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 الباب الثاني عشر

 النكاح وتوابعهكتاب 

ويشتتت 

ل علتت  

متتتتتتتتتتتتا 

 يلي:

 

1- 

كتتتتتتتاب 

 النكاح.

 

 اللعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا . -7   

 
2- 

اإليتت  

. 

 

  : وتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  :العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   -8   

 
3- 

الظهار

. 

 

 اإلحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا . -1        

 
4- 

الط ق

. 

 

 .االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبرا  -2  

 
5- 

التتتتر ع

.  

 

 الرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا . -9   

 
6- 

 الخلتت .

 

   10- 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتــــــــــــــالحض

 .انةــــــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـ
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 قال هللا تعال :

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) 

         (  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 [1/النساء]
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 كتاب النكاح -1
 ويشتتتتتتتتت   علتتتتتتتت  متتتتتتتتا يلتتتتتتتتي:

 

 

 أحكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  النكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح. -1

 

 ولي تتتتتتتتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتتتتتتتتر . -10

 
 العيتتتتتتتتتتوب  تتتتتتتتتتي النكتتتتتتتتتتاح. -2

 

 زينتتتتتتة النلتتتتتتا  والر تتتتتتال. -11

 
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتترو  النكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح. -3

 

 آ اب الز تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا . -12

 
  حرمتتتتتتتان  تتتتتتتي النكتتتتتتتاح.ال -4

 

 أحكتتتتتا  الح تتتتت  والتتتتتوال  . -13

 
 الشتتتتتتتتترو   تتتتتتتتتي النكتتتتتتتتتاح. -5

 

 الحقتتتتتتتتتتتتتوق الزو يتتتتتتتتتتتتتة. -14

 
 خطبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترأ . -6

 

 أحكا  القلت  بتيا الزو تان. -15

 
 عقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  النكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح. -7

 

 أحكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  الن قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة. -16

 
 نكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح الك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار. -8

 

 النشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوز. -17

 
 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اق. -9
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 قال هللا تعال :

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) 

       (    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ

 [3/النساء]
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 احــالنك

 د شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين باآلخر.: هو عقالنكاح 

 والنكاح هو الزواج، ويطلق النكاح على العقد والوطء.

 :قه النكاح  

الزواج والزوجية سنة من سنن هللا تعالى في الخلق، وهذه السنة عامة 

 مطلقة في عالم النبات، وعالم الحيوان.

والم المطلقة الغرائز، بل أما عالم اإلنسان فإن هللا لم يجعله كغيره من الع

مه ووضع له النظام المالئم لسيادته، والذي يحفظ شرفه، ويصون  كرَّ

كرامته، وذلك بالنكاح الشرعي الذي يجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصاالً 

 كريماً، قائماً على الرضا، وعلى المحبة، وعلى اإليجاب والقبول.

النسل من الضياع، وصان وبذلك أشبع الغريزة بالطريق السليم، وَحِفظ 

 المرأة عن أن تكون مطية لكل راكب.

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )قال هللا تعالى:  -1

 .[1]النساء:(   ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .[49]الذاريات:(   جئ جئ جئىئ ی ی ي ي )وقال هللا تعالى:  -2

 .[36]يس:   (ہ ه ه ه ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)وقال هللا تعالى:  -3

 

 :روح النكاح 

 هللا عز وجل خلق المرأة كرامة ونعمة للرجل.
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تجلب إليه األنس والسرور.. وتقاسمه الھموم والغموم.. ويكون بوجودها 

 بمثابة الملك المخدوم.. والسيد المحشوم.

 كما جعل سبحانه الرجل كرامة ونعمة للمرأة.

حاجاتھا.. ويرفع  يقوم عليھا.. ويسعى عليھا بكل ما تشتھي.. ويقضي

مستوى ضعفھا.. ويجعلھا سيدة بيت.. وأم أوالد.. ويستمتع كل منھما 

 باآلخر، ويسكن إليه، ويأنس به.

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )قال هللا تعالى: 

 .[21]الروم:(   ڱ ں
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 أحكا  النكاح -1

 :حك ة مشروعية النكاح 

 لح العظي ة التي أه ها:شر  هللا الزواج ل ا  يه ما ال صا

إرواء الغريزة الجنسية بأحسن وسيلة، وقضاء الوطر مع السالمة من  -1

األمراض، وبذلك يسكن البدن عن االضطراب، ويكف النظر عن التطلع 

 إلى الحرام.

 ھا من الفتن.حالل، وصيانتھا عن الحرام، ووقايتإعفاف النفس بال -2

حصل به من األلفة والمودة، الزواج سكن وطمأنينة، وذلك لما ي -3

 واالنبساط بين الزوجين.

 الزواج يحصل به تكوين األسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع. -4

فالزوج يكد ويكتسب، وينفق ويعول، والزوجة تدبر المنزل، وتنظم 

 المعيشة، وتربي األطفال.

ساب إنجاب األوالد، وتكثير النسل بأحسن وسيلة مع المحافظة على األن -5

 التي يحصل بھا التعارف والتعاون، والتآلف والتناصر.

إشباع غريزة األبوة واألمومة التي تنمو بوجود األطفال، ونمو مشاعر  -6

 الود والعطف والحنان.

 ترابط األسر، وتقوية أواصر المحبة بين العائالت. -7

 حفظ النوع اإلنساني من الزوال واالنقراض باإلنجاب والتوالد. -8

الزواج عبادة يستكمل بھا اإلنسان شطر دينه، ويستكثر به من النسل الذي  -9
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 يعبد هللا عز وجل.

 :ض  الزواج  

 الزواج من آكد سنن المرسلين الواجب اتباعھم.

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) قال هللا تعالى: -1

 .[38]الرعد:(   ڭ

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ) وقال هللا تعالى: -2

 .[72]النحل:(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)وقال هللا تعالى:  -3

 .[32]النور:

ِ ُكنَّا َمَع النَّ  َوَعْن اْبِن َمْسعُوٍد َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاَل: -4 ً َشبَاب ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ً ال نَِجدُ َشْيئ ا ، ا

ْج، ْلـيَ بَاَءةَ فَ اليَا َمْعَشَر الشَّبَاِب، َمِن اْستََطاَع »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَقَاَل لَنَا َرُسوُل ا تََزوَّ

هُ فَإِ  ْوِم،  لَـْيـهِ يَْستَِطْع فَعَ  لَـمْ أَغضُّ ِلْلبََصِر، َوأْحَصُن ِلْلفَْرجِ، َوَمْن  نَـّ بِالصَّ

هُ فَإِ   .(1)متفق عليه .«ِوَجاء   لَـهُ  نَـّ

 :حك  النكاح 

 كما يلي:  ف أحوال النا يختلف حكم النكاح بحسب اختال

يجب النكاح على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه، وخشي العنت؛ ألن  -1

إعفاف النفس بالحالل وصيانتھا عن الحرام كل ذلك واجب، وال يتم ذلك 

 إال بالزواج.

يستحب النكاح لمن ال يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، وال يخشى  -2

                                                 

 (.1400ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5066أخرجه البخاري برقم ) ،مت ق عليه( 1)
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 كان تائقاً للنكاح، وقادراً عليه.أن يظلم زوجته إن تزوج، و

 وهذه الحالة هي الغالبة على أكثر النا .

يحرم النكاح على من ال تتوق نفسه إليه، وليس له قدرة عليه، بأن يعلم  -3

من نفسه عدم القدرة على الوطء، أو عدم القدرة على اإلنفاق، أو عدم 

 لحرام فھو حرام.القدرة على أداء الحقوق الواجبة؛ ألن كل ما أدى إلى ا

ويكره النكاح لمن خاف الوقوع في الجور والظلم، والضرر، والتقصير،  -4

كأن يخاف العجز عن اإلنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في 

 النساء، أو تشغله عن تعلم العلم وتعليمه ونحو ذلك.

ال تتوق  ويباح النكاح إذا انتفت الدواعي إليه، وانتفت الموانع منه، بأن -5

 نفسه إليه، لكنه قادر عليه.

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) قال هللا تعالى: -1

 .[3]النساء: (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ

  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) وقال هللا تعالى: -2

 .[32]النور:

يَا َمْعَشَر ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬لَنَا َرُسوُل ا : قَالَ الَ قَ  َوَعْن اْبِن َمْسعُود َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  -3

ْج، فَإِ ْلـيَ بَاَءةَ فَ الالشَّبَاِب! َمِن اْستََطاَع ِمْنُكُم  هُ تََزوَّ أَغضُّ ِلْلبََصِر، َوأْحَصُن  نَـّ

ْوِم، فَإِ  لَـْيـهِ يَْستَِطْع فَعَ  لَـمْ ِلْلفَْرجِ، َوَمْن  هُ بِالصَّ  .(1)متفق عليه .«ِوَجاء   لَـهُ  نَـّ

 كا  النكاح:أر 

 أركا  النكاح أربعة:

                                                 

 .، واللفظ له(1400(, ومسلم برقم )5066البخاري برقم )أخرجه  ،مت ق عليه( 1)
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 الزوج.. والزوجة.. والولي.. واإليجاب والقبول.

 فإن اختل ركن من هذه األركان لم يصح النكاح.

 :حك  اإلعراض عا الزواج 

ت  ِ الزواج نعمة وضرورة ال غنى عنھا، واإلعراض عن الزواج يفو 

زواج إال على اإلنسان كثيراً من المنافع والمصالح، وال يمتنع عن ال

 عاجز أو فاجر.

فلما حصل التغالي في المھور، وكثرت النفقات التي ترهق الزوج، 

عزف الرجال عن الزواج، وقعدت النساء بال أزواج، فسار من هؤالء 

وهؤالء في دروب الريبة، مما جعل الرجل والمرأة على حذر في اختيار 

المسلمة العمل من يقترن به، فكثر الشر، وعمت الفتن، فيجب على األمة 

على تھيئة أسباب الزواج، وتيسير وسائله، لينعم به الرجال والنساء على 

 حد سواء، وينقطع به دابر الشر والفساد في األرض.

إِذا َخَطَب »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ 

ُجوهُ إِالَّ تَْفعَلُوا تَُكْن فِتْنَة  َوُخلُ  نَـهُ َضْوَن ِديتَـرْ ُكْم َمْن لَـيْ إِ  ِ األَْرِض  فِـيقَهُ فََزو 

 .(1)أخرجه الترمذي .«َوفََساد  َعِريض  

 : حك  التبت 

 : هو االنقطاع للعبادة، وحرمان النفس من لذائذ الحياة المباحة.التبت 

وقد جاء اإلسالم بإرضاء النفو  والغرائز بطيبات الحياة المباحة، 

وحرمان النفو  مما أحل هللا، فأعطى كل  ،نت والمشقةونھى عن الع

                                                 

 (.1084برقم )ترمذي أخرجه ال حلا/( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



أحكام                                                                                                 نكاح  كتاب ال

 النكاح
15 

 ذي حق حقه، وهذا هو العدل.

هللف عز وجل حقه من العبادة.. وللبدن حقه من طيبات الحياة.. وللنفس 

حقھا من الراحة، فال رهبانية في اإلسالم، وال حرمان وال عنت وال 

 مشقة.

(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ)قال هللا تعالى:  -1

 .[87]المائدة:

، لَـيْ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: ُكنَّا نَْغُزو َمَع َرُسوِل ا٬َعْبدُا الَ : قَ الَ َعْن قَْيٍس قَ وَ  -2 َس لَنَا َشْيء 

َص لَنَا أْن نَْنِكَح نَـھَ ِصي؟ فَ تَـخْ فَقُْلنَا أال نَسْ  َمْرأةَ الانَا َعْن ذَِلَك، ثُمَّ َرخَّ

 .(1)متفق عليه .ةاآلي (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)نَا: لَـيْ ِب، ثُمَّ قََرأ عَ بِالثَّوْ 

وِت بُـيُ  لَـى: َجاَء ثاَلثَةُ َرْهٍط إِ قَالَ  َرِضي هللاُ َعنهُ بن َماِلٍك  أنَس َوَعنْ  -3

ِ أْزَواجِ النَّ  ِ ، يَْسألُوَن َعْن ِعبَادَةِ النَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ھُ ا أُْخبُِروا َكألَـمَّ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي   ـمْ نَـّ

ِ تَقَالُّوَها، فَقَالُوا: َوأْيَن نَْحُن ِمَن النَّ  َوَما  بِـهِ َما تَقَدََّم ِمْن ذَنْ  لَـهُ ؟ قَْد ُغِفَر ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

َر، قال أَحدُ  ا أنَا فَإِ ُهـمْ تَأخَّ يْ ال ل ِـيأُصَ  ن ِـي: أمَّ ، َوقَاَل آَخُر: أنَا أُصوُم اً َل أبَدلَـّ

ُج أبَدالدَّْهَر َوال أُْفِطُر، َوقَاَل آخَ  ، فََجاَء اً ُر: أنَا أْعتَِزُل الن َِساَء فاَل أتََزوَّ

 ٬ألْخَشاُكْم  ن ِـيإِ  ٬َكذَا َوَكذَا؟ أَما َوا تُـمْ الَِّذيَن قُلْ  تُـمُ أنْ »فَقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا

ُج الن َِساَء،  ل ِـيأُصوُم َوأْفِطُر، وأُصَ  ن ِـي، لَكِ لَـهُ َوأتْقَاُكْم  فََمْن َوأْرقُدُ، َوأتََزوَّ

 .(2)متفق عليه .«ن ِـيَس مِ لَـيْ فَ  تِـيَرِغَب َعْن ُسنَّ 

 

 :تع   الزو ان 

                                                 

 (.1404ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5075أخرجه البخاري برقم ) ،مت ق عليه( 1)

 (.1401ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5063أخرجه البخاري برقم ) ،مت ق عليه( 2)
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رغَّب اإلسالم كل رجل بالزواج بامرأة واحدة، وهذا هو األصل، وهو 

 الغالب، وهو األفضل لمن خاف عدم العدل.

أما تعدد الزوجات فھو أمر نادر، يلجأ اإلنسان إليه عند الحاجة إليه، ولم 

شريعة على أحد، وإنما أباحته الشريعة بشروط خاصة، توجبه ال

 وألسباب داعية.

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

 .[3]النساء:  ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ

 :أسباب تع   الزو ان 

 أباح هللا عز و   تع   الزو ان ألسباب عامة وخاصة:

 أسباب التع   العامة: -1

لجة حالة قلة الرجال، و كثرة النساء، صيانة للنساء من التبذل معا -1

 واالنحراف.

تكثير النسل الذي تكثر به األمة، ويكثر به من يعبد هللا وحده، وتقوى به  -2

 األمة المسلمة.

 أسباب التع   الخاصة: -2

زيادة القدرة الجنسية عند بعض الرجال، فال تكفيه زوجة واحدة، إما لكبر  -1

 ، أو لكراهيتھا الجماع، أو لطول مدة حيضھا.سنھا

عقم المرأة، أو مرضھا، أو سوء طباعھا، فقد تكون عقيمة ال تلد، أو  -2

ن نفسھا  مريضة ال تستطيع تلبية رغبات زوجھا، أو سيئة الخلق ال تمك ِ

 من زوجھا.
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كراهية الرجل للمرأة، إما بسبب نزاع بينه وبينھا، أو بينه وبين أهلھا،  -3

 شتد األمر، ويتصلب الطرفان، وتستعصي الحلول.في

ً لھذه المصالح العظمى التي تعود  فأباح هللا التعدد رحمة بالعباد تحقيقا

 على الزوجين واألمة بكل خير ومصلحة.

 :شرو  تع   الزو ان 

 أباح هللا عز وجل للرجل أن يتزوج بأربع نساء فقط بشروط هي: -1

.. وقدرة مالية يتمكن بھا من اإلنفاق.. قدرة بدنية يتمكن بھا من الجماع

 وقدرة على العدل بين الزوجات.

فإن خاف أن ال يعدل بين زوجاته، فليس له أن يتزوج إال واحدة، أو ما 

 ملكت يمينه؛ ألن ملك اليمين ال يجب عليه القسم لھا.

لما أباح العليم الحكيم تعدد الزوجات نھى أن يكون ذلك بين األقارب  -2

جمعھم نسب قريبة جداً كالجمع بين األختين، أو بين المرأة الذين ت

وعمتھا أو خالتھا، لما يجره من قطيعة الرحم، وإشعال نار العداوة بين 

 األقارب، فإن الغيرة بين الضرات شديدة جداً.

َن بَـيْ ُع ْجـمَ ـال يُ »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ عَ  ةَ َرِضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

 .(1)متفق عليه .«اتِـھَ َمْرأةِ َوَخالَ الَن بَـيْ ا، َوال تِـھَ َمْرأةِ َوَعمَّ ال

  : حك  الزواج بأكثر ما أرب 

ال يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت 

 واحد.

                                                 

 (.1408ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5109اري برقم )أخرجه البخ ،مت ق عليه( 1)
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وفي هذا المباح غنى وكفاية، فھو يلبي حاجة الرجل للجماع في كل يوم 

ل الحيض بمقدار أسبوع لكل واحدة مع مرور كل شھر، بسبب نزو

 منھن.

ويسد الباب أمام االنحراف، أو ما قد يتخذه بعض الرجال من العشيقات 

والخدينات، ويحمي النساء من الجور عليھن بسبب العجز عن القيام 

 بحقوقھن.

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

 .[3ساء:]الن(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ

 : حك  نكاح امرأ  ال  قو 

 إذا تزوجت امرأة المفقود فقدم األول قبل وطء الثاني فھي لألول.

وإن قدم بعد الوطء فله أخذها زوجة بالعقد األول بدون طالق الثاني، 

ويطؤها بعد إكمال عدتھا، ولألول تركھا مع الزوج الثاني، ويأخذ قدر 

 الصداق الذي أعطاها من الثاني.

 ةماألأ كاح حك  ن: 

ال يجوز وطء امرأة في الشرع إال بنكاح أو ملك يمين، وقد أباح هللا عز 

وجل للمسلم أن يتزوج المرأة الحرة، ورخص سبحانه في الزواج من 

غير الحرة في حالة الفقر مع مشقة االنتظار، فإذا خاف اإلنسان العنت، 

اتي في ملك ووجدت المشقة، حل الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللو

 اآلخرين.

 ويصح هذا النكاح بث ثة شرو :
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أن تكون األََمة مؤمنة.. وأن يعقد عليھا عقد نكاح.. وأن يدفع لھا 

 الصداق.

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

ڭ ڭ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 .[25]النساء: (  ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 حك  نكاح ُملك الي يا: 

ال ينكح عبد سيدته؛ ألنه مملوك لھا، وال ينكح سيد أمته؛ ألنه يملك 

 وطأها بملك اليمين، فال يحتاج لعقد نكاح.

ومن َحُرم وطؤها بعقد نكاح َحُرم وطؤها بملك يمين إال أمة كتابية، فال 

 .يجوز نكاحھا، ويجوز وطؤها بملك يمين

 : حك  أ  الول 

 : هي األمة التي حملت من سيدها وولدت له.أ  الول 

وطؤها وتأجيرها كاألمة، وال يجوز بيعھا وال هبتھا لسيدها فھذه يجوز 

 وال وقفھا كالحرة.

 وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بھا براءة رحمھا.

 :حك  نكاح ال لبيان 

بحيضة واحدة،  النساء المسبيات في الجھاد اإلسالمي تستبرأ أرحامھن

يُعلم بھا خلو أرحامھن من الحمل، فإذا تم االستبراء جاز نكاحھا إن 

أسلمت أو كانت كتابية، فيطؤها ويباشرها من غير عقد نكاح؛ ألنھا 

 حالل له بملك اليمين.
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 :حك  تزويج ال  لوك 

جه أو باعه؛ ألنه إذا لم يزوج  -1 العبد المملوك إذا طلب من سيده نكاحاً زو 

 ي الحرام.  وقع ف

جھا، أو باعھا، ليعفھا عن  -2 إن طلبت األمة من سيدها النكاح وطئھا، أو زو 

 الحرام.

  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) قال هللا تعالى:

 .[32]النور:
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