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  ةـــــــــــــمقدم
  الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على رسولنا محمد صلى هللا علیھ وسلم 

وتعلم العلم وتعلیمھ ، إن خیر ما أنقق فیھ اإلنسان عمره  ووقتھ وأنفاسھ طلب العلم 
من سلك طریقًا “:الذي ھو أفضل العبادات وأجَل القربات قال علیھ الصالة السالم

وقد ذكر أھل العلم أنھ أفضل من ، 1“لًما سھل هللا بھ طریقًا إلى الجنةیلتمس بھ ع
كالصالة والصیام والحج ،فإذا تعارضت نافلة من نوافل العبادات ، نوافل العبادات 

فإن تعلم العلم وتعلیمھ مقدم ألن النوافل قاصرة نفعھا على ،مع تعلم العلم وتعلیمھ 
  .فإن منفعتھ متعدیةصاحبھا أما العلم تعلِیًما وتعلًما 

 )السعادة دار مفتاح( في كتابھ -تعالى  هللا رحمھ - القیم ابن اإلمام أفاض وقد      
 أختار أنا وھا فضیلة، وخمسین وثالث مائة إلى أوصلھا حتى العلم فضائل في ذكر

 هللا رحمھ – قال ما فإلى فاق، غیره على بھ وما وشاق، راق ما منھا وأختصر
 ؛توحیده وھو علیھ، مشھود أجلِّ  على العلم بأولي استشھد سبحانھ هللا أن“:- تعالى
 ھُوَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  بِالقِْسطِ  قَائًِما الِعْلمِ  َوأُولُو َوالَمَالئَِكةُ  ھُوَ  إِالَّ  إِلَھَ  َال  أَنَّھُ  هللاُ  َشِھدَ ﴿ فقال

 وآیاتھ أدلتھ لةبمنز فھم .العدول إال خلقھ من یستشھد ال وهللا 2﴾الَحِكیمُ  الَعِزیزُ 
 األجر من فلھم شھادتھم، بسبب الھدى نالھ من وكل .توحیده على الدالة وبراھینھ

  .هللا إال قدره یقدر ال عظیم فضل وھذا أجره، مثل
ألن اإلنسان إذا تعلم وتبصر وتفقھ من شریعة هللا رفع الجھل عن نفسھ ألن األصل 

ُ ﴿ أن اإلنسان ال یعلم شیئًا كما قال تعالى ن أَْخَرَجُكم َوهللاَّ ھَاتُِكمْ  بُطُونِ  مِّ  تَْعلَُمونَ  َال  أُمَّ
  .3﴾تَْشُكُرون  لََعلَُّكمْ  َواْألَْفئَِدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ  َشْیئًا

ثم بعد ذلك یتعلم و یتبصر فیرفع الجھل عن ،و األصل أن اإلنسان ال یعلم شیئًا 
 آَمنُوا الَِّذینَ  إِالَّ ﴿ بر على األذى فیھ قال تعالىوال بد من الص. نفسھ وعن غیره

الَِحاتِ  َوَعِملُوا ْبر  َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ  َوتََواَصْوا الصَّ   .4﴾بِالصَّ
 میزان في مرتبة وأعلى مكانة أعظم لھم العاملین الربانیین العلماء أن و الشك

 یستوي ھل قل﴿ ىتعال قال ،الشریفین تدل على ذلك الوحیین ونصوص الشریعة،
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ُ  یَْرفَعِ ﴿ :تعالى وقال ،"1﴾یعلمون ال والذین یعلمون الذین  َوالَِّذینَ  ِمنُكمْ  آَمنُوا الَِّذینَ  هللاَّ
ُ   َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوتُوا  أثر وبالغ العلم لفضل إال ذلك وما .2﴾خبیر  تَْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ

 ،علًما هللا بخشیة كفى“:مسعود ابن وقال .اوإرشادً  وتوجیھًا تعلیًما األمة في العلماء
  .“جھًال  با� باالغترار وكفى

 كما خصوصیة، توازنھا ال التي الخیرات من الدنیا في یكسبھ ما بھ السعادة من وإن
 یھابونك الجھال أن إال العلم فضائل من یكن لم لو“:ذلك لبعض مشیًرا حزم ابن قال

 ووجوب لطلبھ سببًا ذلك لكان ونك،ویكرم یحبونك العلماء وأن ویجلونك،
  .“واآلخرة الدنیا في فضائلھ معلوم وھو فكیف. بھ اإلنصاف

وقد عالجت مباحث ھذا الكتاب من منظور منھجي یصلح لطالب العلم مستدًال 
  .باآلیات واألحادیث وأقوال أھل العلم

ق وقسمت الكتاب إلى تسعة مباحث مستدًال على المسائل من القرآن والسنة وف
  .منھج علمي رصین متقدم یصلح لجمیع مستویات طالب العلم

مع بیات الراجح في بعض المسائل التي فیھا خالف بین أھل العلم وفقًا 
  .كما تم عزو كل قول إلى صاحبھ ،الستدالالتھم  وترجیحاتھم للمسائل
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  المبحث األول

 اإلسالم في العبادة مفھوم

ْنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَما﴿ تعالى قولھ معنى ما  .1﴾ لِیَْعبُُدونِ  إِالَّ  َواْإلِ

 من كثیرٌ  یخطئُ  الذاریات سورة من الكریمة اآلیة ھذه مفھوم إن :الجواب

 مقتصرة هللا عبادة أن الناس من كثیر فیظن حقیقتھ على فھمھ في المسلمین

 بعملھم أنھم ویعتقدون األذكار وبعض والحج والزكاة والصیام الصالة على

 .اإلسالم في العبادة لحقیقة ناقص فھم وھذا حیاتھم في اإلسالم أقاموا ذلك

 وغیره الجوھري قال كما والتذلل والخضوع الطاعة :اللغة في العبادة فأصل

 تیمیة ابن اإلسالم یخش یقول شامل واسع فمفھوم :الشرع في العبادة مفھوم أما

 :العبودیة القیمة رسالتھ في هللا رحمھ

 الباطنة واألعمال األقوال من ویرضاه هللا یحبھ ما لكل جامع اسم ھي العبادة”
 وبر واألمانة الحدیث وصدق والحج والصیام والزكاة والظاھرة، فالصالة

 المنكر عن والنھي بالمعروف واألمر بالعھود والوفاء األرحام وصلة الوالدین
 السبیل وابن والمسكین والیتیم للجار واإلحسان والمنافقین للكفار والجھاد

 من ذلك وأمثال والقراءة والذكر والدعاء والبھائم اآلدمیین من والمملوك
 .العبادة
 والصبر لھ الدین وإخالص إلیھ واإلنابة هللا وخشیة ورسولھ هللا حب وكذلك

 لرحمتھ والرجاء علیھ والتوكل ائھبقض والرضى لنعمھ والشكر لحكمھ

  .2“� العبادة من ھي ذلك وأمثال عذابھ من والخوف

 یقصرون من خطأ نعلم اإلسالم في العبادة لمفھوم النیر الفھم ھذا خالل ومن

 اإلنسان خلق الذي فالھدف اإلسالم من الروحیة الجوانب بعض على العبادة

 كلھا، الحیاة وتشمل كلھ الدین تشمل هللا هللا، وعبادة عبادة ھو أجلھ من

 وطوال ونھاره لیلھ طوال حیاتھ طوال عبًدهللا یكون أن علیھ المسلم فاإلنسان

 ال محددة أوقات في تؤدى التي تلك ھي العبادة ولیست والسنوات الشھور

                                                           

 56سورة الذاریات اآلیة 1- 

  172ص 1ج.عفانة، حسام الدین، فتاوى یسألونك، باب مفھوم العبادة في اإلسالم2 - 
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 حتى هللا عبادة في یستمر فالمسلم اإلنسان حیاة في یسیًرا وقتًا إال تستغرق

 .2﴾ 1اْلیَقِیُن﴾ یَأْتِیَكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعبُدْ ﴿  :تعالى هللا یقول .الدنیا ھذه یفارق

 إِنَّ  ﴿قُلْ  :اإلنسان قال تعالى حیاة في نشاط كل یشمل العبادة مفھوم وإن

ِ  َوَمَماتِي َوَمْحیَايَ  َونُُسِكي َصالَتِي  أُِمْرتُ  َوبِذلِكَ  لَھُ  َشِریكَ  الَ  اْلَعالَِمینَ  َربّ  �َّ

لُ  َوأَنَاْ    .34اْلُمْسلِِمیَن﴾  أَوَّ

   :أقسام أربعة إلى العبادة تنقسم :العبادة أقسام

ِ  ُحبًّا أََشدُّ  آَمنُوا َوالَِّذینَ ﴿  :قلبیة عبادة -1 َّ�ِ﴾
المداومة على العبادة ( :أي .5

  .6 )واالستمرار علیھا ما دام اإلنسان حیًّا حتي یأتیك الموت وأنت على ذلك

 عن صلى هللا علیھ و سلم یسألھ النبي إلى رجل ءجا :قال قتادة أبي عن

 فأنت :قال .ورسولھ هللا حب :لھا؟ قال أعددت ماذا“:هللا رسول فقال الساعة

للعبد  هللا حب وعلى لربھ العبد حب صدق على والدلیل“أحببت من مع

  الخضوع 

ُسولُ  آتَاُكمُ  َوَما﴿  :تعالى هللا قال كما ،و الطاعة لألمر و النھي  َوَما فَُخُذوهُ  الرَّ

  .7﴾ فَاْنتَھُوا َعْنھُ  نَھَاُكمْ 

َالةَ  َوأَقِیُموا﴿  :سبحانھ وقال َكاةَ  َوآتُوا الصَّ ُسولَ  َوأَِطیُعوا الزَّ  لََعلَُّكمْ  الرَّ

ُسولَ  یُِطعِ  َمنْ ﴿  :وجل عز وقال 8﴾تُْرَحُمونَ  َ  أَطَاعَ  فَقَدْ  الرَّ ﴾هللاَّ
 :سبحانھ وقال  1

                                                           

  .99سورة الحجر اآلیة -1

 172ص 1ج.فتاوى یسألونك باب مفھوم العبادة في اإلسالم2-

  .163-162سورة األنعام اآلیات-3

ص  287الشحود، علي بن نایف، موسوعة الخطب والدروس الرمضانیة، باب عید الفطر ج 4-

2  

  165سورة البقرة اآلیة 5-

. ھـ1436الطبعة الثانیة .المختصر في التفسیر إشراف مركز تفسیر للدراسات القرآنیة-6

 90سورة الحجر  267ص .م2014

 7سورة الحشر -7

 56سورة النور اآلیة 8-
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ِ  َرُسولِ  فِي لَُكمْ  َكانَ  لَقَدْ ﴿ :سبحانھ َ  یَْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسنَةٌ  أُْسَوةٌ  هللاَّ  َواْلیَْومَ  هللاَّ

َ  َوَذَكرَ  اْآلِخرَ    .2﴾ كثیًرا هللاَّ

  :العبادات القلبیة ومن معاني

 الصوم أن جاء ولذلك وعال، جل با� الحق باإلیمان مرتبط فإنھ مثال الصوم

 قلبیة عبادة إذا فالصوم. شاء ذاإ یصوم أالّ  بإمكانھ اإلنسان ألن ؛الّسر  عبادة

 من الرغم على المفطرات عن العبد امتناع فإن وربھ، العبد بین سریة

 تعالى هللا الطّالع الیقیني استشعاره على دلیل خفیة، إلیھا الوصول استطاعتھ

 وعال، جل با� اإلیمان لقوة تربیة ریب بال ذلك وفي وخفایاه، سرائره على

 خالقھ إلى العبد بھا یتقرب التي العبادات سائر في یجري اإلیماني السر وھذا

  . سبحانھ

 على داللة فیھا فإن الحدث، من العبد بھ یتطھر الذي الوضوء وأیًضا مثال

 السریة األمانة تلك أداء على یحملھ مما علیھ رقیب تعالى هللا بأن العبد إیمان

  .بذلك الناس علم لما طھور بدون الصالة إلى أتى ولو ربھ، وبین بینھ

 :یقول ركوعھ وفي الفاتحة، قیامھ في یقرأ المصلي أن ترى أال الصالة وكذلك

 جلوسھ وفي األعلى، ربي سبحان :یقول سجوده وفي ،العظیم ربي سبحان

 ھذا وكل �، التحیات :یقول التشھد وفي لي، اغفر رب :یقول السجدتین بین

ا یقولھ  هللا بعلم مؤمنًا یكن لم لو راهأت بھ، الملتصق مجاوره یسمعھ ال سًرّ

 هللا ویذكر یدعو أتراه قلبھ، ووساوس ذھنھ، وخواطر لسانھ، بھمسات تعالى

 َوإِن ﴿ سبحانھ ربھ إال علیھا یطّلع ال التي السریة بھذه صالتھ في وجل عز

  .3﴾َوأَْخفَى  الّسرَّ  یَْعلَمُ  فَإِنَّھُ  بِاْلقَْولِ  تَْجھَرْ 

ِ  َعاذَ مَ  ﴿قَالَ  :قولیة عبادة -2   .4الظَّالُِموَن﴾ یُْفلِحُ  ال إِنَّھُ  َمْثَوايَ  أَْحَسنَ  َربِّي إِنَّھُ  هللاَّ

                                                                                                                                              

  80سورة النساء اآلیة -1

 21سورة األحزاب اآلیة -2

  7سورة طھ اآلیة -3

  23سورة یوسف اآلیة 4-
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 االستغفار الّسنّة في ثبت وقد. والتكبیر .والتھلیل.والتسبیح.والتوبة. االستغفار

 صلى النّبيّ  وكان«. بالمغفرة للمیّت الّدعاءُ  ورد الجنازة صالة ففي لألموات،

 لھ واسألوا ألخیكم استغفروا :وقال علیھ وقف الّرجل دفن إذا وسلم علیھ هللا

 »یسأل اآلن فإنّھ التّثبّت

 عن والنھي بالمعروف واألمر العلم وطلب والصالة كالحج :بدنیة عبادة -3

وجوبھا وال  وقت على تقدیمھا یجوز مثال الصالة فال .غیره إلى المنكر

 .ب المطر أو المرضتأخیرھا عنھ إال لعذر شرعي معتبر مثل الجمع بسب

 العبادات وتجتمع والنذور، والذبائح، والصدقات، الزكاة، مثل :مالیة عبادة -4

 عبادة وفیھ ،و نیة قصد ألنھ ؛قلبیة  عبادة فیھ فالحج وحده، الحج في األربع

 ألن ؛مالیة  عبادة وفیھ الطواف، وھي عملیة عبادة وفیھ التلبیة، وھي قولیة

 .1الحج في نفقة إلى یحتاج اإلنسان

 :العبادة أنواع بعض ذكر

 ظاھر فعلي أو قولي ویرضاه هللا یحبھ صالح عمل فكل كثیرة، أنواعھا العبادة

 األمثلة بعض ذكر یلي وفیما أفرادھا، من وفرد أنواعھا من نوع فھو باطن أو

 :ذلك على

 .العبادة ودعاء المسألة، دعاء بنوعیھ الدعاء، :العبادة أنواع فمن – 1

َ  فَاْدُعوا﴿  :تعالى هللا قال ینَ  لَھُ  ُمْخلِِصینَ  هللاَّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ ﴿  :تعالى وقال 2﴾ الدِّ

 ِ ِ  َمعَ  تَْدُعوا فََال  ِ�َّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  یَْدُعو ِممَّنْ  أََضلُّ  َوَمنْ ﴿  :تعالى وقال 3﴾ أَخطًّا هللاَّ  هللاَّ

 النَّاسُ  ُحِشرَ  َوإذا َغافِلُوَن، ُدَعائِِھمْ  َعنْ  َوھُمْ  اْلقِیَاَمةِ  یَْومِ  إِلَى لَھُ  یَْستَِجیبُ  َال  َمنْ 

 .4﴾ َكافِِرینَ  بِِعبَاَدتِِھمْ  َوَكانُوا أَْعَداءً  لَھُمْ  َكانُوا

                                                           

 9ن تیمیة، باب أقسام العبادة جلعید، عمر بن سعود بن فھد، شرح المیة شیخ اإلسالم ابا1-

 19ص

 14سورة غافر اآلیة -2

  18سورة الجن اآلیة 3-

  6-5سورة األحقاف اآلیة 4-
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 سواءً  كافر مشرك فھو هللا إال علیھ یقدر ال بشيءٍ  وجل عز هللا غیر دعا فمن

 یافالن :یقول أن لمث علیھ یقدر بما .حیًّا دعا ومن میتًا، أو حیًّا المدعو كان

 أو میتًا دعا ومن علیھ، شيء فال ذلك ونحو اسقني، فالن یا أو أطعمني،

 .1ھذا بمثل یقوم أن یمكن ال والغائب المیت ألن ؛مشرك فإنھ ھذا بمثل .غائبًا

 .هللا في والرجاء، هللا من والخوف، هللا محبة والرجاء، والخوف المحبة.2

 ربّھ یحبّ  فالعبد والرجاء والخوف بةالمح وتتضمن تجمع � والعبودیة

 بھا إال تقوم ال التي الثالثةا أركانھ فھذه وثوابھ رحمتھ ویرجو عقابھ ویخاف

 .مذلّة ولیست شرف � والعبودیة

 تفویض صدق ھو :هللا على والتوكل .الشيء على االعتماد وھو التوكل،.3

 من و أباح شرع ما مباشرة مع بھ وثقة علیھ اعتماًدا تعالى هللا إلى األمر

ِ  َوَعلَى﴿  :تعالى هللا قال المضار، و دفع المنافع لتحصیل األسباب  فَتََوكَّلُوا هللاَّ

ِ  َعلَى یَتََوكَّلْ  َوَمنْ ﴿ :تعالى وقال ،2﴾ُمْؤِمنِیَن  ُكْنتُمْ  إِنْ   .3﴾ َحْسبُھُ  فَھُوَ  هللاَّ

 .والخشوع والرھبة الرغبة.4

 اْلَخْیَراتِ  فِي یَُساِرُعونَ  َكانُوا إِنَّھُمْ ﴿ :ىتعال قولھ والرھبة الرغبة ودلیل

 .4﴾َخاِشِعیَن  لَنَا َوَكانُوا َوَرھَبًا َرَغبًا َویَْدُعونَنَا

 تلین وأن القلب في والخشوع .5)خاشعون صالتھم في ھم الذین﴿ :قال تعالى

 .صالتك في تلتفت ال وأن المسلم للمرء كتفك

                                                           

وزارة  ،ھـ1421. 1مجموعة من العلماء، كتاب أصول اإلیمان في ضوء الكتاب والسنة، ط-1

المملكة العربیة السعودیة، باب ذكر بعض  –والدعوة واإلرشاد الشؤون اإلسالمیة واألوقاف 

  .38ص 1أنواع العبادة ج

  23سورة المائدة اآلیة 2-

  3سورة الطالق اآلیة 3-

  90سورة األنبیاء اآلیة 4-

 2سورة المؤمنون اآلیة - 5
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 قُلْ ﴿ :تعالى هللا قال المكروه، من حمایةوال اإلعاذة طلب وھي االستعاذة،.5

﴿  3﴾النَّاسِ  بَِربِّ  أعوذ قُلْ ﴿  تعالى ، وقال2، 1﴾ َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمنْ  اْلفَلَقِ  بَِربِّ  أعوذ

 .6﴾ اْلَخنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمنْ ﴿  5﴾ النَّاسِ  إِلَھِ ﴿   4﴾النَّاسِ  َملِكِ 

وفتنة المسیح . ة المحیا والمماتومن فتن. وأن یستعیذ من الشیطان ووسوستھ

 .ومن سوء الخاتمة وغیرھا. الدجال

 هللا قال والھالك، الشدة من اإلنقاذ وھو الغوث، طلب وھو االستغاثة،.6

  .7﴾ لَُكْم  فَاْستََجابَ  َربَُّكمْ  تَْستَِغیثُونَ  إِذْ ﴿  :تعالى

 هللا لىص النبي زمن في الكفار على زادوا قد زماننا في المشركین أن واعلم

 ،شفاعتھم ویریدون؛ والصالحین ،واألولیاء ،المالئكة یدعون بأنھم وسلم علیھ

 ،الرخاء في إال یدعونھا ال فھم ،� األمر بأن مقرون فھم وإال؛ إلیھم  والتقرب

ُكمُ  َوإذا﴿ :تعالى هللا قال ،� أخلصوا الشدائد جاءت فإذا رُّ  َمسَّ  اْلبَْحرِ  فِي الضُّ

ا إِیَّاهُ  إِالّ  ُعونَ تَدْ  َمنْ  َضلَّ  اُكمْ  فَلَمَّ  .8،9﴾أَْعَرْضتُمْ  اْلبَرِّ  إِلَى نَجَّ

 هللا أرسلھم الذي الرسل دین وھو بالعبادة، سبحانھ هللا ھو إفراد التوحید وأن

 في غلوا لما قومھ إلى هللا أرسلھ ،السالم علیھ نوح فأولھم ،عباده إلى بھ

 صلى محمد الرسل وآخر. رونس ،ویعوق ویغوث، وسواع، ،ود :الصالحین

 .الصالحین ھؤالء صور كسر الذي وھو ،وسلم علیھ هللا

                                                           

  1سورة الفلق اآلیة 1-

  2سورة الفلق اآلیة -2

  1سورة الناس اآلیة 3-

  2 سورة الناس اآلیة-4

  3سورة الناس اآلیة 5-

  4سورة الناس اآلیة -6

  9سورة األنفال اآلیة -7

  67سورة اإلسراء اآلیة 8-

تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن   ،مجموعة من علماء نجد، الدرر السنیة في األجوبة النجدیة9-

 67ص 1ج. باب كتاب العقائد. م1996/ھـ1417، 6الطبعة. بن قاسم
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 ،كثیًرا هللا ویذكرون ویتصدقون، ویحجون، یتعبدون، أناس إلى هللا أرسلھ

 نرید :یقولون تعالى، هللا وبین بینھم وسائط المخلوقات بعض یجعلون ولكنھم

 وعیسى، المالئكة، مثل ،عنده شفاعتھم ونرید تعالى، هللا إلى التقرب منھم

 .الصالحین من غیرھم وأناس ومریم،

 هللا، إلى تقربًا الخصوص وجھ على الدم بإراقة الروح إزھاق وھو الذبح،.7

ِ  َوَمَماتِي َوَمْحیَايَ  َونُُسِكي َصَالتِي إِنَّ  قُلْ ﴿ :تعالى هللا قال  .1﴾ اْلَعالَِمینَ  َربِّ  ِ�َّ

  .3"2﴾ َواْنَحرْ  لَِربِّكَ  فََصلِّ ﴿  :تعالى وقال

 

 قال واجبة، غیر � طاعة أو ما، بشيء نفسھ المرء إلزام وھو النذر، ومنھا.8

هُ  َكانَ  یَْوًما َویََخافُونَ  بِالنَّْذرِ  یُوفُونَ ﴿ :تعالى هللا  .4﴾ ُمْستَِطیًرا  َشرُّ

 یجوز ال وحده � حق ذلك وجمیع العبادة، أنواع على األمثلة بعض فھذه

  .5﴾ هللا لغیر منھ شيء صرف

  :اإلسالم في العبادة خصائص

 التعبدیة الشعائر على تقتصر فال كلھا، للحیاة تتسع أنھا :أي الشمول،. 1

 عمل وكل حركة، كل تشمل بل وحج، وصیام وزكاة صالة من المعروفة

 .الناس بھ ویسعد الحیاة بھ ترتقى

 شرطا یھف تحقق إذا العبادة باب في یدخل المسلم بھ یقوم نشاط كل إن

 یكون حتى عمًال  هللا یقبل ال“:عیاض بن الفضیل قال والصواب، اإلخالص

 بھا یقوم حركة كل لیشمل العبادة مفھوم یتسع ھنا ومن. “صوابًا مخلًصا

 الحیاة مجاالت في یومیة أعماًال  أم محضة، تعبدیة شعائر أكانت سواءً  المسلم،

                                                           

  162سورة األنعام اآلیة 1- 

  2سورة الكوثر اآلیة 2- 

  .38-37 1أصول اإلیمان في ضوء الكتاب و السنة، باب ذكر بعض أنواع العبادة ج3- 

  7سورة اإلنسان اآلیة 4- 

  .38-37 1أصول اإلیمان في ضوء الكتاب و السنة، باب ذكر بعض أنواع العبادة ج 5-
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 ھو وھذا الصائب، والمنھج الصادقة، النیة فیھ تتحقق أن المھم المختلفة،

 اإلحسان“:قولھ في وسلم علیھ هللا صلى النبي إلیھ أشار الذى اإلحسان معنى

  .1"یراك فإنھ تراه تكن لم فإن تراه كأنك هللا تعبد أن

 علیھ هللا صلى هللا رسول قال :قال عنھ هللا رضي الخطاب بن عمر عن

 هللا إلى ھجرتھ كانت فمن نوى ما امرئ ولكل بالنیات األعمال“:وسلم

 امرأة أو یصیبھا لدنیا ھجرتھ كانت ومن ورسولھ هللا إلى فھجرتھ ورسولھ

  .2“إلیھ ھاجر ما إلى فھجرتھ یتزوجھا

 من ءً ابتدا االستمرار اإلسالم في العبادة خصائص من كذلك :االستمرار -2

 .الموت حتى بھ وتستمر تكلیفًا، البلوغ سن ومن تمرینًا، التمییز سن

 یَأْتِیَكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعبُدْ  السَّاِجِدینَ  ِمنَ  َوُكنْ  َربِّكَ  بَِحْمدِ  فََسبِّحْ ﴿ :الىتع قال

 َربَّكَ  َواْعبُدْ ﴿ :قولھ وھي الكریمة اآلیة بھذه ویستدل“:كثیر ابن قال .3،4﴾اْلیَقِینُ 

 نساناإل على واجبة ونحوھا كالصالة العبادة أن على ،5﴾ اْلیَقِینُ  یَأْتِیَكَ  َحتَّى

 .6ثابتًا عقلھ مادام

 ألنھا ؛والسھولة بالیسر اإلسالم في العبادة تختص كذلك:والسھولة الیسر – 3

 الدنیا في اإلنسان إسعاد أجل من شرعت وألنھا الرؤوف الرحیم، وضع من

 .7،1﴾ لِتَْشقَى اْلقُْرآنَ  َعلَْیكَ  أَْنَزْلنَا َما طھ﴿: تعالى قال  .واآلخرة

                                                           

الحضارة . وآمال المستقبلعلي بن نایف، الحضارة اإلسالمیة بین أصالة الماضي . الشحود1- 

 480ص 2، باب الحضارة اإلسالمیة بین أصالة الماضي ج.اإلسالمیة وأسسھا

البخاري، محمد بن إسماعیل أبوعبدهللا البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر 2-

مامة ، دار ابن كثیر، الی)صحیح البخاري.(من أمور رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ

  . 1ص 1ج  مصطفى دیب البغا . د:تحقیق. 1987 – 1407الطبعة الثالثة، . بیروت –

  98سورة الحجر اآلیة 3-

  99سورة الحجر اآلیة 4-

  99سورة الحجر اآلیة 5-

  560ص  2تفسیر ابن كثیر ج -6

  1سورة طھ اآلیة 7-
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  الثانـــي المبحــــث

 الطـــــــــھارة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                                              

  2سورة طھ اآلیة 1-
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  المبحــــث الثانـــي

 الطـــــــــھارة

  :الطھارة أھمیة :المسألة األولى

 إال العبادة تصح وال والمكان، والبدن الثوب بطھارة إال الصالة تصح ال

 إنما﴿  :تعالى قال بالبصیرة، إال تدرك ال نجاسة فللنفس النفس، بطھارة

 هللا إن﴿  :تعالى قال بالبصر، تدرك قد نجاسة وللبدن ،1﴾نجس المشركون

 ھو الذي الماء ھو البدن بھ یطھر والذي 2﴾المتطھرین ویحب التوابین یحب

والطھارة مفتاح الصالة وآكد شروطھا والشرط مقدم  .الدنیویة الحیاة سبب

 .على المشروط

  :تعریف الطھارة

 كاألنجاس الحسیة األدناس أو األوساخ من لخلوصوا النظافة :لغة الطھارة

 وھو التنظیف :والتطھیر. والمعاصي كالعیوب والمعنویة وغیره، بول، من

 .المحل في النظافة إثبات

 ُحكمیة أو الَخبَث، وھي كانت حقیقیة :النجاسة من النظافة“:شرًعا والطھارة

  . 3"الَحَدث وھي

 في یحل شرعي وصف :والحدث .مستقذرة شرًعا عین :الحقیقة في والخبث

  .الطھارة یزیل األعضاء

 في ما أو نجس، إزالة أو حدث رفع :بأنھا الطھارة الشافعي النووي وعرف

 الحنفیة تعریف على األخیرة بالزیادة وأراد. 4صورتھما وعلى معناھما
                                                           

  28سورة التوبة اآلیة1-

 222سورة البقرة اآلیة 2-

لمیداني، عبدالغني الغنیمي الدمشقي، اللباب في شرح الكتاب، تحقیق محمود أمین النواوي، ا3-

  10ص 1ج.   دار الكتاب العربي

، مغني )ھـ977: المتوفى(الشربیني، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 4-

 -ھـ1415األولى، : عةالطب. المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب العلمیة

  16ص 1م، ج 1994
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 الثانیة والغسلة الوضوء، وتجدید المسنونة، واألغسال التیمم شمول :السابق

 نوافل من ونحوھا والمضمضة األذن، ومسح والنجس، الحدث في والثالثة

  .البول وسلس المستحاضة وطھارة الطھارة،

 فإنھم الحنفیة، عند تعریفھا مع 1والحنابلة المالكیة عند تعریفھا ویتفق

 أو بالماء، نجاسة أو حدث من الصالة یمنع ما رفع :الشرع في الطھارة“:قالوا

  .“بالتراب حكمھ رفع

 :ومجاالتھا الطھارة أنواع

 وھي حكًما النجاسة عن الطھارة أو الحدث، عن الطھارة ھي :حكمیة طھارة

 .والتیمم والغسل، الوضوء، :أنواع ثالثة

 طھارة :أنواع ثالثة وھي حقیقة، النجاسة عن الطھارة وھي :حقیقیة طھارة

 غسل، :ثالث الخبث وطھارة. 2الثیاب وطھارة المكان، وطھارة البدن،

 وما والتیمم النجاسة وإزالة والغسل الوضوء تشمل فالطھارة ونضح ح،ومس

 .بھا یتعلق

  :األنجاس أنواع أما

 الغسل أو الوضوء بخروجھ یجب مما :اإلنسان بدن من یخرج كلما في فھي

 من السائل والدم والنفاس، الحیض ودم والمني والغائط البول من نجس فھو

 یرید ولكن﴿ :تعالى قولھ ذلك على ألدلةوا الفم ملء والقيء الجرح والصدید

 وقولھ 4فاطھروا ﴾ جنبًا كنتم و إن﴿ :الجنابة من الغسل في وقولھ 3﴾لیطھركم 

 .5،6یطھرن ﴾  حتى تقربوھن وال﴿ الحیض من الغسل في
                                                           

محمد، المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل  ابن قدامة، عبدهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو1- 

 6ص 1ج. ه1405الطبعة األولى، . بیروت –الشیباني، دار الفكر 

. قاء للطباعةدلول، فایق سلیمان دلول، أحكام العبادات في التشریع اإلسالمي، مركز األصد 2-

 5ص 1ھـ،ج1427 - م2006فلسطین،  –غزة 

  6سورة المائدة اآلیة 3-

  6سورة المائدة اآلیة 4-

  222سورة البقرة اآلیة -5

  5ص 1أحكام العبادات في التشریع اإلسالمي ج6-
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 :نوعان وھي المیتة في

-  وسلم علیھ هللا صلى – قال ونحوه، والعقرب كالذباب سائل دم لھ لیس ما

 داء جناحیھ أحد في فإن انقلوه ثم فامقلوه، أحدكم إناء في لذبابا وقع إذا“:

 ."1دواء اآلخر وفي

 والشحم اللحم من دم فیھا التي األجزاء في ویقع سائل دم لھا التي المیتة

 دم ال التي األجزاء أما فیھا النجس الدم الحتباس نجاسة أنھا ونحوھا، والجلد

 .نجسة فلیست والصوف والشعر فروالحا والقرن كالعظم صلبة وكانت فیھا

  

 :الماء الذي تحصل بھ الطھارة :المسألة الثانیة

یزال بھ النجس ویرفع بھ الحدث وھو . الطھارة تحتاج إلى شيء یتطھر بھ
 نفسھ في الطاھر وھو. الماء الذي تحصل بھ الطھارة و ھو الماء الطھور

 باقیًا مادام األرض، نم نبع أو السماء، من نزل ماء كل وھو لغیره، الُمطھِّر
 والطعم اللون“وھي الثالثة أوصافھ أحد یتغیر فلم الِخْلقة، أصل على

 نبات أو ملح أو طاھر كتراب طھوریتھ یسلب لم بشيء تغیر أو“والرائحة
 واآلبار والینابیع والعیون واألودیة المطر ماء مثل مستعمًال، یكن ولم مائي،

 .2“ِمْلح أو عذب ماء كل من ونحوھا رد،والب الثلج وماء والبحار، واألنھار
 :الدلیل على طھوریة ماء السماء

لُ ﴿ :تعالى هللا قال. لغیره المطھر ذاتھ في الطاھر ھو نَ  َعلَْیُكم َویُنَزِّ  السََّماءِ  مِّ
 الباقي وھو،  لغیره المطھر ذاتھ في الطاھر ھو والطھور ،3﴾ بِھِ  لِّیُطَھَِّرُكم َماءً 

 كالمطر السماء من نازًال  كان سواءً ،  علیھا خلق التي تھصف :أي - خلقتھ على
 واآلبار والعیون األنھار كماء األرض في جاریًا أو،  والبرد الثلوج وذوب

 والنجاسة الحدث من بھ التطھر یصح الذي ھو فھذا .مقطًرا كان أو،  والبحار
 شيءب تغیر وإن،  خالف غیر من؛  بھ التطھر یجز لم؛  بنجاسة تغیر فإن ،

                                                           

  رواه ابن ماجة1-

َحْیلِّي أ2-  َحْیلِّي، الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ، دار .الزُّ ، باب 4ط. دمشق –سوریَّة  -الفكر د َوْھبَة الزُّ

  .226ص  1ج  .التغییر غیر المؤثر في الطھوریة

  11سورة األنفال اآلیة  3-
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 .1"أیًضا بھ التطھر صحة العلماء قولي من فالصحیح؛  علیھ یغلب لم طاھر
 .2﴾ طَھُوًرا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوأَنَزْلنَا﴿ :وقال

  

 :الدلیل على طھوریة ماء البحر

 علیھ هللا صلى هللا لرسول قال رجًال، أن – عنھ هللا رضي -ھریرة أبي عن

عطشنا،  بھ توضأنا فإن الماء، من القلیل معنا ونحمل البحر نركب إنا“:وسلم

 ھو « :- وسلم علیھ هللا صلى – هللا رسول البحر ؟ قال ماء من أفنتوضأ

 .3»میتتھ الحل ماؤه، الطھور

  :منھا أحكام بالبحر و یتعلق

للحدیث  ؛بھ التطھر وجواز البحر ماء طھوریة على العلماء جمھور اتفق.1

 . عنھهللا رضي ھریرة السابق الذي رواه أبو

 كانت سواءً  البحر، حیوانات جمیع صید إباحة إلى الفقھاء جمھور ذھب.2

 لَُكمْ  َمتَاًعا َوطََعاُمھُ  اْلبَْحرِ  َصْیدُ  لَُكمْ  أُِحلَّ ﴿ :تعالى هللا لقول .غیره أو سمًكا

یَّاَرةِ   سئل لما وسلم علیھ هللا صلى النبي وقول .ومطعومھ مصیده أي 4﴾َولِلسَّ

  .“میتتھ الحل ماؤه الطھور ھو“:البحر ماء عن

 فقد الضفدع، قتل عن للنھي والضفدع، التمساح :والحنابلة الشافعیة واستثنى

 أنھ عمرو ابن عن وروي. قتلھ عن نھى وسلم علیھ هللا صلى النبي أن ثبت

                                                           

  6ص  1ج .كتاب المناسك من الفروع ،ابن مفلح -1

  48سورة الفرقان اآلیة 2- 

 -، دار المعرفة .الدارقطني، علي بن عمر أبوالحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني3-

 1السید عبدهللا ھاشم یماني المدني، باب في ماء البحر ج :تحقیق. 1966 – 1386ت، بیرو

  .  34ص

  96سورة المائدة اآلیة -4
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 في ولالستخباث. ..تخریج.. ."تسبیح نقیقھا فإن الضفادع، تقتلوا ال“:قال

  .1الناس ویأكل بھبنا یتقوى وألنھ ؛التمساح

 من غیره أو سمًكا كانت سواءً  البحر، میتة إباحة إلى الفقھاء جمھور ذھب. 3

 لَُكمْ  َمتَاًعا َوطََعاُمھُ  اْلبَْحرِ  َصْیدُ  لَُكمْ  أُِحلَّ ﴿  :تعالىھ لقول ،حیوانات البحر

یَّاَرةِ   ،“میتتھ الحل ماؤه الطھور ھو“:وسلم علیھ هللا صلى النبي وقول 2﴾َولِلسَّ

 هللا ذكاھا فقد البحر في تموت دابة كل“:قال أنھ عنھ هللا رضي بكر أبي وعن

 .3"لكم

   :والدلیل على طھوریة الثلج والبرد

 و لحدیث 4“اللھم اغسلني من خطایاي بالماء والثلج والبرد“قولھ علیھ السالم

 كبر إذا وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول كان :قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي

 – وأمي أنت بأبي -هللا رسول یا“:فقلت القراءة، قبل ھنیھة سكت لصالةا في

 وبین بیني باعد اللھم أقول“:قال تقول؟ ما والقراءة التكبیر بین سكوتك أرأیت

 ینقى كما خطایاي من نقني اللھم والمغرب، المشرق بین باعدت كما خطایاي

 .“دوالبر والماء جبالثل خطایاي من اغسلني اللھم الدنس، من األبیض الثوب

                                                           

أبوبكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي، .البیھقي،-1

ص  9ج .م من جھةباب ما یحر. ھـ 1344، 1دائرة المعارف النظامیة، الھند، حیدرآباد، ط

  .19864رقم 318

 96سورة المائدة اآلیة 2-

من : (طبعة، الكویت –الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة 3-

 -  24األجزاء . الكویت - الطبعة الثانیة، دار السالسل : 23 - 1األجزاء ). ھـ 1427 - 1404

الطبعة الثانیة، طبع : 45 - 39األجزاء . مصر -الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة : 38

في ھذا  –تراجم الفقھاء في األصل الورقي ملحقة بآخر كلمجلد، فُجمعت ھنا : تنبیھ. الوزارة
في آخر الموسوعة تیسیًرا للوصول إلیھا، مع الحفاظ على ترقیم الصفحات  –الكتاب اإللكتروني 

  ].الحواشيالكتاب مشكول وترقیمھ موافق للمطبوع ومذیل ب[

  .باب ما یقولھ بعد التكبیر 744رقم الحدیث  155ص  2صحیح البخاري، ج-4
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وال تحصل الطھارة بماء غیر الماء كالخل والعصیر واللیمون  ﴿ فلم تجدوا 

  .1ماًء فتیمموا صعیًدا طیبًا ﴾

 الماء الذي خالطتھ نجاسة  :المسألة الثانیة

 .إذا تغیرت أحد أوصافھ الثالث اللون والطعم والرائحة صار نجًسا باإلجماع

كان الماء  إذاإال . ھبوال تحصل الطھارة  .خبثًاوأنھ ال یرفع حدثًا وال یزیل 

كثیًرا وبلغ القلتین فأكثر والدلیل حدیث ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا علیھ 

 وسلم 

 .2"إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث":قال

 تقع التي بالنجاسة یتأثر ال فإنھ فأكثر قلتین بلغ إذا الماء أن : بالحدیث المراد

 وال لونھ یتغیر لم إذا وھذا فیھ، الستھالكھا بھا تأثره وعدم لكثرتھ ؛غالبًا فیھ

 واألفعى كالقط األكل محرمة الحیوانات سقطت وإذا. بھذه ریحھ وال طعمھ

 الماء فإن -فیھ تمت ولم الماء في والدجاج كالحمام األكل مباحة أو ونحوھما

 وكان الماء في تالحیوانا تلك ماتت فإن األصل، على بناء طھارتھ على باق

 ریحھ وال الماء طعم یتغیر ولم كثیًرا الماء كان فإن ینجس، فإنھ قلیًال  الماء

 عنھ، هللا رضي سعید أبي عن السنن أھل أخرج لما ؛3ینجس ال فإنھ لونھ وال

 »الخبث یحمل لم القلتین الماء بلغ إذا« :قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن

  .»شيء ینجسھ لم قلتین الماء انك إذا« :أحمد عند روایة وفي

 عمل یتطلب عملنا وطبیعة البولیة، المسالك جراحة قسم في طبیب أنا. س

 أننا العلم مع المثانة، رؤیة خاللھ من یتم سائل حقن باستخدام للمثانة مناظیر

 أن طبیًّا والمعلوم الساعة، في المحلول ھذا من لترات ثالثة یعادل ما نستخدم

 :وسؤالي ملیمتًرا، ستین حوالي الساعة في الكلیتان تفرزھا يالت البول كمیة

 اختالطھ بعد المحلول ھذا من الكثیر الداخلیة مالبسنا وحتى ثیابنا یصیب أنھ
                                                           

 6سورة المائدة اآلیة 1-

  .رواه أحمد-2

: الدویش، أحمد بن عبدالرزاق الدویش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، نشر3-

ص  20ج. اریج إذا وقع فیھا حیوانالرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، باب الماء في الصھ

25 
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 الماء بلغ إذا أنھ أم الفریضة أداء قبل المالبس ھذه تغییر یجب فھل بالبول،

 .الخبث؟ یحمل لم القلتین

 التنجس في الماء حكم حكمھا والمحالیل ئلالسوا أن المسألة ھذه في :الراجح

 أو لونھ، في أثرھا ظھر إذا إال الماء في تؤثر ال النجاسة أن والراجح وعدمھ،

 ابن اإلسالم شیخ أشار القول ھذا وإلى كثر، أو الماء ھذا قَلَّ  ریحھ أو طعمھ،

 علیھا، المجمع المنصوصة األصول تدبر ومن“:﴾21/508 الفتاوى﴿ في تیمیة

 أصوب ھو ھذا أن لھ تبین الشرعیة األحكام في المعتبرة الشرعیة عانيوالم

 ظواھر عن بعید التغیر بدون المائعات أو الماء نجاسة فإن األقوال،

 بالبول یختلط الذي المحلول ھذا فإن سبق ما على وبناء“واألقیسة النصوص

 نجس وفھ رائحتھ أو طعمھ، أو لونھ، في بالبول متغیًرا كان فإن فیھ ینظر

  .1“وأولى فھ عنھ التنزه أمكن وإن بنجس، فلیس وإال

 :الماء إذا خالطھ طاھر :ةالمسألة الثالث

 من وغیرھا، الورد وماء والخل والدقیق كالصابون طاھر خالطھ الذي الماء

وأوراق الشجر ولم یغلب علیھ المخالط علیھ فالصحیح أنھ  .الطاھرة األشیاء

  .ھبطھور ویجوز التطھر 

 ال صار بحیث إطالقھ عن خرج فإن إلطالقھ، حافظًا مادام طھور :حكمھ

  .لغیره مطھر غیر نفسھ، في طاھًرا كان المطلق الماء سم یتناولھا

 صابون، خالطھ أو باللبن المشوب الماء أو كالشاي شيء فیھ الذي الماء :مثل

 ابم وقید المطلق الماء اسم فقد ألنھ العبادات في استعمالھ یجوز ال فھذا

 العادات في استعمالھ یجوز ولكن ،“ورد ماء صابون، ماء“:فیقال خالطھ،

  .باإلجماع

 ابنتھ توفیت حین – وسلم علیھ هللا صلى -هللا رسول قال :قالت عطیة أم عن

 وسدر بماء - رأیتن إن – ذلك من أكثر أو خمًسا أو ثالثًا أغسلنھا“:زینب

                                                           

باب . موقع اإلسالم الیوم: الناشر، فتاوى واستشارات موقع اإلسالم الیوم  ،علماء وطلبة علم1-

  .151ص  5ھل المحالیل الطبیة نجسة؟ ج
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 بما إال یغسل ال والمیت.1"كافور من شیئًا أو كافوًرا األخیرة يف واجعلن

 اغتسل“:- وسلم علیھ هللا صلى - النبي أن ھانئ أم عن .للحي التطھر بھ یصح

  ".العجین أثر فیھا قصعة :واحد إناء من ومیمونة ھو

 الماء اسم إطالق عنھ یسلب بحیث یبلغ لم أنھ إال االختالط، وجد الحدیثین ففي

  .علیھ

 سقط فإذا یغیره، لم طاھر خالطھ بما ؤالتوض جواز في العلماء بین خالف وال

 یوجد فلم یسیًرا، وكان ماء، في وغیره والزعفران والورد شيء من الحمص

 علیھ هللا صلّى« ألنھ بھ، الوضوء جاز كثیرة، رائحة وال لون وال طعم لھ

 .2»العجین أثر فیھا جفنة من وزوجتھ اغتسل وسلم

  :طھارةحكم الماء المستعمل في ال :المسألة الرابعة

 أما ،طھوریتھ عن یخرجھ دلیل یوجد المطلق، ولم كالماء طھور :حكمھ

 خالف، والجنب بال نجسة فھي بالنجاسة متغیرة انفصلت إن النجاسة غسالة

 فإن قلیل ماء فیھ إناء في یده منھم واحد كل غمس إذا والمشرك والحائض

ء المتوضئ كالماء المنفصل عن أعضا .باإلجماع طھوریتھ على باق الماء

یرفع الحدث ویزیل  .فھو طاھر مطھر لغیره على الصحیح .والمغتسل

 .مادام لم تتغیر أحد أوصافھ الثالثة .النجس

  3“أن النبي علیھ السالم كان إذا توضأ كادوا یقتتلون على وضوئھ“:الدلیل

 .4“وألن النبي علیھ السالم صب على جابر من وضوئھ إذ كان مریًضا

یجز فعل ذلك وألن النبي علیھ السالم وأصحابھ ونساءه  ولو كان نجًسا لم

  .5"كانوا یتوضؤون في األقداح واألتوار

 االستنجاء واالستجمار :المسألة الخامسة :قضاء الحاجة وآدابھا

                                                           

  البخاري ومسلم. متفق علیھ-1

  230ص 1لھ تنزیھا جالفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ للزحیلي باب الماء الطھور المكروه استعما2-

  .81ص  1ج.باب استعمال فضل وضوء الناس 186صحیح البخاري رقم الحدیث -3

  رواه البخاري -4

  .جمع تَْور وھو إناء یشرب فیھ-5
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واالستجمار مسح بطاھر مباح . ھو إزالة الخارج من السبیلین :االستنجاء

 .كالحجر ونحوه

 - وسلم علیھ هللا صلى – هللا رسول أن ھاعن هللا ـرضي عائشة عن ورد لما

 1"عنھ تجزئ فإنھا ؛أحجار بثالثة فلیستطب الغائط إلى أحدكم ذھب إذا“:قال

 – وسلم علیھ هللا صلى – النبي كان « :قال -  عنھ هللا رضي – أنس وعن

 فیستنجي 3 وعنزة ماء من 2 إداوةفي  نحو وغالم أنا فأحمل الخالء یدخل

 .4»بالماء

 الخالء؟ دخول عند قولھ المسنون وما التخلي، آداب :السادسة المسألة
 منھ والخروج الخالء دخول وعند الحاجة القضاء فعلھ ینبغي ما المراد

 كلما ألن ؛الیمنى برجلھ ویخرج الیسرى، برجلھ الخالء والمسنون أن یدخل
 رم،للمك الیمین لمناسبة بالیسار، وخالفھ بالیمین، فیھ یبدأ التكریم من كان

  .فیھما یمناه یقدم والمنزل، المسجد بعكس للمستقذر، والیسار
 الُخبُث من بك أعوذ إني اللھم هللا، باسم« :الدخول إرادة عند ویقول

 ذكور من هللا یا بك وأعتصم الشیطان، من أتحصن أي 5 »والخبائث
 نأعی بین ما سترة « :السنة في الشیخان رواه لما اتباًعا وإناثھم، الشیاطین،

 »هللا  بسم :یقول أن الخالء أحدكم دخل إذا آدم، بني وعورات الجن
؛  - الحاجة لقضاء معد محل فیغیر :أي -فضاء في حاجتھ یقضي أن أراد وإذا
 عن ویستتر،  خال مكان في یكون بحیث؛  الناس عن یبعد أن لھ یستحب فإنھ

  یستدبرھا أو القبلة یستقبل أن ویحرم، ذلك غیر أو شجرة أو بحائط األنظار
 نھى وسلم علیھ هللا صلى النبي ألن؛  عنھا ینحرف بل، الحاجة قضاء الح

 الحاجة قضاء حال واستدبارھا القبلة استقبال عن

                                                           

وروى أحمد والنسائي “ولیستنج بثالثة أحجار«: رواه أبوداود، وروى الشافعي والبیھقي-1

إذا ذھب أحدكم إلى الغائط، «: عائشةإسناده صحیح حسن عن : وأبوداود والدارقطني وقال

  ).90/1:،نیل األوطار214/1:نصب الرایة(»  فلیستطب بثالثة أحجار، فإنھا تجزئ عنھ 

  اإلناء الصغیر من الماء -2

  العصا أسفلھا حدید-3

  متفق علیھ4-

  متفق علیھ5-
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 في حاجتھ یقضي أن لھ یجوز ال وكذلك ،بیمینھ فرجھ یمس أن لھ یجوز وال
 ھعلی هللا صلى هللا میاھھم قال رسول موارد أو، ظلھم في أو، الناس طریق
 وقارعة والظل الموارد في البراز الثالث، المالعن اتقوا“:یقول وسلم

 اإلضرار من فیھ لما؛  ذلك عن وسلم علیھ هللا صلى النبي فنھى 1“الطریق
  .وأذیتھم بالناس

 خاف فإن ،قرآن فیھ أو وجل عز هللا ذكر فیھ بشيء الخالء موضع یدخل وال
 أن لھ ینبغي وال .ویغطیھ، بھ ولالدخ لھ جاز؛ هللا ذكر فیھ مما معھ ما على
 ویحرم ،ذلك على یمقت هللا أن الحدیث في ورد فقد؛ لحاجةا قضاء حال یتكلم
 .2القرآن قراءة علیھ
 ھذه إن« :وسلم علیھ هللا صلى -هللا رسول قال :قال أرقم بن زید وعن

 الخبث من با� أعوذ فلیقل الخالء أحدكم أتى فإذا محتضرة، 3الحشوش
 .4»والخبائث

 ذلك على والدلیل األقذار، لمس عن لھا تنزیھًا بیمینھ ال بیساره یستنجي وأن
 حفصة وعن بالیمین، االستنجاء عن نھى – وسلم علیھ هللا صلى – النبي أن

 ألكلھ یمینھ یجعل كان – وسلم علیھ هللا صلى – النبي أن“:عنھا هللا رضي
 .5“ذلك سوى الم شمالھ وبجعل وعطائھ وأخذه ثیابھ ولبسھ وشربھ

 طاھر جامد كل من أو بالحجر، وجوبًا النجاسة من السبیلین على ما یزیل وأن
 عائشة لحدیث مًعا، بھما أو فقط بالماء یزیلھا أو حریة، لھ لیس النجاسة من

                                                           

  رواه ابن ماجة -1

  13ص  1الملخص الفقھي للفوزان ج 2-

بستان النخیل في األصل، ثم استعمل في موضع قضاء : والضممع الحش بالفتح ج الحشوش3-

 ،كشاف168-162/1:،المغني5/1:المھذب.رصد بني آدم باألذى: الحاجة، واحتضارھا

 .75-62/1:القناع

  رواه ابن ماجة -4

  رواه البیھقي وابن ماجة 5- 
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 الى أحدكم ذھب إذا“:قال - وسلم علیھ هللا صلى – النبي أن :عنھا هللا رضي
 .1“عنھ تجزئ ھافإن أحجار، بثالثة فلیستطب الغائط
 .2"منھ القبر عذاب عامة فإن البول من تنزھوا“:عنھ هللا رضي أنس وعن
 في یُعذَّبان وما یُعذَّبان إنھما“:فقال بقبرین علیھ وسالمھ هللا صلوات مر وقد

 بین یمشي فكان اآلخر وأما بولھ، من یَستبرئ ال فكان أحدھما أما كبیر،
 ".بالنمیمة الناس

هَ  أن المسلم على یجب نھأ نعلم ذلك كل من زَ  البول عن یَتنزَّ  یُصیبَ  أن ویَتحرَّ
 لنفسھ محتاطًا اإلنسان كان إذا لكن الجلوُس، البول آداب ومن. بدنَھ أو ثوبَھ
 ،عقاب وال علیھ إثم وال قائًما یبول أن لھ یجوز منھ مستبِرئًا البول إصابة من

 یستبرئ وبحیث بولھ، من ذٌ َرَذا اإلنسانَ  یصیب ال بحیث االحتیاط ھو والمھم
  .منھ ویتنزه البول من

 الحیض دم أصابھ إذا ثوبھا تغسل أن المرأة وسلم علیھ هللا صلى وأمر
 على الماء بصب وأمر،  فیھما الصالة ثم النعلین بدلك وأمر ، فیھ وتصلي

   .المسجد في حصل الذي البول
 وجود مع صالة صحت فال؛  النجاسة اجتناب على الدالة األدلة من ذلك وغیر

 كان إذا وكذلك ،علیھا یصلي التي البقعة أو ثوبھ أو المصلي بدن في النجاسة
  .نجاسة فیھ لشيء حامالً 
 ،صحیحة فصالتھ؛  حدثت متى یدري وال الصالة بعد نجاسة علیھ رأى ومن
 صحیحة فصالتھ؛  یزیلھا أن نسي لكن، الصالة قبل بھا عالًما كان لو وكذا
  .3جحالرا القول على
 كخلع؛  كثیر عمل غیر من إزالتھا وأمكنھ الصالة أثناء في بالنجاسة علم وإن

 بطلت؛  إزالتھا من یتمكن لم وإن ، وبنى أزالھما؛  ونحوھما والعمامة النعل
 .4الصالة

 

                                                           

بدهللا البخاري و ھو في األدب المفرد،محمد بن إسماعیل أبوع. رواه أحمد والنسائي وأبوداود-1

محمد : تحقیق.1989 – 1409الطبعة الثالثة، . بیروت –دار البشائر اإلسالمیة :الناشر. الجعفي

  . فؤاد عبدالباقي

  .رواه مسلم-2

  .58ص. الملخص الفقھي للشیخ الفوزان3-

  58الملخص الفقھي الفوزان ص -4
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  :الخالء من الخروج عند قولھ المسنون :المسألة السابعة
 “من الخبث والخبائث بسم هللا اللھم إني أعوذ بك“:لدخول الخالء قول یسن

 -هللا رسول كان« :ـقالت عنھا هللا ـرضي عائشة عن ورد وعند الخروج ما
 .1»غفرانك  :قال الخالء من خرج إذا – وسلم علیھ هللا  صلى

ستر “رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  :قال :وحدیث علي رضي هللا عنھ قال
 .2“قول بسم هللاأن ی .ما بین الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخالء

 :ما یكره فعلھ للمتخلي :المسألة الثامنة
یكره استقبال مھب الریح وأیًضا الكالم أثناء قضاء الحاجة والبول في الجحر 
 .فإنھ مساكن الشیاطین ویكره دخول الخالء وفي یده أو جیبھ شيء فیھ اسم هللا

 .إال عند الحاجة فال بأس
  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .رواه الخمسة إال النسائي 1-

  .رواه ابن ماجة-2



25 
 

 

 

 

 

  

  

  

  المبحث الثالث

 في اإلسالم اعياالجتمالنظام 
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  المبحث الثالث

 في اإلسالم االجتماعيالنظام 

 :مفھوم األسرة

 ماذا نعلم أن بدال وحمایتھا األسرة وتنظیم بناء في اإلسالم دور نعرف أن قبل

  !الزمان؟ ھذا في الغرب وعند! اإلسالم؟ قبل األسرة كانت

 للرجال كلھ الشأن فكان والظلم، التعسف ىعل تقوم اإلسالم قبل األسرة كانت

 ومن ومھینة مظلومة البنت أو المرأة وكانت الذكور، أصح بمعنى أو فقط

 أن غیرھا من لولده یحق كان زوجة وخلف الرجل مات لو أنھ ذلك أمثلة

 فقط الرجال الذكور وكان الزواج، من یمنعھا أن أو بھا، یتحكم وأن یتزوجھا

 إلى النظرة وكانت لھم، نصیب فال الصغار أو النساء وأما یرثون الذین ھم

ا المرأة  تسبي أن یمكن كانت ألنھا وخزيٍ  عارٍ  نظرة أختًا أو بنتًا أو كانت أًمّ

 رضیعة طفلة وھي ابنتھ یئد كان  الرجل فلذلك والعار الخزي ألھلھا فتجلب

 توارىی كظیم وھو مسوًدا وجھھ ظل باألنثى أحدھم بشر وإذا ﴾تعالى قال كما

 ما ساء أال التراب في یدسھ أم ھون على أیمسكھ بھ بشر ما سوء من القوم من

  .)92﴿یحكمون

 ال فالوالدان ومھلھلة مفككة أُسًرا یجد الیوم الغرب في األسرة إلى والناظر

 أن لھ یحق فاالبن ؛خلقیًّا وال فكریًّا ال أوالدھما على یحكما أن یستطیعان

 من مع تجلس أن لھا یحق البنت وكذلك یشاء ما یفعل أن أو شاء أین یذھب

 النتیجة؟ ما وبالتالي الحقوق وإعطاء الحریة باسم تشاء من مع تنام وأن تشاء

 وال لھم راعي ال وأمھات وآباء،  زواج غیر من ولدوا أطفالٌ  مفككة، أسرٌ 

 فاذھب القوم ھؤالء حقیقة تعرف أن أردت إذا العقالء بعض قال وكما حسیب

 ال فاألبناء والعجزة، المسنین دور وإلى المستشفیات وإلى جونالس إلى

  .والمناسبات األعیاد في إال آباءھم یعرفون

 حتى حقھ حق ذي كل وأعطى العدل وأرسى كلھ ھذا محا اإلسالم جاء فلما

 .1علیھ والصالة وتقدیره احترامھ من السقط وحتى الرضیع، الطفل
                                                           

باب مكانة األسرة في . 4ص 1فتاوى اإلسالم سؤال وجواب، ج. صالح المنجدالمنجد، محمد 1-

  .اإلسالم
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ا المرأة أكرم فاإلسالم ا أكرمھا وأختًا، وبنتًا أّمً  رضي ھریرة أبي عن فعن :أًمّ

 یا":فقال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول إلى رجل جاء قال عنھ تعالى هللا

 أمك، :قال من؟ ثم قال أمك، :قال صحابتي؟ بحسن الناس أحق من هللا رسول

 .“أبوك :قال من؟ ثم :قال أمك،  :قال من؟ ثم :قال

 وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن خدريال سعید أبي فعن :بنتًا وأكرمھا

 فَأَْحَسنَ  أُْختَانِ  أَوْ  اْبنَتَانِ  أَوْ  أََخَواتٍ  ثََالثُ  أَوْ  بَنَاتٍ  ثََالثُ  لَھُ  َكانَ  َمنْ “:قال

َ  َواتَّقَى ُصْحبَتَھُنَّ    .1“اْلَجنَّةُ  فَلَھُ  فِیِھنَّ  هللاَّ

 علیھ هللا صلى هللا رسول قال :قالت عائشة فعن :زوجةً  وأكرمھا

 .2“ألھلي خیركم وأنا ألھلھ خیركم خیركم“:وسلم

 ف كالرجل حقًّا لھا وجعل وغیره، المیراث من حقھا المرأة اإلسالم وأعطى

 سئل قالت عائشة وھي في بعض األحكام سواء مع الرجل عن كثیرة یشؤون

  :قال احتالًما یذكر وال البلل یجد الرجل عن - وسلم علیھ هللا صلى– هللا رسول

. »علیھ غسل ال« :قال البلل یجد وال احتلم قد أنھ یرى الرجل وعن. »غتسلی«

 شقائق النساء إنما نعم« :قال غسل أعلیھا ذلك ترى المرأة سلیم أم فقالت

 .3»الرجال

 عبدهللا فعن :أبنائھم تربیة في عظیمة مسؤولیة واألم األب على اإلسالم وجعل

 وسلم علیھ هللا صلى هللا ولرس سمع أنھ عنھما تعالى هللا رضي عمر بن

 رعیتھ عن مسؤول وھو راع رعیتھ، فاإلمام عن ومسؤول راع كلكم“:یقول

 راعیة زوجھا بیت في والمرأة رعیتھ عن مسؤول وھو راع أھلھ في والرجل

                                                           

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، صحیح ابن حبان بترتیب ابن 1- 

شعیب : تحقیق. 1993 – 1414الطبعة الثانیة، . بیروت –مؤسسة الرسالة : الناشر.بلبان

  .446رقم الحدیث  189ص  2ج.لرحم وقطعھااألرنؤوط، باب صلة ا

) . سنن الترمذي(الترمذي، محمد بن عیسى أبوعیسى الترمذي السلمي، الجامع الصحیح 2- 

أحمد محمد شاكر وآخرون، باب زواج النبي :تحقیق. بیروت –دار إحیاء التراث العربي :الناشر

 .3895رقم 709ص 5علیھ السالم ج 

باب ، عث السجستاني، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي بیروتأبوداود، سلیمان بن األش3- 

  .وقال العالمة األلباني حدیث صحیح. 236رقم  95ص  1ج . الرجل یجد البلل في منامھ
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 عن مسؤول وھو راع سیده مال في والخادم رعیتھا عن مسؤولة وھي

 .“رعیتھ

 والقیام واألمھات لآلباء واالحترام التقدیر مبدأ غرس على اإلسالم حرص -

 .الممات إلى أمرھم وطاعة برعایتھم

 إما إحسانا وبالوالدین إیاه إال تعبدوا أال ربك وقضى“:وتعالى سبحانھ هللا قال

 لھما وقل تنھرھما وال أف لھما تقل فال كالھما وأ أحدھما الكبر عندك یبلغن

 ونسبھا وطھارتھا وعفتھا اعرضھ في األسرة اإلسالم وحمى .1“كریًما قوًال 

 .والنساء الرجال بین االختالط من ومنع الزواج على فشجع

ا دوًرا األسرة أفراد من فرد لكل وجعل  الرعایة واألمھات فاآلباء مھّمً

 واألمھات اآلباء حقوق وحفظ والطاعة السمع واألبناء اإلسالمیة والتربیة

 الذي األسري التماسك اھذ على شاھد وأكبر والتعظیم، المحبة أساس على

 .2األعداء حتى بھ شھد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .23سورة اإلسراء اآلیة  1-

 .الشیخ محمد صالح المنجد:بإشراف. فتاوى اإلسالم سؤال وجواب2- 
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  المبحث الرابع

 الـــزواج
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  المبحث الرابع

 الـــزواج

 :الشرع في وحكمھ“النكاح“الزواج تعریف :المسألة األولى

 والعقد الوطء عن عبارة أو والجمع، الضم :لغة النكاح :الزواج تعریف

 إباحة یتضمن عقد :شرًعا والزواج ،التزویج عقد :الشرع في وھو جمیًعا،

 كانت إذا ذلك، وغیر والضم والتقبیل والمباشرة بالوطء ،بالمرأة االستمتاع

 لیفید الشارع وضعھ عقد أو ھو. صھر أو رضاع أو بنسب َمْحرم غیر المرأة

   .بالرجل المرأة استمتاع وحل ،بالمرأة الرجل استمتاع ملك

 ،غیره ألحد یحل فال بھ الخاص الملك یفید للرجل بالنسبة العقد ھذا أثر أن أي

 یجوز وإنما بھا، الخاص الملك ال االستمتاع حل فھو للمرأة بالنسبة أثره وأما

 األزواج تعدد أن :أي بینھن، مشترًكا حقًّا الملك فیصبح الزوجات تتعدد أن

 .شرًعا جائز الزوجات وتعدد شرًعا، ممنوع

 الرجل استمتاع حل أي قصًدا، المتعة ملك یفید عقد :بقولھم الحنفیة وعرفھ

 .1المباشر بالقصد شرعي، مانع نكاحھا من یمنع لم امرأة، من

 :مشروعیة النكاح

 هللا فقول الكتاب أما.واإلجماع والسنة الكتاب النكاح مشروعیة في واألصل

  .2﴾ َوُربَاع َوثُالَث َمْثنَى لنَِّساءِ ا ِمنَ  لَُكمْ  طَابَ  َما فَاْنِكُحوا﴿  :تعالى

  

الِِحینَ  ِمْنُكمْ  األَیَاَمى َوأَْنِكُحوا﴿  :وقولھ   .3﴾ َوإَمائُِكمْ  ِعبَاِدُكمْ  ِمنْ  َوالصَّ

 استطاع من الشباب معشر یا« :وسلم علیھ هللا صلى النبي فقول السنة وأما

 فلیصم یستطع لم ومن للفرج، وأحصن للبصر أغض فإنھ فلیتزوج الباءة منكم

 . 4»وجاء لھ الصوم فإن

                                                           

  23ص 9ب تعریف الزواج ج الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ، با-1

  3سورة النساء اآلیة 2- 

  23سورة النور اآلیة 3-

  .متفق علیھ 4-
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و جاءت أقواٌل في الحث علیھ  ...مشروع النكاح أن على المسلمون وأجمع

 لم لو“:رضي هللا عنھ مسعود ابن قال :من عدد من الصحابة و التابعین منھا

 النكاح ولیطَْول یوًما آخرھا في أموت أني وأعلم أیام عشرة إال أجلي من یبق

 “الفتنة فةمخا لتزوجت فیھن

 األمة ھذه خیر فإن تزوج“:جبیر بن لسعید عباس رضي هللا عنھما ابن وقال

 لكما ألقولن أو لتنكحن طاوس لي قال :میسرة بن إبراھیم وقال ."نساء أكثرھا

 في أحمد قال وفجور،عجزاً  إال النكاح من یمنعك ما :الزوائد ألبي عمر قال

إلى  دعاك من وقال شيء في سالماإل أمر من العزبة لیست :المروذي روایة

 .1" اإلسالم غیر إلى دعاك فقد التزویج غیر

 وخلقھ دینھ ترضون من إلیكم خطب إذا“:وسلم علیھ هللا صلى-   وقولھ

 الصالة علیھ وقولھ، .2“كبیر وفساد األرض في فتنة تكن تفعلوا إال فزوجوه

 في ولما .3“لقیامةا یوم األمم بكم مكاثر فإني الودود الولود تزوجوا“والسالم

 غض من- وسلم علیھ هللا صلى -النبي علیھا نبھ التي الكثیرة المصالح من ذلك

 .وخیمة وعواقب كبیر فساد من والسالمة األمة وتكثیر الفرج وحفظ البصر

 :الزواج حكمة من

 وإعفاف المحبة، وتبادل األسرة، ترابط إلى تؤدي صالحة بیئة الزواج.1

 .حرامال عن وصیانتھا النفس،

 على المحافظة مع النسل وتكثیر األوالد، إلنجاب وسیلة خیر الزواج.2

 األنساب
 السالمة مع الوطر وقضاء الجنسیة الغریزة إلرواء وسیلة أحسن الزواج.3

 .األمراض من
 .األطفال بوجود تنمو التي واألمومة األبوة لغریزة إشباع الزواج وفي.4

 .والزوجة للزوج وإعفاف شام،واحت وطمأنینة، سكن، الزواج وفي. 5

                                                           

  .1503ص 1فتاوى اإلسالم سؤال وجواب،ج1- 

 أخرجھ الترمذي بسند حسن-2

  خرجھ اإلمام أحمد وصححھ ابن حبان3-
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 :اختیار الزوجة
 بكًرا فھَالَّ “:عنھ هللا رضي لجابر فقال ، البكر اختیار على النبي حث وقد

 لھا یسبق لم حیث ، التامة األلفة من البكر زواج في ولما .1“وتالعبك تالعبھا

 .ةتام األخیر للزوج حاجتھا تكون فال؛  بھ متعلقًا قلبھا یكون قد بمن التزوج

؛  األوالد بكثرة یعرفن نساء من تكون بأن :أي الولود الزوجة اختیار ویسن

 تزوجوا“:قال أنھ وسلم علیھ هللا صلى النبي عن عنھ هللا رضي أنس لحدیث

 . 2“القیامة یوم األمم بكم مكاثر فإني؛ الولود الودود

 :عألرب المرأة تنكح“:قال -  وسلم علیھ هللا صلى -النبي عن ھریرة أبي عن

 .3"یداك تربت الدین بذات فاظفر ولدینھا، ولجمالھا ولحسبھا لمالھا

 .وباألقارب باآلباء الشرف األصل في الحسب :لحسبھا

 الجمال الذات فى بالجمال ویلحق الجمیلة تزوج استحباب منھ یؤخذ :ولجمالھا
 .الصفات فى

 یكون أن والمروءة الدین بذي الالئق أن. بنكاحھا فز أي :الدین بذات فاظفر
 .4كالزوجة صحبتھ تطول فیما السیما شيء كل في نظره مطمح الدین
 من الدین یكن لم من على بالفقر دعاء وھو بالتراب التصقت :یداك تربت
 .أھدافھ
 لھ قال – وسلم علیھ هللا صلى - هللا رسول أن شعبة بن المغیرة عن :الجمال
 النبي فأرشد .1"بینكما 5یؤدم أن أحرى فإنھ إلیھا فانظر اذھب“:خطب عندما

                                                           

  4949رقم .2009ص  5ج .صحیح البخاري، باب تستحد المغیبھ وتمتشط الشعث1- 

مكتب :الناشر.ي، أحمد بن شعیب أبوعبدالرحمن النسائي، المجتبى من السننالنسائ -2

.  عبدالفتاح أبوغدة:تحقیق .1986 – 1406الطبعة الثانیة، . حلب –المطبوعات اإلسالمیة 

 ص /ج

 .4802رقم 1958ص  5ج.صحیح البخاري، باب اإلكفاء في الدین3- 

، باب 2005.ھـ1426. صر القندیل في فقھا لدلیلعبداللطیف، أبوالمنذر عبدالحق عبد اللطیف،مخت 4-

  .6ص 1الزواج ج

  ومعنى یؤدم تطیب بھ المعیشة كما یطیب الطعام باإلدام-5
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 من النظر في لما الخطبة، قبل خطیبتھ رؤیة إلى المغیرة وسلم علیھ هللا صلّى
  .بینھما والمودة األلفة وتحقیق الزوجین حال صالح ھي فائدة
 وھو تزوجھا، یرید من وجھ إلى النظر استحباب فیھ“:حجر ابن الحافظ قال

  ".العلماء وجماھیر وأحمد فیینالكو وسائر حنیفة وأبي مالك ومذھب مذھبنا
 الشرعیة النظرة حصلت إذا القلوب وتتآلف بینكما، یؤلّف أي﴾ یؤدم﴿ ومعنى

 على ولیھا ووافق وافقت إذا الفتاة، بإذن تكون أن یُشترط ال النظرة وھذه
  .النكاح

 أنھم الصحابة من غیره وعن عنھ هللا رضي عبدهللا بن جابر عن ثبت فقد

  .علمھن غیر من ھممخطوبات إلى نظروا

 والمالیة الجسمیة وقدرتھ الشخص حال باختالف یختلف التزوج وحكم

 ألنھم المبكر الزواج على الشباب النبي حث وقد :مسؤولیتھ لتحمل واستعداده

 من الشباب معشر یا“ :وسلم علیھ هللا صلى قال؛  غیرھم من إلیھ أحوج

 لم ومن،  للفرج وأحصن للبصر أغض فإنھ؛  فلیتزوج؛  الباءة منكم استطاع

 .2“وجاء لھ فإنھ،  بالصوم فعلیھ،  یستطع

؛  القولین بین تنافي وال،  النكاح مؤن ھي :وقیل،  الجماع ھي :قیل :والباءة

 أغض :وقولھ .النكاح مؤن على لقدرتھ الجماع منكم استطاع من التقدیر ألن

 أحصن“:ولھوق .األجنبیة إلى النظر عن المتزوج لعین أدفع :أي؛  للبصر

 لم ومن“:قال ثم،  الفاحشة في الوقوع من لھ وحفظًا منًعا أشد :أي؛ “للفرج

 الصوم یتخذ :أي؛ “بالصوم فعلیھ“.ومؤنھ النكاح على یقدر ال :أي،  یستطع

 .بدیالً  عالًجا

 :من أحكام الخطبة وآدابھا

 اإلیذاء من ذلك في لما حرام، علیھ سابق رجل خطبة على الرُجل خطبة

 امرأة خطبة عن– والسالم الصالة علیھ – الرسول نھى وقد. السابق للرجل

 علیھ هللا صلىفي قولھ  عمر ابن عن یروى فیما لغیره، مخطوبة ھي
                                                                                                                                              

ابن أبي شیبة، أبوبكرعبدهللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفي، المصنف في األحادیث واآلثار  1-

ف الحوت، باب من أراد كمال یوس:تحقیق. 1409الطبعة األولى، . الریاض –من مكتبة الرشد 

  21388رقم . 21ص 4ج.أن یتزوج

  .رواه البخاري ومسلم 2-
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 یأذن أو قَبل، الخاطب یترك حتى أخیھ، ِخطبة على الرجل یخطُب ال“:وسلمـ

 السابق الخاطب إذن عدم مع الجدید، الخاطب بعلم مشروطة والُحْرمة". لھ

 .كذلك الخطبة تركھ عدم ومع لھ،

 ؛لخطبتھا یتقدم أن لھ یجز لم آخر لرجل مخطوبة المرأة أن الرجل علم إذا

 على یسوم وال أخیھ خطبة على الرجل یخطب ال“:ھریرة أبي لحدیث

 بھ یقبلوا لم أو الخاطب ردوا قد المرأة أھل أن الرجل علم إن لكن ،1"سومھ

 .خطبتھا لھ جاز

؛  ذلك إلى وأجیب امرأة، خطب فمن؛ المسلم أخیھ خطبة على خطبتھ وتحرم

 الرجل یخطب ال“ :لقولھ؛  یرد أو بذلك یأذن حتى خطبتھا، غیره على حرم

 یخطب أن للمؤمن یحل ال“وحدیث 2“یترك أو ینكح حتى أخیھ خطبة على

 على أحدكم یخطب ال“:عمر ابن حدیث وفي ،3“یذر حتى أخیھ خطبة على

 یترك حتى الرجل خطبة على الرجل یخطب ال“:ريوللبخا 4“أخیھ خطبة

 تحریم على معناھا في وما األحادیث ھذه فدلت ،5“لھ یأذن أو قبلھ الخاطب

 األول، الخاطب على اإلفساد من ذلك في لما أخیھ خطبة  على المسلم خطبة

 أو األول، الخاطب رد فإن حقوقھم، على والتعدي الناس، بین العداوة وإیقاع

                                                           

ال “:روى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال1- 

ال یبع الرجل على بیع أخیھ، وال “:وفیلفظ“یخطب الرجل على خطبة أخیھ، وال یسوم على سومھ
، وروى اإلمام أحمد عن ابن عمر رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا "یخطب على خطبة أخیھ

  ".ال یبع الرجل أحدكم على بیع أخیھ، وال یخطب على خطبة أخیھ إال أن یأذن“:علیھ وسلم قال

، نیل 10/15المطبعة العثمانیة، صحیح مسلم على شرح النووي  2/12صحیح البخاري : انظر"

،سنن النسائي 2/734،سنن ابن ماجة 457، 411، 2/398،مسند أحمد 5/187األوطار 

 "4/159،المغني 5/189،نیل األوطار 7/227

 رواه البخاري-2

اإلمام  مسلم، أبوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، الجامع الصحیح -3

خطبة  دار اآلفاق الجدیدةـ بیروت، باب الخطبة على+ المسمى صحیح مسلم، دار الجیل بیروت 

  3529رقم  139ص 4أخیھ ج 

  متفق علیھ 4-

  رواه البخاري 5-
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؛  المرأة تلك یخطب أن للثاني جاز؛  المرأة تلك ترك أو الثاني، بللخاط أذن

 التعدي وتحریم المسلم، حرمة من تعظیم وھذا یترك أو یأذن حتى ال :لقولھ

 علیھ

 مسبوق أنھ یعلم وھو المرأة، خطبة على قدم في بذلك، یبالي ال الناس وبعض

 تم ما ویفسد ھ،أخی حق على فیعتدي اإلجابة، حصلت قد وأنھا خطبتھا، إلى

 امرأة خطبة على أقدم بمن وحري التحریم، شدید محرم وھذا خطبتھ، من

 أن المسلم فعلى. یعاقب وأن یوفق ال أن الشدید إثمھ مع إلیھا مسبوق وھو

 أخیھ على المسلم حق فإن؛  المسلمین إخوانھ حقوق یحترم وأن لذلك، یتنبھ

 نوع بأي یؤذیھ وال بیعھ، لىع یبیع وال خطبتھ، على یخطب ال؛ عظیم المسلم

 .األذى من

 من فیھ ما یذكر أن علیھ وجب؛ مخطوبة أو خاطب في استشیر ومن. 2

 .الغیبة من ذلك یكون وال ، وغیرھا مساوئ

 تعالى لقولھ؛  أتزوجك أن أرید :كقولھ المعتدة بخطبة التصریح ویحرم. 3

ْضتُمْ  فِیَما َعلَْیُكمْ  ُجنَاحَ  ﴿َوَال   في التعریض فأباح  1النَِّساِء﴾ ِخْطبَةِ  ِمنْ  بِھِ  َعرَّ

 تفوتیني ال :أو راغب، كل مثل یفي إن :مثًال  یقول أن وھو المعتدة، خطبة

 ألن؛  أتزوجك أن أرید :كقولھ؛  التصریح تحریم على ذلك فدل بنفسك،

 تخبر أن على الحرص یحملھا أن یؤمن فال؛  النكاح غیر یحتمل ال التصریح

 .انقضائھا لقب عدتھا بانقضاء

 عدة في ذلك حرم حتى صریًحا، المعتدة خطبة حرم“:القیم ابن اإلمام قال

 قد الخطبة إباحة فإن المرأة، إلى لیس انقضائھا في المرجع كان وإن الوفاة،

 وتباح عدتھا، انقضاء في والكذب باإلجابة، المرأة استعجال إلى ذریعة تكون

 یباح ألنھ؛  الثالث دون بائنًا طالقًا لمطلقھا وتعریًضا تصریًحا المعتدة خطبة

 من والتعریض التصریح یباح“:الدین تقي الشیخ عدتھا، قال في نكاحھا لھ

 .“العدة في بھا التزوج لھ یحل ممن كان إن فیھا العدة صاحب

                                                           

 235سورة البقرة اآلیة -1
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 عرَّضتم فیما علیكم جناح وال﴿ :اآلیة لعموم الخطبة، جواز :الجمھور رأي

 بالتعریض إال وھن تواعد ال أي  2 ﴾معروفًا وًال ق تقولوا أن إال﴿ :وقولھ 1﴾بھ

 بنوعیھ البائن فالطالق البائن، عن الزوج سلطنة والنقطاع التصریح، دون

 حق على اعتداء تعریًضا خطبتھا في یكون فال الزوجیة، رابطة یقطع

 .3 الوفاة بسبب المعتدة فتشبھ الُمطلِّق،

ا یظل الخاطب أجنبیًّا والخلوة الخطبة مجرد وعد بالزواج ولیست زواًجا إذ. 4

  .بالمخطوبة حرام

  

  :وھي أربعة النكاح شروط

كأن یقول زوجتك فاطمة وال بد من التسمیھ صالح .الزوجین تعیین – 1

  .وغیره

 البكر وتستأذن اآلخر، على أحدھما إكراه یجوز فال الزوجین رضا – 2

 مجنون من ذلك یشترط وال“الثیب ونطق البكر، صمات“واإلذن والثیب،

  .4ومعتوه

 .5"بولي إال نكاح ال“الوالیة في النكاح قال علیھ الصالة والسالم. 3

  :وھي الفقھاء بین علیھا متفق شروط الولي في یشترط

 والمجنون للصبي والیة فال والحریة، والعقل بالبلوغ :األھلیة كمال -1

 برك وھو﴿ بھَرم، النظر مختل وكذا والسكران،﴾ العقل ضعیف﴿ والمعتوه

                                                           

  235البقرة اآلیة1-

  235البقرة اآلیة 2-

  10ص  9الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ، ج 3-

، وزارة الشؤون اإلسالمیة 1رسالة في الفقھ المیسر، ط. السدالن، صالح بن غانم السدالن4-

ھـ، باب النكاح 1425: تاریخ النشر. المملكة العربیة السعودیة –لدعوة واإلرشاد واألوقاف وا

  107ص  1ج .وأحكامھ وشروطھ

 .متفق علیھ-5



37 
 

 ھؤالء من ألحد والیة ال ألنھ ؛والرقیق ،﴾العقل في فساد وھو﴿ خبَل أو﴾ السن

 على والیة لھ تكون فال الرقیق غیر في وعجزه إدراكھ لقصور نفسھ، على

 بخدمة مشغول فألنھ الرقیق وأما. الحال كمال تتطلب الوالیة ألن ؛غیره

  .غیره شؤون في للنظر یتفرغ فال مواله،

 وال المسلم، على لغیر المسلم والیة فال :علیھ والمولى الولي دین اتفاق -2

 وال مسلمة كافر والحنفیة الحنابلة عند یزوج ال أي المسلم، غیر على للمسلم

 زوج أكان سواءً  الكافرة، الكافر یزوج :وغیرھم الشافعیة وقال عكسھ،

 والیة وال. مسلم الكتابیة الكافرة یزوج :المالكیة وقال مسلًما، أم كافًرا الكافرة

 بعضھم والمؤمنات والمؤمنون﴿ :تعالى لقولھ كافر، أو مسلم أحد على للمرتد

 وقولھ 2﴾بعض أولیاء بعضھم كفروا والذین﴿ :سبحانھ وقولھ 1﴾بعض أولیاء

  .3،4﴾سبیًال  المؤمنین على للكافرین هللا یجعل ولن﴿ :تعالى

 علیھ هللا صلى هللا رسول قال :قالت عائشة الشھادة على عقد النكاح عن.4

  .وال نكاح إال بشھود  5"عدل وشاھدي بولي إال نكاح ال« :وسلم

خلو الزوجین من الموانع التي تمنع من الزواج كالرضاع والمصاھرة .5

  وغیرھا

  :ثالثة اإلسالم في النكاح عقد أركان

 صحة تمنع التي الموانع من الخالیین العاقدین وھما الزوج والزوجة وجود.1

 والمرأة كافًرا الرجل وككون ونحوه رضاع أو نسب من كالمحرمیة حالنكا

 .ذلك غیر إلى مسلمة

                                                           

  71سورة التوبة اآلیة -1

  73سورة األنفال اآلیة -2

  141سورة النساء اآلیة-3

 158ص...... الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ، ج-4

 4308رقم  239ج 11إال بولي ص سنن البیھقي باب ال نكاح -5
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 یقول بأن مقامھ یقوم من أو الولي من الّصادر اللفظ وھو اإلیجاب حصول.2

 .ذلك ونحو فالنة زوجتك للزوج

 :یقول بأن مقامھ یقوم من أو الزوج من الّصادر اللفظ وھو القبول حصول.3

 .ذلك ونحو قبلت

  

  

 :المحرمات في النكاح 

 وھن :مؤبًدا تحریًما یحرمن الالتي :األول القسم :قسمان النكاح في المحرمات

 المذكورات وھن بالسبب، یحرمن وسبع بالنسب، یحرمن سبع :عشرة أربع

 َكانَ  ھُ إِنَّ  َسلَفَ  قَدْ  َما إِالَّ  النَِّساءِ  ِمنَ  آبَاُؤُكمْ  نََكحَ  َما تَْنِكُحوا َوَال  :تعالى قولھ في

َمتْ  1َسبِیًال  َوَساءَ  َوَمْقتًا فَاِحَشةً  ھَاتُُكمْ  َعلَْیُكمْ  ُحرِّ اتُُكمْ  َوأََخَواتُُكمْ  َوبَنَاتُُكمْ  أُمَّ  َوَعمَّ

ھَاتُُكمُ  اْألُْختِ  َوبَنَاتُ  اْألَخِ  َوبَنَاتُ  َوَخاَالتُُكمْ  تِي َوأُمَّ  ِمنَ  َوأََخَواتُُكمْ  أَْرَضْعنَُكمْ  الالَّ

َضاَعةِ  تِي َوَربَائِبُُكمُ  نَِسائُِكمْ  َوأُمَّھَاتُ  الرَّ تِي نَِسائُِكمُ  ِمنْ  ُحُجوِرُكمْ  فِي الالَّ  الالَّ

 ِمنْ  الَِّذینَ  أَْبنَائُِكمُ  َوَحَالئِلُ  َعلَْیُكمْ  ُجنَاحَ  فََال  بِِھنَّ  َدَخْلتُمْ  تَُكونُوا لَمْ  فَإِنْ  بِِھنَّ  َدَخْلتُمْ 

َ  إِنَّ  َسلَفَ  قَدْ  َما إِالَّ  اْألُْختَْینِ  ْینَ بَ  تَْجَمُعوا َوأَنْ  أَْصَالبُِكمْ   .2َرِحیًما َغفُوًرا َكانَ  هللاَّ

 لقولھ؛  والجدة األم  :یلي كما وبیانھن :بالنسب یحرمن الالتي :أوال

َمتْ “:تعالى ھَاتُُكمْ  َعلَْیُكمْ  ُحرِّ  وبنت البنت، وبنت االبن، وبنت والبنت، - "3أُمَّ

 .بَنَاتُُكمْ وَ  :تعالى لقولھ؛  االبن بنت

 وبنت – َوأََخَواتُُكمْ  :تعالى لقولھ؛  ألم أو ألب، أو كانت، شقیقة؛  واألخت -

وبنت   األخ وبنت – اْألُْختِ  َوبَنَاتُ  :تعالى لقولھ؛  بنتھ وبنت ابنھ وبنت األخت

 لقولھ؛  والخالة والعمة – اْألَخِ  َوبَنَاتُ  :تعالى لقولھ؛  ابنھ وبنت األخ بنت

اتُُكمْ َوعَ  :تعالى  ”"4تُُكمْ َوَخاال مَّ

                                                           

 21سورة النساء اآلیة 1-

  22سورة النساء اآلیة 2-

  23سورة النساء اآلیة 3-

  23سورة النساء اآلیة 4-
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 لما؛  المالعن على المالعنة  :یلي كما وبیانھن :بالسبب یحرمن الالتي :ثانیًا

 أن المتالعنین في السنة مضت“:قال سعد، بن سھل عن الجوزجاني روى

 بخالف قال أخطًّا نعلم ال“:الموفق و قال “أبًدا یجتمعان ال ثم بینھما یفرق

 “ذلك

 حرمت امرأة فكل السابقة، األقسام من بالنسب یحرم ما بالرضاع ویحرم -

 لقولھ؛  واألخوات كاألمھات؛  بالرضاع حرمت؛  السابقة األقسام من بالنسب

ھَاتُُكمُ “:تعالى تِي َوأُمَّ َضاَعةِ  ِمنَ  َوأََخَواتُُكمْ  أَْرَضْعنَُكمْ  الالَّ  وقال ."1 الرَّ

 . 2"النسب من یحرم ما الرضاع من یحرم“:النبي

 َمانََكحَ  تَْنِكُحوا َوَال “:تعالى لقولھ؛  جده وزوجة أبیھ زوجة بالعقد وتحرم -

  .3"النَِّساءِ  ِمنَ  آبَاُؤُكمْ 

أَْصَالبُِكْم  ِمنْ  الَِّذینَ  أَْبنَائُِكمُ  َوَحَالئِلُ “:تعالى لقولھ نزل وإن ابنھ زوجة وتحرم -
4".  

 .نَِسائُِكْم﴾ ﴿َوأُمَّھَاتُ :تعالى لھلقو العقد، بمجرد وجدَّاتُھا زوجتھ أمُّ  علیھ وتحرم -

 ما إال النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا ﴿وال النساء سورة في تعالى قال - س

 تجمعوا ﴿وأن – تعالى -  قولھ إلى سبیًال﴾ وساء ومقتًا فاحشة كان إنھ سلف قد

 ذلك؟ معنى رحیًما﴾ ما غفوًرا كان هللا إن سلف قد ما إال األختین  بین

النكاح،  في المحرمات – وجل عز – هللا بین الكریمة اآلیة ھذه في -ج

  .5أشیاء  ثالثة إلى اآلیات ھذه في تعود التحریم أسبابو

 المصاھرة. 3الرضاع                   . 2النسب                  . 1

                                                           

 23سورة النساء اآلیة 1-

  متفق علیھ2-

 22سورة النساء اآلیة -3

 23سورة النساء اآلیة -4

وفضیلة الشیخ محمد بن صالح . زسماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدهللا بن با. فتاوى إسالمیة5-

وقرارات . إضافة إلى اللجنة الدائمة. وفضیلة الشیخ عبدهللا بن عبدالرحمن الجبرین. بن عثیمین

باب المحرمات في . 4: عدد األجزاء. محمد بن عبدالعزیز المسن: المحقق. المجمع الفقھي

  170ص  3ج. النكاح
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 ال أنھ تفید .سلف﴾ قد ما إال النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا ﴿وال تعالىھ فقول

 الجد كان سواءً  عال وإن جده أو أبوه تزوجھا من یتزوج أن إلنسانل یجوز

  .بھا یدخل لم أم بالمرأة دخل وسواءً  األب، قبل من أو األم قبل من

 أبنائھ وأبناء أبنائھ على حرمت صحیًحا عقًدا امرأة على الرجل عقد فإذا

  .نزلوا وإن بناتھ وأبناء

 وعماتكم وأخواتكم ناتكموب أمھاتكم علیكم ﴿حرمت – تعالى -قولھ وفي

  سبع وھن بالنسب یحرم ما بیان ھذا .األخت﴾ وبنات األخ وبنات وخاالتكم

 وإن األم، والبنات قبل من أو األب قبل من الجدات من علون وإن األمھات

 أم شقیقات كن سواءً  واألخوات نزلن، وإن البنات وبنات االبن بنات من نزلن

 عمات كن سواءً  علوا وإن واألجداد آلباءا أخوات وھن والعمات ألم أم ألب

  .ألم عمات أو ألب عمات أو شقیقات

 أبیھ من أخواتھ ألب والعمات وأبیھ أمھ من أبیك أخوات الشقیقات فالعمات

  .أمھ من أخواتھ ألم والعمات

  .ألم أم ألب أم شقیقات كن سواءً  علت وإن والجدة األم أخوات ھن والخاالت

 من أخواتھا ألب الخاالتأو  أبیھأو  أمھ كمن أم تأخوا الشقیقات فالخاالت

  .أمھا من أخواتھا ألم الخاالتأو  أبیھ

 منھ، تفرع ولمن لھ خالة فھي لشخص عمة أو لشخص خالة كل أن واعلم

 وكذلك لك، خالة أبیك وخالة لك، عمة أبیك فعمة منھ، تفرع ولمن لھ وعمة

 جداتك أو أجدادك تعما وكذلك .لك كخالة أم وخالة لك، عمة أمك عمة

  .لك خاالت جداتك أو أجدادك وخاالت لك، عمات

 الشقیق أخیك فبنت ألم أو ألب أو شقیقًا األخ كان سواءً  نزلن وإن األخ وبنات

 علیك، حرام ابنھا وبنت علیك، حرام بنتھا وبنت علیك محرمة ألم أو ألب أو

  .األخت بنات في نقول وكذلك نزلن وإن

 وعماتكم وأخواتكم وبناتكم تكمأمھا علیكم ﴿حرمت ءالنسا من سبع وھؤالء

 على یحرم فقل تحصرھا شيء وإن .األخت﴾ وبنات األخ وبنات وخاالتكم

 األب وفروع .نزلن وإن والفروع علون وإن األصول النساء من اإلنسان

  .خاصة لصلبھم والجدة الجد وفروع نزلن وإن واألم
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 .الرضاعة﴾ من وأخواتكم عنكمأرض تيالال ﴿وأمھاتكم- تعالى  – قولھ وفي

 یحرم“: وسلم علیھ هللا صلى - النبي، قال وقد بالرضاعة، یرحم ما إلى إشارة

 من نظیرھن یحرم النسب من یحرم فما“النسب من یحرم ما الرضاع من

 األخ وبنات والخاالت والعمات واألخوات والبنات اتھاألم وھن الرضاع،

 علیھ هللا صلى -  النبي، لقول محرم عالرضا من ھؤالء فنظیر .األخت وبنات

  .“النسب من یحرم ما الرضاع من یحرم“،-  وسلم

 نسائكم من حجوركم في الالتي وربائبكم نسائكم ﴿وأمھات – تعالى -وقولھ

 أبنائكم وحالئل علیكم جناح فال بھن دخلتم تكونوا لم فإن بھن دخلتم الالتي

نسائكم﴾  ﴿أمھات فقولھ الصھرب محرمات الثالث فھؤالء .﴾1أصالبكم من الذین

 أم األب قبل من سواءً  علت وإن وجدتھا زوجتھ أم الرجل على یحرم أنھ یعني

  .العقد بمجرد علیھ وتحرم األم قبل من

 لم وإن محارمھا من وصار أمھا علیھ حرمت امرأة على الرجل عقد فإذا

 فإنھ قھاطل أو ماتت البنت أن قدر فلو بالبنت، یدخل لم وإن یعني بھا یدخل

 فإنھ تزوجھا التي المرأة على دخولھ تأخر أنھ قدر ولو ألمھا، محرًما یكون

 علیھ حرج وال بھا ویخلو بھا ویسافر عنده وجھھا تكشف ألمھا محرًما یكون

 ﴿وأمھات – تعالى -  قولھ لعموم العقد لمجرد یحرمن وجدتھا الزوجة أم ألن

  .العقد بمجرد الزوج نساء من تكون والمرأة نسائكم﴾

 المراد ﴾2بھن دخلتم الالتي نسائكم من حجوركم في الالتي ﴿وربائبكم وقولھ

 فإن امرأة اإلنسان تزوج فمتى .نزلن وإن أوالدھا وبنات الزوجة بنات بذلك

 وإن ذكور من أوالدھا بنات وكذلك محارمھ ومن علیھ حرام غیره من بناتھا

 شرطین ھنا اشترط – وجل زع -هللا ولكن كبنتھا بنتھا وبنت ابنھا بنت اثف

  .بھن﴾ دخلتم الالتي نسائكم من حجوركم في الالتي ﴿وربائبكم

  .اإلنسان حجر في تكون أن الربیبة تحریم في فاشترط

  .جامعھا أي بأمھا دخل یكون أن آخر شرطًا واشترط

                                                           

  23سورة النساء اآلیة 1-

  23 سورة النساء اآلیة2-
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 ولھذا لھ مفھوم ال أغلبي شرط العلم أھل جمھور عند فھو األول الشرط أما

 لم وإن بھا دخل الذي زوجھا على حرام بھا المدخول لزوجةا بنت إن قالوا

  .حجره في تكن

 مقصود شرط فھو بھن﴾ دخلتم ﴿الالتي – تعالى - قولھ وھو الثاني الشرط وأما

 حجوركم﴾ في ﴿الالتي قولھ مفھوم یذكر لم ھو مفھوم – تعالى - هللا ذكر ولھذا

 .فھومھم یعتبر ال حجوركم﴾ في ﴿الالتي قولھ أن على ھذا فدل

 دخلتم تكونوا لم ﴿فإن فقال مفھومھ هللا اعتبر فقد بھن﴾ دخلتم ﴿الالتي قولھ أما

  .﴾1علیكم جناح فال بھن

  :بالرضاع المحرمات
 السنة وألحقت اثنتین، منھن الكریم القرآن ذكر نسوة، سبع بالرضاع یحرم

 .خمًسا بھن

  :الكریم بالقرآن المحرمات.أ

 وأم أمھا، وأم أمھا، بھا ویلحق أرضعتك، لتيا المرأة وھي. بالرضاع األم.1

 .أبیھا

 أو أمھا من َرَضْعتَ  أو أمك من رضعتْ  التي وھي. بالرضاع األخت.2

 رضعت أو أبیھا، زوجة من رضعت أو واحدة، امرأة من وھي أنت رضعت

ھَاتُُكمُ ﴿ :تعالى لقولھ أبیك، زوجة من ھي تِي َوأُمَّ  ِمنَ  مْ َوأََخَواتُكُ  أَْرَضْعنَُكمْ  الالَّ

َضاَعةِ    .2﴾الرَّ

  

  :المطھرة بالسنة المحرمات.ب

رضعت في زوجتھ أي بنت رضعت في زوجة  .الرضاع من األخ بنت.1

  أخیك 

  .رضعت في أختك .الرضاع من األخت بنت – 2

                                                           

 23سورة النساء اآلیة1-

  23سورة النساء اآلیة -2
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  .أبیك مع رضعت التي وھي. الرضاع من العمة – 3

  .أمك مع رضعت التي وھي. الرضاع من الخالة – 4

 لھا أبًا الرجل فیكون زوجتك، من رضعت التي وھي. لرضاعا من البنت – 5

  .الرضاع من

 قال :قالت عنھا هللا رضي عائشة حدیث السنة من النساء ھؤالء تحریم ودلیل

ُ  َصلَّى -هللا رسول . 1“الوالدة تحرم ما تحرم الرضاعة إن“:- َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى -هللا ولرس قال :قال عنھما هللا رضي عباس ابن وحدیث  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 من أخي ابنة إنھا لي، تحل ال إنھا“:عنھما هللا رضي حمزة بنت في –

 .2،3“الرحم من یحرم مما الرضاعة من ویحرم الرضاعة،

  :تأقیتًا المحرمات

 :نوعین إلى تقسیمھن یمكن نساء عدة تأقیتًا یحرم

  .الجمع أجل من یحرم ما :األول النوع

  .لعارض تحریمھ كان ما :الثاني نوعال

  

  

 :الجمع أجل من یحرم ما :األول النوع

 عقد وسواءً  الرضاع، من أو النسب من كانتا سواءً  األختین، بین الجمع – 1

 .4اْألُْختَْیِن﴾ بَْینَ  تَْجَمُعوا َوأَنْ ﴿ :تعالى لقولھ. متفرقًا أو مًعا علیھما

 أختھا، وبنت المرأة وبین وخالتھا، أةالمر وبین وعمتھا المرأة بین الجمع – 2

 .ابنتھا بنت أو ابنھا، بنت أو أخیھا، بنت أو

                                                           

  5099رواه البخاري رقم 1-

  5100رواه البخاري رقم 2-

الفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة، مجمع الملك فھد لطباعة  ،مجموعة من المؤلفین3-

  298ص 1ھـ،باب المحرمات في النكاح ج1424: سنة الطبع. المصحف الشریف

  23یة سورة النساء اآل-4
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 جاز لما ذكًرا إحداھما فرضت لو المرأتین بینك یحرم الجمع أن :ھنا والقاعدة
 رسول أن عنھ هللا رضي ھریرة أبي حدیث ذلك ودلیل. األخرى یتزوج أن لھ
ُ  َصلَّى -هللا  المرأة بین وال وعمتھا المرأة بین یجمع ال“:قال َوَسلَّم َعلَْیھِ  هللاَّ

  .1"وخالتھا
ُ  َصلَّى – هللا رسول أن“:عنھ هللا رضي -ھریرة أبي وحدیث  – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 على المرأة وال أخیھا، بنت على العمة وال عمتھا، على المرأة تنكح أن نھى
 وال الصغرى، على رىالكب تنكح وال أختھا، بنت على الخالة وال خالتھا،

 .التحریم ھذا على العلماء أجمع كما .2"الكبرى على الصغرى
  :لعارض تحریمھ كان ما :الثاني النوع

 النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  تَْعِزُموا َوَال ﴿ :تعالى لقولھ ؛الغیر من المعتدة تزوج یحرم – 1

 .3أََجلَھ﴾ اْلِكتَابُ  یَْبلُغَ  َحتَّى

ولھ لق ؛صحیح بنكاح غیره، زوج یطأھا حتى ثًاثال طلقھا من تزوج یحرم – 2

 .4فإن طلقھا فال تحل لھ من بعُد حتي تنكح زوًجا غیَرهُ ﴾﴿

یحرم تزویج المحرمة حتي تحل من إحرامھا لحدیث عثمان رضي هللا . 3

 وال ینكح وال المحرم ینكح ال“:قال وسلم علیھ هللا صلى هللا عنھ أن رسول

  .5“یخطب

 ؛ذلك  في شك وال العلم أھل باتفاق یجوز بالمسلمة فال یحرم تزویج الكافر.4

 حتى المشركین تنكحوا ﴿وال تعالى قال .الشریعة نصوص لما تقتضیھ

  .6یؤمنًوا﴾

                                                           

  1925ص  5ج 4820رواه البخاري رقم 1-

: أبو داود، سلیمان بن األشعث أبوداود السجستاني األزدي، سنن أبي داود، دار الفكر، تحقیق2-

  2065رقم . 629ص 1ج. محمد محیي الدین عبدالحمید،   باب ما یكره أن یجمع بینھن

  235سورة البقرة اآلیة -3

 230سورة البقرة اآلیة -4

 1409مسلم برقم  رواه-5

 221سورة البقرة اآلیة -6
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 حتى المشركین تنكحوا وال﴿ :تعالى هللا قال الكفاءة في الدین اشتراط.5

 فقال استثنى ثم. 2﴾ یؤمن حتى المشركات تنكحوا وال﴿ :وقال 1﴾ یؤمنوا

 المراد أن على بذلك دل. 3﴾ قبلكم من الكتاب أوتوا الذین من والمحصنات﴿

 .4﴾ أعلم وهللا والمجوسیات الوثنیات بالمشركات

 الحر نكاح یجوز یحرم على المسلم الحر أن یتزوج األمة المسلمة وال. 6

 على الخوف وھما :المالكي القاسم ابن غیر الجمھور عند بشرطین إال األمة

 الذي المھر أي الكتابیة، أو الحرة طَْول عن والعجز الزنا، أي تالَعن نفسھ

 أن طوًال  منكم یستطع لم ومن﴿ :تعالى لقولھ عرض، أو عین من بھ یتزوجھا

 .5﴾المؤمنات فتیاتكم من أیمانكم ملكت ما فمن المؤمنات المحصنات ینكح

 لكنو خلیل، شروح في كما الراجح ھو وھذا 6 ﴾منكم الَعنت خشي لمن ذلك﴿

 یجوز أنھ وھو مالك مذھب من المشھور ھو القاسم ابن رأي“:رشد ابن قال

  .7"بإطالق األمة من الحر زواج

ویحرم على العبد المسلم أن یتزوج سیدتھ ألن العلماء أجمعوا على ذلك . 7

  .للمنافاة كونھا سیدتھ وكونھ زوًجا لھا

. ى من عقد النكاحویحرم على السید أن یتزوج مملوكتھ ألن عقد الملك أقو.8

  .لكونھا أمة لھ

                                                           

 221سورة البقرة اآلیة -1

  221سورة البقرة اآلیة -2

  5سورة المائدة اآلیة -3

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبوبكر البیھقي، سنن البیھقي الكبرى، مكتبة دار  ،البیھقي4-

باب اشتراط الدین . امحمد عبدالقادر عط: تحقیق. 1994 – 1414مكة المكرمة،  –دار الباز 

  133ص 7ج.في الكفاءة

  25سورة النساء اآلیة 5-

  25سورة النساء اآلیة -6

 168ص. 9ج. الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ 7-
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  :الكتابیة نكاح حكم

  :تعالى لقولھ ؛الكتاب أھل من الحرائر نكاح اإلسالم أباح لقد 

 لَھُمْ  ِحلٌّ  َوطََعاُمُكمْ  لَُكمْ  ِحلٌّ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا الَِّذینَ  َوطََعامُ  الطَّیِّب لَُكمُ  أُِحلَّ  اْلیَْومَ  ﴿

 إذا قَْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا الَِّذینَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصنَاتُ  نَاتِ اْلُمْؤمِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصنَاتُ 

 .1﴾أُُجوَرھُنَّ  آَتَْیتُُموھُنَّ 

  .الكتاب أھل نساء نكاح جواز على العلماء أجمع وقد

 لقولھ ؛واإلنجیل التوراة أھل :نسائھم نكاح یجوز الذین الكتاب بأھل ویقصد

 .2﴾قَْبلِنَا ِمنْ  طَائِفَتَْینِ  َعلَى اْلِكتَابُ  أُْنِزلَ  َماإِنَّ  تَقُولُوا أَنْ  ﴿ :تعالى

 توكل أن یجوز وھل ولیھا؟ بدون نصرانیة امرأة من الزواج یجوز ھل :س

 ذلك؟ في اإلسالمي المركز

 على والیة لھ الكافر ألن ؛ولیھا إذن غیر من الكتابیة نكاح یجوز ال. جـ

 علیھا، لھ والیة ال فحینئذٍ  أسلمت، ذاإ إال علیھا والیتھ تسقط وال الكافرة،

 أمرھا تولى مسلم ولي لھا یكن لم فإن أولیائھا، من المسلم إلى الوالیة وتنتقل

 علیھ هللا صلى الرسول قال السلطان، حكم في ألنھ ؛اإلسالمي المركز

 .أعلم وهللا 3“لھ ولي ال من ولي السلطان“:وسلم

 النصرانیة – الكتابیة كاحن جواز على المسلمین فقھاء جمھور ومذھب

 الَِّذینَ  َوطََعامُ  الطَّیِّبَاتُ  لَُكمُ  أُِحلَّ  اْلیَْومَ ﴿ :تعالى قولھ ذلك على ویدل – والیھودیة

 اْلُمْؤِمنَاتِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصنَاتُ  لَھُمْ  ِحلٌّ  َوطََعاُمُكمْ  لَُكمْ  ِحلٌّ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا

 .4﴾ قَْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكتَابَ  اأُوتُو الَِّذینَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصنَاتُ 

 الشخصیة األحوال قانون في بھ المعمول حسب على الزواج یتم أن وینبغي

 .العقد لتسجیل إداریة إجراءات من

  

  
                                                           

  5سورة المائدة اآلیة -1

  156سورة األنعام اآلیة -2

  أخرجھ الخمسة إال النسائي3-

  5سورة المائدة اآلیة 4-
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  المبحث الخامس

الصداق وحقوق الزواج والواجب فیھ 

 والولیمة
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  المبحث الخامس  

 وحقوق الزواج والواجب فیھ والولیمةالصداق 

 .الكذب خالف الصدق من مأخوذ :لغة :الصداق تعریف

 .النكاح عقد بسبب ؛لزوجتھ دفعھ الزوج على وجب الذي المال ھو :وشرًعا

 :أیًضا ویسمى النكاح، في باذلھ رغبة بصدق إلشعاره صداقًا الصداق وسمي

 .والُعْقر والنِّْحلة، المھر،

 :مشروعیتھ

 في بیانھ سیأتي كما واإلجماع، والسنة الكتاب الصداق مشروعیة في لاألص

 .الصداق حكم على الكالم

 :الصداق حكم

 على ودل. إسقاطھ یجوز وال العقد، تمام بمجرد المال دفع الزوج على یجب

 تَْعتُمْ اْستَمْ  فََما ﴿ :تعالى وقولھ 1﴾نِْحلَةً  َصُدقَاتِِھنَّ  النَِّساءَ  َوآَتُوا ﴿ :تعالى قولھ ھذا

 إِْنطَلَّْقتُمُ  َعلَْیُكمْ  ُجنَاحَ  َال  ﴿ :تعالى وقولھ 2﴾فَِریَضةً  أُُجوَرھُنَّ  فَآَتُوھُنَّ  ِمْنھُنَّ  بِھِ 

 .3﴾فَِریَضةً  لَھُنَّ  تَْفِرُضوا أَوْ  تََمسُّوھُنَّ  لَمْ  َما النَِّساءَ 

ُ  َصلَّى – النبي امرأة أتت“:قال -  عنھ هللا رضي -سعد بن سھل وحدیث  هللاَّ

 من النساء في لي ما :فقال ولرسولھ، � نفسي وھبت إني :فقالت - َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ 

 – مالك بن أنس وحدیث ،4".ثوبًا أعطھا  :قال زوجنیھا، :رجل فقال ،حاجة

ُ  َصلَّى – هللا رسول أن – عنھ هللا رضي  على رأى – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى – النبي لفقا زعفران، أثر عوف بن عبدالرحمن - َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 امرأة، تزوجت هللا رسول یا :فقال - أمرك؟ وما شأنك ما :یعني - “َمْھیَْم؟“:

 ولو أَْولِمْ  لك، هللا بارك“:فقال. ذھب من نواة وزن :أصدقتَھا؟ قال ما :فقال

  .النكاح في الصداق مشروعیة على المسلمون وأجمع". 5بشاة 
                                                           

 4سورة النساء اآلیة -1

 24لنساء اآلیة سورة ا-2

 236سورة البقرة اآلیة 3-

  ).1425(، ومسلم برقم )5149(رواه البخاري برقم 4-

 ).1427(، ومسلم برقم )5153(رواه البخاري برقم 5-
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ه،   :وتسمیتھ تھ،وحكم حدُّ

 :الصداق حد -أ

 أن صح أجرة أو ثمنًا یكون أن صح فكلما أكثره، وال الصداق ألقل حدَّ  ال

﴾ 1بِأَْمَوالُِكمْ  تَْبتَُغوا أَنْ  َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما لَُكمْ  َوأُِحلَّ ﴿ :تعالى لقولھ ؛صداقًا یكون

 – نھع هللا رضي - سعد بن سھل ولحدیث. معین بحد یقدره ولم المال، فأطلق

ُ  َصلَّى – النبي أن وفیھ  أعطھا،“:نفسھا الواھبة المرأة في قال – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 .مال علیھ یطلق ما أقل جواز على ھذا فدل. 2"حدید من خاتًما ولو

 اْستِْبَدالَ  أََرْدتُمُ  َوإِنْ ﴿ :تعالى فقولھ كثیًرا، كان ولو یجوز أنھ على الدلیل وأما

 المال والقنطار 3﴾َشْیئًا ِمْنھُ  تَأُْخُذوا فََال  قِْنطَاًرا إِْحَداھُنَّ  َوآَتَْیتُمْ  ْوجٍ زَ  َمَكان َزْوجٍ 

 .الكثیر

﴾ فریضة﴿ االستمتاع مقابلة في فالمھر مھورھن، أي﴾ أُُجوَرھُنَّ  فَآتُوھُنَّ ﴿ وقال

 مشروعیة على اآلیات ھذه فدلت مفروض، إیتاء أو مفروضة، بمعنى

 .تركھ على التواطؤ یجوز ال وأنھ الصداق،

 صداقًا الكثیر المال وھو﴾ قِْنطَاًرا إِْحَداھُنَّ ﴿ أعطیتم أي﴾ َوآتَْیتُمُ ﴿ وقال تعالى 

 أَْفَضى َوقَدْ  تَأُْخُذونَھُ  َوَكْیفَ *  ُمبِینًا َوإِْثًما بُْھتَانًا أَتَأُْخُذونَھُ  َشْیئًا ِمْنھُ  تَأُْخُذوا فََال ﴿

 جواز على اآلیة فدلت 4﴾ َغلِیظًا ِمیثَاقًا ِمْنُكمْ  نَوأََخذْ  بَْعضٍ  إِلَى بَْعُضُكمْ 

 .5ألكثره حد ال أنھ على وأجمعوا الجزیل، بالمال اإلصداق

 دیناًرا عشرین یظھر وأنھ دنانیر عشرة نحو على معھا اتفق امرأة تزوج ولو

 علیھا یجب بل بھ، تغدر أن لھا یحلُّ  ال الشیخ فقال عشرة بقبض علیھا وأشھد

 ھذه مثل في القبض وجود على الرجل تحلیف یجوز وال شرطبال الوفاء

 .اإلبراء یتضمن ھذا مثل في بالقبض اإلشھاد ألن الصورة،
                                                           

  24سورة النساء اآلیة -1

  ).1425(، ومسلم برقم )5149(رواه البخاري برقم -2

  20سورة النساء اآلیة -3

  21- 20سورة النساء اآلیة -4

ھـ، 1392ابن قاسم، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي ت 5- 

  38ص 4ھـ، باب الصداق ج  1406 2اإلحكام شرح أصول األحكام،، ط
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 البنتي وسقیھ مدین ماء موسى ورود قصة ذكر بعد“شعیب عن“و قال تعالى

 إِْحَدى أُْنِكَحكَ  أَنْ  أُِریدُ  إِنِّي ﴿ :قال“استأجره أبت یا“إحداھما وقول شعیب،

 األكثر وقال وصفیًرا، صفًرا وقیل ولیًا، صفوراء اسمھما قیل﴾ 1ھَاتَْینِ  اْبنَتَيَّ 

 أن شعیب إلیھ طلب أي موسى، لطلب ذھبت التي وھي الصغرى زوجھ إنھ

 .ابنتیھ إحدى ویزوجھ غنمھ یرعى

  :الصداق مشروعیة من الحكمة -ب

 معاشرة في الزوج رغبة صدق إظھار ھي :الصداق تشریع من الحكمة

 للمرأة، إعزاًزا فیھ أن كما. كریمة زوجیة حیاة وبناء شریفة، معاشرة زوجتھ

 .ونفقات لباس من إلیھ تحتاج بما للزواج تتھیأ أن من لھا وتمكینًا لھا، وإكراًما

  :الرجل بید الصداق جعل في الحكمة -ج

 تمتھن أن من المرأة صیانة في منھ رغبة ؛الزوج  على الصداق اإلسالم جعل

 المبدأ مع یتفق وھذا للرجل، مھًرا تقدمھ الذي المال جمع سبیل في كرامتھا

  .المرأة دون النفقة، بواجبات المكلف ھو الرجل أن في التشریعي

  :الصداق ملكیة - د

 حق لھم كان وإن أولیائھا، من فیھ ألحد حق وال وحدھا، للزوجة ملك الصداق

 َعنْ  لَُكمْ  ِطْبنَ  فَإِنْ  ﴿ :تعالى لقولھ ؛وملكھا  لحسابھا یقبضونھ أنھم إال قبضھ،

 َشْیئًا ِمْنھُ  تَأُْخُذوا فََال  ﴿ :تعالى وقولھ 2﴾َمِریئًا ھَنِیئًا فَُكلُوهُ  نَْفًسا ِمْنھُ  َشْيءٍ 

  .3﴾ُمبِینًا َوإِْثًما بُْھتَانًا أَتَأُْخُذونَھُ 

  :العقد في الصداق تسمیة - ھـ 

ُ  َصلَّى -النبي ألن ؛وتحدیده الزواج عقد في الصداق تسمیة یسن  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 للخصومة دفًعا تسمیتھ في وألن فیھ، المھر تسمیة من نكاًحا یخل لم –

 .الزوجین بین والنزاع

 

                                                           

  27سورة البقرة اآلیة 1-

 4سورة النساء اآلیة 2-

  20سورة النساء اآلیة 3-
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  :یكون وما ال مھًرا یكون وما المھر شروط

ًما، ماالً  یكون أن – 1  فال بھ، واالنتفاع وبیعھ تملكھ یجوز مما مباًحا، متقوَّ

 .یعلمانھ مغصوب ومال وخنزیر بخمر یجوز
 بالمجھول یصح فال معینًا، معلوًما یكون بأن الغرر، من سالًما یكون أن – 2

 ونحو العام ھذا أو مطلقًا، شجره یثمر ما أو مطلقة، دابة أو معینة، غیر كدار
 عیناً  من أجرة، أو ثمنًا، یكون أن یصلح بكلما المھر یصح ھذا، وعلى .ذلك

 .معلومة ومنفعة ودیناً 
  :وتأجیلھ المھر جیلتع -ز

 وعاداتھم، الناس عرف حسب بعضھ، أو كلھ وتأجیلھ، المھر تعجیل یجوز

ا بعیدة المدة تكون وأال فاحشة، جھالة مجھوًال  األجل یكون أال بشرط  ألن ؛جّدً

 .1الصداق سقوط مظنة ذلك

   :حكم غالء المھر

ة رضي المھور لحدیث عائش في المغاالة عدم استحباب إلى الفقھاء ذھب. 1

 من یُْمِن المرأة تسھیل“:هللا عنھا عن النبي علیھ الصالة والسالم أنھ قال

  .البركة :والیُْمن .2"صداقھا وقلة أمرھا،

 النساء، ُصُدق في تغالوا ال أال“:قال أنھ – عنھ هللا رضي -عمر و عن – 2

 – هللا رسول بھا أوالكم كان هللا، عند تقوى أو الدنیا في مكرمة كان لو فإنھ

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى – هللا رسول أصدق ما ،- َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ  امرأة – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 وإن أوقیة، عشرة اثنتي من أكثر بناتھ من امرأة أصدقت وال نسائھ، من

 َكلِْفتُ  یقول وحتى قلبھ، في عداوة لھا یكون حتى امرأتھ بصدقة لیغلي الرجل

  .3"بةالقِرْ  َعلَقَ  فیك
                                                           

  .303ص : 1الفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة، ج -1

  4095رقم  405ص  9حیح ابن حبان، باب الصداق ج ص2-

: األلباني: ، وقال)1887(وابن ماجة برقم ) 40/ 1(،وأحمد )2106(أخرجھ أبوداود برقم 3- 

: فالمراد ،حبلھا الذي تعلق بھ: وَعلََق القربة). 1532صحیح الترمذي برقم . (حسن صحیح

  ).َعَرق(ویروى بالراء . تحملت ألجلك كل شيء حتى علق القربة
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 هللا رسول صداق عن عنھا هللا رضي عائشة سألت“:قال سلمة أبي وعن – 3

ُ  َصلَّى – ا أوقیة عشرة اثنتي :فقالت ؟-  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ  ما أتدري :قالت. ونَّشً

؟   . 1"أوقیة نصف :قالت. أدري ال :قلت النشُّ

  :الزوجیة الحقوق

  :وھي الزوجین، بین الحقوق من كثیر علیھ ترتب صحیًحا النكاح عقد وقع إذا

  :الزوجة حقوق :أوالً 

 غیر معنویة وحقوق والنفقة، كالصداق مالیة حقوق زوجھا على للزوجة

 النحو على ذلك وتفصیل. المعاملة وطیب العشرة، وإحسان كالعدل، مالیة،

  :التالي

  

 النَِّساءَ  َوآَتُوا﴿ :تعالى لقولھ ؛زوجھا على للزوجة حق وھو :المھر - 1

  .ذكرھا سبق التي األدلة من ذلك وغیر ،2﴾نِْحلَةً  َصُدقَاتِِھنَّ 
 لقولھ ؛للمرأة تحصیلھا الزوج على فیجب :والسكنى والكسوة النفقة – 2

   :تعالى
َضاَعةَ  یُتِمَّ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  َكاِملَْینِ  َحْولَْینِ  أَْوَالَدھُنَّ  یُْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداتُ  ﴿  َوَعلَى الرَّ

َجالُ ﴿ :تعالى ولقولھ 3﴾بِاْلَمْعُروِف  َوِكْسَوتُھُنَّ  ِرْزقُھُنَّ  لَھُ  ْولُودِ اْلمَ  اُمونَ  الرِّ  قَوَّ
ل هللا بعضھم على بعض و بَِما أنفقوا من أموالھم ﴾ النَِّساءِ  َعلَى   .بما فضَّ

مرعاة لحقھا ومصلحتھا في النكاح ﴿نساؤكم  ،إعفاف الزوجة بالجماع.3

  .یعني الجماع : 4“وفي بضع أحدكم صدقة“یث﴾ وفي الحد....حرث لكم

وعاشروھن  ﴿لقولھ تعالى  .حسن معاشرتھا ومعاملتھا بالمعروف. 5

فیكون حسن الخلق مع زوجتھ رفیقًا بھا صابًرا على ما یصدر  1بالمعروف﴾ 

  .2"خیركم خیركم ألھلھ”منھا محسنًا الظن بھا 

                                                           

 ).1426(رواه مسلم برقم -1

 4سورة النساء اآلیة 2-

  233سورة البقرة اآلیة 3-

  1006مسلم برقم 4-



53 
 

ثر من زوجة لقولھ أك العدل بین نسائھ في المبیت والنفقة لمن كانت لھ. 6

  .3فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة ﴾ ﴿ :تعالى

  

  

  :حق الزوج

ھن وللرجال علی﴿وحق الزوج على زوجتھ أعظم من حقھا علیھ لقولھ تعالى 

 .وسلم علیھ هللا صلى للنبي سجد الشام من معاذ قدم وأیًضا لما  4﴾ درجة

 ألساقفتھم ونیسجد 5 فوافقتھم الشام أتیت قال“؟"معاذ یا ھذا ما“قال

 علیھ هللا صلى هللا رسول فقال.بك ذلك نفعل أن نفسي في فوددت .6وبطارقتھم

 أن المرأة ألمرت هللا لغیر یسجد أن أخطًّا آمًرا كنت لو فإني.تفعلوا فال“وسلم

  المرأة تؤدي ال بیده محمد نفس والذي.لزوجھا والذي .لزوجھا تسجد

 لم 8قتب على وھي  7فسھان سألھا ولو زوجھا حق تؤدي حتى ربھا حق

 .9“تمنعھ

 

 

                                                                                                                                              

 19سورة النساء اآلیة -1

  472ص 2رواه أحمد ج 2-

  3سورة النساء اآلیة -3

  228سورة البقرة اآلیة 4-

  .أي صادفتھم ووجدتھم5-

 .لرؤسائھم وأمرائھم: أي6-

  .الجماع: أي7-

ومعناه الحث على مطاوعة أزواجھن وإنھن ال ینبغي لھن االمتناع . ل كاإلكاف لغیرهھو للجم-8

  !.فكیف في غیرھا ؟.في ھذه الحالة

: قال الشیخ األلباني. 1853رقم 595ص 1سنن ابن ماجة، باب حق الزوج على المرأة ج -9

 .حسن صحیح
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  الحقوق الزوجیة آداب

 بما الزوجین من واحد كل یقوم أن وھي :الطرفین على وحقوق آداب للزواج

 ویصفو السعادة، لتتحقق واجبات، من لھ ما ویراعي حقوق، من لصاحبھ

 .األسرة وتھنأ العیش،

َجالِ  بِاْلَمْعُروفِ  َعلَْیِھنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَھُنَّ  ﴿ :تعالى هللا قال  َدَرَجةٌ  َعلَْیِھنَّ  َولِلرِّ

 ُ  . 1َحِكیٌم﴾ َعِزیزٌ  َوهللاَّ

   :الحقوق المشتركة بین الزوجین

 مشتركة حقوق ھي یتبعھ وما االستمتاع حق خصوًصا السابقة الحقوق أغلب

 :تعالى لقولھ علیھ، حقھا من أعظم زوجتھ على الزوج حق لكن الزوجین، بین

 أخطًّا آمًرا كنت لو“:داود أبي عند السابق وللحدیث .2درجة﴾ نعلیھ وللرجال﴿

 لھم هللا جعل لما ألزواجھن، یسجدن أن النساء ألمرت ألحد، یسجد أن أخطًّا

 ."الحق من علیھن

 وسوء أذاه واحتمال بھ والرفق لصاحبھ الُخلُق تحسین الزوجین من لكل ویسن

 وللحدیث لھ، اإلحسان أي  3بالجنب﴾ والصاحب﴿ :تعالى لقولھ طباعھ،

  .4“لنسائھ خیاركم خیاركم“وحدیث“خیًرا بالنساء استوصوا“:المتقدم

  .أجلھ من بالشر ترمى لئال إفراط، غیر من غیوًرا الزوج ولیكن

 فعسى كرھتموھن فإن﴿ :تعالى لقولھ لھا، الكراھة مع المرأة إمساك وینبغي

  .5كثیًرا﴾ خیًرا فیھ هللا ویجعل شیئًا، تكرھوا أن

 جابر و عن .“كثیًرا خیًرا فیھ هللا فجعل ولًدا، منھا رزق ربما“:عباس ابن قال

 مؤمنة، مؤمن 1یَْفَرك ال“:قال وسلم علیھ هللا صلّى هللا رسول أن عبدهللا، بن

  .ال یبغضھا أي 2“آخر خلقًا منھا رضي خلقًا، منھا كره إن
                                                           

  228سورة البقرة اآلیة 1-

  228سورة البقرة 2-

 36سورة النساء 3-

  رواه ابن ماجة4-

  19سورة النساء 5-
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  :3ھي الزوجین بین المشتركة الحقوق بعض وبیان تفصیل یلي وفیما

  .باآلخر الزوجین من كل واستمتاع الزوجیة العشرة حل – 1

 وھذا .منھ لھا یحل ما زوجتھ من للزوج فیحل بینھما، مشترك الحل وھذا

 أن یمكن ال ألنھ مًعا، بمشاركتھما إال یحصل وال للزوجین، حق االستمتاع

  .أحدھما بھ ینفرد

 داده،وأج الزوج، آباء على تحرم الزوجة أن أي :المصاھرة حرمة – 2

  .وبناتھ أبنائھ وفروع وأبنائھ،

  .وبناتھا أبنائھا وفروع وبناتھا، أمھاتھا، على ھو یحرم كما

  .العقد إتمام بمجرد بینھما التوارث ثبوت – 3

  .الدخول یتم لم ولو اآلخر ورثھ العقد إتمام بعد أحدھما مات فإذا

  .الفراش صاحب الزوج من الولد نسب ثبوت – 4

  :إعالن النـــكاح 

 :وسلم علیھ هللا صلى لقولھ ،- وإشاعتھ إظھاره :أي -النكاح إعالن ویسن

  .”4النكاح أظھروا :لفظ وفي النكاح أعلنوا

 الحالل بین ما فصل“:وسلم علیھ هللا صلى لقولھ؛  بالدف علیھ الضرب ویسن

 دون للنساء بالدف الضرب ویكون 5"النكاح في والدف الصوت والحرام

 .الشرع یخالف ما أو القول، في فحش بذلك حیص ال اً شرط الرجال،

  :النكاح في الولیمة

  .ویجمعون الناس إلیھ یدعى العرس طعام :الولیمة

                                                                                                                                              

 أي ال یبغض1-

 رواه مسلم2-

  153ص  2باب الحقوق الزوجیة ج. فقھ السنة3-

  ابن ماجة4-

  باب في عشرة النساء. رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنھ5-
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 – عنھ هللا رضي – بنعوفا عبدالرحمن لحدیث ؛للنكاح  ولیمة عمل ویسنُّ 

ُ  َصلَّى – النبي لھ فقال امرأة تزوج أنھ  ”1بشاة ولو أْولِمْ “:-  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى – النبي أولَمَ “و  بخبز عنھا هللا رضي زینب على – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى – النبي أولم“و ،2"ولحم  من بمدین نسائھ بعض على – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  .3“شعیر

  :العرس ولیمة دعوة إجابة حكم

 هللا رضي عمر ابن لحدیث ؛یجیب أن عرس لولیمة دعي من على یجب

ُ  َصلَّى -هللا رسول قال :قال أنھ عنھما  إلى أحدكم دعي إذا“:- َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 – هللا رسول أن ، عنھ هللا رضي – ھریرة أبي وحدیث ،4“فلیأتھا الولیمة

ُ  َصلَّى   .5"ورسولھ هللا عصى فقد الدعوة یجب لم من“:قال -  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  :العرس ولیمة دعوة إجابة شروط

 في استحب یوم من أكثر في أولم فإن األولى، الولیمة ھي تكون أن – 1

 – النبي أن – عنھ هللا رضي – مسعود ابن لحدیث ؛الثالث في وكره الثاني،

ُ  َصلَّى  سنة، الثاني یوم وطعام حق، یوم أول طعام“:قال - َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  .6"بھ هللا معس َسمَّعَ  ومن. سمعة الثالث یوم وطعام

  .الكافر دعوة إجابة تجب فال ؛مسلًما الداعي یكون أن – 2

 یكون وأال بالمعصیة، المجاھرین العصاة غیر من الداعي یكون أن – 3

  .حرام مال صاحب أو ظالًما

                                                           

  ).1428(، ومسلم برقم )5168(رواه البخاري برقم -1

  ).1428(، ومسلم برقم )5154(رواه البخاري برقم -2

  ).5172(رواه البخاري برقم 3-

  ).1429(، ومسلم برقم )5173(رواه البخاري برقم -4

  ).1432(رواه مسلم برقم -5

وضعفھ ) 28/ 5(، وبمعناه عن أحمد بن حنبل في المسند )1097(رواه الترمذي برقم 6-

ھذا  ، وذھب الحافظ ابن حجر إلى أن مجموع األحادیث في)1950(األلباني في اإلرواء برقم 

  ).151/ 9فتح الباري . حدیث أصًال یدل على أن لھذا ال - و إن كان في كل منھا مقال –المعنى 
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  .اإلجابة تجب فال جمع في دعاه فإن ؛معینة الدعوة تكون أن – 4

 أو منھ، لخوف دعاه فإن ب،والتقر التودد الدعوة من القصد یكون أن – 5

  .اإلجابة تجب فال جاه، في طمع

 رجال واختالط ومعازف وغناء كخمر منكر، الولیمة في یكون أال – 6

 هللا رضي – جابر لحدیث ؛الدعوة تجب فال ذلك من شيء وجد فإن بنساء،

ُ  َصلَّى – هللا رسول أن – عنھ  والیوم با� یؤمن كان من“:قال - َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  .1"یدار علیھا الخمر مائدة على یقعدن فال اآلخر

  :الخلع تعریف

  .لآلخر لباس الزوجین من كًالّ  ألن ؛الثوب خلع من مأخوذ :لغة الُخْلعُ 

 بألفاظ لزوجھا، المرأة تدفعھ عوض على الزوجین بین تجري فُْرقَةٌ  :وشرًعا

  .مخصوصة

  :الخلع مشروعیة -ب

ِ  ُحُدودَ  یُقِیَما أَالَّ  ِخْفتُمْ  فَإِنْ ﴿ :تعالى لقولھ ؛مشروع الخلع  َعلَْیِھَما ُجنَاحَ  فَال هللاَّ

  .2بِِھ﴾ اْفتََدتْ  فِیَما

 -النبي أتت قیس بن ثابت امرأة أن :عنھما هللا رضي عباس ابن ولحدیث

ُ  َصلَّى  في علیھ أعتب ما قیس بن ثابت هللا رسول یا":فقالت - َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى -النبي فقال. 3"اإلسالم الكفر في أكره ولكني دین، وال خلق  َعلَْیھِ  هللاَّ

ینَ “:َوَسلَّمَ  ُ  َصلَّى - هللا رسول فقال. نعم :قالت ،“حدیقتھ؟ علیھ أَتَُردِّ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  .4"تطلیقة وطلقھا الحدیقة، اقبل“:َوَسلَّمَ 

 

                                                           

  .وصححة الشیخ األلباني20ص  1رواه أحمد ج -1

  .229سورة البقرة اآلیة 2-

أنھا تكره الوقوع في كفران العشیر، والتقصیر في حقھ علیھا وما یجبلھ، وذلك لشدة : أي-3

  .دین عیب علیھ في خلق والبغضھا إیاه، ال ل

  ).5273(برقم  البخاري أخرجھ4-



58 
 

 

  :منھ والحكمة بھ، المتعلقة األحكام

 :الخلع أحكام -أ

  :اآلتي في الخلع أحكام تلخصت

 مالي، بعوض إال یقع وال الزوجین، بین العشرة لسوء جائز الخلع أن – 1

 .للزوج الزوجة تفرضھ

 التصرف تملك ال الرشیدة غیر ألن ؛الرشیدة الزوجة غیر من یقع ال – 2

 .األھلیة لنقص

ج علیھا ولم یبق للزو .إذا خالع الرجل امرأتھ تولت المرأة بذلك أمر نفسھا.3

 .من سلطان وال رجعة لھا

یجوز الخلع في الحیض والطھر الذي جامعھا فیھ لعدم الضرر علیھا بذلك . 4

 .فإن هللا أطلقھ ولم یقیده بزمن دون زمن
  .الخلع إلىیضطرھا  ىیحرم على الرجل إیذاء زوجتھ ومنعھا حقوقھا حت.5

  .حال دون سببیكره للمرأة ویحظر علیھا مخالعة زوجھا مع استقامة ال. 6

إیالء أثناء عدتھا من زوجھا الذي  أوظھار  أوال یحق لھا المخالعة طالق . 7

 .خالعھا ألنھا تصیر أجنبیة عن زوجھا
  :الخلع مشروعیة من الحكمة

 :تعالى قال. بالمعروف وتعاشر الزوجین بین ترابط الزواج أن المعلوم من

ةً  بَْینَُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَْیھَا لِتَْسُكنُوا أَْزَواًجا فُِسُكمْ أَنْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آیَاتِھِ  َوِمنْ ﴿  َمَودَّ

  .1َوَرْحَمةً﴾

 أو الطرفین من المودة توجد فلم المعنى، ھذا یتحقق لم فإذا ،النكاح ثمرة فھذه
 مأمور الزوج فإن العالج، وتعسَّر العشرة، فساءت وحده، الزوج من توجد لم

 تَْسِریحٌ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَإِْمَساكٌ ﴿ :تعالى ھلقول ؛بإحسان الزوجة بتسریح
  .2بِإِْحَساٍن﴾

                                                           

  21سورة الروم اآلیة -1

 229سورة البقرة اآلیة 2-
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 أو زوجھا، تُخلُق بأنكره الزوجة دون الزوج جانب من المحبة وجدت فإذا
 للمرأة یباح الحالة ھذه في فإنھ حقھ، بترك إثًما خافت أو دینھ، نقص كرھت

 ِخْفتُمْ  فَإِنْ ﴿ :تعالى لقولھ ؛نفسھا بھ وتفتدي لھ، تبذلھ عوض على فراقھ طلب
ِ  ُحُدودَ  یُقِیَما أَالَّ    .1بِِھ﴾ اْفتََدتْ  فِیَما َعلَْیِھَما ُجنَاحَ  فَال هللاَّ
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  المبحث السادس

تعریفھ، مشروعیتھ، حكمھ  : الطالق

 وألفاظھ
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  المبحث السادس

 حكمھ  وألفاظھ ،مشروعیتھ ،تعریفھ :الطالق

  :روعیتھ وحكمھتعریفھ ومش 

ویدل على  .فھي طالق ،مصدر طلقت المرأة وطلقت تطلق طالقًا :الطالق لغة

ه ،یقال طلق البالد أي تركھا ،الترك والتخلیة  .1وأطلق األسیر أي خالَّ

ْرَساُل َوَرْفُع اْلقَْیِد فِي “:وجاء في البحر الرائق الطََّالِق لَُغةً َوھَُو التَّْخلِیَةُ، َواْإلِ

ِری  .2“ِح َوقَْطُع اْلَوْصلَِة َونَْحُوهُ فِي اْلِكنَایَاتِ الصَّ

رفع قید  :حل قید النكاح بلفٍظ مخصوص، وقیل":وأما في االصطالح فھو

النكاح بلفٍظ مخصوص، وھذا اللفظ المخصوص سیأتي أنھ صریح لفظ 

 .3"الطالق أو كنایتھ بالنیة المعتبرة

ف شرًعا أیًضا بأنھ الحال، أو المآل، بلفظ  رفع قید النكاح في“:و عرِّ

  .4"مخصوص، صریح، أو كنایة

  

  

 :مشروعیتھ

بل ھو من محاسن ھذا الشرع المطھر، و ثبتت مشروعیتھ  ،الطالق مشروع

بكتاب ربنا، وسنة نبینا، وباإلجماع الصحیح الصریح المنعقد وبالعقل 

 . والقیاس الذي یدل على محاسنھ

  
                                                           

مجلة البحوث اإلسالمیة، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 1-

  326ص  50عدد ال. السعودیة، الریاض، باب تعریف الطالق لغة

، تكملة البحر )ھـ 1138ت بعد (محمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري  ،الطوري2-

  .252ص 3، كتاب الطالق ج .ت.د/  2الرائق، ط

الشنقیطي، محمد بن محمد المختار الشنقیطي، شرح زاد المستقنع، باب شرح الطالق واألدلة 3-

 .287ص 2ج.على مشروعیتھ

ز عزت عبد الجلیل حسن، تعریفات ومصطلحات فقھیة في لغة معاصرة، حسن،عبد العزی4-

  .44ص  1.باب مصطلحات فقھیة ج
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  :مشروعیتھ من الكتاب

فآیاٌت  :ل الكتاب والسنة وإجماع األمة، أما دلیل الكتابوقد شرع الطالق بدلی

تَاِن فَإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَساٍن﴾ :منھا قولھ تعالى  1﴿الطَّالُق َمرَّ

﴾ :وقولھ سبحانھ وقولھ   2﴿یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إذا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّْقتُُموھُنَّ

، إلى 3﴿فَإِْن طَلَّقَھَا فَال تَِحلُّ لَھُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَنِكَح َزْوًجا َغْیَرهُ﴾ :حانھ وتعالىسب

 .4غیر ذلك من اآلیات التي دلَّت على مشروعیة الطالق

  :مشروعیة الطالق من السنة

   :ومن ذلك ،وردت أدلة كثیرة في السنة المشرفة على مشروعیة الطالق

 صلى هللا علیھ وسلم في الطالق كما في حدیث ابن ما روي عن رسول هللا 

عمر رضي هللا عنھما حینما طلَّق امرأتھ وھي حائض، فقال صلى هللا علیھ 

ُمْرهُ فلیراجعھا، ثم لیمسكھا حتى تطھر، ثم تحیض ثم تطھر، ثم إن “:وسلم

 .5“شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق

نھ مباٌح وجائز على تفصیٍل وكذلك أجمعت األمة على مشروعیة الطالق، وأ

  . بین العلماء رحمھم هللا

أن النبي صلى هللا علیھ “:وأبو داود في سننھ ،وقد أخرج الحاكم في مستدركھ

  .6“وسلم طلق حفصة ثم راجعھا

أتاني جبریل “:وعن حماد بن سلمة أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال 

  .7“زوجتك في الجنةوإنھا  ،راجع حفصة فإنھا صوامة قوامة :فقال
                                                           

  229سورة البقرة اآلیة-1

  49سورة األحزاب اآلیة 2-

  230سورة البقرة اآلیة 3-

صلى هللا  -شرح عمدة األحكام من كالم خیر األنام ، محمد بن یسري بن إبراھیم ،إبراھیم4-

  13ص  1من باب الوصایا، باب كتاب النكاح ج . -ھ وسلمعلیھ وآلھ وصحب

  .243صحیح البخاري، كتاب الطالق ص -5

  .2283رقم .695ص 2سنن أبي داود،باب في المراجعة ج   6-

الطبقات الكبرى، دار صادر  ،ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع أبو عبدهللا البصري الزھري 7-

   84ص  8م،ج  1968  - 1: الطبعة. بیروت –صادر 



63 
 

 ،من ھذین الحدیثین أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم طلق :و وجھ الداللة

وإن أمر أن یوقع الرجل الطالق على  ،كما أقر ما بلغھ من طالقات الصحابة

  .وجھ خاص

  :الحكمة من مشروعیة الطالق

صالح شرع هللا الزواج لیكون دائًما مؤبًدا إذ بھ تتحقق المنافع والم. 1   

وال بد لتحقیق أھداف النكاح العظیمة من وجود المودة والتفاھم  ،المرادة منھ

بین الزوجین فإذا حصل ما یقطع ھذه المودة ویفسد ھذا التفاھم مما ھو واقع 

أو یحدث بین  ،كأن تفسد أخالق أحد الزوجین ،ألسباب مشاھدة ،وكثیر

قى في نفس أحدھما الزوجین تنافر في الطباع وتخالف في العادات أو یل

 .وال حیاتھ من موتِھِ  ،أو قد یغیب غیبة ال یعلم فیھا حالھ .كراھیة اآلخر

أباح هللا الطالق لیكون عالًجا لھذا الوضع  ؛لھذه األمور وغیرھا كثیر 

الذي أصاب األسرة التي ھي اللَّبنة  ،والخطب األلیم ،والحال المفجع ،الرديء

 1.األولى لبناء المجتمع

فإن فیھ حالَّ للمشكلة الزوجیة  ؛ن محاسن ھذا الدین اإلسالمي العظیم ھو م .2

وقال   2﴾وٍف أَْو تَْسِریٌح بِإِْحَسانٍ فإِْمَساٌك بَِمْعرُ ﴿ :قال تعالى ؛عند الحاجة إلیھ 

ُ َواِسًعا َحِكیًما﴾﴿ َ :تعالى ُ ُكّالً ِمْن َسَعتِِھ َوَكاَن هللاَّ قَا یُْغِن هللاَّ  3إِْن یَتَفَرَّ

أو حصل الضرر على  ،ذا لم یكن ھناك مصلحة في البقاء على الزوجیةفإ

الزوجة في البقاء مع الرجل، أو كان أحدھما فاسد األخالق غیر مستقیم في 

 .4ففي الطالق فرج ومخرج ؛دینھ

  

                                                           

 1الجبیر، ھاني بن عبد هللا بن محمد الجبیر، طالق المكره والعضبان، باب طالق المكره ج  1-

 6ص

  229سورة البقرة اآلیة 2-

  130سورة النساء اآلیة 3-

الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، الملخص الفقھي، دار العاصمة، الریاض، 4-

  .387ص 2ھـ، باب في أحكام الطالق ج 1423، 1المملكة العربیة السعودیة، ط
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  .وأما اإلجماع-

  .فقد حكى اإلجماع على مشروعیة الطالق غیر واحد من أھل العلم 

  

  :ألفاظ الطالق

الطالق .وھو ما ورد بھ القرآن من لفظ ،الصریح ثالثة ألفاظ :افعيوقال الش
 .1﴿ أو فارقوھن بمعروف﴾  :والسراح والفراق، قال هللا تعالى

ھذا فالطالق على  .3﴿ فطلقوھن لعدتھن﴾  :وقال 2وقال﴿ أو تسریح بإحسان﴾ 
صریح وكنایة، فالصریح ما ذكر، والكنایة ما عداه، والفرق بینھما  :ضربین

الصریح ال یفتقر إلى نیة، بل بمجرد اللفظ یقع الطالق، والكنایة تفتقر إلى  أن
 4.نیة

صریح وكنایة  :إن الطالق على ضربین :وذلك أن المتأخرین من الفقھاء قالوا
فذھب القاضي أبو محمد إلى أن الصریح ما تضمن لفظ الطالق على أي وجھ 

 .طلقتك أو الطالق لھ الزمأو قد  ،أنت مطلقة ،أنت طالق :كان مثل أن یقول
وما عدا ذلك من ألفاظ الطالق مما یستعمل فیھ فھو كنایة وبھذا قال أبو  

 .حنیفة

   :بعض األلفاظ ال تحتاج إلى نیة

طلقتك، وھذا  :ألفاظ الطالق ثالثة :ولذلك قال أھل العلم في باب ألفاظ الطالق

 :ن النیة، كأن تقولال یحتاج إلى نیة عند التلفظ بھ، وال یحتاج إلى سؤال ع

 5.طلقتك، أو أنِت طالق

 :وبعض األلفاظ تحتاج إلى نیة

أنت  :مثل قولھ ،وكنایة ألفاظ الطالق عند الشافعي كل لفظ ینبئ عن الفرقة

 ،اْعتَدِّي :الحقي بأھلك، أو قال :أو ،حبلك على غاربك :أو قال ،أو حرة ،حرام

                                                           

  2سورة الطالق اآلیة-1

  229سورة البقرة اآلیة-2

 1سورة الطالق اآلیة-3

 3القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي،  تفسیر القرطبي، ج -4

 133.ص

 .11ص  20ج  ،العدوي، مصطفى بن العدوى شلبایة المصري، سلسلة التفسیر5-
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أو  ،أو اخرجي ،قومي :أو قال ،أو ال ملك لي علیك ،أو استبرئي رحمك

فھو لغو، وقال  ؛و إن لم ینو  .یقع بھا الطالق إذا نوى ،ونحو ذلك  ،اذھبي

وقال  ،وطالق كل قوم بلسانھم ،ال حاجة لي فیك نیتھ :إذا قال :إبراھیم

 1.ألحقي بأھلك نیتھ :إذا قال :الحسن

ألن فارقتك  ؛وفارقتك  ،سرحتك :لكن ھناك لفظان یحتاجان إلى نیة وھما 

كذلك التسریح یحتمل الطالق ویحتمل  ،وتحتمل غیر الطالق ،تحتمل الطالق

 .فالتسریح من الكلمات التي تعددت معانیھا ،غیر الطالق

ُ ُكّالً ِمْن َسَعتِِھ وَ  :قال تعالى قَا یُْغِن هللاَّ ُ َواِسًعا َحِكیًما﴿ َوإِْن یَتَفَرَّ فأتى   2﴾َكاَن هللاَّ

ُ ُكّالً ِمْن َسَعتِِھ﴾﴿َواِسًعا﴾ من جنس ﴿یُ  :بقولھ إذا كنِت یا أیتھا  :أي .3ْغِن هللاَّ

المرأة التي تزوجت من زوج مؤٍذ ال یراقب هللا وال یراقب رسول هللا، وال 

یقیم حدود هللا فیك، ویمنعك من إقامة حدود هللا في نفسك، فال تترددي في 

قَا یُغْ  ُ مسألة الطالق وال تخافي، ﴿َوإِْن یَتَفَرَّ  .4﴾ُكّالً ِمْن َسَعتِھِ  ِن هللاَّ

بل ھذا من ألفاظ الطالق إذا “:- منھم األئمة األربعة وغیرھم  - وقال الجمھور 

أن أبینا إسماعیل بن إبراھیم  :وقد ثبت في صحیح البخاري ،نوى بھ الطالق

أنت  :ُمِریِھ فلیغیر عتبةَ بابِھ فقال لھا“:طلق بھ امرأتھ لما قال لھا إبراھیم

وحدیث عائشة كالصریح في أنھ “الحقي بأھلك ،ني أن أفارقكالعتبة وقد أمر

                                                           

: المتوفى(البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  1-

 -محمد زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي - شعیب األرنؤوط: ، شرح السنة، تحقیق)ھـ516

 9ج . م، باب الجمع بین الطلقات الثالثھ وطالق البینة1983 -ھـ 1403، 2دمشق، بیروت، ط

  .212ص 

  130اء اآلیة سورة النس-2

  130سورة النساء اآلیة -3

  130سورة النساء اآلیة 4-
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لما أدخلت علیھ فھذا دخول “:صلى هللا علیھ و سلم كان عقد علیھا فإنھا قالت

 .1"ودنا منھا :الزوج بأھلھ ویؤكده قولھا

إذا لم یعجبك ھذا “:كثیًرا ما یقول الزوج لزوجتھ عند االختالف أو الغضب

ھل یعد ھذا القول طالقًا رجعیًّا ؟ أو یحمل على ف“ألمر فإن بیت أبیك مفتوح

 أن الزوج ملَّك زوجتھ حریة الطالق ؟

ألنھ من  ؛ھذا یرجع إلى نیتھ إذا كان نوى بھذا الطالق فإنھ یكون طالقًا

الكنایة، والكنایات من ألفاظ الطالق غیر الصریحة فال یقع علیھا الطالق إال 

الطالق صار طالقًا، وإذا لم ینو “ك مفتوحبیت أبی“:بالنیة، فإذا كان نوى بقولھ

 2.بھ الطالق فإنھ ال یقع بھ شيء

  

 :أقسام السني والبدعي  :الطالق

  :الطالق السني 

نَِّة وھو الطََّالُق في الطُّْھِر الذي َال ِجَماَع فیھ اْلُوقُوَع لِْلَحاِل تَِصحُّ  طََالُق السُّ

 .3نََوى ما یَْحتَِملُھُ َكَالُمھُ نِیَّتُھُ َویَُكوُن على ما َعنَى ِألَنَّھُ 

فعن ابن عباس رضي هللا عنھما أنھ كان یرى طالق السنة طاھًرا من غیر 

 .4جماع، وفي كّل طھر، وھي العدة التي أمر هللا بھا

﴾:وعن ابن عباس في قولھ ال یطلقھا وھي حائض،  :یقول 5﴿ فَطَلِّقُوھُنَّ لِِعدَّتِِھنَّ

ولكن یتركھا حتى إذا حاضت وطھرت طلقھا  وال في طھر قد جامعھا فیھ،
                                                           

ابن القیم، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد هللا،  زاد المعاد في ھدي خیر العباد، 1-

. 1986م –ه 1407، 14ط. الكویت –بیروت  -مكتبة المنار اإلسالمیة  - مؤسسة الرسالة 

  .288ص 5ج  ،شعیب األرناؤوط: تحقیق

  .10ص 90باب كتاب الطالق ج . المنتقى من فتاوى الفوزان2-

  .93ص 2الكاساني،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، باب طالق البدعة ج -3

ھـ  310ت [ الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 4-

 -ھـ  1420، 1ط. مؤسسة الرسالة. ، جامع البیان في تأویل القرآن تحقیق أحمد محمد شاكر]

 .432ص  23م، ج  2000

  .1سورة الطالق اآلیة 5-
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تطلیقة، فإن كانت تحیض فعدتھا ثالث حیض، وإن كانت ال تحیض فعدتھا 

 .ثالثة أشھر، وإن كانت حامًال فعدتھا أن تضع حملھا

ھو طالق المرأة في طھر لم یمسھا فیھ طلقة  :وطالق السنة عند جمیع العلماء

 .واحدة

غر أو كبر، فأراد أن یطلقھا طالق السنة، وإذا كانت المرأة ال تحیض من ص

طلقھا واحدة، فإذا مضى شھر طلقھا أخرى، فإذا مضى شھر طلقھا طلقة 

ألن الشھر في حقھا قائم مقام  ؛أخرى، فتصیر ثالث طلقات في ثالثة أشھر

  . الحیض

ویحسب الشھر باألھلة إن كان الطالق في أول الشھر، وباألیام إن كان في 

  .ھو المقرر في العدة وسط الشھر، كما

 ؛ألنھ ال یؤدي إلى اشتباه وجھ العدة  ؛ویجوز طالق الحامل عقیب الجماع 

 . ألن عدتھا تنتھي حتًما بوضع الحمل

 :الطالق البدعي

وأما الطالق البدعي فھو أن یقع  في حال الحیض، وفي طھر قد جومع فیھ، 

 .1فھذا طالق على غیر السنة، وھو واقع وصاحبھ آثم

أن یطلقھا ثالثًا أو اثنتین بكلمة واحدة، أو یطلقھا ثالثًا في  :ق البدعةوطال

ألن األصل في الطالق الحظر، لما فیھ من قطع الزواج الذي  ؛طھر واحد 

 ،تعلقت بھ المصالح الدینیة والدنیویة، واإلباحة إنما ھي للحاجة إلى الخالص

ن الحاجة تندفع أل ؛أو في طھر واحد  ،وال حاجة إلى الجمع في الثالث

فكان  ،بالواحدة، وتمام الخالص في المفرق على األطھار، والزیادة إسراف

   .بدعة

فھو الطالق أثناء الحیض، أو في طھر قد تم فیھ الوقاع،  :الطالق البدعي

خشیة الحمل، وھو حرام إللحاقھ الضرر بالزوجة، بتطویل المدة التي 

ال تحسب من العدة عند القائلین بأن تنتظرھا النتھاء العدة، ألن بقیة الحیض 

األقراء األطھار، وكذلك الطھر الذي بعد الحیضة التي طلقت فیھا عند 
                                                           

ت (أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي  ،الواحدي-1

  .497ص  21ھـ، ج  1430، 1التَّْفِسیُر البَِسیط،ط)ھـ468
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وألحق . القائلین بأن األقراء الحیضات، وال بد من حیضات ثالث كاملة

  .الفقھاء بذلك في الحرمة الطالق في النفاس

ا فیھ، إذ ونصت السنة على صورة الطالق البدعي المحرم في طھر جامعھ

  .1ربما تحمل، ویندم الرجل على الطالق

وحتى ال یقع اإلنسان في مثل ھذه األشیاء علیھ باتباع السنة والعمل وفق ما 

 .یریده الشرع

  ھل یحتسب الطالق إذا وقع بدعیًّا؟

حسبت علي “:جمھور أھل العلم على أنھ یحتسب علیھ لقول ابن عمر -

 ."بتطلیقة

علیھ أن یراجعھا، ثم علیھ أن یمسكھا حتى تطھر،  :وبناًء على رأي الجمھور

 .2ثم تحیض حیضة أخرى، ثم تطھر، ثم إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك

  :ومن أمثلة الطالق البدعي

أنت طالق للبدعة أو طالق الجور  :أن یقول الرجل :ومن ألفاظ طالق البدعة

ألن إیقاع  ؛أو طالق المعصیة أو طالق الشیطان، فإن نوى ثالثًا فھو ثالث 

الثالث في طھر واحد ال جماع فیھ بدعة، وإیقاع الطلقة الواحدة في طھر 

جامعھا فیھ بدعة، والطالق في حال الحیض بدعة، فإذا نوى بھ الثالث، فقد 

  .نوى ما یحتملھ كالمھ، فصحت نیتھ

  

  

 

  :وینقسم الطالق إلى رجعي وبائن

ن االرتجاع وعدمھ إلى ینقسم كل من الطالق الصریح والكنایة من حیث إمكا

 .رجعي وبائن

                                                           

في العقیدة والشریعة والمنھج، دار  الزحیلي، وھبة بن مصطفى الزحیلي،  التفسیر المنیر1-

  . 267ص 28ھـ، باب التفسیر والبیان ج  1418، 2دمشق، ط –الفكر المعاصر 

 .228ص 1ج .ریان، أحمد علي طھ،  فقھ األسرة، باب أحكام الطالق-2
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فھو الذي یملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجیة  :أما الطالق الرجعي

وذلك بعد . من غیر حاجة إلى عقد جدید ما دامت في العدة، ولو لم ترض

الطالق األول والثاني غیر البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة، فإذا 

الطالق الرجعي بائنًا، فال یملك الزوج إرجاع زوجتھ  انتھت العدة انقلب

 .المطلقة إال بعقد جدید

  .بائن بینونة صغرى، وبائن بینونة كبرى :فھو نوعان :وأما الطالق البائن

   :والبائن بینونة صغرى

ھو الذي ال یستطیع الرجل بعده أن یعید المطلقة إلى الزوجیة إال بعقد جدید 

لدخول أو على مال أو بالكنایة عند الحنفیة أو الذي وھو الطالق قبل ا. ومھر

 .یوقعھ القاضي ال لعدم اإلنفاق أو بسبب اإلیالء

   :والبائن بینونة كبرى

ھو الذي ال یستطیع الرجل بعده أن یعید المطلقة إلى الزوجیة إال بعد أن 

تتزوج بزوج آخر زواًجا صحیًحا، ویدخل بھا دخوًال حقیقیًّا، ثم یفارقھا أو 

وذلك بعد الطالق الثالث حیث ال یملك . یموت عنھا، وتنقضي عدتھا منھ

  .الزوج أن یعید زوجتھ إلیھ إال إذا تزوجت بزوج آخر

  :ضابط الطالق الرجعي والبائن

  :للفقھاء آراء في تحدید حاالت الطالق الرجعي والبائن

ل، كل طالق رجعي إال الطالق قبل الدخول، والطالق على ما :1رأي الحنفیة

والطالق بالكنایة المقترن بلفظ ینبئ عن الشدة أو القوة أو البینونة أو الحرمة، 

 .والطالق المكمل للثالث

  :وعلیھ، یكون الطالق رجعیًّا فیما یأتي

بلفظ من مادة الطالق أو التطلیق  :الطالق الصریح بعد الدخول الحقیقي -  1

الشدة أو القوة  غیر مقترن بعوض، وال بعدد الثالث، وال موصوف بوصف

أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، یقع بھ  :فمن قال. أو البینونة أو نحوھا

                                                           

ج :. حاشیة على الدر المختار شرح تنویر األبصار في فقھ مذھب اإلمام أبي حنیفة النعمان  -1

 592ص  2
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الطالق الرجعي، وال یقع بھ إال واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك، وال یفتقر إلى 

 .النیة

أنت طالق، أو أنت طالق الطالق، أو أنت طالق طالقًا، فإن لم تكن  :أما لو قال

 . دة رجعیة، وإن نوى بھ ثالثًا كان ثالثًالھ نیة، فھي طلقة واح

عليَّ  :ومن ألفاظ الطالق التي ھي في حكم الصریح عرفًا قول الرجل

الطالق، وعلي الحرام، والطالق یلزمني، والحرام یلزمني، فإنھ یقع بال نیة 

 .حرام وخالص، من قسم الصریح :للعرف، وبھ أصبح لفظ

 :ال یفید معنى الشدة والبینونة مثل قولھالكنائي بعد الدخول الذي  الطالق – 2

اعتدي، أو استبرئي رحمك، أو أنت واحدة، یقع بھذه األلفاظ طلقة واحدة 

 .1رجعیة، إذا نوى الزوج بھا الطالق

الطالق الذي یوقعھ القاضي لعدم اإلنفاق، أو بسبب اإلیالء، فإن األول یكون 

أي وقت، والثاني یكون ألن قدرة الزوج على اإلنفاق متوقعة في  ؛رجعیًّا

 .لتمكین الزوج من العودة إلى معاشرة الزوجة ؛رجعیًّا أیًضا 

﴿الطالق مرتان :والدلیل على أن األصل العام في كون الطالق رجعیًّا آیتان

﴾ و ﴿ والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثالثة 2فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان

فكلتا اآلیتین   3ا إصالًحا﴾قروء﴾ ﴿وبعولتھن أحق بردھن في ذلك إن أرادو

تدالن على إمكان الرجعة ما دامت المرأة في العدة، إال ما دل الدلیل على 

وھو الطالق بالثالث، والطالق قبل الدخول، والطالق على مال،  :استثنائھ

والطالق لرفع الضرر عن الزوجة، والطالق بلفظ ینبئ عن الشدة واالنفصال 

 .التام

  :فیما یأتي ویكون الطالق بائنًا

  

  

                                                           

 .408ص  9ج . الفقھ اإلسالمي وأدلتھ  باب رأي الحنفیة1-

  229سورة البقرة اآلیة 2-
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  :البائن بینونة صغرى : أوالً 

فاألول  ،الطالق قبل الدخول الحقیقي أو بعد الخلوة الصحیحة المجردة -  1

﴿ یا أیھا الذین آمنوا  :یكون بائنًا، ألنھ ال تجب بھ العدة وال یقبل الرجعة، بدلیل

ة إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن، فما لكم علیھن من عد

ألن الرجعة ال تكون إال  ؛وإذا لم تجب العدة فال تمكن المراجعة  1تعتدونھا﴾

 .في العدة، فیكون الطالق بائنًا غیر رجعي

وأما بعد الخلوة الصحیحة التي لم یحدث فیھا اتصال جنسي، فیقع الطالق 

ألن وجوب العدة إنما ھو لالحتیاط لثبوت النسب،  ؛بائنًا، وإن وجبت العدة

بصحة الرجعة لیس فیھ احتیاط، بل االحتیاط یقتضي الحكم بعدم والحكم 

 .صحة الرجعة

أي أن كل  :الطالق الكنائي المقترن بما ینبئ عن الشدة أو القوة أو البینونة.2

 ،اعتدِّي“ما عدا األلفاظ الثالثة المتقدمة ،طالق بالكنایة إذا نوى بھ الطالق

إذ  ،واحدة بائنة، وإن نوى بھ اثنتینیكون طلقة “أنت واحدة ،استبِرئِي َرِحَمك

فإن نوى بھ  ،فیثبت األدنى وھو الواحدة ،ال داللة للفظ على عدد االثنتین

مغلظة وھي الثالث، ومخففة وھي  :ألن البینونة نوعان ؛الثالث كان ثالثًا

 .الواحدة، فأیھما نوى وقعت الحتمال اللفظ

 ؛و قویَّة أو طویلة أو عریضةأنت طالق طلقة شدیدة أ :وھذه األلفاظ مثل قولھ

 .ألن المراد بالطول والعرض والشدة والقوة

من الطالق الصریح  ،أو علي الحرام ،أنت خالصة، وأنت حرام :وقد أصبح

 .عرفًا، ویقع بھ طلقة رجعیة

واعُزبي  ،وتقنَِّعي، وتخمري واستتري ،وسرحتك وفارقتك ،و الحقي بأھلك

 .لكونحو ذ ،وابتغي األزواج ،واغُربي

ألن  ؛وذلك إذا خالع الرجل امرأتھ أو طلقھا على مال :الطالق على مال -3

ألن المقصود أن  ؛الخلع بعوض طالق على مال عندھم، وكان طالقًا بائنًا

                                                           

  39سورة األحزاب اآلیة 1-
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تملك المرأة أمرھا، وتمنع الزوج من مراجعتھا، وال یتحقق ھدفھا إال بالطالق 

 .البائن

نفاق أو بسبب اإلیالء، وإنما بسبب الطالق الذي یوقعھ القاضي ال لعدم اإل -4

عیب في الزوج أو للشقاق بین الزوجین، أو لتضرر الزوجة من غیبة الزوج 

ألن التجاء الزوجة إلى القضاء ال یكون إال لدفع الضرر عنھا  ؛أو حبسھ

 .وحسم الزواج، وال یتحقق المقصود إال بالطالق البائن

  :1البائن بینونة كبرى 

لثًا، سواًء أكان مكمًال للثالث تفریقًا، بأن یطلق الرجل أن یكون طالقًا ثا

زوجتھ كل مرة طلقة، أم مقترنًا بالثالث لفظًا أو إشارة، مثل أنت طالق ثالثًا، 

أو أنت طالق ویشیر بأصابعھ الثالث، أم مكرًرا ثالث مرات في مجلس واحد 

الق، فیقع أنت طالق، أنت طالق، أنت ط :أو في مجالس متعددة، بأن یقول لھا

 .ثالثًا إال إذا قصد تأكید الطلقة األولى السابقة، فال یقع إال طلقة واحدة

فإن أشار بأصبع واحدة فھي واحدة رجعیة، وإن  ،واإلشارة لھا حكم العبارة

ألن اإلشارة متى  ؛أشار باثنتین فھي اثنتان، وإن أشار بثالث فھي ثالث

لت منزلة الكالم، ل حصول ما وضع لھ الكالم بھا وھو تعلقت بھا العبارة نزِّ

اإلعالم، بدلیل العرف والشرع، أما العرف فواضح، وأما الشرع، فقول النبي 

الشھر ھكذا وھكذا، وأشار صلّى هللا علیھ وسلم « :صلّى هللا علیھ وسلم

بأصابع یده كلھا، فكان بیانًا أن الشھر یكون ثالثین یوًما، ثم قال صلّى هللا 

ھكذا وھكذا، وحبس إبھامھ في المرة الثالثة، فكان بیانًا أن الشھر  :علیھ وسلم

 2."الشھر یكون تسعة وعشرین یوًما

 :البائن یكون في أربعة مواضع :3رأي المالكیة 

                                                           

  435الفقھ اإلسالمي و أدلتھ ص  1-

  .1809رقم .674ص  2ج .صحیح البخاري 2-

الكلبي الغرناطي  الكلبي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، ابن جزي3-

 .، القوانین الفقھیة)ھـ741: المتوفى(
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 :المبارأة.4الطالق بالثالث .3طالق الخلع .2طالق غیر المدخول بھا . 1

دة بائنة من غیر وھي التي یملِّك الناس بھا المرأة أمر نفسھا، ویجعلونھا واح

 .والثالثة األولى متفق علیھا. خلع

  .ھو ما عدا ھذه المواضع :والرجعي

 :فیقولون. یتفق مع رأي المالكیة فیما عدا المبارأة :1رأي الشافعیة والحنابلة  

أو كان على مال كما في الخلع،  ،كل طالق یقع رجعیًّا إال إذا كان قبل الدخول

 .ترنًا بعدد الثالثأو كان مكمًال للثالث أو مق

وعلى ھذا ال یقع عند الجمھور غیر الحنفیة بطالق الكنایات إال الطالق 

ألن الصریح ال یقع بھ إال الطالق الرجعي،  ؛الرجعي، ولو نوى بھا البائن

فالكنایة التي ھي أضعف من التصریح الحتمالھا الطالق وغیره، یكون 

 ،لطالق وضع شرعي ال یتأثر بالنیةالطالق الواقع بھا رجعیًّا باألولى، وألن ا

 .فقصد البینونة بالكنایة یكون تغییًرا للوضع الشرعي
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