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 قال هللا تعالى:

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )

             (  ڱ ڱ ڱ ں

 [21]الروم/ 
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 كتـاب النـكـاح - 1

 :فقه الزواج 

اج والزوجية سنة من سنن هللا تعالى في الخلق، وهي عامةة مللةةة فةي الزو

 عالم الحيوان وعالم النبات. 

أما اإلنسان: فإن هللا لم يجعله كغيره من العوالم المللةة الغرائةز، بةو و ة  

لةةه النمةةام الملئةةم لسةةيادته، والةةفه يحيةةن كةةرفه، ويلةةون كرامتةةه، و لةة  

ا بالنكةةاح العةةرعي الةةفه يجعةةو اتلةةا   ا،  ائمةةا الرجةةو بةةالمرأص اتلةةاما كريمةةا

 على الر ا، وعلى اإليجاب والةبو ، واألُنس والمحبة.

يةةن النسةةو مةةن ال ةةيا ، و ةةان  وبةةفل  أبكةةب  الغريةةزص بةةاللريق السةةليم، و ب

 المرأص عن أن تكون ملية لكو راكب.

 :فضل الزواج 

غَّبب فيها الرس  .×و  النكاح من آكد سنن المرسلين، ومن السنن التي رب

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)   ا  هللا تعالى: -1

 .[21]الروم/ (ڱ ں

 .[38 ]الرعد/      (...ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)  ا  هللا تعالى:و -2

ا م نجةد  ×عن عبدهللا بةن مسةعود ر ةي هللا عنةه  ةا : كنةا مة  النبةي و -3 كةبابا

ا فةا  لنا رسو  هللا  ْععب : »×كيئا ْج، يبا مب وَّ صب فبْليبتبةزب َب ِن اْستبلبا ب الببةا رب العَّبباِب، مب

ةْوِم فبإنَّةـهُ  ةْن لبةـْم يبْسةتبِلْ  فبعبلبْيةـِه بِاللَّ مب ُن ِلْليبْرجِ، وب أبْ لب ِر، وب هُ أبغبضُّ ِلْلببلب فبإنَـّ

  َ ا هُ ِوجب  .(1)متيق عليه«. لـب

 رخر. : هو عةد كرعي يةت ي ِ ّو استمتا  كو من الزوجين باآلالنكاح 

                                                           

 (.1400(، واللين له، ومسلم بر م )5066، أرخرجه البخاره بر م )متفق عليه( 1)
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  :حكمة مشروعية الزواج 

الةةزواج بيئةةةة  ةةةالحة تةةاده تلةةةى بنةةةاَ وتةةرابن األسةةةرص، وتعيةةةا  الةةةنيس،  -1

 ،و ةةيانتها عةةن الحةةرام، وهةةو سةةكن ومم نينةةةه لمةةا يحلةةو بةةه مةةن األليةةة

 وامنبسام بين الزوجين.  ،والمودص

مةة  المحافمةةة علةةى  ،الةةزواج رخيةةر وسةةيلة إلنجةةاب األومد، وتكليةةر النسةةو - 2

 نساب التي يحلو بها التعار  والتعاون والتآلف والتنا ر. األ

مةة   ،الةةـزواج أ سةةـن وسيلةةـة إلرواَ الغريةةـزص الجنسيةةـة، و  ةةاَ الومةةـر -3

 السلمة من األمراض. 

والزواج يحلو به تكوين األسرص اللالحة التي هي نةواص المجتمة ، فةالزوج  -4

وتةدبر المنةز  وتةنمم  يكد ويكتسب وينيق ويعو ، والزوجةة تربةي األميةا 

 المعيعة، وبهفا تستةيم أ وا  المجتم .

 وفي الزواج تكبا  لغريزص األبوص واألمومة التي تنمو بوجود األميا . -5

 :حكم النكاح 

النكةةاح سةةنة لمةةن لةةه كةةهوص وم يخةةا  الزنةةىه مكةةتماله علةةى ملةةال  كليةةرص  -1

 واألمة جمعاَ. ،للرجا  والنساَ

ةةنْ  -2 يخةةا  علةةى نيسةةه الو ةةو  فةةي الزنةةى ت ا لةةم يتةةزوج،  يجةةب النكةةاح علةةى مب

وت لانهما من الو و   ،وينبغي للزوجين أن ينويا بنكا هما تعيا  نيسيهما

مب هللا عز وجو، فتكتب مبا عتهما  د ة لهما. رَّ  فيما  ب

 :اختيار الزوجة 

يُسةةن لمةةن أراد الةةزواج أن يتةةزوج المةةرأص الةةودود الولةةود البكةةر،  ات الةةدين 

 .والعيا 

ةةْرأبصُ : »×عةةن أبةةي هريةةرص ر ةةي هللا عنةةه  ةةا :  ةةا  رسةةو  هللا   تُةةْنكبُ  المب
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يِن تبِرببةْ   ا، فبةاْفيبْر بِةفباِت الةدِّ ِلِدينِةـهب ا، وب اِلـهب ـمب جب ا، وب سببِـهب ِلـحب ا، وب اِلـهب ألبْربـب ٍ: ِلـمب

 .(1)متيق عليه«. يبدباكب 

  :أفضل النساء 

ت ا نمةر تليهةا، وتليعةه ت ا أمرهةا،  أف و النساَ المرأص اللالحة التي تسره

وم تخاليه في نيسها ومالها بما يكره، وتيعةو مةا أمرهةا هللا بةه، وتجتنةب مةا 

 نهى هللا عنه. 

ْيةُر » ا :  ×عن عبدهللا بن عمرو ر ي هللا عنهما أن النبي  رخب تبةا   وب الةدُّْنيبا مب

ةُ  اِلـحب ْرأبصُ اللَّ تبا ِ الدُّْنيبا المب  .(2)أرخرجه مسلم«. مب

 :حكمة تعدد الزوجات 

أبةاح هللا عةز وجةو للرجةو أن يتةزوج بة رب  نسةاَ م يزيةد عليهةا، بعةةرم أن  -1

يكون عنده  درص بدنية، و درص مالية، و درص على العةد  بيةنهن، لمةا فةي  لة  

مةةن الملةةال  الكليةةرص مةةن عيةةة فرجةةه، وتعيةةا  مةةن يتةةزوجهن، واإل سةةان 

ةْن يعبةد هللا و ةده، فةإْن تليهن، وتكلير النسو الفه تكلر به األ مة، ويكلر به مب

رخا  أن م يعد  بينهن فلةيس لةه أن يتةزوج تم وا ةدص، أو مةا ملكة  يمينةه، 

 ومل  اليمين م يجب عليه الةسم لها. 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )   ا  هللا تعالى:

 .[3]النساَ/ (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

الحكيم تعدد الزوجات نهى أن يكون  ل  بين األ ةارب الةفين  ولما أباح العليم -2

تجمعهةةم نسةةب  ريبةةة جةةداا كةةالجم  بةةين األرختةةين، وبةةين المةةرأص وعمتهةةا أو 

ويولد العةداوص بةين األ ةارب، فةإن الغيةرص  ،لما يجر من  ليعة الر م هرخالتها

ات كديدص جداا.  بين ال َّرَّ

                                                           

 (.1466(، واللين له، ومسلم بر م )5090، أرخرجه البخاره بر م )متفق عليه( 1)

 (.1467بر م )  أخرجه مسلم( 2)
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  خطبة المرأة:ما يفعله إذا أراد 

أراد رخلبة امرأص أن ينمر منها ما يةدعوه تلةى نكا هةا بةل رخلةوص،  يستحب لمن

وم يلافحها، أو يمس بدنها، وم ينعةر مةا رأم منهةا، وللمةرأص أن تنمةر تلةى 

رخليبهةةا كةةفل ، فةةإن لةةم يتيسةةر لةةه النمةةر تليهةةا بعةةل امةةرأص  ةةةة تنمةةر تليهةةا  ةةم 

 تليها له. 

 رخةةر أثواجهةةا يةةوم المةةرأص ت ا تةةوفي عنهةةا ثوجهةةا  ةةم تزوجةة  بعةةده فهةةي آل

 الةيامة.

 :حكم الخطبة على خطبة أخيه 

يحةرم تبةاد  اللةور فةي الخلبةة وغيرهةا، ويحةرم علةى الرجةو أن يخلةب 

أو يُةرد األو ، فةإن رخلةب علةى  ،أو ية  ن لةه ،على رخلبة أرخيةه  تةى يتةرك

 . ×ولرسوله  ٬رخلبة األو     العةد لكنه آ م وعاٍص 

 الرجةةو اللةةال ، وم بةة س أن  يجةةب علةةى ولةةي المةةرأص أن يتحةةرم لنكا هةةا

 يعرض اإلنسان ابنته أو أرخته على أهو الخير والللح بةلد الزواج. 

  :يحرم التلري  بخلبة المعتدص من وفاص، والمبانة، ويجوث التعريض كةولةه

 تني في ملل  راغب، وتجيبه: ما يُرغب عن  ونحو  ل . 

  ا يباح التلري  والتعريض في رخلبة المعتدص لزوجها الفه ا بائنةا ملةها مل ا

دون الللث كرجعية، ويحةرم التلةري  والتعةريض مةن غيةر ثوج لمللةةة 

 رجعية في عدتها. 

 أركان عقد النكاح : 

 أركان عقد النكاح ثالثة:

وجةةود الةةزوجين الخةةاليين مةةن الموانةة  التةةي تمنةة   ةةحة النكةةاح كالر ةةا ،  -1

 وارختل  الدين ونحوهما. 

ْن يةوم مةامةه بة ن يةةو  لو  اإليجاب وهو اللين  -2  :اللادر من الولي أو مب
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جت  وَّ  أو ملَّكت  فلنة ونحوه.  ،أو أنكحت  ،ثب

ْن يةوم مةامه، ب ن يةـو :  -3  لو  الةبو ، وهو اللين اللادر من الزوج أو مب

  ببِل  هـفا النكاح ونحـوه، فإ ا  ـلـو اإليجاب والةبو  انعةد النكاح.

 زواج:حكم استئذان المرأة في ال 

ا،  يجب على ولي المرأص المكليةة أن يسةت  نها  بةو الةزواج بكةراا كانة  أو  يبةا

ه، فإن عةد عليها وهي غير را ية فلها  ْكرب ْن تـب وم يجوث له تجبارها على مب

 فسخ العةد. 

تَّةةى » ةةا :  ×عةةن أبةةي هريةةرص ر ةةي هللا عنةةه أن النبةةي  -1 م تُةةْنكبُ  األبيِّةةـُم  ب

م ، وب ـرب تَّةى تُْسةتب ْ بنب  تُْستب ْمب  ةالوا: يةا رسةو  هللا وكيةف ت نهةا  « تُْنكبُ  البِْكةُر  ب

 .(1)متيق عليه«. أبْن تبْسُك ب » ا : 

ِهةـيب و -2 ةا وب هب جب وَّ ةا ثب بباهب
عن رخنساَ بن  رخةدام األنلةارية ر ةي هللا عنهةا: أبنَّ أب

ُسـو ب هللا  ْ  رب بتـب دَّ نِكب  × بيِّـب  فبكبِرهبـْ   بِلـ ب فب  رب ـهُ. أرخرجه البخارهفـب  .(2)ا ب

 .يجوث لألب تزويج من دون تس  سنين بكيئها ولو بل ت نها وم ر اها 

   يحةرم علةةى الرجةةو لةةبس رخةاتم الةةفهب الةةفه يسةةمى رخةاتم الخلبةةة، فهةةفا مةة

ا.  ا بالكيار فهو محرم كرعا  كونه تعبها

  خطبة النكاح: حكم 

ةةةدم فةةي رخلبةةة يسةةتحب أن يخلةةب العا ةةد  بةةو العةةةد بخلبةةة الحاجةةة كمةةا ت

 م يتلو « تلخ ...نحمده ونستعينه ٬تن الحمد »الجمعة وهي في النكاح وغيره 

 اآليات الواردص،  م يعةد بينهما ويُعهد على  ل  رجلين.

 :حكم التهنئة بالنكاح 

                                                           

 (.1419(، ومسلم بر م )5136، أرخرجه البخاره بر م )متفق عليه( 1)

 (.5138م )بر  أخرجه البخاري( 2)
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كان  ×تستحب التهنئة بالنكاح، لما روم أبو هريرص ر ي هللا عنه أن النبي 

ب  ا :  فَّ  كب هللا »ت ا رب يرٍ ببارب ا فِي رخب ـمب ب ببْينبُكمب جب لبْيُكْم، وب كب عب ببارب أرخرجه «. لبُكْم، وب

 .(1)أبو داود وابن ماجه

  يجوث لإلنسان بعد العةد أن يجتم  بزوجته ويخلةو بهةا ويسةتمت  بهةاه ألنهةا

 ثوجته، ويحرم  ل   بو العةد ولو بعد الخلبة. 

 :وقت العقد على المرأة 

 ةا  اللهةر و ةا  الحةيض، أمةا اللةل   يجوث عةد النكاح على المةرأص فةي

 ويجوث  ا  اللهر كما سي تي تن كاَ هللا تعالى.  ،فيحرم  ا  الحيض

  :شروط النكاح 

 يشترط لصحة النكاح ما يلي:

 تعيين الزوجين.  -1

 ر ا الزوجين.  -2

 الولي، فل يجوث نكاح امرأص تم بولي.  -3

 أن يكون النكاح على مهر. -4

من الموان  ب ن م يكون بهما أو ب  دهما ما يمن  التةزويج مةن رخلو الزوجين  -5

 وارختل  دين ونحوهما.  ،نسب، أو سبب كر ا 

 شروط الولي: 

ا عا لا، ركيداا، ويعترم امتيا  في  يعترم أن يكون الولي  كراا،  راا، بالغا

  .الدين، وللسللان تزويج كافرص م ولي لها

ه في النكاح،  م جدها  والولي: هو أبو المرأص، وهو أ ق بتزويجها،  م و يُـّ

ا،  م السللان.   ألب،  م ابنها،  م أرخوها،  م عمها،  م أ رب العلبة نسبا

                                                           

 (، وهفا ليمه.1905(،  وأرخرجه ابن ماجه بر م )2130أرخرجه أبو داود بر م )/صحيح( 1)
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 :حكم اإلشهاد على عقد النكاح 

 .كهاد على عةد النكاح بعاهدين عدلين مكلييناإل يسن

ا معةهوداا عليةه مةن ا نةين فهةفا كمالةه، وتن كةان معلنة ا وت ا كان النكةاح معلنةا ا

 بدون كاهدين أو معهوداا عليه بدون تعلن فهو  حي .

  ت ا ع و األ رب من األولياَ، أو لم يكن أهلا، أو غاب ولم تمكن مراجعته

ْن بعده في الومية. ج مب وَّ  تم بمعةة ثب

 :حكم النكاح بدون ولي 

النكاح بدون ولي فاسد يجب فسخه عنةد  ةاكم، أو اللةل  مةن الةزوج، وتن 

 فاسد فلها مهر مللها بما استحو من فرجها. ومئها بنكاح

 :الكفاءة المعتبرة في النكاح 

ج الولي عييية  الكياَص المعتبرص بين الزوجين هي في الدين والحرية، فإ ا ثوَّ

بيةةاجر، أو  ةةرص بعبةةد فالنكةةاح  ةةحي ، وللمةةرأص الخيةةار فةةي البةةةاَ أو فسةةخ 

 النكاح. 

 :مقاصد الجماع 

 مقاصد الجماع ثالثة، وهي: 

ونيةةو  ..و  ةةاَ الةةومر ..وترخةةراج المةةاَ الةةفه ي ةةر ا تباسةةه .. يةةن النسةةو

 والتمت  بالنعمة، وهفه األرخيرص تنيرد وتبلغ كمالها في الجنة. ..اللفص

 :ما يفعله الزوج إذا دخل على زوجته 

وي   يده على مةدمةة رأسةها  يسن للرجو ت ا درخو على ثوجته أن يلميها، -1

ةةا »بالبركةةة،  ةةم يةةةو : ويسةةمي هللا تعةةالى، ويةةدعو  هب ْيرب بلُ ب رخب ُهةةـمَّ تنِّةةي أبْسةة  اللَـّ

ةا ةّرِ مب ِمةْن كب هبا وب ةّرِ أبُعةو ُ بِة ب ِمةْن كب لبْيةـِه، وب ا عب بْلتهب ا جب ْيرب مب رخب لبْيةـهِ  وب ةا عب بْلتهب «. جب

 .(1)أرخرجه أبو داود وابن ماجه

                                                           

 (.2252( وهفا ليمه،   وأرخرجه ابن ماجه بر م )2160/ أرخرجه أبوداود بر م )حسن( 1)
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ُهةـمَّ »وتسن التسمية عند الومَ و و  مةا ورد:  -2 ،  بِاْسةِم هللا، اللَـّ نِّْبنبةا العَّةْيلبانب جب

هُ  لبةد  فِةي  بِلة ب لبةـْم يبُ ةرَّ ا وب ُهةـمب ْ تبنبةا، فبإنَّةـهُ تْن يُةـةبدَّْر ببْينـب ثب ا رب نِِّب العَّْيلبانب مب جب وب

 .(1)متيق عليه«. كبْيلبان  أبببداا 

يجوث للزوج أن ي تي ثوجته في  بلها مةن أه جهةة كةاَ، مةن أمامهةا أو مةن  -3

 يانها في دبرها. رخليها، ويحرم تت

   حكم اغتسال الزوج والزوجة معا: 

ت ا ومئ الرجو ثوجته وأراد العبْود سن له أن يتو   و وَه لللةلص فهةو 

ا في مكان وا د ولو  أنعن ِلْلعبْوِد، والغسو أف و، ويجوث لهما أن يغتسل معا

 رأم منها ورأت منه في  مام في دارهما. 

يغتسو فةي الةةدح، وهةو  ×ن رسو  هللا عن عائعة ر ي هللا عنها  ال : كا

اليةةر  وكنةة  أغتسةةو أنةةا وهةةو فةةي اإلنةةاَ الوا ةةد،  ةةا   تيبةةة:  ةةا  سةةييان: 

 .(2)والير   ل ة آ  . متيق عليه

  يناما جنبين تم ت ا تو ئا. ويستحب أّم  

 

 المحرمات في النكاح

 مةة  يعترم فةي المةرأص التةي يريةد الةزوج أن يعةةد عليهةا أن تكةون غيةر محرَّ

 عليه.

 :المحرمات من النساء قسمان 

 محرمات إلى األبد وهن ثالثة أقسام:  -1

وهةةةن: األم وتن علةةة ، والبنةةة  وتن سةةةيل ، واألرخةةة ،  محرماااات بالنسااا  -1

 والخالة، والعمة، وبن  األخ، وبن  األرخ . 

                                                           

 (.1434(، واللين له، ومسلم بر م )6388، أرخرجه البخاره بر م )متفق عليه( 1)

 ( واللين له.319(، ومسلم بر م )250ه البخاره بر م )، أرخرجمتفق عليه( 2)
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، فيحةرم مةن الر ةا  مةا يحةرم مةن النسةب، فكةو امةرأص محرمات بالرضااع - 2

ةة ةة  مةةن النسةةب  ب ُرمب وأرخةة  ابنةةه مةةن  ،ُرمب مللهةةا مةةن الر ةةا  تم أم أرخيةةه ب

 الر ا  فل تحرم. 

م: رخمس ر عات ف كلر ت ا كان  في الحولين.   والر ا  المحّرِ

، وهن: أم الزوجة، وبنة  الزوجةة مةن غيةره ت ا درخةو محرمات بالمصاهرة - 3

 . ، وتحرم الملعنة على الملعنب مها، وثوجة األب، وثوجة امبن

ت بالنسب سب ، والمحرمةات بالر ةا  سةب  مةللهن، والمحرمةات فالمحرما

 بالملاهرص أرب .

 گ    گ   گ   گ  ک ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )  ا  هللا تعالى:

ه ے ے  ه ه   ه  ہ ہ  ہ ہ   ۀ ۀڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ   ڳ

 .[23]النساَ/     (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 النسب، والر ا ، والملاهرص. أسباب التحريم المابد هي : 

 : ضابط المحرمات من النس 

جمي  أ ارب الرجو من النسب  رام عليه تم بنات أعمامةه، وبنةات عماتةه، 

 وبنات أرخواله، وبنات رخامته، فهفه األرب   ل  له. 

 محرمات إلى أمد محدد، وهن:  -2

مةةن نسةةب أو يحةةرم الجمةة  بةةين األرختةةين، وبةةين المةةرأص وعمتهةةا أو رخالتهةةا  -1

لَّ  األرخرم  . بعد انتهاَ العدص ر ا ، فإ ا مات  أو ُملِّة   ب

 المعتدص  تى تخرج من العدص.  -2

ا غيره.  -3 ا  تى تنك  ثوجا  مللةته  ل ا

ةُ  -4 . بحج أو عمرص الُمـْحِرمب ِحوَّ   تى تـب

 تحرم المسلمة على الكافر  تى يسلم.  -5
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 لمسلم  تى تسلم. تحرم الكافرص غير الكتابية على ا -6

 ثوجة الغير ومعتدته تم ما ملك  يمينه.  -7

 تحرم الزانية على الزاني وغيره  تى تتوب وتنة ي عدتها.  -8

ا عليه  تى يزو  السبب المان .  فهامَ النساَ يحرمن جميعا

  يحـرم علـى الرجـو أن يتـزوج ابنتـه مةن الزنةى، ويحةـرم علةى األم تةـزوج

 ابنها من الزنى.

 ةةُرمب  م ةةْن  ب يةةنك  عبةةد سةةيدته، وم سةةيد أمتةةهه ألنةةه يملكهةةا بملةة  اليمةةين، ومب

ةةُرمب بملةة  يمةةين تم أمةةة كتابيةةة فةةل يجةةوث نكا هةةا، ويجةةوث  وماهةةا بعةةةد  ب

وماها بملة  اليمةين، وم يجةوث ومَ امةرأص فةي العةر  تم بنكةاح، أو ملة  

 يمين.

  أم الولدحكم: 

ة التي  مل  من سيد أم الولد ها وولدت له، يجوث وماها ورخةدمتها هي األبمب

وت جيرهةةا كاألمةةة، وم يجةةوث بيعهةةا وم هبتهةةا وم و يهةةا كةةالحرص، وتعتةةد 

 بحي ة وا دص يُـعلم بها براَص ر مها.

 :حكم الشروط التي ال تنافي العقد 

 يتةةزوج عليهةةا، أو م يخرجهةةا مةةن دارهةةا أو ت ا كةةرم  المةةرأص أو وليهةةا أّم 

ها ونحو  ل  ممةا م ينةافي العةةد  ة  العةرم، فةإن بلدها، أو ثيادص في مهر

 رخاليه فلها اليسخ تن كاَت. 

 :حكم امرأة المفقود 

ت ا تزوجةة  امةةرأص الميةةةود، فةةةدم األو   بةةو ومَ اللةةاني فهةةي لةةألو ، وبعةةد 

الومَ له أرخفها ثوجة بالعةد األو  بدون مل  اللاني، ويلاها بعةد تكمةا  

 اللدا  الفه أعلاها من اللاني.  عدتها، وله تركها معه وي رخف  در

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                                 النكاح وتوابعه 

 النكاح
811 

 :حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين ال يصلي 

ت ا كةةان ثوج المةةرأص م يلةةلي فةةل يحةةو لهةةا أن تبةةةى معةةه، ويحةةرم عليةةه  -1

كبتْةـها  وماهاه ألن ترك الللص كير، وم وميةة لكةافر علةى مسةلمة، فةإْن تبرب

 كافرص. هي وجب فرا ها تن لم تتب تلى هللا تعالىه ألنها 

ت ا كان  الزوجة والزوج م يلليان  ين العةد فالعةد  ةحي ، أمةا تن كانة   -2

الزوجةة تلةلي  ةةين العةةد وثوجهةةا م يلةلي، أو كانةة  الزوجةة م تلةةلي 

وثوجها يللي وتزوجا  م اهتديا فالواجب تجديةد عةةد النكةاحه ألن أ ةدهما 

  ين العةد كافر. 

 ا فبامةو، وتن كانة  العةدص نكاح المرأص في عدص أرختها تن كةان ا للةل  رجعيةا

 من مل  بائن فهو محرم.

 

 في النكاح الشروط

  ان: قسمالشروط في النكاح 

 ةةحيحة، ملةةو ا كةةترام ثيةةادص المهةةر، أو أم يخرجهةةا مةةن كةةروم األول: 

 أو يعترمها بكراا أو نسيبة. ،بلدها، أو أم يتزوج عليها

 :ي نوعانوه، فاسدصكروم الثاني: 

  وم فاسدص تبلو العةد، ومنها:كر األول:

 : نكاح الشغار -1

وهو أن يزوج الرجو ابنته أو أرخته أو غيرهمةا ممةن لةه الوميةة عليهةا علةى 

أن يزوجه اآلرخر ابنته أو أرخته ونحو  ل ، وهفا النكاح فاسد ومحرم، سةواَ 

ي فيه مهر أو لم يسم فيه كيَ.   ُسّمِ

 د العةد دون كرم األرخرم، ويتم ت ا و   ملو هفا النكاح فعلى كو وا د تجدي

العةةد بمهةةر جديةد، وعةةةد جديةد، كمةةا سةبق، واألرخةةرم كةفل  وم  اجةةة تلةةى 
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 اللل . 

ُسةو ب هللا  ةغباِر. متيةق  ×عن ابن عمةر ر ةي هللا عنهمةا: أبنَّ رب ةِن الّعِ نبةـهبى عب

 .(1)عليه

 : نكاح المحلل -2

لَّ  ا بعرم أنه متةى  ب لهةا لةألو  ملةهةا، أو وهو أن يتزوج الرجو المللةة  ل ا

 نوم التحليو بةلبه، أو اتيةا عليه  بو العةد. 

ةةْن فعلةةه فهةةو ملعةةون، لةولةةه عليةةه اللةةلص  وهةةفا النكةةاح فاسةةد ومحةةرم، ومب

هُ »والسلم:  لَّوب لـب الُمـحب لِّوب وب  .(2)أرخرجه أبو داود والترمفه«. لبعبنب هللا الُمـحب

 : نكاح المتعة -3

ا وهةةو أن يعةةةد الرجةةو علةةى ال ا  ،مةةرأص يومةةا أو  ،أو سةةنة ،أو كةةهراا  ،أو أسةةبوعا

 ويدف  لها مهراا فإ ا انته  المدص فار ها.  ،أو أكلر ،أ و

وهفا النكاح فاسد م يجوثه ألنه ي ةر بةالمرأص ويجعلهةا سةلعة تنتةةو مةن يةد 

ا يسةتةرون ويتربَّةون فيةه،  تلى يد، وي ر باألومد كفل ،  يل م يجدون بيتا

العةهوص م النسةو والتربيةة، و ةد أُ ةّو فةي أو  اإلسةلم فالمةلةود بةه   ةاَ 

م تلى األبد.   ليترص  م ُ ّرِ

ا النَّةاُس تنِّةي » ا :  ×عن سبرص الجهني ر ي هللا عنه أن رسو  هللا  يبا أبيُّةـهب

مب  بِلة ب تلبة ةرَّ تنَّ هللا  بةْد  ب ، وب َِ ةا ى يبةوِم  بْد ُكْنُ  أبِ ْنُ  لبُكْم فِي امْستِـْمتبا ِ ِمنب النِّسب

ا  م تب رُْخةةةفُوا ِمةةةـمَّ بِْيلبةةةـهُ، وب ّوِ سب َ  فبْليُةةةـخب ةةةْي ةةةانب ِعْنةةةدبهُ ِمْنةةةـُهنَّ كب ةةةْن كب ةةةِة، فبمب الِةيبامب

ا  ْيئا  .(3)أرخرجه مسلم«. آتبْيتُـُموُهنَّ كب

  ْن تزوج ب رب  نساَ  م عةد على رخامسة فالعةد عليها فاسد، والنكةاح بامةو مب

 يجب تنهاؤه. 

                                                           

 (.1415(، واللين له، ومسلم بر م )5112، أرخرجه البخاره بر م )متفق عليه( 1)

 (.1119(، وهفا ليمه،  وأرخرجه الترمفه بر م )2076/أرخرجه أبو داود بر م )صحيح( 2)

 (.1406بر م ) أخرجه مسلم( 3)
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 ير المسلم:حكم زواج المسلمة بغ 

يحرم ثواج المسةلمة بغيةر المسةلم، سةواَ كةان مةن أهةو الكتةاب أو غيةرهمه 

ألنها أعلى منه بتو يدها وتيمانها وعيَّتهةا، وت ا و ة  هةفا الةزواج فهةو فاسةد 

 ومحرم يجب تنهاؤهه ألنه م ومية لكافر على مسلم أو مسلمة. 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)     ا  هللا تعةالى:

 . [221]البةرص/  (ڑ ڑ ژ ژ

 الثاني: شروط فاسدة ال تبطل عقد النكاح، ومنها: 

 ت ا كرم الزوج في عةد النكاح تسةةام  ةق مةن  ةةو  المةرأص كة ن كةرم أّم  -1

مهةةر لهةةا، أو م نيةةةة لهةةا، أو أن يةسةةم لهةةا أ ةةو مةةن  ةةرتها، أو أكلةةر، أو 

 عرم بامو. وال ،كرم  مل   رتها فالنكاح  حي 

ا، أو كةرم  -2 ت ا كرمها الزوج مسلمة فبان  كتابية، أو كرمها بكراا فبان   يبا

نيي عيب م ينيسخ به النكاح كالعمى، والخرس ونحوهما فبان  بخةل  مةا 

  كر فالنكاح  حي ، وله اليسخ تن كاَ. 

ه، ت ا تزوج امرأص على أنها  رص فبان  أمة فله الخيةار تن كانة  ممةن تحةو لة -3

 وت ا تزوج  المرأص رجلا  راا فبان عبداا فلهـا الخيـار فـي البةاَ أو اليسخ. 

 

 العيوب في النكاح

 :العيوب في النكاح نوعان 

ةّب  كةره، و لة  رخلةيتيه، وِعنَّتةه، وفةي  -1 عيوب تمن  الومَ، فيةي الرجةو جب

تْق والةبْرن والعبيبو.  المرأص الرَّ

ةةةرص أو معديةةةة فةةةي الرجةةةو أو المةةةرأص  عيةةةوب م تمنةةة  امسةةةتمتا  ولكنهةةةا -2 منيِّ

كةةالبرص والجنةةون والجةةفام والباسةةور والناسةةور و ةةروح سةةيَّالة فةةي اليةةرج 

 ونحو  ل .
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   ا، أو بةي له ما م يلة  بةه فلهةا اليسةخ، فةإن علمة ْن وجدت ثوجها مجبوبا مب

 ور ي  به  بو العةد أو ر ي  به بعد الدرخو  سةن  ةها في اليسخ.

  ُالةزوج اآلرخةر منةه كةالبرص، والخةرس، وعيةوب فةي اليةرج،  كو عيةب يُنبيِّةر

و روح سيَّالة، وجنون، وجفام، واستلل  بو ، ورخلاَ، وسو، وبخر اليةم، 

وريةة  منكةةرص ونحوهةةا يلبةة  لكةةو وا ةةد مةةن الةةزوجين اليسةةخ تن كةةاَ، ومةةن 

ر ي بالعيب وعةد النكاح فل رخيار لةه، وتن  ةدث العيةب بعةد العةةد فل رخةر 

 الخيار. 

  تم اليسخ ألجةو أ ةد هةفه العيةوب السةابةة ونحوهةا، فةإن كةان اليسةخ  بةو ت ا

الدرخو ، فل مهر للمةرأص، وتن كةان اليسةخ بعةد الةدرخو  فلهةا المهةر المسةمى 

فةةي العةةةد، ويرجةة  الةةزوج لي رخةةف المهةةر ممةةن غةةّره، وم يلةة  نكةةاح رخنلةةى 

 معكو  بو تبيُّن أمره. 

 ا  ب  الخيار للمرأصه أل ا في الولد. ت ا بان الزوج عةيما  ن لها  ةا

  ةو سةنة منةف ا أُّجِ ةْن وجةدت ثوجهةا عنِّينةا الِعنِّين: هو العاجز عةن اإليةلج، ومب

ا  بةو الةدرخو   تحاكمه، فإن ومئ فيها وتم فلها اليسخ، وتن ر ي  بةه عنِّينةا

 أو بعده سةن رخيارها. 

 

 نكاح الكفار

 ن نكاح الكيار من أهو الكتاب وغيرهم  كمه كنكاح المسلمين في ه مـة ما يجةب بـة

ْن تحرم علينا.   مهـر ونيةـة وو ـو  مل  ونحوهـا، ويحرم عليهم من النساَ مب

  :وَن على أنكحتهم الفاسدة بشرطين  الكفار يُـقَرُّ

 أن يعتةدوا  حتها في دينهم.  -1

  يترافعوا تلينا، فإن ترافعوا تلينا  كمنا عليهم بما أنز  هللا علينا.أّم  -2
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  الكفار: صفة عقد نكاح 

ب، و بةو ، ت ا جاَنا الكيار  بو عةد النكاح بينهم عةدناه على  كمنةا، بإيجةا

 .وولي، وكاهده عد  منا

وتن جاؤوا بعد عةد النكاح بينهم، فإن كان  المةرأص رخاليةة مةن موانة  النكةاح 

 أ ررناهم عليه، وتن كان بالمرأص مان  من موان  النكاح فرَّ نا بينهما. 

  مهر الكافرةحكم : 

ا كةان أو مهر الكافرة:  ي لهةا مهةر و ب ةته، اسةتةر  ةحيحا تن كان   د ُسةّمِ

ا أرخفتةه، وتن كةان  فاسداا كخمةر ورخنزيةر، وتن لةم تةب ةه: فةإن كةان  ةحيحا

ا.   فاسداا أو لم ييرض لها مهر فلها مهر الملو  حيحا

  .ا، أو أسلم ثوج كتابية بةيا على نكا هما  ت ا أسلم الزوجان معا

 غير كتابية  بو الدرخو  بها بلو النكاح.  تن أسلم ثوج 

  ت ا أسلم  المرأص الكافرص  بو درخو  الكافر بها بلةو النكةاحه ألن المسةلمة م

 تحو لكافر.

 :الحكم إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين 

ت ا أسةةلم أ ةةد الةةزوجين الكةةافرين بعةةد الةةدرخو  فالنكةةاح مو ةةو : فةةإ ا أسةةلم 

ة اَ عدتها فهي ثوجته، وتن أسلم  هةي الرجو، فإن أسلم  المرأص  بو ان

ا غيره، وتن أ ب  انتمرته،  وانة   عدتها ولم يسلم هو فلها أن تنك  ثوجا

نه من  فإن أسلم كان  ثوجته من غير تجديد نكاح وم عةد وم مهر، وم تمّكِ

 نيسها  تى يسلم.

 :حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين 

لم، فإن كان  بو الدرخو  بلو النكاح، ت ا ارتد الزوجان أو أ دهما عن اإلس

ْن ارتةد  وتن كان بعد الدرخو  و ف األمر على انة اَ العدص، فإن تاب فيها مب

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                                 النكاح وتوابعه 

 النكاح
816 

 فعلى نكا هما، وتن لم يتب انيسخ النكاح بعد انة اَ العدص منف و   الردص. 

 :حاالت الزوج إذا أسلم 

ان تحته كافرص غيةر ت ا أسلم الزوج، فإن كان تحته كتابية فالنكاح با ، وتن ك -1

 كتابية فإن أسلم  وتم فار ها. 

ت ا أسلم الكافر وتحته أكلر من أربة  نسةوص وأسةلمن، أو كةن كتابيةات، ارختةار  -2

ا وفار  البا ي.   أربعا

ت ا أسلم الكافر وتحته أرختان ارختار منهما وا دص، وتن جم  بين امرأص وعمتها  -3

ْن أسلم ت جره عليه أ كام اإلسلم في النكةاح أو رخالتها ارختار وا دص، وكو مب

 وغيره. 

 .[85]آ  عمران/ (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)  ا  هللا تعالى:

 

 الصــداق

 :فقه الصداق 

رف  اإلسلم مكانة المرأص وأعلاها  ةها فةي التملة ، وفةرض لهةا المهةر ت ا 

ا لها على الرجو يكرمها بةهه جبةراا لخامرهةا، وتكةعار اا تزوج ، وجعله  ةا

ا عن امستمتا  بها، يُلبيِّب نيسها، وير يها بةوامة الرجةو  بةدرها، وعو ا

 عليها. 

 . [4]النساَ/ (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ)  ا  هللا تعالى:

 :حكم دفع المهر للمرأة 

المهر  ق للمرأص، يجب علةى الرجةو دفعةه لهةا بمةا اسةتحو مةن فرجهةا، وم 

ا تم بر ةةاها، وألبيهةةا رخا ةةة أن ي رخةةف مةةن يحةةو أل ةةد أن ي رخةةف منةةه كةةي ئا

 ولو لم ت  ن. ،وم تحتاج تليه ، دا ها ما م ي رها

 :مقدار صداق المرأة 
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يسةةن تخييةةف مهةةر المةةرأص، وتيسةةير  ةةدا ها، ورخيةةر اللةةدا  أيسةةره، وكلةةرص  -1

ا فةةي بُةةـغض الةةزوج لزوجتةةه، ويحةةرم ت ا بلةةغ  ةةد  اللةةدا   ةةد يكةةون سةةببا

 ةو كاهو الزوج بالديون والمس لة. وأ  ،اإلسرا  والمباهاص

ةةانب  ةةْم كب عةةن أبةةي سةةلمة ر ةةي هللا عنةةه أنةةه سةة   عائعةةة ر ةةي هللا عنهةةا: كب

ُسوِ  هللا  دباُ  رب ا، × ب نبّعةا صب أُْو ِيةةا وب اِجِه  ِْنتبةْي عبْعةرب دبا ُهُ ألبْثوب    بالبْ : كبانب  ب

:  ُْلةُ : م.  بالبة ْ  ةا الةنَّ؟ُّ   بةا ب ةـْمُسِمائبِة  بالبْ : أبتبْدِره مب : نِْلةُف أُْو ِيَّةٍة فبتِْلة ب رخب

ُسوِ  هللا  دباُ  رب فبا  ب اِجِه. أرخرجه مسلم ×ِدْرهبـٍم فبهب ألبْثوب
(1). 

ا 140رخمسمائة درهم، تعاد  اليوم ) ×كان  مهور نساَ النبي  -2 ( رياما سعوديا

ا، ومهور بناته أربعمائة درهةم، تعةاد  اليةوم )  ( ريةامت سةعودية110تةريبا

ا، ولنةةا فةةي رسةةو  هللا  مةة  مراعةةاص ارخةةتل  األثمةةان،  أسةةوص  سةةنة ×تةريبةةا

 . وتغير  يمة السل  واأل مان

 :أنواع المهر 

دَّ ألكلةره، وتن كةان معسةراا جةاث  ا    مهراا وتن  و، وم  ب كو ما     منا

أن يجعو  دا ها منيعة كتعلةيم  ةرآن أو رخدمةة ونحوهمةا، ويجةوث أن يعتةق 

ا لها وتكون ثوجته.  الرجو أمته ويجعو  عتةها  دا ا

 :وقت دفع المهر 

، ويجةةوث ت جيلةةه، أو تعجيةةو الةةبعض وت جيةةو كلةةه يسةةتحب تعجيةةو اللةةدا 

البعض اآلرخر، وت ا لم يُسمَّ المهر في العةةد  ة  العةةد ووجةب مهةر الملةو، 

 وتن ترا يا ولو على  ليو   . 

  جب رجةةو ابنتةةه بمهةةر مللهةةا، أو أ ةةو، أو أكلةةر  ةة ، وتبةةـمل  المةةرأص وَّ ت ا ثب

  دا ها بالعةد، ويستةر كاملا بالدرخو  والخلوص.

 : حكم من مات زوجها ولم يفرض لها صداقا 

                                                           

 (.1426بر م ) أخرجه مسلم( 1)
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ا  ،و بو الدرخو  ،ت ا توفي الزوج بعد العةد فلهةا ملةو  ،ولم ييةرض لهةا  ةدا ا

 ميراث.  دا  نسائها، وعليها العدص، ولها ال

  ،يجةةةب مهةةةر الملةةةو لمةةةن ُوِمئةةة  فةةةي نكةةةاح بامةةةو كالخامسةةةة، والمعتةةةدص

 والموموَص بعبهة ونحو  ل . 

  ت ا ارختلف الزوجان في  ةدر اللةدا  أو عينةه فةةو  الةزوج مة  يمينةه، وتن

 ارختليا في  ب ه فةو  الزوجة ما لم تكن بينة أل دهما. 

 

 وليمـة العــرس

 ة مجتما  الزوجين. : هي معام العرس رخا وليمة العرس 

 الوليمة: توق 

تكون الوليمة عند العةد، أو بعده، أو عنةد الةدرخو ، أو بعةده،  سةب أعةرا  

 . ، في الليو أو النهارالناس وعاداتهم

 الوليمة حكم : 

تجةةةب الوليمةةةة للعةةةرس علةةةى الةةةزوج، وتُسةةةن بعةةةاص أو أكلةةةر،  سةةةب اليسةةةر  -1

 والعسر، ويحرم اإلسرا  في الوليمة وغيرها. 

وتجةوث بة ه معةام  يسن أن يدعو للوليمةة اللةالحين فةةراَ كةانوا أم أغنيةاَ، -2

  ل ، ويحرم أن يخص بالدعوص األغنياَ دون اليةراَ. 

 يستحب أن يعارك  وو الي و والسعة ب موالهم في تعداد الوليمة للعرس. -3

 :حكم إجابة دعوة العرس 

ا، وت ا عيَّ  نةةه بالةةدعوص، وكةةان فةةي تجةةب تجابةةة الةةدعوص ت ا كةةان الةةداعي مسةةلما

 اليوم األو ، ولم يكن له عفر، ولم يكن  بّم منكر م يةدر على تغييره. 

ةةدُُكْم : »×عةةن أبةةي هريةةرص ر ةةي هللا عنةةه  ةةا :  ةةا  رسةةو  هللا  ت با دُِعةةيب أب ب

ةةةانب ُمْيِلةةةراا فبْلةةةيبْلعبمْ  تْن كب ، وب ا فبْليلةةةّوِ ةةةائِما ةةةانب  ب أرخرجةةةه «. فبْليُةةةـِجْب، فبةةةإْن كب

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                                 النكاح وتوابعه 

 النكاح
819 

 .(1)مسلم

 :ما يقوله من حضر الوليمة 

يستحب لمن   ر الوليمةة وأجةاب الةدعوص أن يةدعو للةا بها عنةد اليةرا  

 ، ومنه:  ×بما جاَ عن النبي 

ـْمُهةةةـم» -1 اْر ب ُهةةةـْم وب اْغِيةةةْر لـب ُهةةةـْم، وب ْ تـب ثب ةةةا رب ُهةةةـْم فِيمب ُهةةةـمَّ ببةةةاِرْك لـب أرخرجةةةه «. اللَـّ

 .(2)مسلم

نْ » -2 ُهـمَّ أبْمِعْم مب ْن سبةبانِي اللَـّ أْسِق مب نِي وب  .(3)أرخرجه مسلم«. أبْمعبمب

لبةْيُكُم الملئِكبةة» -3 ةلَّْ  عب اُر، وب ب ُكُم األبْبرب أبكبوب مبعبامب ، وب ائُِمونب «. أبْفلبرب ِعْندبُكُم اللَّ

 .(4)أرخرجه أبو داود وابن ماجه

  ،يسةةتحب للةةزوج  ةةبيحة بنائةةه ب هلةةه أن يةة تي أ اربةةه الةةفين أتةةوه فةةي داره

 لم عليهم ويدعو لهم، وأن يةابلوه بالملو فيسلمون عليه ويدعون له. ويس

 :حكم األكل من طعام الوليمة 

ْن  ومه واجب   ةر ودعةا  يستحب األكو من معام الوليمة وم يجب، ومب

وانلر ، والمتنيو في الليام ت ا دُعي يستحب أن ييلةر لجبةر  لةب أرخيةه 

 المسلم وتدرخا  السرور عليه. 

 م عليهم، وجلس  يل ينتهي به المجلس، وسةيد ت ا درخو الم سلم على  وم سلَـّ

 المجالس  بالة الةبلة، فإ ا أراد أن يخرج سلّم. 

 

 :حكم حضور الوليمة التي فيها منكر 

                                                           

 (.1431بر م ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2042بر م ) أخرجه مسلم( 2)

 (.2055بر م ) أخرجه مسلم( 3)

 (.1747(، وهفا ليمه،  وأرخرجه ابن ماجه بر م )3854/ أرخرجه أبو داود بر م )صحيح( 4)
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ت  علم أن في الوليمة منكراا يةةدر علةى تغييةره   ةر وغيَّةره، وتن لةم يةةدر 

ةةدر انلةر ، وتن فل يلزمه الح ور، وتن   ر  م علم بةه أثالةه، وتم ي

 علم بالمنكر ولم يره أو يسمعه رُخيِّر بين البةاَ وامنلرا .

 :ما يفعله إذا رأى امرأة فأعجبته 

ُسةو ب هللا  ْينبةبب  ×عن جابر ر ي هللا عنةه أنَّ رب أتبةـهُ ثب أصا، فبة تبى اْمرب أم اْمةرب رب

جب  ةرب تبةـهُ،  ُةمَّ رخب اجب ا، فبةب بى  ب هب نِيئبةا لـب ْمعبُس مب ِهيب تـب :  وب ابِةـِه فبةبةا ب تنَّ »تلبةى أْ حب

دُُكُم  رب أ ب صِ كبْيلباٍن، فبإ با أْبلب تُْدبُِر فِي ُ ورب صِ كبْيلباٍن، وب ْرأصب تُْةبُِو فِي ُ ورب المب

ا فِي نبْيِسهِ  هُ، فبإنَّ  بِل ب يبُردُّ مب أصا فبْليب ِْت أْهلـب  .(1)أرخرجه مسلم«. اْمرب

 :حكم اإلسراف في الزواج 

اج وغيةةةره اإلسةةةرا  فةةةي اللعةةةام والعةةةراب واللبةةةاس، ويحةةةرم فةةةي الةةةزو

واسةةتعما  آمت اللةةرب، ولبيببِيةةتبنَّ  ةةوم مةةن هةةفه األمةةة علةةى معةةام وكةةراب 

 ولهو، فيلبحوا  د ُمسخوا  ردص ورخناثير نس   هللا السلمة.

:  ×عن عمران بن  لين ر ي هللا عنه أن رسو  هللا  ةِة » ا ب في هِفِه األُمَّ

ْسخ  وب بة ْسف  ومب تبةى  باكب  « ف   رخب : يةا رُسةو ب هللا ومب ُجةو  مةن الُمسةلمينب فةةا ب رب

 : ُكةةةةربِ  الُخةةةةـُمورُ » ةةةةا ب عةةةةاِثُ  وب ةةةةرِت الةبْينبةةةةاُت والمب أرخرجةةةةه «. ت ا فبهب

 .(2)الترمفه

 :إكرام الوجيه والعالم بالطعام 

ُسةةو ب هللا ـــةةـد  ـــةةـو بةةن سعـةةـعةةن سه ةةْيٍد السَّةةاِعِدهُّ رب ةةا أببُةةو أُسب ي فِةة ×ا : دبعب

هِ  ُهـْم وب اِدمب ئٍِف رخب أتُـهُ يبْومب كبانبِ  اْمرب : تبةْدُرونب ـةـُعْرِسِه، وب ةْهو  يب العبةُروُس،  بةا ب سب

ُسو ب هللا  ا سبةبْ  رب اٍت مِ ×مب ـرب مب هُ تـب ةبتْةـهُ تيَّةاهُ. ـــ  أبْنةبعبْ  لـب ا أبكبةوب سب نب اللَّْيةِو فبلبةـمَّ

                                                           

 (.1403بر م ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2212/أرخرجه الترمفه بر م )صحيح( 2)
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 .(1)متيق عليه

  إعالن النكاح: صفة 

وبالغناَ المباح الفه ليس  رب الجواره عليه بالد  ن النكاح، ويسن تعل -1

 فيه و ف الجما  والمياتن و كر اليجور ونحوه.

ةةوب  ر ةةي هللا عنهةةا  الةة : عةةن عائعةةة ِعْنةةِده ببْكةةرٍ  أببُةةو دبرخب اِريبتبةةانِ  وب  ِمةةنْ  جب

اِره ةةوب ةةارِ  جب ةةا تُغبنِّيبةةانِ  اأْلبْنلب لبةة ْ  بِمب ةةارُ  تبةباوب ةةتبا : بالبةة ْ  ،اثب بُعبةة يبةةْومب  اأْلبْنلب لبْيسب  وب

اِميرُ  :ببْكرٍ  أببُو فبةبا ب  ،بُِمغبنِّيبتبْينِ  زب ُسةو ِ  ببْية ِ  فِي العَّْيلبانِ  أبمب  فِةي وب بِلة ب  ،ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا رب

ُسةو ُ  فبةبةا ب  .ِعيةدٍ  يبةْومِ  ةفبا ِعيةداا  بةْومٍ  ِلُكةوِّ  تِنَّ  ببْكةرٍ  أبببةةا يبةا»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا رب هب  «.ِعيةةدُنبا وب

 .(2)متيق عليه

ث ارخةةتلم الرجةةا  بالنسةةاَ فةةي  يةةلت الةةزواج وغيرهةةا، وم يجةةوث م يجةةو -2

 درخو  الزوج على ثوجته بين النساَ السافرات وغيرهن.

م يجوث الغناَ الفه يلف مياتن النساَ وكعورهن، ويحةرم اسةتعما  آمت  -3

اللهو كعود ومزمار وموسيةى في الةزواج وغيةره، ويحةرم اسةتئجار مغنةين 

 لزواج وغيره.ومغنيات للغناَ في ا

لبيبُكةونبنَّ »يةةو :  ×عن أبي عامر األكعره ر ةي هللا عنةه أنةه سةم  النبةي 

عةةاِث ب  المب ةةـْمرب وب الخب ِريةةرب وب الحب تِةةي أْ ةةوام  يبْستبةةـِحلُّونب الِحةةرب وب أرخرجةةه «. ِمةةْن أمَّ

ا   .(3)أبو داودو له و ،البخاره معلةا

 في النكاح وغيره حكم التصوير: 

وهو من الكبائر، ويحرم تعليةق اللةور علةى  ،ه روحيحرم التلوير لكو   -1

مجسةةةمة أو غيةةةر مجسةةةمة، لهةةةا فةةةو أو م فةةةو لهةةةا، يدويةةةة أو  ،الجةةةدران
                                                           

 (.2006(، واللين له، ومسلم بر م )5176ر م )، أرخرجه البخاره بمتفق عليه( 1)

 (.892(، واللين له، ومسلم بر م )952، أرخرجه البخاره بر م )متفق عليه( 2)

ا بر م )صحيح( 3) انمةر ، (4039أبةو داود بةر م ) وو ةله، ( واللين لةه5590/أرخرجه البخاره معلةا

 (.91السلسلة اللحيحة ر م )
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فوتغرافية، وم يجوث من التلوير تم مةا كةان ل ةرورص كاللةب والتعةر  

 على المجرمين ونحو  ل ، فيجوث للحاجة. 

وأكةةد منةةه وأ ةةب  يحةةرم تلةةوير  يةةو الزفةةا  رجةةاما أو نسةةاَ أو كلهمةةا،  -2

تلويره بالييديو، وأ ب  منه بيعه في األسةوا  وعر ةه علةى النةاس، ومةن 

ووثر مةن عمةو بةه تلةى يةوم  ،أباح التلوير للناس و سَّنه لهةم فعليةه وثره

 الةيامة. 

تنَّ الَّةِفينب يبْلنبعُةـونب » ةا :  ×عن ابن عمر ر ي هللا عنهمةا أن رسةو  هللا 

رب يُـعب  ـةـوب لبْةتُةـمْ هبــِفِه اللُّ ةا رخب ُهةـْم: أبْ يُـةـوا مب ةـاُ  لـب ـةـِة، يُـةـب «. فَّبُـةـونب يبةـْومب الِةيبامب

 .(1)متيق عليه

  لمرأة فعله:يحرم على اما 

والوكم،  ،وو و الععر ،ولبس الباروكة ،يحرم على النساَ نتف الحواجب

والنمص، ووكر األسنان، ور ص النساَ م  الرجا ، وتمالة األفيار أكلةر 

اه لمخاليتها اليلرص، ولةبس ملبةس الرجةا ، و يةاب العةهرص من أ ربعين يوما

وامرختيا ، وما فيةه تسةرا ، والسةيور، والتعةره، وامرخةتلم بالرجةا  فةي 

 المناسبات.

 :ما يجوز للرجال والنساء 

يجوث للرجو تثالة كعر جسده من المهر واللدر والسا ين واليخفين ت ا لةم  -1

 به بالنساَ.ولم يةلد التع ،ي ر بدنه

يجوث للنساَ لبس الفهب والحرير، ويحرم  ل  على الرجا ، ويجةوث  ةبغ  -2

وتثالة كعر نب  في أفافر النساَ بما م يمن  و و  الماَ كالحناَ ونحوه، 

 الوجه في غير مو عه.

 ويحرم التعبه بالكافرات، ومن تعبه بةوم فهو منهم.

                                                           

 (.2108(، واللين له، ومسلم بر م )5951م )، أرخرجه البخاره بر متفق عليه( 1)
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 :حكم تشبه المرأة بالكافرات 

لةبس البنللةةون ولةةو كانة  أمةةام النسةةاَه ألنةه يبةةين تيا ةةيو  م يجةوث للمةةرأص

البدن، ولما فيه من التعبه بالرجةا  والكةافرات، ويحةرم عليهةا  ةبغ العةعر 

و لةةو   ،بةةاأل مر أو األ ةةير أو األثر ه لمةةا فيةةه مةةن التعةةبه بالكةةافرات

اليتنة، أما  بغ العيب فيجوث بالحناَ والكتم، ولةبس الكعةب العةالي محةرمه 

ألنةه مةن التبةرج الةفه نهةى هللا عنةه، وتُةـمن  فيه من التعةبه بالكةافرات ولما 

المرأص من النةةاب والبر ة ه ألن  لة   ريعةة تلةى التوسة  فيمةا م يجةوث و ةد 

  لو.

 

 الحقـوق الزوجيــة

 وهي أن يةوم كةو وا ةد مةن الةزوجين للزواج آداب وحقوق على الطرفين :

واجبةةات، لتتحةةةق السةةعادص،  بمةةا للةةا به مةةن  ةةةو ، ويراعةةي مةةا لةةه مةةن

 ويليو العي؟، وتهن  األسرص. 

 . [228]البةرص/ (ۀڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )  ا  هللا تعالى:

  :حقوق الزوجة على زوجها 

على الزوج الةيام باإلنيا  على ثوجته وأومده، وما يتبعه من كسوص ومسكن  -1

اللةحبة، يعاكةر بالمعرو ، وأن يكون ميب النيس،  سن الععةرص،  سةن 

ثوجته بالللف واللين والبعاكة، يحلم ت ا غ ةب ، وير ةيها تن سةخل ، 

يتحمو األ م منها، ويعتني بعلجهةا تن مر ة ، ويعينهةا فةي رخدمةة بيتهةا، 

وي مرهةةا بيعةةو الواجبةةات، وتةةرك المحرمةةات، يعلمهةةا الةةدين تن جهلةة  أو 

ْحِرمها مةا تللة ب مةن الممكةن المبةاح، أهمل ، وم يكلِّيها ما م تليق، وم يـب

 ويحين كرامة أهلها وم يمنعها عنهم. 

وله أن يستمت  بزوجته امستمتا  المباح في أه و  ، وعلى أه  ةا  مةا لةم  -2

 ي ّر بها امستمتا  أو يعغلها عن واجب. 
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وعليةةه أن يُلعمهةةا ت ا معةةم، ويكسةةوها ت ا اكتسةةى، وم ي ةةرب الوجةةه، وم  -3

 في اليراش. يُـةببِّ ، وم يهجر تم

َِ »..  ةا :  ×عن أبةي هريةرص ر ةي هللا عنةه عةن النبةي  ةا اْستبْوُ ةوا بِالنِّسب وب

لب ِ أْعلهُ، فبإْن  بهبْب ب  ٍَ فِي الّ ِ جب كبْي تنَّ أْعوب ُهنَّ رُخِلْةنب ِمْن ِ لب ٍ، وب ْيراا، فبإنَـّ رخب

، فباسْ  جب ْ  أْعوب ْم يبزب هُ لـب ْكتـب تْن تبرب هُ، وب ْيراا تُِةيُمهُ كبسبْرتـب َِ رخب متيةق «. تبْوُ وا بِالنِّسبا

 .(1)عليه

  :حقوق الزوج على زوجته 

على الزوجة أن تةوم بخدمة ثوجها، وت لح بيته، وتةدبير منزلةه، وتربيةة 

 .أومده، والنل  له

وأن تحين ثوجها فةي نيسةها ومالةه وبيتةه، وأن تةابلةه باللل ةـة والبعاكةة، 

ه وتو ِّره و تعاكره بالحسنى، وتهيئ له أسباب الرا ةة، وتتزين له، وأن تجلَـّ

 ليجد في بيته السعادص وامنعراح.  هوتُدرخو على نيسه السرور

وأن تليعه في غير معلية هللا، وتتجنب ما يُـغ به، وم تخرج من بيته 

ُةدرخو  ا، وم تتلر  فةي مالةه تم بإ نةه، وم ت تم بإ نه، وم تيعي له سرا

علةى كرامةة أهلةه، وتعينةه مةا أمكةن عنةد بيته تم مةن يحةب، وأن تحةافن 

 أو عجزه. ،مر ه

  وبهفا نعلم أن المرأص في بيتها تاده لزوجها ومجتمعها أعماما كبيةرص م تةةو

عن عمةو الرجةو رخةارج البية ، فالةفين يريةدون ترخراجهةا مةن بيتهةا ومكةان 

عملها لتعارك الرجا  في أعمالهم وتزا مهم  د  ةلوا عةن معرفةة ملةال  

 دنيا  لما بعيداا، وأ لوا غيرهم فيسدت مجتمعاتهم. الدين وال

  يحرم ملو كو وا د من الزوجين بما يلزمةه ل رخةر، والتكةره لبفلةه، والمةن

 واأل م.

 :حكم وطء المرأة وقت الحيض 
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يحةةرم علةةى الرجةةو ومَ المةةرأص وهةةي  ةةائض  تةةى تلهةةر، فةةإن ومئهةةا فةةةد  -1

ا  ا  ارتكب ت ما   .، وعليه التوبة وامستغيارعميما

، وم ينمر هللا تلى رجو جام  امرأتةه الدبروالمحيض  يحرم ومَ المرأص في -2

 في دبرها، والدبر: محو األ م والةفر. 

ت ا مهـرت المرأص من الحيض وانةل  الدم عنها جاث لزوجها وماها بعد أن  -3

 تغتسو. 

ۆ ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه)  ا  هللا تعالى:

 . [222]البةرص/ (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

  للزوج تجبار ثوجته على غسو  يض، ونجاسة، وأرخف ما تعافةه الةنيس مةن

 كعر وغيره.

 :سر الشبه واإلنجاب 

ت ا جام  الرجو ثوجته، فإن سبق ماؤه كان العبه له، وتن سةبق ماؤهةا كةان  -1

 العبه لها. 

الى، وتن عةل مةاَ المةرأص وتن عل ماَ الرجةو مةاَ المةرأص أبْ كبةر بةإ ن هللا تعة -2

 أبْنلبى بإ ن هللا تعالى. 

 :حكم العزل 

ت لةفص  يجوث للرجو أن يعز  ماَه عن المرأص، وترك العز  أولىه ألنةه يُيبةّوِ

 المرأص، ويُيبّوِت تكلير النسو وهو من مةا د النكاح.

 :حكم إلقاء النطفة 

ا بةدواَ مبة اح، بعةرم ت ن يباح لعفر أو  اجة تلةاَ النليةة  بةو أربعةين يومةا

ا من كلرص األومد ،الزوج، وعدم ت رر الزوجة أو  ،وم يجوث تسةامه رخوفا

 أو تربيته.  ،عجزاا عن معيعته

 :حكم جمع الزوجات في البيت الواحد 
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يحرم على الزوج جم  ثوجتين ف كلر في منز  وا د تم بر اهما، ولةيس 

ْن كان لةه امرأتةان فمة ا  تلةى ت ةداهما جةاَ له السير بإ داهن تم بةرعة، ومب

 يوم الةيامة وكةه مائو. 

 

  :صفة العدل بين الزوجات 

يجةةب علةةى الةةزوج العةةد  بةةين ثوجاتةةه فةةي الةسةةم، وفةةي المبيةة ، والنيةةةة، 

والسكن، أما الجما  فل يجب، فإن أمكن فهو المستحب، وم جناح عليه فةي 

 الميو الةلبيه ألنه م يملكه. 

(  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) ا  هللا تعالى: 

 .[129]النساَ/ 

  ا  م يةسم، وتن السنة ت ا تزوج الرجو بكراا وعنده غيرها أن يةيم عندها سبعا

ا فعةةو و  ةةى مللةةه  ا  ةةم  سةةم، وتن أ بةة  سةةبعا ا أ ةةام عنةةدها  ل ةةا تةةزوج  يبةةا

 للبوا ي،  م  سم بعد  ل  ليلة لكو وا دص. 

ُسو ب هللا عن أم سلمة ر ي هللا عن ةب أب بامب ِعْندبهبا  ×ها أبنَّ رب مب جب أُمَّ سبلـب وَّ ا تبزب مَّ لـب

 : ا وب با ب بَّْعُ  » بل ا تْن سب بَّْعُ  لبِ ، وب ، تْن ِكئِْ  سب ان  هُ لبْيسب بِِ  عبلبى أبْهِلِ  هبوب تنَـّ

بَّْعُ  ِلنِسبائِي  .(1)أرخرجه مسلم«. لبِ  سب

 ريبة على فرا  أهلها فا تاج  لزيادص الزوجة البكر غريبة على الزوج، وغ

 اإليناس وتثالة الو عة بخل  الليّب.

 ْن وهب  يومها ل رتها بإ ن ثوجها هُ فجعله ألرخرم جاث. ،مب  أبْو لـب

  يجوث لمن له عةدص ثوجةات أن يةدرخو علةى المةرأص التةي لةيس لهةا  لة  اليةوم

ةلةةب تلةةى ويةةدنو منهةةا لكةةن بةةدون جمةةا  ويتيةةةد أ والهةةا، فةةإ ا جةةاَ الليةةو ان

  ا بة النوبة فخلها بالليو.

                                                           

 (.1460بر م ) أخرجه مسلم( 1)
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  ت ا سافرت المرأص بل ت ن ثوجها، أو أب  السةير معةه، أو المبية  عنةده فةي

 فراكه فل  بْسم لها وم نيةةه ألنها عا ية كالناكز.

 

 : صفة قدوم الغائ 

يسةةن للةةزوج الغائةةب أن م ييةةاجئ أهلةةه بةدومةةه، بةةو يعلمهةةم بو ةة   دومةةه 

 سن هيئة، وتمتعن الععلة، وتستحد المغيبة.لتستةبله ثوجته على أ 

 :حكم مصافحة المرأة األجنبية 

 ،مةن ليسة  ثوجةة :المرأص األجنبية التي تحرم ملافحتها أو الخلوص بها هةي

ا ل  .لرجووم محرما

ـْحرم: من يحرم عليه نكا ها على الت بيد تما بالةرابةة أو  ،أو بالر ةا  ،والمب

 بالملاهرص.

أو بنةي عمةه أن يلةافحوا  ،أو أرخوالةه ،أو أعمامةه ،جم يجوث إلرخوان الزو

ثوجات ترخوانهم، أو أعمامهم، أو أرخوالهم، أو بني عمهم كسائر األجنبياته 

ْن سبق.  ا لزوجة أرخيه وكفا مب  ألن األخ ليس محرما

م يجوث أل د أن يلاف  أجنبية منه، وأكد منه أن يُـةببِّلها، سواَ كان  كابة 

ا كبيراا، بحائو أو بغيةر  ائةو  أو عجوثاا، وسواَ كان ا أو كيخا الملاف  كابا

َب »لةوله عليه الللص السلم:  ةا ةافُِ  النِّسب أرخرجةه النسةائي وابةن «. تنِّي م أُ ب

 .(1)ماجه

يحةةرم علةةى المةةرأص المسةةلمة ملةةافحة األجانةةب عنهةةا، ويحةةرم ركوبهةةا فةةي 

 السيارص و دها م  األجنبي و ده كالسائق. 

الومَ بمرأم أ د، وتفعةاَ األسةرار الزوجيةة المتعلةةة يحرم على الزوجين 

   .بالو ا  بينهما
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This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                                 النكاح وتوابعه 

 النكاح
828 

 :حكم من دعاها زوجها للجماع فأبت 

 يحرم على المرأص ت ا دعاها ثوجها تلى اليراش أن تمتن  منه. 

ُجةةُو : »×عةةن أبةةي هريةةرص ر ةةي هللا عنةةه  ةةا :  ةةا  رسةةو  هللا  ةةا الرَّ ت با دبعب

اِكِه فب  هُ تلبى فِرب أبتـب تَّةى اْمرب لئِكبةةُ  ب ا، لبعبنبتْةـها المب لبْيةـهب لبةـْم تب ْتِةـِه، فبببةاتب غبْ ةببانب عب

 .(1)متيق عليه«. تُْلبِ ب 

  :حكم سفر المرأة بال محرم 

أو  ،أو مائرص ،يحرم على المرأص أن تسافر بل محرم، سواَ كان  في سيارص

ةةافِِر م»أو غيةةر  لةة ، لةولةةه عليةةه اللةةلص والسةةلم:  ،أو  لةةار ،سةةيينة  تُسب

م   ةـْحرب ةا مب عبهب مب ُجةو  تم وب ا رب لبْيـهب م يبْدرُخُو عب ٍم، وب ـْحرب ْرأبصُ تم مب ب ِ ه مب متيةق «. المب

 .(2)عليه

 :صفة الحجاب الشرعي 

ا م يعةةّف عّمةةا تحتةةه،  -1 أن يكةةون  جةةاب المةةرأص سةةاتراا لجميةة  بةةدنها،  خينةةا

ا غيةر  ةيّق، غيةر مةزيّن يسةتدعي أنمةار الرجةا ،  وغيةر مليّةب، ف يا ا

 يكةون فيةه  يعبه لباس الرجا  والكةافرات، وأّم  يكون لباس ُكهرص، وأّم وأّم 

 تلاليب وم تلاوير.

الحجـاب العرعي واجب على كةو مسلمةـة بالغةـة، وهةـو أن تحجةـب المةـرأص  -2

كـو ما ييةـتن الرجةـا  بنمةرهم تليةـه كالوجةـه، والكيةـين، والعةعر، والعنةق، 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) الفرا  ونحو  لة ، لةولةه تعةالى:والةدم، والسا ، و

 .[53]األ زاب/ (ائ ائ

م يجةةةوث للمةةةرأص أن تخةةةتلن بالرجةةةا  األجانةةةب فةةةي الوفةةةائف والمةةةدارس  -3

والمستعةةييات وغيرهةةا، كمةةا يحةةرم عليهةةا التبةةرج وتفهةةار مياتنهةةا وتبةةراث 
                                                           

 ( واللين له.1436 م )(، ومسلم بر3237، أرخرجه البخاره بر م )متفق عليه( 1)

 (.1341(، واللين له، ومسلم بر م )1862، أرخرجه البخاره بر م )متفق عليه( 2)
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 محاسنها لغير ثوجهاه لما في  ل  من أسباب اليتنة.

ى المةةرأص أن تحتجةةب ممةةن لةةيس بمحةةرم لهةةا كةةزوج أرختهةةا، وأبنةةاَ يجةةب علةة -4

 عمها، وأبناَ رخالها ونحوهمه ألنهم ليسوا بمحارم لها. 

 

 :حكم تناول ما يمنع الحمل 

ّن هللا بها على عباده،  ةل اإلسةلم عليهةا ورغَّةب فيهةا،  -1 النسو نعمة كبرم مب

ا، وم يجوث من  الحمو ت  ا كان الةلد مةن  لة  فل يجوث تحديد النسو مللةا

 رخعية اإلمل .

 .[31]اإلسراَ/  (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)   ا  تعالى:

يحةرم استئلةةا  الةةةدرص علةةى اإلنجةةاب فةةي الرجةةو والمةةرأص، وهةةو مةةا يعةةر   -2

 تم ل رر محةق. ،باإلعةام

يجوث للمرأص بر ا ثوجها تناو  مةا يمنة  الحمةو ل ةرر محةةق كة ن تكةون  -3

م تلد ومدص عادية، أو مري ة ي رها أن تحمةو كةو سةنة، فةل مةان   المرأص

وكةةان بوسةةيلة  ، ينئةةف مةةن منةة  الحمةةو أو تةة رخيره ت ا ر ةةي الزوجةةان بةةفل 

 معروعة م  رر فيها على المرأص، و رر  ل  مبيب  ةة. 

  :حكم اإلنجاب بالتلقيح 

بةي فهةفا  مةو ت ا  مل  الزوجة من مائين أجنبيين، أو من بي تها وماَ أجن -1

ا.   سياح محرم كرعا

ت ا  مل  الزوجة مـن مـاَ ثوجهـا بعد انتهاَ عةد الزوجيةة بوفةاص أو مةل   -2

 فهفا محرم. 

ا.  -3  ت ا كان الماَ من الزوجين، والر م أجنبي مستعار فهفا محرم أي ا

ت ا كةةان المةةاَ مةةن الةةزوجين فةةي ر ةةم ثوجةةة لةةه أرخةةرم بتلةةةي  دارخلةةي أو  -4
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 محرم. رخارجي فهفا 

ت ا كان الماَ من الزوجين في ر ةم الزوجةة  ات البوي ةة بتلةةي  دارخلةي أو  -5

ُحفُّ بةه عةدد مةن  رخارجي في أنبوب  م ينةو تلى ر م الزوجة نيسها، فهفا يـب

المخةةامر والمحةةا ير فيبةةةاح للم ةةلر، وال ةةرورص تةةةةدَّر بةةةدرها، وعلةةةى 

ْن يلق بدينه وعلمه.  المكلف ت ا ابتلي بهفا ساا  مب

   الفكر واألنلى ت ا كمل  أع ةاَ رخلةهمةا م يحةو تحويةو أ ةدهما تلةى النةو

اآلرخر، ومحاولة التحويو جريمة يستحق فاعلهةا العةةابه ألنهةا تغييةر لخلةق 

 هللا وهو محرم.

  غلبةـ   فةـإن :نمـةـريُ مـن اجتمــ  فـي أع ائــه علمــات النســاَ والرجـا  فب

ا بمةةا يزيـةةةـو امكتبـةةةـاه فةةةي أنو تـةةةـه عليــةةـه الفكةةةـورص جـةةةـاث علجةةةـه مبيـةةة ـا

 بالجرا ــة أو الهرمونات.

 :حمل المرأة 

ولةة  الحيةوان  ،تيرث المرأص ب مر هللا كو كهر بي ة، فإ ا جاَ موعد الةدر -1

 وهي نلية األمعاج. ،و مل  المرأص ،المنوه تل  البي ة اتحدت النليتان

 ،أو أنليةين ،، و د تلد تةوأمين  كةرينأكلر ما تلد النساَ مولوداا وا داا كو سنة -2

  .أو  كراا وأنلى، و د تلد  ل ة أو أكلر

 والتوائم نوعان:

: يحةةدث مةةن  يةةوان منةةوه وا ةةد وبي ةةتين يكةةون منهمةةا توأمةةان أحاادهما

 متعابهان تمام التعابه.

: توأم غير متعابه و ل  يحدث ب مر هللا من  يوانين منويين يلةحان والثاني

 يلة  بي ة وهللا أعلم. بي تين كو وا د

 .[2]اإلنسان/  (ڀى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)  ا  هللا تعالى: -1

]آ    ( گ ڳ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ)   ا  هللا تعالى:و -2
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 .[6عمران/

  ۇئ وئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ  ې ې ې ى ى ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)  ا  هللا تعالى:و -3

 .[50-49]العورم/(  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ۆئ ۆئ   ۇئ

 

 النشوز وعالجــه

 هو معلية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها.النشوز : 

  النيـوس مجبولة على عدم الرغبة في بف  مةا عليهةا، والحةرص علةى الحةق

و اللةل   لة  هةفا الخلةق الةدنيَ واسةتبداله ب ةده وهةو  الفه لها، ومما يسّهِ

  السةةما ة ببةةف  الحةةق الةةفه عليةة ، والةناعةةة بةةبعض الحةةق الةةفه لةة ، وبةةفل

 تلل  األمور.

 :صفة عالج المرأة الناشز 

ت ا فهر من المرأص أمارات النعوث ك ن م تجيبه تلى اليراش، أو امسةتمتا ،  -1

فهةةـا بةةا  عةةز وجةةـو هةةـة وعمهةةـا ورخوَّ مةةـة، أو متكّرِ وأدبهةةا  ،أو تجيبةةـه متبّرِ

فإن أ ةرت هجرهةا فةي الم ةج  مةا كةاَ، وفةي الكةلم ، باألسهو فاألسهو

 م.  ل ة أيا

ا غيةةر مبةةرح ععةةرص أسةةوام ف  ةةو، وم ي ةةرب  فةةإن أ ةةرت  ةةربها  ةةربا

الوجةةه، وم يُةةـةبِّ ، فةةإن  لةةو المةلةةود بمةةا سةةبق وأماعةة  المةةرأص تةةرك 

 معاتبتها على ما م ى.

ٹ ڻ ٹ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)  ا  هللا تعالى:

  .[34 اَ/]النس (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ،ت ا ادعى كو مةن الةزوجين فلةم اآلرخةر لةه، وأ ةرت المةرأص علةى نعةوثها -2

ا مةن كب وسةوَ ععةرتها، وتعةفر اإل ةلح بينهمةا بعةل الحةاكم  ب  ،عهاوترفُّ  مةا

ا من أهو الزوج، وييعلن األ ل  من جم  أو تيريةق، بعةوض كب أهلها و ب  ما
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 أو بدون عوض.

وتعةةةفَّرت الِععةةةرص بةةةالمعرو  بةةةين  ،أو لةةةم يوجةةةدا ،فةةةإن لةةةم يتيةةةق الحكمةةةان -3

ا  ،الةةزوجين نمةةر الةا ةةي فةةي أمرهمةةا، وفسةةخ النكةةاح  سةةبما يةةراه كةةرعا

 بعوض أو بدون عوض.

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )  ا  هللا تعالى:

 . [35]النساَ/ (   گ

ا  -4 فلهةا أن  ورخافة  أن ييار هةا ،ت ا أ س  المرأص من ثوجها نيةوراا أو تعرا ةا

أو غيرهةا، ولةه  ،أو كسةوص ،أو نيةةة ،مةن مبية  ،أو بع ه ،سةن عنه  ةهاتُ 

أن يةبةةو منهةةا  لةة  وم جنةةاح عليهمةةا، وهةةفا أف ةةو مةةن الير ةةة والمناثعةةة 

 والمخا مة كو يوم.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ )  ا  هللا تعالى:

 .[128]النساَ/  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
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