالًاملدينً-1
.ًًأنًيطلبًالدائنونًاحلجرًعليهًمنًالقاضي-2

مىتًيرتفعًاحلجرً؟
.يرتفعًاحلجرًمبجردًسدادًالديونًأوًابراءًالدائننيًلهً

يضرًحقًالدائننيًبعدًاحلجرًعليه؟ إذاًتصرفًاملدينًمبالهًتصرفاً 
.يتوقفًتصرفهًعلىًإجازةًالدائننيً

ًكلًممتلكاتًاملدينًوفاء ًللدين؟ هلًتباع
ًكلًممتلكاتهًوإمناًيبقىًلهًماًيكفيًحلاجتهًوحاجةًمنًيعولً .الًتُباع

:الواليةًيفًاملال
.اخل..كالبيعًواإلجارةًوالرهن.ًاإلشرافًعلىًشؤونًالقاصرًاملاليةًمنًاستثمارًوتصرفاتً:ًتعريفها

منًهوًالويل؟-ملنًتكونًواليةًاملال؟ً
(أيًالذيًوصاهًاألبًعلىًرعايةًأموالًأبنائهًبعدًوفاته)ًلألبً،ًمثًللوصيً-
(.الشخصًلذيًوصاهًاجلد)،ًمثًلوصيهً(ًأبًاألب)مثًللجدً-
(.الذيًوصاهًالقاضي)مثًللقاضيً،ًمثًلوصيهً-

:شروطًالويلًعلىًاملال
.أنًيكونًالويلًكاملًاألهليةً-1
.ريهًأالًيكونًحمجورا عليهًألنًمنًليسًاحلقًابلتصرفًمبالهًفمنًاببًأوىلًليسًحقًالتصرفًيفًمالًغ-2
.عدمًاختالفًالِدينًألنهًالًواليةًلكافرًعلىًمسلم-3



:ًتصرفاتًالويلًعلىًاملال
فيهًضررًحمضًعلى احملجورًعليه،ًويكونًتصرفهًتصرفاتًالويلًتقيدًمبصلحةًاحملجورًعليهً،ًفالًجيوزًلهًأنًيتصرفًتصرفاً 
يفًحالًضررهًاحملضًللمويلًعليهً،ًوجتريًتصرفاتهًالنافعةًللمويلًعليهًوكذلكًالدائرةًب ًكـًالبيعًوالشراءًابطالً  نيًالنفعًوالضرر

.واإلجارةًوحنوًذلكً
:تصرفاتًاألبً

آخرً فليسًلهًالتصرفًمبالًاحملجورًعليهًوالبدًأنًيوصيًشخصاً  ًكانًاألبًمبذراً  .إذا
ًكانًغريًمبذرًفتبقىًالواليةًلهًابلتصرفًبشطرًأالًيضرًتصرفهًاحملجورًعليه .أماًإذا

:ًالويلًاخلاصً
عندًتعارضًمصلحةًالقاصرًمعًمصلحةًوليهً،ًأوًتعارضًمصاحلًالقاصرينًمع خاصاً  .بعضهاتعنّيًاحملكمةًولياً 

:أنواعًالوصيً
.هوًالذيًخيتارهًاألبًأوًاجلدًلإلشرافًعلىًأموالًاحملجورًعليهم:ًوصيًخُمتار

.وًتركةًاملتوىفهوًالذيًيعّينهًالقاضيًلإلشرافًعلىًأموالًاأليتامًأوًاحملجورًعليهمًأ(:ًًالوصيًاملعنّيً)وصيًالقاضيً

:شروطًالوصي
.العدالة–اإلسالمً-العقلًً-البلوغً

نهًيصحًهلاًوجيوزًأنًتكونًالوصايةًابملالًللمرأة،ًًفيصحًكونًاملرأةًوصيةًعلىًمالًأيتامًأوًصغارًأوًحمجورًعليهمً؛ًأل
.مرأةًصحًذلكالتصرفًيفًماهلاًفصحًهلاًالتتصرفًيفًمالًغريهاًفإذاًجعلًاألبًالوصيًعلىًمالًأبناءهًبعدًموتهًا

:الوصيًاملؤقت
حلنيًإجيادًوصيًدائم مؤقتاً  .قدًجيعلًالقاضيًوصياً 



؟(وصيًلقاضي)الفرقًبنيًالوصيًاملختارًوالوصيًاملعنّيً
لنفسهًمنًمالًالقاصرًوالًأنًيبيعًشيئاً -1 ًكانًيفًأماًالوصيًاملختا.ًليسًلوصيًالقاضيًأنًيشرتيًشيئاً  رًفلهًذلكًإذا

.تصرفهًمنفعةًظاهرةًللقاصر
.للقاضيًسؤالًوصيهًعنًمقدارًالرتكة،ًوليسًلهًسؤالًالوصيًاملختارًعنًذلك-2
أماًالوصيً.ًقًفيهليسًلوصيًالقاضيًاملوكلًابخلصومةًيفًعقارًالقاصرًقبضهًإالًإبذنًمنًالقاضي،ًأوًبتوكيلًساب-3

.املختارًفيملكًالقبضًمنًغريًإذن
للوصايةً-4 .للقاضيًعزلًالوصيًاملعنّي،ًوليسًللقاضيًعزلًالوصيًاملختارًمادامًأهالً 

:تنتهيًالوصاية
.إذاًماتًاملوصىًعليهً:ًأوالً 
.إذاًبلغًالقاصرًسنًالرشد:ًاثنياً 
.لألبسدادًدينًاملدينًأوًإفاقةًاجملنونً،ًأوًعادًحقًالوالية:ًإذاًزالًسببًاحلجرًعنًاحملجورًعليهًمثلً:ًاثلثاً 
.إذاًماتًالوصي،ًأوًفقدًالوصيًأهليتهًأوًثبتتًغيبته،ًأوًعزلهًالقاضيًأوًقبلًاستقالته:ًرابعاً 



.التلفيقًالفقهي

:تعريفه
ًكانًبنيًجزئياتًاملسألةًأوًبنيًعدةًمسائل .التخرّيًمنًأحكامًاملذاهبًماًيعملًبهًسواء

:أنواعًالتلفيق–صورًالتلفيقً
.تلفيقًيفًجزئياتًاملسألةًالواحدة-1
.تلفيقًبنيًعدةًمسائلً،ًأيًيفًاالحكامًالكليةًدونًالنظرًإىلًجزئياهتا-2

:مثالًللنوعًاألول
لألقوالًاملوجودةًفيهاًويفًنفسًالوقتًليس .هوًأحدهامثلًمنًيستخرجًقولًيفًًمسألةًحبيثًالًيكونًخمالفاً 

ًكانًنظامًيفًبلدًيقتضيًأنًسائقًالسيارةًاملسرعًيغرمًابملالًأماًقاطعًاإلشارةًفيسجنً:ًمثالً  .لو
.ونظامًيفًبلدًآخرًيقتضيًأنًاملسرعًيسجنً،ًوقاطعًاالشارةًيغرمًابملال

:هيالتلفيقنتيجةفتكوناألقوالكلمنجزئيةأبخذتكونالتلفيقفعملية
جزئهالثاينامالنظومناألولجزءهاألولالنظاممنفأخذن،أيضاابملاليغرميسرعومنابملاليغرماإلشارةيقطعمنأن

.آخريننظامنيمنمستفادجديداً نظاماً فكان،الثاين
:مثالًللنوعًالثاين

.أيًعدمًااللتزامًمبذهبًمعنيًيفًمجيعًمسائلهً
.هكذاًًو..ًحكمًالشافعيًيفًمسألةًوحكمًأبوًحنيفةًيفًمسألةًأخرىًوحكمًأمحدًيفًمسألةًخمتلفة:ًفيأخذًمثال

.أوًمثالًأيخذًنظامًاملرورًمنًدولةً،ًوأيخذًالنظامًاجلنائيًمنًدولةًأخرىً
للدليلًاألقوىًوليسًتتبعاًللرخص .وهذاًالنوعًجائزًمادامًوفقاً 



:مىتًظهرًمصطلحًالتلفيقًالفقهي
ًكتبًاملصنفنيًيفًذلكًالقرن .هذاًاملصطلحظهرًهذاًاملصطلحًيفًالقرنًاخلامسًًعندماًاشتدًالتمذهبً،ًحيثًوردًيف

:ًًحكمًالصورةًاألوىلً
.الجتوز:1ًق

ًكماًأنهًيًؤ:ًدليلهم ديًإىلًاالخذًابالقوالًدونًألهناًتفتحًاببًتتبعًالرخصًوأنهًملًيكنًموجودا ًيفًعصرًالنيبًوالًالصحابة،
.النظرًالدلتهاً

ًكلهًمنًشخ:2ًق لشروطًمعينة،ًلعدمًوجودًدليلًاملنعً،ًوألنهًاليعقلًأنًتؤخذًتعاليمًالدين صًواحدًبلًعلىًجيوزًوفقاً 
.اإلنسانًأنًيتبعًالدليلًاألقوى

:ًًأنهًجيوزًبشرطنيً:ًالراجح
منًقرآنًوسنةًأوًامجاع-1 .أنًالخيالفًالرأيًاجلديدًنصاً 
للرخصً-2 .أنًاليكونًبقصدًالتهربًمنًالتكليفًأوًتتبعاً 

:حكمًالصورةًالثانية
.قيلًفيهاًنفسًأقوالًوأدلةًالصورةًاألوىلً

.أهناًجتوزًوإىلًهذاًذهبًاألكثريةًوهوًالصحيح:ًوالراجحًفيهاً
ًكانواًيستفتونًمنًشاؤواًمنهمًويعملونًبفتواهمًدونًن أنًالناسًيفًعصرًالصحابة .كريومماًيسندًذلكًأيضاً 



.أثرًالتلفيقًالفقهيًعلىًقواننيًاألحوالًالشخصية
:ظهورًتقننيًأحكامًالفقهًاإلسالميًيفًجمالًاألحوالًالشخصية

ًكلًاببًأوًموضوعًمعنيًوصياغتهاًيفًعبارةًسهلةًوموادًمتتابعةًومرق:ًالتقنني مةًجيريًاحلكمًهباًًيفًمجعًأحكامًاملسائلًيف
.مجيعًاملتاحكمنيًوبنيًمجيعًاملتاقضني

ًكتابًاخلراجًمقنناًف* يهًأحكامًاألموالًالتقننيًبدأًمنذًزمنًبعيدًففيًعصرًهارونًالرشيدًألفًاإلمامًأبوًيوسفًاحلنفي
تسريًعليهًالدولةًحينهاً .وجبايتهاًمنًاألراضيًومصارفهاًليكونًقانونً 

اكمًفكانًمصدرهمًأماًالتقننيًبصورتهًاحلديثةًفنشأتًيفًآواخرًالقرنًالثالثًعشرًاهلجريًعندماًأنشأًالعثمانيونًاحمل*ً
للفقهًاإلسالميلألحكامًهوًالفقهًوملًيكنًالقضاةًمتمرسونًعلىًطريقةًاحملاكمًفقننواًاالحكامًليسهلًعليهمًالقضاءًًو .فقاً 

:حكمًالتقنني
.عدمًاجلوازً:1ق
.قًدائماًيفًقولًواحدوليسًاحل(ًواحكمًبنيًالناسًابحلق)التقننيًفيهًإلزامًحبكمًواحدًجلميعًاملسائلًوهللاًتعاىلًيقولً-
.أنًذلكًسيؤديًإىلًتعطيلًالثروةًالفقهيةًاملوروثةً-
.ًمنًذاتًالنوعكانًالناسًيفًعصرًالصحابةًتتفاوتًآرائهمًحبسبًالقضيةًوملًيقضواًحبكمًواحدًعلىًمجيعًالقضااي-
لشروطًمعّينة،ً:2ًق .وهذاًالقولًهوًالذيًرجحهًاملؤلفاجلوازًوفقاً 
.نفسهأنًذلكًفيهًمصلحةًوالقاضيًينوبًعنًاحلاكمًفجازًللحاكمًأنًيلزمهًبقولًواحدًيفًاملسائلًذاتًالنوع-
.بلةًوفقدًالثقةًفيهمأنًتركًالقضاةًحيكمونًابجتهادهتمًسيؤديًإىلًتفاوتًاالحكامًيفًالقضاايًاملتماثلةًمماًيثريًالبل-
ونًيفًمعرفةًالناسًحقوقهمًإنًفائدةًالتقننيًتفوقًضرره،ًفضررهًيكونًبفصلًالقضاةًعنًالرتاثًالفقهيًولكنًاجيابيتهًتك-

.ًًومسلكًالقضاءًيفًقضاايهم
ريًشرعيةًحتكمًابجتهاداهتاًأنًتركًتقننيًالفقهًاإلسالميًقدًتلجأًبعضًالدولًبسببهًإىلًوضعًأحكامًوضعيةًابنشاءًهيئاتًغ-

.دونًالروجًللفقهًاإلسالميًأوًاستمدادهاًمنًبالدًأجنبيةًمماًيؤديًإىلًتعطيلًأحكامًالشريعة



:وشروطًاجلوازًهيً
ُعدلًذلكًيفًأنًيعتمدًيفًالتقننيًالقولًالراجحً،ًوبناءًعلىًذلكًلوًتبنيًأنًأحدًاالقوالًارجحًمنًاآلخرًأعتمدًاالرجحًًو-1

.الكتابًاملقننً
.ًوالقضاةأنًيتمًالتقننيًمنًقبلًجلنةًخمتصةًمشتملةًعلىًجمموعةًمنًعلماءًالفقهًواحلديثًوالتفسريًواحملامني-2
.أنًيتمًوضعًمذكرةًإيضاحيةًُتذكرًفيهاًاآلراءًاالخرىًلكلًنقطةً-3
امنيًوالقضاةًومقرتحاهتمًمراجعةًالتقننيًبنيًفرتةًواخرىًملتابعتةًمدىًصالحيةًالنقاطًاملذكورةًلتغرياتًالزمنًوأخذًمالحظاتًاحمل-4

.إلعادةًدراسةًماًحيتاجًمنهاًإىلًذلك
.أنًالًيتبعًيفًالتقننيًمذهبًواحدًوإمناًحبسبًالراجحًمنًأيًمذهبًكان-5

:بدايةًالتقننيًيفًأحكامًاألحوالًالشخصية
أاثرًذلكً..ًخصيةحينماًجاءتًاألحكامًاألجنبيةًللدولًاإلسالميةًالعثمانيةًوبدأًالعملًهباًيفًكلًاجملاالتًعداًأحكامًاالحوالًالش

عنًأحكامًاإلسالمًوتعطيلًالعملًهباً .حفيظةًاملسلمنيًألنًذلكًختلياً 
ًكتابًجيمعًاألحكامًالفقهيةًاملدنيةًمنًِقبلًهيئةًمكونةًمنًكبار1286فاصدرًالسلطانًالعثماينًسنةً إبنشاء العلماءًهـًأمراً 

ًكاحلجرًوقدًاشتملتًأيضاًبعضًأحكامًاألحوالًالشخ((ًجملةًاألحكامًالعدلية))املتخصصني،ًفكانًذلكًالكتابًمسمىًبـً صية
.علىًاملعتوهًواجملنونًوحنوًذلكًمنًأحكامًاألحوالًالشخصية

.مثًأمرًالسلطانًابلعملًفيهًوبدأًتطبيقهًيفًتركيا
،ًوأولًننيًمجاعيًتقألحكامًالفقهًاإلسالمي،ًوًأولًتقننيًمعمولًفيهًهوًأولً((ًًجملةًاألحكامًالعدلية))وعلىًذلكًيعتربًكتابً

لطرقًا،ًًوًأولًتقننيًيشتملًعلىًأحكامًاألحوالًالشخصيةًواألحكامًاملدنيةتقننيً لتصنيفًاألجنبيةًحيثًيسريًيفًطريقتهًوفقاً 
نيًاألقوالًمنًعلماءً،ًوكانًيقتصرًعلىًاملذهبًاحلنفيًفقط،ًويلفقًبيقسمًإىلًأبوابًواألحكامًمصنفةًومرقمةًوعباراتًخمتصرة

(.بصورتهًاألوىل)اشتملًعلىًالتلفيقًالفقهيًيفًاجلزئياتًمنًنفسًاملذهبًاحلنفية،ًفهوًأولًتقننيً
يفًالعصرًالعثماينًوطُبقًيفًتركياً،ًوكانًيشملًأحكامًالزواجًوال((ًحقوقًالعائلة))مثًأُّلفًكتابً فرقةًوغريهاًمنًاألحكامًأيضاً 

علىًهذاًيعتربً،ًوكانًأيخذًالراجحًمنًأيًمذهبًكان،ًًوأبحكامًاألحوالًالشخصيةخاصاملتعلقةًابلعائلةً،ًفكانًذلكًأولًتقننيً
(ً.التلفيقًبصورتهًالثانية)اشتملًعلىًالتلفيقًالفقهيًبنيًاملذاهبأولًتقننيً



حقوق العائلةمجلة األحكام العدلية

أحكامًأولًتقننيًيفًالفقهًاإلسالميًيشتملًعلى
.األحوالًالشخصيةًواألحكامًاملدنية

.يةأولًتقننيًخاصًأبحكامًاألحوالًالشخص

ًاجلزئياتًمنًأولًتقننيًاشتملًعلىًالتلفيقًالفقهيًيف
(.التلفيقًبصورتهًاألوىل)نفسًاملذهبً

قهيًبنيًأولًتقننيًاشتملًعلىًالتلفيقًالف
.(التلفيقًبصورتهًالثانية)املذاهبً

.اثينًتقننيًبعدًاألحكامًالعدلية>>ً.يًأولًتقننيًمعمولًفيهًألحكامًالفقهًاإلسالم
لطًر قًالتصنيفًوًأولًتقننيًيسريًيفًطريقتهًوفقاً 

نفةًاألجنبيةًحيثًيقسمًإىلًأبوابًواألحكامًمص
.ومرقمةًوعباراتًخمتصرة

.اثينًتقننيًبعدًاألحكامًالعدلية>>

.اثينًتقننيًبعدًاألحكامًالعدلية>>.أولًتقننيًمجاعي



مرجع حمتوى هذا العرض 

أحكامًاألسرةًيفًالفقهًاإلسالميًوالقانونًوالقضاءً/ًكتاب
دراسة لقوانني األحوال الشخصية 

(.التلفيق الفقهي يف قوانني األحوال الشخصية–حقوق األوالد –الفرقة بني الزوجني–الزواج) 
.جابر عبداهلادي سامل الشافعي. د –رمضان علي السيد الشرنباصي .د: املؤلفني
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تم  بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
شكرًا للمتابعة
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