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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
أمجعني، أما بعد: 

 فهذا كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي لألقسام اإلداري، والطبيعي )بنني( ،  واألديب،  والعلمي، 
وحتفيظ القرآن الكريم )بنات(، يرسنا تقديمه لزمالئنا املعلمني واملعلامت وأبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات 

بعد تعديله، وهو كتاب يقرب إىل الطالب والطالبة بعض املوضوعات املهمة يف الفقه وأصوله؛ هي:
أواًل: مقدمة يف الفقه.

ثانًيا: أحكام األرسة يف الفقه.

اأخي الطالب، اأختي الطالبة:

 إنه بقدر علمك وعملك باألحكام التي تدرسها،ودعوتك إليها وتعليمها لآلخرين ، تكون بإذن اهلل 
تعاىل ممن أراد اهلل هبم اخلري وسعادة الدارين؛ حيث أخربنا رسولنا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص أن: »من يرد اهلل به خرًيا يفقهه 
يف الدين«، وبّش من بّلغ رشيعته، ودعا له ملسو هيلع هللا ىلص بأن يرزقه اهلل البهجة بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »نضرَّ اهلل امرًءا سمع مقالتي 

فوعاها، فأداها إىل من مل يسمعها،فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه«.
داخل  نشًطا  طالًبا  تكون  أن  لك  تتيح  بطريقة  المقرر  هذا  صياغة موضوعات  تعالى  الّله  يسر  وقد 
تزيدك  التي  النشاطات والتمارين  بفاعلية وروح متوثبة، وتشارك في حل  الدرس  الصف؛ تشارك في 
علًما وفهًما واستيعاًبا للدرس، وتنمي لديك المهارات المتنوعة؛ كما تعينك صياغة المقرر الجديدة 
على البحث عن المعلومة بنفسك؛ مع مساعدتك في البحث عنها من خالل بعض الموجهات أو إرشاد 
معلمك المبارك؛ كما تعينك على التعاون مع زمالئك في إثراء المادة ونفع اآلخرين، وقبل ذلك وبعده 
تعينك ـ إن شاء الله تعالى ـ في تمثل األحكام الشرعية في حياتك، وتقربك إلى ربك وخالقك؛ مما 

يقودك بإذن الله لسعادة الدنيا ونعيم اآلخرة.

وقد راعينا يف هذا التعديل ما ييل:

اأواًل: تنوع العرض للامدة الدراسية؛ ليسهل عليك فهمها، وتتمكن من استيعاهبا بيرس وسهولة.

مـقــــدمة



ثانًيا: احلرص عىل مشاركتك يف الدرس؛ تعلًم وتطبيًقا وكتابًة، وبحًثا عن املعلومة، واستنباًطا هلا؛ من 

من  أمثلة  بأسلوبك، وترضب عليها  لتكتبها  تركت  املحتوى  داخل  تعليمية وفراغات  أنشطة  خالل 
واقع حياتك ومعايشتك، ومن ثم تعرضها عىل معلمك للتأكد من مدى صحة ما توصلت إليه.

عىل  التمرن  لك  تتيح  للتفكري  مساحات  خالل  من  لديك؛  التي  والتفكري  التعلم  مهارات  ثالًثا:تنمية 

االستنباط ورضب األمثلة واملشاركة الفاعلة، مع توجيه معلمك، وعنايته بك .

رابًعا:تنمية مهارة التعاون؛ من خالل األنشطة والتمرينات املشرتكة؛ مع زميلك أو جمموعتك؛ للتوصل 

من خالل ذلك إىل املعلومة باالشرتاك مع زمالئك يف الصف.

الكتاب إىل وحدات متنوعة بحسب موضوع كل وحدة، ووضع يف مدخل كل وحدة  تقسيم  خام�ًسا: 

أهدافها التي نحب أن تتأملها وتسعى لتحقيقها، فبقدر قربك من حتقيق األهداف تكون استفادتك 
من الكتاب كبرية، ومثمرة.

�ساد�ًسا: إعادة صياغة كثري من أسئلة التقويم بم خيدم العملية الرتبوية وينمي امللكة الفقهية لدى الطالب.

والذي نؤمله أن يكون الكتاب دافعًا لك لالرتقاء يف مدارج العلم واهلداية، وانطالقة خلري عظيم ترى 
أثره يف حياتك وجمتمعك وأمتك.

 نفع اهلل بك يا أخي، وجعلك قرة عني لوالديك، ونافًعا ألمتك، وحفظك من كل مكروه.

اأخي املعلم, اأختي املعلمة:

املرجو منك أهيا الزميل املباركـ  وأيتها الزميلة املباركةـ   العناية بتدريس هذا الكتاب ليحقق األهداف 
الطالب؛  الكتاب من مهارات وأنشطة، ومتابعتها مع  بتطبيق ما حيتويه  املرجوة من تدريسه؛ واالهتمم 

ليتحقق اهلدف املنشود من وجودها.        

 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ؛؛؛
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الف�سل الدرا�سي االأول



اأواًل :

مـقــــدمــة في الـفــقـــه



1

مقدمة في الفقه

الوحدة
األولى

أخي الطالب: يتوقع منك بعد دراستك

لهذه الوحدة أن :
1. تعرف الفقه لغًة واصطالًحا.

2. تفرق بني الفقه وغيره من العلوم.
3. تذكر نبذة مختصرة عن نشأة الفقه في حدود عشرة أسطر.

4. تذكر مصدر الفقه واستمداده .
5. تفسر أسباب ظهور املدارس الفقهية.

6. تعلل كثرة اعتماد أهل املدينة على اآلثار بعكس أهل  العراق.
7. تـتـحــدث بطـالقـة عـن نـشــأة المـذاهب األربـعــــــة فـي حـــدود 

    خمسة أسطر.
8. تفرق بني الفقه والشريعة.

9. تدرك أسباب اخلالف بني العلماء.
10. تذكر أربعة من أسباب اخلالف بني العلماء بالتفصيل.

11. تفرق بني االختالف السائغ وغير السائغ.
ا جتــاه االجتهـادات األخــرى؛ إذا كــانت  12. تكــون اجتاًهـا إيجابّيً

     مستندة على دليل شرعي.

13. حتذر من الفتيا بغير علم.
ا جتاه علماء األمة قدمًيا وحديًثا 14. تكون اجتاًها إيجابّيً

      بتقديرهم واحترامهم.  
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الوحدة 

الأوىل

مقدمة في الفقه1

تعريف الفقه

)1( من أشهر معاجم اللغة العربية: القاموس المحيط للفيروز آبادي، ولسان العرب البن منظور، والمعجم الوسيط للجنة من أعضاء مجمع اللغة العربية بمصر، وهي مرتبة على حروف الهجاء، ولكن 
بعضها يرتب حسب الحرف األخير من أصل الكلمة كالقاموس المحيط، وبعضها يرتب حسب الحرف األول من أصل الكلمة كالمعجم الوسيط.

﴾، ويقول الناس: فالن ال يفقه شيئًا. قال الله تعالى: ﴿
ف على معنى الفقه في اللغة العربية واكتبه. بالرجوع إلى أي معجم لغوي)1( تعرَّ

……………………………………………………………………………………
أما المراد بالفقه في اصطالح الفقهاء فقد مر بك في دراستك السابقة، ويمكنك تذّكره بترتيب الكلمات التالية:

                              من . األحكام . التفصيلية . معرفة . الشرعية . أدلتها . العملية.
……………………………………………………………………………………

معنى التعريف ومحترزاته 

تعّرف على معنى التعريف ومحترزاته ، ثم أكمل الجدول حسب فهمك:

تعريف الفقـه ونشأتـه



1
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من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لهم  يذكره  مما  أو  القرآن  من  إما  مباشرة،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  من  الفقه  ون  يتلقَّ الصحابة   كان 
األحاديث، وكانوا إذا لم يعرفوا حكَم مسألة معيَّنة سألوا عنها النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فيخبرهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحكمها .

الكريم والسنة  القرآن  ينظرون في  إذا وردت عليهم مسألة  الصحابة   النبي ملسو هيلع هللا ىلص فكان  بعد وفاة  وأما 
النبوية؛ فإن وجدوا حكم المسألة فيهما أو في أحدهما حكموا به، ولم يلتفتوا إلى غيره، وكان يسأل  بعضهم  
فيها  واجتهدوا  المسألة،  تشاوروا في حكم  السنة  ا من  نصًّ يجدوا عندهم  لم  فإن  نة في ذلك،  السُّ بعًضا عن 

العبارة من 
أمثلتهما يخرج بسببهامعناهاالتعريف

األحكام 
الشرعية

من  المستفادة  األحكام 

الشرع ال من التجربة أو 

العقل ونحوهما

علم اللغة ، والطب والهندسة األحكام غير الشرعية 

و………… و………… .

العباد، العملية بأفعال  المتعلقة 

مثل : الصالة ، والحج، 

و……  ، و…… 

……………….....…………األحكام االعتقادية

………….....………………

………….....………………

أدلتها 
التفصيلية

أدلـة كـل مسألة بعينها، 

تدل  الوضوء  آية  مثل: 

الـوضوء،  على فروض 

ومثل: …………

 ........…………

يخرج به أمران : األول : 

عن  المأخوذ  غير  العلم 

فهو  المقلد  كعلم  األدلة 

 : والثاني   ، بفقيه  ليس 

األدلة اإلجمالية.

القـرآن والسنـة  األدلـة اإلجماليــة هي : 

واإلجمـاع والقيـاس ، وحجيتهـا وطـرق 

تدرس  ال  الشرعية  األحكام  على  داللتها 

في علم الفقه إنما تدرس في علم آخر هو 

علم أصول الفقه.

نشأة علم الفقه
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استخرج مما مضى المصادر التي كان يعتمدها الصحابة  في التعرف على األحكام الشرعية، وهي 
مصادر الفقه.

………………………  ٢      ……………………………… 1

……………....………  4          ……………………………… 3

◊U???A?½

بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص اجتهد الصحابة  في نشر العلم، وتفقيه الناس ودعوتهم، وانتشروا في أنحاء األرض 
غون دين الله تعالى، فانتشر العلم في األمصار اإلسالمية، فكان للعلم حواضر كثيرة ينهل منها المتعلمون؛  يبلِّ

من أهمها:

ـة : وفيهـا الخلفــاء األربعـة، وعـائشـة وعـبـد الله بـن عمـر وزيـد بـن ثـابت  ـة النبـوي المدين  1

وغيـرهـم  .

2 مكة المكرمة : وفيها عبدالله بن عباس  .

3 الكوفة : وفيها عبدالله بن مسعود وأبو موسى وسلمان  ، ثم انتقل إليها علي � .

4 البصرة : وفيها أنس وجابر  .

5 الشام : وفيها معاذ وأبو الدرداء ومعاوية  .

6 مصر : وفيها عمرو بن العاص وابنه عبدالله  .

مدارس الفقه ، وأسباب ظهورها

بحسب ما لديهم من األصول الشرعية، وقد ُيجِمعون على حكم المسألة كإجماعهم على قتال مانعي الزكاة ، 
وقد يختلفون في حكم المسألة كاختالفهم في ميراث الجد مع اإلخوة.)1(

ا وإخوة، فهل يرث اإلخوة مع وجود الجد أو ال يرثون؟ )1( هذه المسألة من مسائل الفرائض؛ وهي: لو مات شخص وترك جدًّ
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تتجه نحو تكوين مدرستين  الفقهية  بدأت اآلراء  الثاني،  القرن  الهجري وبداية  القرن األول  أواخر  وفي 
كبيرتين؛ لكل منهما منهج تختص به عن األخرى، وهاتان المدرستان هما:

المدرسة األولى : مدرسة الحجاز :

على  كان  الحجاز  مدرسة  اعتماد  أن  التسمية:  هذه  وسبب  األثر،  مدرسة  أو  المدينة  مدرسة  وتسمى: 
ِة المسائل الحادثة في المجتمع الحجازي ذلك الوقت،  األحاديث واآلثار  غالبا؛ بسبب كثرتها عندهم، ولِِقلَّ
واجتنابهم المسائل الفقهية المفروضة غير الواقعة، وليس معنى ذلك أنهم ال ينظرون في الرأي؛ ولكن غلب 

عليهم النظر في اآلثار.
ومن أشهر علماء هذه المدرسة فقهاء المدينة السبعة : 

سعيد بن المسيب، وُعبيُد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وخارجة بن 
زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير رحمهم الله تعالى.

المدرسة الثانية : مدرسة الـعــراق :

وتسمى: مدرسة الكوفة أو مدرسة الرأي، وسبب هذه التسمية: أن أهل العراق كثر عندهم ذلك الوقت 
ِة األحاديث بالنسبة لما عند أهل الحجاز، فلذلك  األخذ بالرأي، وذلك لكثرة المسائل الحادثة عندهم، وِقلَّ
احتاجوا اِلْستِْنباط األحكام من النصوص القرآنية، واألحاديث التي كانت عندهم بالنظر والتأمل، حتى كثر 

ذلك عندهم فُسّموا أهَل الرأي.
ومن أشهر علماء هذه المدرسة : 

علقمة النخعي، ومسروق الهْمداني، وشريح القاضي، وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى.

◊U???A?½

1  بم تعلل كثرة األحاديث  عند أهل الحجاز في الزمن األول، وقلتها عند أهل العراق ؟

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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٢  بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة؛ اكتب ترجمة موجزة عن أحد األعالم المذكورين في إحدى المدرستين، 

على أن تتضمن الترجمة المعالم البارزة في حياته، وموقًفا من مواقفه التي فيها القدوة والعبرة.
………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………
 ……...…………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………

ظهور المذاهب المتبوعة

 أواًل: مذهب الحنفية

المذاهـب األربعـــة

وقبل منتصف القرن الثاني الهجري وما بعده إلى منتصف القرن الثالث برز في الفقه عدد من العلماء الذين 
نوا  وَدوَّ أقوالهم  وجمعوا  الفتوى،  في  إليهم  الناس  ورجع  الطالب،  حولهم  فالتفَّ   ، قبلهم  ممن  استفادوا 
مذاهبهم، فمنهم: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، واألوزاعي، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وداود 

الظاهري رحمهم الله تعالى.
ومن أشهرهم : األئمة األربعة الذين تنسب إليهم المذاهب المشهورة الباقية إلى يومنا هذا؛ وهم: أبو حنيفة 

النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى.

بن  النعمان  حنيفة  أبي  اإلمام  شيخ  سليمان،  أبي  بن  حماد  ثم  النخعي،  إبراهيُم  الكوفة  أهِل  علَم  ورَث 
ثابت)ت150(، ثم انتهى علم مدرسة أهل الرأي إلى أبي حنيفة، واجتمع عليه الطالب واستفادوا منه، واهتم 
بتفريع المسائل، واشتهر عندهم الفقه االفتراضي، فكانت المسألة تطرح في مجلس أبي حنيفة، فيقال: أرأيت 

إن كان كذا وكذا فما الحكم؟ فيجيب عنها أبو حنيفة، ويناقشه الطالب في ذلك ويحاورونه.
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فنشر  الرشيد  أيام  في  القضاء  رئاسة  تولى  إبراهيم،  بن  يعقوب  يوسف  أبو  حنيفة:  أبي  طالب  من  وكان 
مذهب أبي حنيفة في الكوفة وغيرها.

أهل  إليه علم  فانتهى  أنس )ت179(  بن  مالك  اإلمام  بعدهم  أتى  ثم  السبعة،  الفقهاء  المدينة  في  اشتهر 
المدينة، وصار هو المرجع في الحديث وفي الفتوى بالمدينة، ورحل إليه طالب العلم من كل مكان، ثم تفرق 

هؤالء الطالب ـ الذين أصبحوا فيما بعد علماء ـ ونشروا علم مالك خاصة في مصر والمغرب اإلسالمي.

في منتصف القرن الثاني ولد اإلمام محمد بن إدريس الشافعي )ت204(، وتتلمذ على علماء أجالء منهم 
اإلمام مالك، كما أنه تتلمذ أيضًا على محمد بن الحسن تلميذ اإلمام أبي حنيفة، وجمع بين فقه المدرستين، 
مصر  إلى  انتقل  ثم  غفير،  جمع  عليه  وتتلمذ  العراق  في  علمه  ونشر  أقرب،  المدينة  أهل  مذهب  إلى  ولكنه 
وتغّيرت بعض اجتهاداته في مصر عنها في العراق، ولهذا سميت آراؤه في العراق بمذهبه القديم، وفي مصر 

بالمذهب الجديد.

نشأ اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل ) ت241(، وطلب العلم في بغداد، ورحل في طلب العلم، واهتم 
بجمع الحديث ونقد الرواة ، وكان من شيوخ اإلمام أحمد اإلمام الشافعي، فاستفاد منه في الرأي وفي معرفة 
ونشر  الناس  لنفع  أحمد  اإلمام  جلـس  ثم  والمنسـوخ،  كالناسخ  الحديـث  بعلم  المتعلقة  المباحث  بعض 
القول  في مسألة  العلماء  المحنة عن  رفع  الذي  المتوكل،  في عهد  العراق، خاصة  في  فانتشر مذهبه  العلم، 

بخلق القرآن.
اختلفوا في بعض األحكام  األئمة وإن  المذاهب األربعة، وانتشرت في األقطار، وهؤالء  هكذا ظهرت 

الشرعية، إال أنهم متفقون في أصول الدين والحمد لله. 

 ثانًيا: مذهب المالكية

ثالًثا: مذهب الشافعية

رابًعا: مذهب الحنابلة
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بالرجوع إىل مصادر التعلم املختلفة، اذكر كتاًبا يف فقه كل مذهب من املذاهب األربعة، مع ذكر مؤلفه.
1  من كتب الحنفية: ………………………………………………………………

٢  من كتب المالكية: ………………………………………………………………

3  من كتب الشافعية………………………………..………………………………

4  من كتب الحنابلة: ………………………………………………………………

◊U???A?½

اجتهاد  نتيجة  فهو  الفقه  الوجوه، وأما  الخلل بوجه من  إليه  يتطرق  الذي ال  تعالى  الله  الشريعة هي دين 
الفقهاء في التعرف على األحكام العملية من األدلة الشرعية، واجتهادهم هذا قد يعرض له الخطأ في بعض 

األحيان إذ هم غير معصومين في أفرادهم؛ وإن كانوا ـ بحمد الله تعالى ـ ال يجتمعون على ضاللة.

َبْيَن الشريعـــة والـفـــقـــه

المذاهــــب األربـعـــــة

مذهب الحنفية مذهب المالكية1 مذهب الشافعية2 مذهب الحنابلة3 4

مــدارس الــفــقــــه

مدرسة المدينة )مدرسة األثر( 1

مدرسة الكوفة )مدرسة الرأي( 2

6مـــصـــر

4الــبـــصــــرة

2مكـــة الـمـكـــرمـة

5الــــشــــام

3الــكـــوفــة

1المدينة النبوية
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كما إن الشريعة تشمل كل ما جاء به القرآن والسنة من العقائد واألحكام واألخالق واآلداب، أما الفقه فهو 
خاص باألحكام العملية كما تقدم لك بيانه.

الشـريعـة
الفقه / األحكام 
التي أصاب فيها 

المجتهدون

الفقه / األحكام 
التي أخطأ فيها 

المجتهدون

◊U???A?½

كل واحد منا البد أن يكون داعًيا إلى الله تعالى، ومدافًعا عن شريعته، فإذا كنت يوًما في حوار مع شخص 
غير مسلم، وأنت تدعوه إلى الله جل وعال؛ فقال لك: أنتم تزعمون أن األحكام الشرعية من عند الله تعالى، 
الفالني،  العالم  أخطأ  تقولون  نجدكم  هذا  ومع  التحريف،  إليهما  يتطرق  ال  محفوظان  والسنة  القرآن  وأن 

وتقولون: هذا القول ضعيف؛ مع أنه موجود في كتبكم الفقهية.
عن  لرجوعه  سبًبا  يكون  بما  قولك  مدعًما  عن شبهته؛  سديدة  إجابة  في  فكر  مجموعتك:  مع  بالتعاون   

مقولته، واكتب ملخص ما توصلتم إليه.
………………………………………………………………………………
…………....……………………………………………………………………
….………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………...……
…………....……………………………………………………………………
….……………………………………………………………………...…...……"
….……………………………………………………………………...…...……
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لم يكن العلماء المجتهدون ـ رحمهم الله ـ يتكلمون 
بالهوى، بل كانوا يجتهدون في بيان أحكام الشريعة بحسب 
ما بلغهم من األدلة، وبحسب ما فهموه منها، وقد يتفقون 

فيما بينهم ، وقد يختلفون في بعض األحيان.

ها  كلُّ كثيرة،  أسباب  إلى  يعود  العلماء  بين  والخالف   
واحد  فكل   ، الشريعة  وبيان  الحق  عن  بحثهم  حول  دائرة 

)1( رواه البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 2676/6)6919(، ومسلم في كتاب األقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ  1342/3)1716( .
)2( رواه مسلم  في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة 260/1)331(.

)3( رواه أبو داود 274/3 )3462(  .
. )4( العينة هي: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها من الذي أخذها بأقل من الثمن حاالًّ

أسباب خالف العلمـاء

منهم إما أن يكون مصيًبا محموًدا فله أجران، أو مخطًئا معذوًرا فله أجر واحد،كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر«)1(،  ومن أهم أسباب خالف العلماء ما يلي:

السبب األول : 

كون العالم لم يسمع بالدليل.
مثال ذلك : بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجًبا البن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفال يأمرهن 
أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من إناء واحد، وال أزيد على أن أفرغ على رأسي 

ثالث إفراغات.)2(  
السبب الثاني : 

يبلغ الحديث عالمين لكنه يكون صحيًحا عند عالم، ضعيًفا عند العالم اآلخر حيث لم يبلغه بسند صحيح.
الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا  الله عنهما قال: سمعت رسول  ابن عمر رضي  اْلِعيَنِة الذي رواه  مثال ذلك: حديث 
الله عليكم ذالًّ ال ينزعه حتى  ط  بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلَّ البقر، ورضيتم  بِاْلِعيَنِة، وأخذتم أذناب  تبايعتم 
طرًقا  له  ألن  الجمهور؛  به  وعمل  عنده،  لضعفه  الشافعي  به  يعمل  لم  الحديث  هذا  دينكم«)3(،  إلى  ترجعوا 

يه، وقد عضدته بعض اآلثار عن الصحابة  في تحريم اْلِعيَنة.)4( ُتَقوِّ
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السبب الثالث : 

أن يبلغ الحديث العالم ويعلم أنه صحيح لكن يظنه منسوًخا، واآلخر بخالف ذلك.
ر استدل  ُتَفطِّ إنها ال  ر أو ال؟ فمن قال:  ُتَفطِّ الِحَجامة للصائم هل  العلماء في حكم  مثال ذلك : اختلف 
بحديث ابن عباس في الصحيح:»أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم«، ومن قال: إنها تفطر 
ابن عباس قالوا: إن  التي أجابوا بها عن حديث  استدل بحديث:»أفطر الحاجم والمحجوم«، ومن األجوبة 

م لهم اآلخرون بأن الحديث منسوخ. الحديث منسوخ، ولم ُيسلِّ
السبب الرابع : 

يبلغ العالم الحديث ويعلم أنه غير منسوخ لكن يعتبره معاَرًضا بحديث آخر.
مثال ذلك : خالف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، فمنهم من قال: إن 
االستدبار واالستقبال منهي عنه مطلقًا، ومنهم من قال: منهي عن االستقبال دون االستدبار، ومنهم من قال: 
منهي عن االستدبار في الفضاء دون البنيان، وسبب ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة 
بوا«)1(، وَثَبَت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه َرِقَي على بيت أخته حفصَة  قوا أو َغرِّ وال تستدبروها، ولكن َشرِّ
ـ رضي الله عنها ـ، فوجد النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص جالسًا لحاجته، مستقبل الشام مستدبر القبلة)2(، فهذان الحديثان ظاهرهما 

التعارض ولهذا اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة. 

 بالتعاون مع مجموعتك ؛ فكر في أكثر من طريقة تجمع فيها بين هذين الحديثين.
الطريقة األولى للجمع بين الحديثين: أن يكون النهي عن االستقبال واالستدبار في الفضاء خارج البنيان، 

وحديث ابن عمر يدل على الجواز داخل البيوت.
الطريقة الثانية للجمع بين الحديثين: ……………………………………………………
…………………………...……………………………………………………
الطريقة الثالثة للجمع بين الحديثين: ………………………………...…………………
…………………………...……………………………………………………

)1( رواه البخاري في أبواب القبلة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 154/1 )386(، و مسلم 224/1)264(.
)2( رواه البخاري 67/1 )145(، و مسلم 224/1 )266(  .

◊U???A?½
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السبب الخامس : 

اختالفهم في تفسير لفظ الدليل، وذلك لكون اللفظ مشَتَركًا أو مجماًل أو ألي سبب آخر.
الفقهاء في مس المرأة هل ينقض الوضوء أو ال ينقض الوضوء، بسبب اختالفهم  اختالف  مثال ذلك :   

﴾)1(، فمن فسرها بمجرد اللمس قال : هو ينقض  في تفسير قوله تعالى في آيـة الوضوء : ﴿
الوضوء، ومن فسرها بالجماع قال : اللمس ال ينقض الوضوء.

السبب السادس : 

اختالفهم في مسألٍة أصولية مما يؤدي إلى الخالف في بعض األحكام، وذلك كاختالف أهل العلم في 
االحتجاج بقول الصحابي أو فعله؛ إذا كان في مسألة ال يدخلها االجتهاد، ولم يخالفه صحابي آخر هل هو 

حجة أم ال؟
 مثال ذلك : فعل ابن عمر في رفع يديه في التكبيرات على الجنازة )2(، فبعض العلماء لم يختر هذا الحكم 

ألنه ال يعمل بهذا النوع من األدلة.

السبب السابع : 

أن بعض العلماء يفهم من الحديث شيئا، ويفهم غيره منه شيئا آخر.
ومثال ذلك : حديث ذي اليدين : أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صلى بهم إحدى صالتي الَعِشّي فسلم من ركعتين، فلما 

أخبروه صلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السالم)3(.
فأخذ منه بعض العلماء أن سجود السهو يكون بعد السالم إذا سلم ِمن َنْقٍص في صالته، فإنه يتمها ثم يسجد 
للسهو بعد السالم، وفهم منه آخرون أن سجود السهو يكون بعد السالم إذا زاد في صالته سهًوا، وذلك ألنه في 

هذا الحديث زاد الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص والسالم من الصالة، فقالوا :كلُّ زيادة سهًوا فالسجود لها بعد السالم.

السبب الثامن : 

أن ال يكون  في المسألة  نص، فيجتهد العلماء في استنباط حكمها من بعض النصوص والقواعد الشرعية؛ 
فيختلف اجتهادهم.

)1( سورة المائدة اآلية  6 .
)2( رواه البيهقي 44/4 بسند صحيح.

)3( رواه البخاري في أبواب المساجد، باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره 182/1 )468(، ومسلم  في كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السهو في الصالة والسجود له 403/1)573(.
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 ومن ذلك : اختالف العلماء المعاصرين في حكم اإلجارة المنتهية بالتمليك؛ بناء على خالفهم في تنزيلها 
على النصوص والقواعد الشرعية.

أسباب الخالف السابقة يمكن تصنيفها إلى نوعين أو ثالثة، اجتهد في وضع تصنيف مناسب لها، وضع 
كل سبب منها ضمن الصنف الذي يناسبه في الجدول التالي:

)1( تقدم تخريجه .

الصنف األول :
………………………………………………………

الصنف الثانـي :
………………………………………………………

الصنف الثالث : 
………………………………………………………

◊U???A?½

اخلالف يف بعض املسائل من طبيعة البرش الختالفهم يف الفهم والعلم، ولكن ما موقفنا من هذا اخلالف؟
أواًل : 

المجتهدين  األئمة  بعض  خطأ  يعني  وال  والمصيب،  منهم  المخطئ  ؛  وإجاللهم  العلماء  احترام  يجب 
ي عليهم والطعن فيهم وانتقاصهم، فهذا ما أدى إليه اجتهاده، وهو معذور في ذلك مأجور، فعن عمرو  التعدِّ
ابن العاص � أ نه سمع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر«)1(، وقد سبق لك أسباب خالف العلماء وهي أعذار، كما أن بعض األشياء التي َترى 

هذا اإلمام قد أخطأ فيها قد تكون صوابًا في حقيقة األمر، والخطأ هو ما عندك.

الموقف من خالف العلماء
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ولنتأمل قوله تعالى في قصة حكم داود وسليمانـ  عليهما السالمـ  في الحرث عندما قال تعالى: ﴿

﴾ )1( ، فالحق كان مع سليمان ـ عليه السالم ـ، ومع ذلك قال الله 
.﴾ عنهما: ﴿

ثانيًا : 

عند  نجد  فال  الشريعة،  فروع  في  خالفهم  وإنما  الشريعة،  أصول  في  متفقون  المجتهدون  األئمة 
بالصالة  المتعلقة  المسائل  بعض  في  عندهم  الخالف  وإنما  العقيدة،  مسائل  في  الصحابة  خالفًا 

والحج والبيع ونحوها.
ثالثًا : 

وقوع الخطأ من بعض العلماء يدل على أن التعظيم يكون للنصوص الشرعية ال لألشخاص، َفُكلٌّ  يؤخذ 
من قوله ويرد إال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص .

رابعًا : 

ال جيوز لنا التعصب لقول أحد من العلامء ونحن نعلم أن احلق مع العامل اآلخر، فالعامل الذي أخطأ معذور 
مأجور، ولكن ال يعني ذلك أن نتابعه عىل خطئه أو نتعصب له، وَنْلِوي النصوَص من أجل تصحيح قوله.

خامسًا : 

الناس من حيُث عمُلهم بالمسائل التي اختلف فيها العلماء ثالثُة أقسام:
القسم األول : عالم رزقه الله علمًا وفهمًا: فهذا له حق االجتهاد، بل يجب عليه القول بمقتضى الدليل 
﴾)2(، وهذا من أهل  قال تعالى: ﴿

االستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كالم الله وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
القسم الثاني : طالب علم عنده من العلم ما ال يصل به إلى درجة التبحر في العلم: فهذا ال حرج عليه 
في سؤال  التقصير  ذلك وعدم  في  االحتراز  عليه  بلغه، ولكن يجب  وبما  بالعمومات واإلطالقات  أخذ  إذا 
ص ما كان عامًا، أو َقيَّد ما كان مطلقًا،أو َنَسَخ ما ظنه  العلماء الحتمال خطئه، فقد ال يصل علمه إلى دليل َخصَّ

ُمْحَكمًا.
)1( سورة األنبياء  اآلية 78- 79 .

)2( سورة النساء  اآلية 83 .
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يٌّ بالنسبة لألحكام الشرعية، فال يعرف تفصيل األحكام الشرعية وال أدلتها وال طرق  القسم الثالث : عامِّ
االستدالل؛ وإن كان عالًما في فن آخر؛ فهذا يجب عليه سـؤال أهـل العلم، لقـولـه تعـالـى: ﴿

﴾ )1(، واأَلْوَلى أن يسأل من يراه أفضل في دينه وعلمه ويظنه أقرب للصواب، فإذا أفتاه 
بفتوى عمل بفتواه، وال يجوز له سؤال أكثر من عالم بقصد العمل بأخف الفتاوى وأسهلها؛ ألن هذا من تتبع 

الرخص الذي حذر العلماء منه.

1 بالتعاون مع مجموعتك : بيِّن الفوائد التي نستفيدها من معرفة أسباب الخالف بين العلماء.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
٢ بالتعاون مع مجموعتك : أوجد أسباًبا أخرى للخالف بين العلماء مستصحبا أن خالفهم لم يكن ناتجا

    عن هوى مذموم، أو ألمور شخصية؛ إنما هو خالف بسبب النظر في األدلة وألجل الوصول إلى الحق.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3 استخلص مما سبق أهم أسباب خالف العلماء ممثال بمثال واحد على كل سبب.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

)1( اآلية 43 من سورة النحل .

◊U???A?½
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4 من الكتب التي عنيت بذكر اتفاق العلماء وخالفهم كتابا: اإلفصاح البن هبيرة، وبداية المجتهد البن 

     رشد، ارجع إلى أحد الكتابين ، وطبق النشاط التالي:
اختر باًبا من األبواب ، ثم اقرأه وحلل محتواه إلى اآلتي:

الكتاب المختار: ……………………………………………………
اسم مؤلفه كاماًل: ……………………..........…… الباب المختار : …….....………
عدد مسائله: ………………… عدد مسائل االتفاق التي ذكرها في الباب: ………………

ثالثة أمثلة عليها: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

عدد مسائل الخالف التي ذكرها في الباب: ……………………………………
ثالثة أمثلة عليها: 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5 بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة)1(، تعرف على مسألة اختلف فيها علماء العصر ، واكتب عنها

      ملخًصا حسب ما يلي:
أ ـ المسألة هي: …………………………………………………………………

ب ـ أقوال العلماء فيها: ……………………………………………………………
القول األول: ……………………………………………………………………
القائل به: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
القول الثاني: ……………………………………………………………………

)1( ومنها العلماء وطلبة العلم في منطقتك، وكتب الفتاوى المعاصرة، والمجالت العلمية والفقهية .
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القائل به: ………………………………....……………………………………
………………………………………………………………………………
تـ   سبب الخالف: ………………………………………………………………
……………....………………………………………………………………
……………....………………………………………………………………

6 تعرف على بعض الكتب التي تحدثت عن خالف العلماء وأسبابه، واطلع فيه على أسباب أخرى لم

      ترد في الدرس وانقل سببا منها أو أكثر:
……………....………………………………………………………………
……………....………………………………………………………………
……………....………………………………………………………………
……………....………………………………………………………………
……………....………………………………………………………………
……………....………………………………………………………………
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ف الفقه لغًة واصطالًحا. عرِّ 1

لنا ذلك من خالل  الفقه وغيره من العلوم األخرى الشرعية وغيرها، كيف تحقق  التمييز بين  يمكننا  2

دراستنا للتعريف االصطالحي للفقه وشرحه؟

يخلط بعض الناس بين الشريعة والفقه، من خالل دراستك بين ما يلي: 3

أ ـ  الفرق بينهما .

ب ـ  ما يمكن أن يدخله الخطأ منهما وما ال يمكن.

ت ـ  السبب فيما تقول.

كيف تجيب من سألك عن مبررات نشوء المدارس الفقهية واختالفها ؟ 4

إذا وقعت لك مسألة ال تعرف حكمها فمن تسأل؟ ولماذا؟ 5

هل يتصور وقوع الخطأ من الفقيه؟ولماذا ؟ 6

إذا أفتاك عالم بخالف ما درست فكيف تعمل؟ ولماذا؟ 7

تعددت وسائل االتصال اليوم وتنوعت ،وكثر المفتون، فمن األولى باالتباع؟ولماذا؟ 8

يأخذ بعض المستشرقين خالف الفقهاء ذريعة للقدح في الشريعة؛ فكيف ترد عليه؟ 9

ح ما تقول باألمثلة. هل ترى أن الختالف الفقهاء في األحكام الشرعية مبررا؟ وضِّ 10

إذا كان في بلدك عالم مشهور يثق الناس بعلمه وفتاويه؛ لما عرفوا منه من قوة العلم والتثبت، ثم جاء  11

العلمية  المسائل  بعض  في  فتواه  في  األول  العالم  فخالف  وعلمه،  األول  مكانة  في  آخر  عالم  بعده 

المشهورة، فماذا يكون موقفك من العالم األول والثاني؟

.u??????I?²?�«.u??????I?²?�«
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ثانًيـا :

�ســــــرة
ُ
اأحــكـــام االأ





2

مات الـنـكـاح وحــدة مــقــدِّ

الوحدة
الثانية

أخي الطالب: يتوقع منك بعد دراستك
لهذه الوحدة أن :
1 ـ تدرك مكانة األسرة وأهميتها.

2 ـ تذكر معنى النكاح والحكمة من مشروعيته.
3 ـ تحرص على الزواج.

4 ـ تذكر أركان النكاح وشروطه.
5 ـ تبين المحرمات في النكاح.

6 ـ تحذر األنكحة الفاسدة وتتجنبها.
7 ـ تحرص على اختيار الزوجة الصالحة.

8 ـ تمثل لألنكحة الفاسدة.
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الوحدة 

الثانية

2

اأُلسرة في لغة العرب : عشيرة الرجل ورهطه األْدَنْون، كما تطلق األسرة على أهل بيت الرجل.
وسميت أسرة : من اأَلْسر وهو القوة؛ ألن اإلنسان يتقوى بعشيرتـه. واألسـرة تشمـل أصـوَل)1( اإلنسـان  

وفروَعه)2( وحواشيه)3(.
الشؤون  في  تبحث  نعرضها  التي  األحكام  أكثر  فإن  الزواج  األسرة هو  لتكوين  السليم  الطريق  أن  وبما   

ة، و اإليالء، والظهار، ونحو ذلك. الزوجية، مثل : النكاح، والطالق، والرجعة، والِعدَّ

مـقـدمـات النـكـاح

عالقتها بالمجتمع

)1( هم األباء واألمهات واألجداد والجدات.     )2( هم أبناء الرجل وبناته.
)3( هم اإلخوة واألعمام وبنوهم.                         )4( سورة الذاريات آية 49.

األُســـــــرة

المراد بها

اأُلسرة هي لبِنة من لبِنات المجتمع التي يتكون منها حتى يصبح بناًء محكما قـوًيا، وهذا ما تدعـو إليه 
الفطرة ويدعو إليه الدين اإلسالمي، والرجل ال يستغني عن المرأة، كما أن المرأة ال تستغني عن الرجل، فإن 
كالًّ منهما يشعر بحاجته إلى اآلخر تجاوبًا مع الفطرة التي فطر الّله الناس عليها، بل خلق سبحانه كل مخلوقاته 
ب  ﴾)4(، ولهذا شرع اإلسالم الزواج ورغَّ متزاوجة، قال تعالى : ﴿

فيه كما سيأتي.
واستقرار المجتمع مرهون باستقرار األسرة؛ فمتى كانت األسرة قائمة على أساس متين من الدين والخلق؛ 
ة والتعاون، والتناصح، وإن كانت األسرة ممزقة  اأُلُخوَّ قائمة على  المجتمع يحيا حياة سعيدة مستقرة؛  فإن 

ضائعة فالمجتمع كذلك من باب أولى.
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ومن أجل أن يعيش هذا المجتمع تلك السعادة دعا اإلسالم إلى كل ما يحققها من أمور؛ مثل:

.)1( ﴾ ة اإلسالمية: قال تعالى: ﴿ 1   اأُلُخوَّ

هم وتراحِمهم وتعاطِفهم كالجسد  2  التراحم والتعاطف ، قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : » مثل المؤمنين في توادِّ

ى«)2(. الواحـد؛ إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والُحمَّ

  .)3(﴾ 3  التعاون على الخير كله، قال تعالى: ﴿

4  التـواصي والتناصح، قـال تعـالى : ﴿  

.)4(﴾              

مكـانتها في اإلسـالم

اإليضاح.  غاية  تفصياًل وأوضحه  ل ذلك  األسرة وأحكامها، وفصَّ بشؤون  فائقة  عناية  ُعني اإلسالم  لقد 
ة،  سواء فيما يتعلق بشؤون الزوجين أو األقارب بصفة عامة فجاء بتشريع الزواج، والطالق، والرجعة، والِعدَّ

والظهار، واإليالء، واللعان، والحضانة، وما إلى ذلك .
كما جاء بتشريع النفقات والمواريث والوصايا ونحوها. ولم يترك هذه األحكام للناس واجتهاداتهم؛ بل 
جاء بها مفصلة، وذلك ألن العقل البشري ال يستطيع أن يضع األحكام المناسبة لعجزه أو قصوره عن إدراك 

الحقائق واألهداف والمقاصد.
كما ُعني العلماء؛ وبخاصة الفقهاء بهذه األحكام عناية فائقة، وَدَرسوها دراسة مستفيضة.

العناية حينما نقلب صفحات أي كتاب فقهي، حيث نجد أن األحكام المتعلقة باألسرة  ويظهر أثر هذه 
تأخذ حيِّزًا من كتب الفقه بالنسبة إلى األحكام الفقهية األخرى.

)1( سورة الحجرات آية 10.
)2( رواه البخاري في كتاب األدب  باب رحمة الناس والبهائم 6011، ومسلم في كتاب البروالصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم 2585 .

)3( سورة المائدة آية 2.
)4( سورة العصر 1ـ3.
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النكاح لغًة: الضم والجمع، يقال: تناكحت األشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وقد يطلق النكاح على العقد 
وهو التزويج.

واصطالًحا : هو َعْقُد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل َمِسيٌس وال َخْلَوٌة.

الـــنـــــكــاح

تعريفه

)1( سورة النساء آية 3.
)2( الباءة الجماع ، أومؤن النكاح.

)3( روا ه البخاري في كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم برقم5066، ومسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم 1400.

النكاح سنة مؤكدة، دل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى : ﴿  

.)1( ﴾
وأما من السنة: فمنها حديث عبد الله بن مسعود � عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » يا معشر الشباب من استطاع 

منكم الباَءَة )2( فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ِوَجاء «)3(.
وأما اإلجماع: فقد أجمع المسلمون على ذلك.

حــكـمـه
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.)2(﴾ النكاح سنة األنبياء عليهم السالم كما قال سبحانه : ﴿
 وروي عنـه ملسو هيلع هللا ىلص من حـديث أبي أيـوب األنصـاري � أنـه قال : » أربـع من سنن المرسلـين : الحياء والتَّعطُّر والسـواك 

والنـكاح «)3(.
الحكمة من مشروعيته

وقد يعرض للنكاح أن يكون واجًبا أو مباًحا.
فيكون واجًبا : إذا كان يخشى الوقوع في الحرام كالزنا ونحوه. 

ويكون مباًحا : إذا كان ال شهوة له  كالِعنِّين)1(، وكبير السن. 

)1( العنين: على وزن السكين، وهو العاجز عن الوطء لمرض أو نحوه وربما اشتهاه، أو هو الذي ال شهوة له.
)2( سورة الرعد آية 38.

)3( رواه اإلمام أحمد في المسند 421/5، والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في فضل التزويج و الحث عليه برقم 1080وقال : حديث حسن غريب ورمز له السيوطي بالحسن، واختلف في اللفظة   
األولى هل هي الحياء أو الحناء أو الختان؟ ورجح األخيرة العراقي والمزي كما في فيض القدير للمناوي 465/1. 

)4( رواه أحمد 158/3و245 وابن حبان 338/9 برقم 4028 والطبراني في األوسط 46/6 برقم 5095 وسعيد بن منصور 164/3 برقم 490 وصححه ابن حجر في الفتح 111/9، ورواه أبو داود 
بنحوه في  كتاب النكاح باب النهي عن تزوج من لم يلد من النساء برقم 2050 وكذا النسائي في كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم برقم 3229.

)5( رواه مسلم في كتاب النكاح باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها برقم 1403 ورواه بنحوه الترمذي في كتاب الرضاع  باب ما جاء في الرجل يرى المرأة
        فتعجبه برقم 1158.

)6( سبق تخريجه ص 34.

أحكام عارضة للنكاح

النكاح سنة األنبياء عليهم السالم 

شرع الزواج لحكم وغايات عظيمة، ويمكن أن نلخص هذه الحكم في اآلتي:
1  أنه السبيل للتكاثر في النسل وهو مطلب شرعي؛ لما روى أنس بن مالك � قال : قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : 

القيامة«)4(، فهو يكثر سواد المسلمين، ويرهب  »تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األنبياء يوم 
أعداءهم ويحقق مباهاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص األمم يوم القيامة، وسبٌب لبقاء الجنس البشري.

2  أنه الوسيلة الصحيحة لبقاء األنساب والمحافظة عليها من االختالط والضياع.

3 أنه يلبي حاجة اإلنسان الغريزية، كما جاء في الحديث : » إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه؛ 

فليعمد إلى امرأته، فإن ذلك َيُردُّ ما في نفسه « )5(.
4 أنه الطريق األمثل لغض البصر، وتحصين الفرج كما في الحديث السابق وحديث » يا معشر الشباب  من استطاع 

ِة. منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج «)6(، وهذا هو عنوان النزاهة والنظافة الُخُلِقيَّ
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5 أنه الوسيلة الصحيحة إلى تكوين األسرة المترابطة المتناصرة، التي  يقوم عليها بناء المجتمع. 

6 أنه سبب الستقرار النفس وطمأنينتها، واستقرار األسرة وثباتها، ومن ثم استقرار المجتمع وسعادته، 

كما قال الله تعالى: ﴿
.)1(﴾              

◊U???A?½

)1( سورة الروم آية 21.

قد يقع في بعض المجتمعات المسلمة وغير المسلمة عزوف بعض الشباب والفتيات عن الزواج، وقد 
يكثر هذا في بعض البيئات الكافرة : بإشراف معلمك، والتعاون مع مجموعتك : عدد أربًعا من آثار العزوف 

عن الزواج. 
……………………………………………………………………………… 1

……………………………………………………………………………… ٢

……………………………………………………………………………… 3

……………………………………………………………………………… 4
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﴾)1(، كما  النكاح في عدة مواضع؛ كقوله تعالى : ﴿ الله تعالى على  حث 
حث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الشباب على المبادرة إليه حيث قال : »يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، 
فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج «)2(، فكانت الوصية للشباب بالمبادرة إلى النكاح عند القدرة على مؤونتِه 
ومتطلباته لما في المبادرة إليه في هذا السن من المصالح والحكم العظيمة التي تعصم الشباب ـ بإذن الله 
تعالى ـ من الوقوع في المحرمات في وقت اكتمال الغريزة ونضجها، وبناء على ذلك فإن التأخر عن الزواج 
ٌض لالنشغال بالنظر المحرم الذي يقود إلى ما ال تحمد عقباه  مع القدرة عليه مخالفة لألمر النبوي، كما أنه َتَعرُّ

من األفعال الدنيئة والتصرفات المقيتة.

تـمـهـــــــيد

◊U???A?½
إطالق البصر في النظر إلى المحرمات مباشرة، أو عبر وسائل اإلعالم، أو من خالل الشبكة العنكبوتية، أو 

البلوتوث، أو غيرها من الوسائل؛ مما حذر منه الشرع المطهر لما له من العواقب السيئة:
أ ـ  ارجع إلى سورة النور واستخرج منها اآليات التي يأمر الله تعالى فيها عباده المؤمنين والمؤمنات بغض البصر.
قال الله تعالى : ﴿ …………………………………………………………………

……………………………………...…………………………………………
.………………………………....…………………………………………… 
﴾………………………………....……………………………………………

د ثالًثا من اآلثار السيئة على الفرد والمجتمع من إطالق البصر في النظر إلى المحرمات. ب ـ  عدِّ
……………………………………………………………………………… 1

………………………………………………………………………………  ٢

……………………………………………………………………………… 3

تــأخـــر الــنـــكــاح

)1( سورة النساء آية 3.            )2( تقدم تخريجه ص 34.
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جـ   اشتكى لك أحد أصدقائك وقوعه في النظر إلى المحرمات مباشرة، أو عبر الوسائل المتنوعة، وطلب 
--ا لهذه المشكلة، اكتب ماتراه حاًل لمشكلته. منك حلًّ

……………………………………...…………………………………………
.………………………………....………………….………………………… 
……………………………………...…………………………………………
.………………………………....….………………………………………… 

إنكار السلف على من ترك الزواج

كان السلف رحمهم الله تعالى يشددون النكيـر علـى من تـرك النكـاح مع قدرتـه عليه؛ كمـا قـال عمر 
ابن الخطاب [ ألبي الزوائد : »ما يمنعك عن النكاح إال عجز أو فجور«)1( أي : أن اإلنسان السِويَّ مفطور 
أو  ا  يًّ المرحلة من عمره؛ فال ينصرُف عنه أحد إال إن كان عاجًزا عجًزا ِحسِّ النكاح في هذه  الرغبة في  على 
ا، إما لعدم رغبته في النساء وفقدان ذلك منه، أو عدِم قدرته على تكاليف الزواج، أما إن كان قادرًا على  معنويًّ

ذلك كله وامتنع فإنه يالم شرًعا.
وِذي : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : ليس العزوبة من أمر  قال أبو بكر أحمُد بن محمد اْلَمرُّ
اإلسالم في شيء، النبي ملسو هيلع هللا ىلص تزوج أربـَع عشـرة امـرأة ، ومات عن تسع، ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج 
ه، لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا ، ولم يكن كذا ولم يكن كذا، وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان قد تم أمره كلُّ
َبتُّل، فمن رغب عن فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فهو  يصبح وما عندهم شيء وكان يختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التَّ

على غير الحق، ويعقوب ـ عليه السالم ـ في حزنه قد تزوج وُولِد له، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : ُحبَِّب إليَّ النساء.
 قلت: فإن إبراهيم بن أدهم ُيحكى عنه بأنه قال: َلَرْوعة صاحب عيال.. فما َقدرُت أن أتم الحديث حتى 
صاح بي، وقال: وقعنا في ُبَنيَّات الطريق، انظر عافاك الله ما كان عليه نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، ثم قال: َلُبكاء 

الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا، أنَّى يلحق المتعبُد المتعزُب المتزوَج)2(.

 أسباب التأخر عن الزواج

)1( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب النكاح في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه 439/3-440 وانظر ترجمة أبي الزوائد في كتاب اإلصابة في تمييز الصحابة ال بن حجر 74/3 .
ْوِذي ص118، وتلبيس إبليس ص358، وذم الهوى ص282 كالهما البن الجوزي . )2( ينظر كتاب الورع عن اإلمام أحمد ألبي بكر الَمرُّ

للتأخر عن الزواج أسباب عديدة؛ منها ما هو سبب وجيه، ومنها ما ليس كذلك، ومنها ما يخص الشباب، 
ومنها ما يخص الفتيات، ومنها ما هو مشترك.

د هذه األسباب مميًزا بينها في الجدول التالي:  بإشراف معلمك، والتعاون مع مجموعتك، حدِّ
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أسباب غير وجيهةأسباب وجيهة

أسباب مشتركة

………......……………… -1
………......……………… -2
………......……………… -3
………......……………… -4
………......……………… -5

1- ربط الزواج بالتخرج من الدراسة.
2- اهلروب من املسؤولية الزوجية.

………......……………… -3
………......……………… -4
………......……………… -5

خاصة بالشباب

1- عدم القدرة عىل مؤونة النكاح.
2- فقدان الشهوة للنكاح )العنِّني(.

………......……………… -3

………......……………… -1
………......……………… -2
………......……………… -3

خاصة بالفتيات
………......……………… -1
………......……………… -2

1- الشح بالراتب.
2-االنشغال بالوظيفة.

اختر واحًدا من األسباب الوجيهة لتأخير الزواج، وواحًدا من األسباب غير الوجيهة وضع حالًّ مناسبا له.

احلل املقترحالسبب

وجيه

……..……………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

غير وجيه

……..……………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

◊U???A?½
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الشك أن التأخر عن الزواج بال سبب وجيه ودون عذر شرعي مناف للنصوص المرغبة في النكاح واآلمرة 
الحرص  والمصلحين  والدعاة  والعلماء  األمر  والة  على  فإن  ولذلك  والدنيوية؛  الدينية  آثاره  تبين  والتي  به 
على تالفي انتشار  تأخير الزواج، وذلك بحث الشباب وآبائهم عن طريق وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 
والمقروءة، والخطب والمواعظ؛ على المبادرة إلى الزواج، وبيان مزايا الزواج المبكر والخطورة الشديدة في 
التأخر عن الزواج، وبخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وتتابعت فيه المغريات التي قد ال يوجد 

عند اإلنسان من قوة اإليمان ما يكبح به جماح نفسه.
اتِهم، وعلى عدم التشدد في اشتراط الشروط في الخاطب   وكذلك حث األولياء على تسهيل تزويج َمْولِيَّ
المتقدم كغالء المهر، واشتراط َدْخٍل معيَّن ووظيفة وجيهة ونحو ذلك، وإنما الذي ينبغي الحرص عليه هو: 
صالح الزوج واستقامته وحسن دينه وُخُلقه، ثم إن هذه االشتراطات ليست في صالح المخطوبة وأهلها؛ ألن 

الزوج عما قريب سيكون واحًدا منهم.

الموقف من التأخر عن الزواج
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للنكاح اأركان ثالثة:

يان من الموانع : أولها : الزوجان الخال
الموانع  من  خاليين  وزوجة  زوج  من  للنكاح  البد 
الشرعية التي تمنع صحة النكاح، فمن الموانع في الرجل: 
والمرأة  كافًرا  يكون  أو  نساء،  أربع  عصمته  في  يكون  أن 
من محارمه،  تكون  أن   : المرأة  في  الموانع  ومن  مسلمة، 

أوتكون في ذمة زوج آخر إلى غير ذلك.

أركــان الــنـــكــاح

)1( سورة األحزاب آية 37.
)2( سورة النساء آية 3.

يها: اإليجاب : وهو لفظ التزويج الصادر من ولي المرأة. ثان

ثالثها :  الَقبول من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل عنه.
التزويج  بلفظ  اإليجاب  يكون  بأن  وذلك  فيهما،  لبس  ال  واضحين  والقبول  اإليجاب  يكون  أن  وينبغي 
﴾)1( وقولــه:  والنكاح لورودهما في القرآن الكريم؛ كقولـه تعـالـى : ﴿
، قال اإلمام  ﴾)2( ولو ُعقد الزواج بغير هذين اللفظين مما هو معتبر عرفًا صحَّ ﴿
ابن القيم ـ رحمه الله ـ : )أصح قولي العلماء: أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ال يختص بلفظ اإلنكاح 

والتزويج، وهذا مذهب جمهور العلماء(.
وكذلك القبول يتم بكل ما يدل عليه صراحة من لفظ أو غيره، كما يصح اإليجاب والقبول بأي لغة كانت.

ْجُتك هذه المرأة، فيقول الخاطب  واأَلْولى أن يتقدم اإليجاب على القبول؛ بأن يقول ولي المرأة: َزوَّ
جني ابنتك، فقال  أو وكيُله: قبلت، ولو تقدم القبوُل على اإليجاب صح العقد؛ كما لو قال الخاطب: زوِّ

ْجُتك . األب : َزوَّ

وثيقة عقد النكاح من الداخل
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 بيِّن حكم النكاح في الصور التالية مع ذكر السبب:

التعليلاحلكمالصورة

العقد عىل امرأة متزوجة غاب زوجها طوياًل 

عقد من يف ذمته أربع نسوة عىل امرأة جديدة 

العقد عىل بنت عمته من الرضاعة

العقد عىل امرأة من غري بلده

إذا قال الزوج رضيت هذا الزواج 

إذا قال الويل زوجتك وسكت الزوج

إذا قال الزوج قبلت وسكت الويل

إذا كتب الويل التزويج وقبله الزوج كالًما

إذا تكلم الويل وكتب الزوج املوافقة

إذا كان الزوج أخرًسا فأشار برأسه للموافقة

◊U???A?½
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يشترط لصحة النكاح ستة شروط هي:
1- تعيين الزوجين: 

نًا باسمه أو بوصف يميزه عند العقد، فإن كانا مجهولين أو أحدهما  وذلك بأن يكون كل منهما معروفًا معيَّ
لم يصح، فلو قال : زوجتك إحدى بناتي ـ وله أكثر من واحدة ـ لم يصح.

2- رضا الزوجين: 

بحيث يتم العقد عن رضا من الطرفين، فلو :ُأجبرا أو أحدهما لم يصح؛ ألن الرضا شرط في العقود كلها باإلجماع.

 

ودليل ذلك: حديث أبي هريرة [ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »ال تنكح األيِّم)1( حتى ُتستأمر، وال تنكح البكر حتى 
تستأذن« قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال :» أن تسكت «)2(، فنهى ملسو هيلع هللا ىلص عن إنكاح األيِّم حتى تستأمر، أي: 
يؤخذ أمرها بالنطق صراحة، وعن إنكاح البكر حتى يؤخذ إذنها؛ وذلك بنطقها أوسكوتها، فإن رفضت أو بكت 

خط فال يجوز إجبارها. بكاء السُّ
ه أن  ويستثنى من ذلك : كون أحدهما غير مكلف؛  كالمجنون والصبي والصغيرة. فيجوز لألب أو َوِصيُّ

ه فال. يزوجهم دون رضاهم لعدم اعتبار إذنهم، أما غير األب أو َوِصيُّ
3- الولي للمرأة : 

فال يصح الزواج إال بوليٍّ للمرأة أو َمن ُينيبه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »ال نكاح إال بولي« )3(، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل«)4(، وأحق الناس بواليتها : أصوُلها، ثم فروعها، ثم إخوانها، ثم أعمامها، ويشترط في الولي:

ب ـ أن يكون عداًل )5(. أ ـ  أن يكون مسلمًا .  
ا . ث ـ  أن يكون ُحرًّ ت ـ  أن يكون ذكرًا .  

فًا. ج ـ أن يكون ُمَكلَّ
َجها األبعد مع وجود  فإذا لم تتوفر الشروط في الولي األقرب أو َعَضل)6( انتقلت إلى َمن بعده وهكذا، فإن زوَّ

جتها امرأة أخرى؛ لم يصح النكاح. ها الكافر أو الفاسق أو المجنون، أو زوَّ جها وليُّ األقرب وعدم امتناعه، أو زوَّ

شــــروط الــنـــكــاح

)1( األيم هي في األصل التي ال زوج لها سواء أكانت بكرًا أو ثيبًا والمراد بها هنا الثيب خاصة.
)2( رواه البخاري في كتاب النكاح باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاهما برقم 5136 ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 1419.

)3( رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في الولي برقم 2083-2085 الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء ال نكاح إال بولي برقم 1101-1102 واإلمام أحمد في مسنده 47/6 ،66 ،166 وابن ماجه
       في كتاب النكاح باب النكاح إال بولي برقم 1880-1879.

)4( رواه أحمد 66/6 ، وأبو داود 229/2 )2083( ، والترمذي 407/3 )1102( وقال : حديث حسن.
)5( العدالة هي االعتدال في األحوال الدينية فال يرتكب كبيرة ويصر على فعل صغيرة وأن يكون ذا مروءة أي مجتنبًا األمور الدنيئة المزرية.

)6( معنى عضل : منع نكاحها.
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ويجب على الولي أن ينظر إلى مصلحة َمْوليته، فال يؤخر زواجها من غير سبب شرعي، وال يمنعها الزواج 
من الُكْفِء إذا رضيته لنفسها، وال يحل له التساهل بتزويجها من ليس ُكْفًئا لها في الدين؛ كالفاجر ونحوه.

4- اإلشهاد على العقد : 

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »ال نِكاَح إال بَِوليٍّ وَشاِهَدْي َعْدٍل « )1(، ويشترط في الشهود هنا :
ب ـ  أن يكونا عدلين .   أ ـ كونهم اثنين للحديث.     
ث ـ  أن يكونا ذكرين . ت ـ أن يكونا مكلفين )أي : عاقلين بالغين (.  

ج ـ أن يكونا سميعين .
5- الكفاءة : 

وهي المساواة والتماثل في الدين والُخلق، فال تكافئ المرأة الصالحة فاجرًا وال كافرًا، أما التكافؤ في غير 
الدين والُخلق كالنسب والصناعة والمال فال اعتبار له كما يقول ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ: لم يعتبر القرآن 
م على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبًا وال صناعًة  والسنة في الكفاءة أمرًا وراء الدين، فإنه حرَّ

وال غنى وال ُحرية)2(.
6- وجـود المــهـر في النكاح : 

وال تشترط تسميته وال تعيينه عند العقد. 

)1( رواه الطبراني في الكبير 142/18 والبيهقي في السنن الكبرى  7 /125 والدار قطني في سننه 225/3 من عدة طرق.
)2( زاد المعاد 159/5.
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بالرجوع إلى مصادر التعلم مستعيًنا بتوجيه معلمك بيِّن ما يترتب على النكاح الحاصل بدون ولي:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

◊U???A?½

َمـٌة في الـزواج عـــادات ُمَحرَّ

َمِة المتعلقة بتزويج النساء ما يلي: من العادات الُمَحرَّ
1 َعْضُل النساء عن الزواج، وهو منعهن أو تأخير زواجهن من الرجال اأَلْكَفاء ، فيحرم على ولي المرأة أن 

يؤخر زواجها من الرجل الُكفء إذا رضيته لنفسها؛ ما لم يكن هناك مانـع شرعـي،  قـال اللـه تعالـى:
.)1(﴾ ﴿            

2 إجبار النساء على الزواج ممن ال يرَضينه، فيحرم على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج بمن ال تريده، 

سواء أكان ابَن عمها أو قريَبها أو غيره، والشرع قد كفل لها حرية االختيار بين الرجال اأَلْكَفاء إذا تقدموا 
للزواج بها، وكما أن على الولي أن يمنعها من الزواج بغير الُكفء بسبب ضعف دينه أو سفه عقله أو 
طيش أخالقه؛ فكذلك ليس له أن يجبرها على من ال ترضاه هي ألي سبب من األسباب؛ ألن الزواج 
لها، والحياَة حياُتها، وفي حديث فاطمة بنت قيس ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : ذكرت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »أما أبو جهم فال يضع عصاه عن 
عاتقه، وأما معاوية فُصْعلوك)2( ال مال له، انكحي أسامة بن زيد«، فَكِرْهُته، ثم قال: »انكحي أسامة«، 

فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت)3(، فكان الخيار لها في التزوج بمن أرادت.
3  تحجير ابن العم على ابنة عمه، أو حجر البنت البن عمها، فال تزوج إال منه كائنا ماكان، وال تزوج من 

غيره إال برضاه، وهو عمل من أعمال الجاهلية التي جاء اإلسالم ببطالنه، فال يجوز شرعا إقرار هذه 
العادة السيئة، وال الرضا بها، بل يجب إبطالها وعدم إقرارها.

)1( اآلية 232 من سورة البقرة.
علوك على وزن العصفور : الفقير ) القاموس المحيط ( .  )2( الصُّ

)3( رواه مسلم في كتاب الطالق، باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها 1114/2)1480(.
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 بالتعاون مع مجموعتك ناقش المشكالت الثالث السابقة في المحاور التالية:

التحجيراإلجبار على الزواجعضل النساءاحملاور

…...............……مفهوم احملــور
……...............…

……...............…
……...............…

………………
………………

أســبابـه
……...............…
……...............…
……...............…

……...............…
……...............…
……...............…

………………
………………
………………

آثاره السـيئة
……...............…
……...............…
……...............…

……...............…
……...............…
……...............…

………………
………………
………………

عــالجــه

……...............…
……...............…
……...............…
……...............…

……...............…
……...............…
……...............…
……...............…

………………
………………
………………
………………

◊U???A?½
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َمَنَع اإلسالم الزواج بجملة من النساء إما بسبب نسب أو مصاهرة أو َرضاع أو اختالف الدين.

َمـاُت فـي النكــاح الـُمَحـرَّ

النوع األول : من تحرم حرمة َأَبِديَّة، وهّن أربعة أقسام: 

القسم األول : من َيْحُرْمن بسبب النَّسب وهو القرابة)1(، وهن سبع:
 أ ـ األم والجدة وإن َعَلْت.

ب ـ البنت وبنت االبن وإن نزلتا كبنت البنت وبنت بنت االبن.
ت ـ األخوات.

اُت. ث ـ الَعمَّ
ج ـ الخاالت.

ح ـ بنات اإلخوة واألخوات.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿    

.)2( ﴾  
ضاع : وهن سبع نسوة كالسابق، لقوله تعالى: ﴿  القسم الثاني: من َيْحُرْمَن بسبب الرَّ

.)3( ﴾
وقولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة«)4(.

فتحرم األم من الرضاعة وأمها وجدتها وإن َعَلْت، وتحرم البنت وإن َنَزَلْت من الرضاعة وهي التي رضعت من 
الزوجة، وتحرم األخت من الرضاعة والعمة والخالة، وبنات األخ من الرضاعة وبنات األخت من الرضاعة.

ضاع فيهم؛ فيجوز مثاًل ألبيه من  هذا بالنسبة للرضيع وأوالده، أما من سواهم من أقاربه فال تنتشر حرمة الرَّ
ضاع وهكذا. ه أو أخَته من الرَّ ه أو أخَته من النسب، ويجوز ألبيه من النسب أن يتزوج أمَّ ضاع أن يتزوج أمَّ الرَّ

مات : أنــــــواع املـَحـرَّ

ز. )1( النسب في اللغة ولسان الشرع القرابة، وإطالقه في عصرنا على المصاهرة تجوُّ
)2( سورة النساء آية 23.
)3( سورة النساء آية 23.

)4( رواه مسلم في كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة برقم1444وبنحوه البخاري في كتاب النكاح باب وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب برقم 5099. 
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القسم الثالث: من َيْحُرْمن بسبب المصاهرة، وهن أربع:
أ ـ زوجة األب والجد وإن عال.  

ضاع ؛ لقوله تعالى: ﴿  ب ـ زوجة االبن وابِن االبن وابن البنت وإن نزال ولو من الرَّ
.)1( ﴾         

ت ـ أم الزوجة وجدتها؛ لقوله تعالى: ﴿  ﴾ )2(.
       وهؤالء الثالث يحرمن بمجرد العقد.

بيب ؛ لقوله  بِيبة(، ومثلها بنتها وبنت الرَّ ث ـ من ال تحرم إال بالدخول وهي بنت الزوجة، وتسمى: )الرَّ
تعالى : ﴿  ﴾)3(.

القسم الرابع: مـن تحـرم بسبـب اللعـان، وهي المالَعنة، فتحرم على زوجها الذي ال عنها على التأبيـد، 
ولكنها ال تحرم على غيره، وهذا قول عامة أهل العلم.

◊U???A?½
1 دلت آية في كتاب الله تعالى على التشديد في نكاح زوجات اآلباء، بالرجوع إلى المعجم المفهرس أللفاظ 

القرآن الكريم، أو أي برنامج حاسوبي للقرآن الكريم، تعرف على هذه اآلية، وانقلها، مع بيان رقمها واسم السورة.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

إذا  فهل   ،  ﴾ ﴿: تعالى  قال   ٢

كانت الربيبة في غير َحْجره يجوز له الزواج بها ؟ استعن بمركز مصادر التعلم، ولخص ما ذكره المفسرون في ذلك.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

)1( سورة النساء  آية 22 والحالئل جمع حليلة وهي الزوجة.
)2( سورة النساء آية 23.
)3( سورة النساء آية 23.
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النوع الثاني : من تحرم حرمة مؤقتة، وهنَّ قسمان:

: القسم األول: من تحرم عليه بسبب الَجمع وهنَّ
.  )1(﴾ أ ـ أخت الزوجة؛ لقوله تعالى : ﴿

ب ـ عمة الزوجة وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : » ال يجمع بين المرأة وعمتها، وال بين 
المرأة وخالتها «)2( .

ت ـ الزوجة الخامسة ما دام في عصمته أربع نسوة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن غيالن بن سلمة
 الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » أمسك أربعًا، وفارق سائرهن «)3(.

القسم الثاني: من تحرم بسبٍب عارض، فمتى زال هذا السبب جاز نكاحها، وهن ست نسوة:
.)4(﴾ أ ـ من كانت في عصمة زوج؛ لقوله تعالى: ﴿

ة؛ لقوله تعـالـى: ﴿ ب ـ الُمْعتدة بوفاة أو طالق حتى تنقضي الِعدَّ
.)5(﴾

قته ثالثًا فال تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج من زوج آخر ثم يطلقها؛ لقوله تعالى: ت ـ مطلَّ
﴾)6(، ويشترط في الزوج الثاني شرطان: ﴿
1 أن يكون نكاحه لها عن رغبة، فال يحل له أن يتزوجها ليطلقها حتى تحل لألول.

2 أن يكون الزوج الثاني قد وِطئَها في هذا النكاح ، والدليل على ذلك: ما ثبت أن زوجة ِرفاعة الُقرظي 

بير، فجاءت النبي ملسو هيلع هللا ىلص تشكوه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص :» أتريدين  طلقها ثالثًا، فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّ
أن ترجعي إلى رفاعة؟« قالت : نعم ، قال : »ال، حتى تذوقي ُعَسْيَلَتُه و يذوَق ُعَسْيَلَتِك«)7(.

ث ـ الُمْحِرَمُة بحج أو عمرة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »ال َيْنِكُح المحرم، وال ُيْنِكح، وال يخُطب«)8(، فال يجوز للُمْحِرِم 
رجاًل أو امرأة أن يعقد النكاح في حال إحرامه.

)1( سورة النساء آية 23.
)2( رواه البخاري في كتاب النكاح باب ال تنكح المرأة على عمتها برقم 5109 ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح برقم 1408.

)3( رواه مالك في الموطأ كتاب الطالق باب جامع الطالق  رقم الباب 29 ورواه الترمذي بمعناه في كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده عشر نسوة برقم 1128 ورواه ابن ماجه بنحوه في كتاب النكاح
        باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة برقم 1952.

)4( سورة النساء آية 24.
)5( سورة البقرة آية 235.
)6( سورة البقرة  آية 230.

)7( رواه البخاري في كاتب الطالق باب إذا طلقها ثالثًا ثم تزوجت بعد العدة غيره فلم يمسها برقم 5317 ومسلم في كتاب النكاح باب ال تحل المطلقة ثالثًا لمطلقها حتى تنكح لمطلقها حتى تنكــح زوجًا 
        غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها برقم 1433.

)8( رواه مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته برقم 1409 وأبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج برقم 1841-1842 والترمذي بنحوه في كتاب الحج باب ما جاء في 
       كراهية تزويج المحرم برقم 840 .
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.)1(﴾ ج ـ الزانية حتى تتوب؛ لقوله تعالى: ﴿
﴾)2( والكوافر : جمع كافرة. ح ـ الكافرة غير الكتابية؛ لقوله تعالى : ﴿

﴾)3(؛  وأما الكتابية فيجوز نكاحها إذا كانت ُمْحَصَنًة لقوله تعالى : ﴿
لكنه مكروه عند أكثر العلماء أو خالف األولى إذا كان زواج المسلمة متيسًرا؛ وذلك لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »فاظفر بذات 

الدين َتِرَبْت يداك«)4(.

بالتعاون مع مجموعتك : فكر في إعطاء أسباب وتعليالت وِحَكم شرعية لتحريم ما يلي:
أ ـ الجمع بين المرأة وأختها أوعمتها أوخالتها.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ة حتى تنتهي عدتها. ب ـ الزواج من المرأة الُمْعَتدَّ
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

◊U???A?½

)1( سورة النساء آية 3.
)2( سورة الممتحنة آية 10.

)3( سورة المائدة آية 5.
)4( رواه البخاري في كتاب النكاح، باب األكفاء في الدين 1958/5)4802(، ومسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين  1086/2)1466(.
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المقصود بالشروط في النكاح: ما يشترطه أحد الزوجين على اآلخر في عقد الزواج.

الـشـروط في النكـاح

أنــــواع الــشـــروط 

الشروط قسمان:

أال  الشروط الصحيحة الجائزة، وهي : أن يشترط أحُد الزوجين ماَلُه فيه مصلحة، بشرط  القسم األول: 
يتضمن ذلك أمرًا محرمًا، وال ما يخالف مقتضى عقد الزوجية.

إكمال   : الزوجة  واشتراط  العشرين،  يتجاوز  أو عمرها ال  بكًرا،  الزوجة  أن تكون   : الزوج  اشتراط  مثاله: 
دراستها، أو االستمرار في وظيفتها، أو السكن في مدينة معينة، أو أالَّ يتزوج عليها، أو اشتراٍط في المهر.

حكم الوفاء بهذه الشروط 
، وقال عمر بن  الفروج« )1(  به  به ما استحللتم  الوفاء بهذه الشروط واجب؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أحق الشروط أن توفوا 

الخطاب �: »مقاطع الحقوق عند الشروط« )2(.  
فإن أبى أحد الزوجين الوفاَء بالشرط فإنه آثم، ولآلخر المطالبة بالشرط أو فسخ النكاح.

 والمعتبر من الشروط في النكاح : ما كان مذكورًا في ُصلب العقد مشافهة أو كتابة أو اتفقا عليه قبل العقد، أما ما 
كان بعد العقد فال اعتبار له ألن الشرط يتقدم على المشروط. 

يخالف  أو  الشرع،  يخالف  ما  الزوجين  أحد  يشترط  أن  المحرمة:وهي  الفاسدة  الشروط  الثاني:  القسم 
مقتضى عقد الزوجية.

مثاله: اشتراط المرأة على الرجل أن يطلق زوجته األولى، فهذا حرام لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : » ال يحل المرأة تسأل 
ر لها « )3( وفي لفظ: »وال تسأل المرأة طالق أختها؛ لتكفأ ما في  طالق أختها لتستفرغ َصْحَفَتها، فإنما لها ما ُقدِّ
إنائها«)4(، ومثل : اشتراط الزوج أن ال يطأ الزوجة، أو تشترط الزوجة أن ال يطأها، ومثل : اشتراط كون النكاح 

مؤقتًا بوقت معين كشهر أو أسبوع.
)1( رواه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح )2721( ومسلم كتاب النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح )1418( عن عقبة بن عامر  � .

)2( ذكره البخاري تعليقًا في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح،وقال ابن حجر في الفتح: َوَصَلُه َسِعيد ْبن َمْنُصور. 
)3( رواه البخاري كتاب النكاح باب الشروط التي ال تحل في النكاح )5152( ومسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها .. )1408( واللفظ للبخاري، ومعنى الحديث: أي ال تطلب طالق

ْحَفة )اإلناء( لتكفأ )لتفرغ( ما فيه.        أختها لتستأثر بالزوج وبنفقته، فإن المرأة ليس لها إال ما قدره الله. وفي الحديث تشبيه هذا الفعل بقلب الصَّ
)4( رواه البخاري كتاب البيوع باب ال يبيع على بيع أخيه.. )2140( ، ومسلم كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه )1413( عن أبي هريرة  � .
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 بالتعاون مع مجموعتك:
1 اذكر أمثلة أخرى على الشروط الصحيحة، والفاسدة.

شروط فاسدةشروط صحيحة من أحد الزوجني
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

٢ اذكر الفرق بين الشروط في النكاح، وما درسته سابًقا من شروط النكاح.

 أـ   ………………………………………………………………………………
ب ـ ……………………........…………………………………………………
تـ  …………………………..…………………………………………………

◊U???A?½
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لقد ُعني الشارع بالحفاظ على األعراض وصيانتها عن كل ما يدنسها، ولذلك شرع النكاح الصحيح الذي 
توفرت أركانه وشروطه، كما أنه في المقابل نهى عن أنكحة بعينها وهي :

األنكـحُة المنهيُّ عنها

ــَغــــاِر أواًل : نــكــاح الشِّ

تعريفه :

ه من الِعَوض وهو : المهر. لغًة : مأخوذ من َشَغَر المكاُن : إذا خال، وسمي شغارًا لُِخُلوِّ
َتُه كبنته أو أخته، دون مهر. َتُهُ ـ كبنته مثاًل ـ رجاًل آخر؛ على أن يزوجه اآلخر َمْولِيَّ وشرعًا : أن يزوج الرجل َمْولِيَّ

َغاِر«)1(،  حكمه: محرم و يبطل به العقد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الشِّ
والنهي  يقتضي التحريم والبطالن، وقد حرمه اإلسالم لما فيه من الضرر على المرأة. 

◊U???A?½

َغاِر فيه إضرار بحقوق اآلخرين؛ بيِّن هذا اإلضرار: نكاح الشِّ
……………………………………………………………………………  1

       ……………………………………………………………………………  ٢

       ……………………………………………………………………………  3

ثانيًا : نكـاح التحليـل

تعريفه :

َل ( وهو َجْعُل الشيء حالاًل. لغًة: مصدر للفعل )َحلَّ
ِة طالِقها ليحللها لزوجها األول ، سواء ُشرط ذلك في العقد  شرعًا: أن يتزوج الرجل امرأًة مطلقًة ثالثًا، بِنِيَّ

أم قبله، وسواء شرط قواًل أو كان بتواطؤ.
)1( رواه البخاري في كتاب النكاح باب الشغار برقم 5112 ومسلم في كتاب باب تحريم نكاح الشغار وبطالنه برقم 1415.
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َل له «)1(، واللعن ال يكون إال  َل والُمَحلَّ حكمه: محرم ويبطل به العقد؛ لما ثبت : »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعن الُمحلِّ
م لما فيه من التالعب بالعقود. ٍم، وقد ُحرِّ على فعل ُمَحرَّ

ثالثًا : نكـاح الـُمتعـَة

تعريفه :

لغًة: الُمتعة اسم مصدر للفعل تمتع، والمتاع هو كل ما ينتفع به.
وشرعًا: هو الزواج المؤقَّت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يومًا أو أسبوعًا أو شهًرا أو سنة، ونحو ذلك.
حكمه : محرم ويبطل به العقد؛ لما جاء في األحاديث الصحيحة  ومنها : حديث علي بن أبي طالب [ : 

» أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن المتعة «)2(. والنهي يقتضي التحريم والبطالن.
وقد كان هذا النكاح مباحًا في أول اإلسالم، ثم نسخ وحرم تحريًما مؤبَّدًا؛ ألنه أشبه بالزنا فال يقصد منه 
إال قضاء الشهوة  ال استقرار األسرة، وال العشرة الزوجية، وال التناسل، وال المحافظة على األوالد، فإن هذه 

ال تتحقق إال إذا قصد من النكاح الدوام.

◊U???A?½

1  جاءت األحكام الشرعية بتحريم أنواع من األنكحة لما فيها مـن المفاسـد واألضـرار؛ بالتعـاون مـع 

      زميلك استنتجا الحكمة من تحريم األنكحة السابقة. 

احلكمة من حترمي املتعةاحلكمة من حترمي التحليلاحلكمة من حترمي الشغار

……………………
……………………
……………………
……………………

……………………
……………………
……………………
……………………

……………………
……………………
……………………
……………………

)1( رواه اإلمام أحمد في مسنده 450/1، 451 ، 323/2 وأبو داود في كتاب النكاح  باب في التحليل برقم 2076 والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء  في المحلل والمحلل له برقم 1120 وابن ماجه
        في كتاب النكاح باب المحلل والمحلل له برقم 1934.

)2( رواه البخاري في كتاب النكاح باب نهي النبي ] عن نكاح المتعة أخيرًا برقم 5115 ومسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
        برقم 1406. 
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لقد حث اإلسالم على حسن اختيار الزوجة، قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : » الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة 
الصالحة «)1( ويقول ملسو هيلع هللا ىلص : »خير النساء التي َتُسّره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وال تخالفه في نفسها وال ماله بما 

يكره «)2(.
وإذا كان بعض الناس يميل إلى المرأة الغنية أو الجميلة أو ذات النسب والحسب فإن الشاب المسلم ينبغي 
أن يختار المرأة الصالحة؛ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »ُتنكح المرأة ألربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر 

بذات الدين َتِرَبْت يداك «)3(.

اختيار الزوجة والنظر إلى المخطوبة

d???????J??� d????J?�

بالتعاون مع مجموعتك : ما المعايير المهمة الختيار الشاب شريكة حياته؟  
……………………………………………………...…………………………
……………………………………………………...…………………………
……………………………………………………...…………………………
……………………………………………………...…………………………

النــظــر إلـى الـمـخطــوبة

يسن النظر إلى المخطوبة ليكون الرجل على بيِّنة من األمر فال يقدم أو يحجم إال عن اقتناع، يقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
» إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل «)4(.

وعن المغيرة بن شعبة � أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: » َأَنَظْرَت إليها؟ « قال : ال ، قال : » اْنُظْر 
إليها؛ فإنه أحرى أن ُيْؤَدَم بينكما «)5(، أي : أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. وال مانع أن ينظر إليها أكثر من مرة .

)1( رواه مسلم كتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم 1469 والنسائي في كتاب النكاح باب المرأة الصالحة برقم 3234 .
)2( رواه اإلمام أحمد في مسنده 251/2، 432، 438 والنسائي في كتاب النكاح باب أي النساء خير3233.

)3( رواه البخـاري في كتاب النكاح باب األكفـاء في الديـن برقم 5090 ومسلم في كتاب النكـاح باب استحباب نكاح ذات الـديـن برقـم 1466 ومعنى تربت يـداك : لصقتـا بالتراب بسبـب الفقـر وهـو
       دعاء تدعو به العرب ال تقصد به الوقوع األمر .

)4( رواه اإلمام أحمد في مسنده 334/3، 360 وأبو داود في كتاب النكاح باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها برقم 2082. 
)5( رواه اإلمام أحمد في مسنده 246/4 والنسائي في كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج برقم 3237 والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة برقم 1087 وابن ماجه في

        كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها برقم 1865.
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1  أالَّ يكون فيه ُخْلَوٌة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »ال يخلونَّ رجل بامرأة، وال تسافر المرأة إال مع ذي محرم« )1(.

2  أن يكون النظر إلى ما يظهر منها غالبًا، مثل : الوجه، واليد، والقدم، والرقبة.

3  أن يكون عازمًا على الِخطبة، مْقِدمًا على الزواج ال عابثًا.

4  أن يغلب على ظنه إجابة طلبه، فإن عرف أنه ال يجاب فال ينبغي أن ينظر إليها.

5  أال يتحدث عما يراه من الجوانب السلبية في المرأة.

الضوابط الشرعية للنظر للمخطوبة

حترم اخِلطبـة في أحـوال هي :

الحالة األولى: ِخطبة الرجل على ِخطبة أخيه المسلم؛ ألن ذلك يوقع في العداوة والبغضاء، فقد نهى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك حيث قال : »وال يخُطب الرجل على ِخطبة أخيه« )2( وتحرم بشرطين:

األول: علم الخاطب الثاني بخطبة األول، أما إذا لم يعلم فال شيء عليه.

الثاني: أن يعلم أن فيهم مياًل إلى الخاطب األول، أما إن كانوا قد ردوا ذلك الخاطب فال بأس أن يخطب.

ِة؛ لقوله تعالى: ﴿ الحالة الثانية: ِخطبة المرأة الُمْعَتّدَّ

.)3(﴾

التعريض والتلميح؛ كأن  العدة، ولكن يجوز  ما دامت في  توفي زوجها ال تجوز ِخطبتها  التي  ُة  فالُمْعَتدَّ

يقول: إني أبحث عن امرأة، أو مثلك يرغب فيه، ونحو ذلك)4(.
)1( رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره برقم 1341 وروى البخاري أول الحديث في كتاب النكاح باب ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم والدخول على المغيبة برقم 5232.

)2( رواه البخاري عن أبي هريرة كتاب باب ال يخطب على خطبة .. )5144( ومسلم كتاب النكاح باب تحريم الخطبـة على .. )1413(، ورواه البخـاري أيضا عـن ابـن عمر في المـوضع السابـق رقـم
        )5142(،ومسلم في الموضع السابق رقم )1412( وفي آخره: حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. 

)3( سورة البقرة  اآلية 235.
)4( اآلية واردة في المعتدة من الوفاة، أما الرجعية فال يجوز التعريض وال التصريح؛ ألنها ال تزال زوجة، وأما المطلقة البائن فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. 
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يشرع لكل واحد من الخاطب والمخطوبة : االستشارة قبل اإلقدام على الزواج، وتكون لمن يوثق به، وله 
علم وخبرة ومعرفة من الرجال أو النساء، فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها جاءت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  تستشيره 
تِها في َمن خطبها، فقال لها النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه )وفي لفظ  عندما خرجت من ِعدَّ
اٌب للنساء(، وأما معاوية فُصْعلوٌك )وفي لفظ َتِرٌب( ال مال له ، انكحي أسامة بن زيد«، فكرهته، ثم  رجل َضرَّ

قال: »انكحي أسامة«، فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت)1(.

االستشارة في اخِلطبـة

عـرض الزواج على الرجل

تِه الزواج منها، ومما يدل على ذلك ما  يشرع للولي أن يعرض على الرجل الصالح الذي يراه كفؤًا لَمْولِيَّ
ذكره الله تعالى في قصة الرجل الصالح صاحب َمْدَين الذي عرض على موسى عليه السالم الزواج بإحدى 

.)2( ﴾ ابنتيه، فقال: ﴿
ولما تأيَّمت حفصُة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من ُخنيس بن حذافة السهمي [ وكان من 
أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فتوفي بالمدينة، قال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، 
فقال : سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن ال أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر 
الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، َفَصَمَت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئًا، وكنت أوجد عليه مني 
على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال : لعلك وجدت عليَّ 
حين عرضَت عليَّ حفصَة فلم أرجع إليك شيئًا، قال عمر: قلت : نعم، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع 
إليك فيما عرضَت علي إال أني كنت علمت أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد ذكرها؛ فلم أكن أُلفشي ِسرَّ رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 

ولو تركها رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص قبِْلُتها)3(. 

)1( رواه مسلم كتاب الطالق باب المطلقة ثالثًا ال نفقة لها )1480( . 
)2( سورة القصص اآلية 27.

)3( رواه البخاري كتاب النكاح باب عرض عرض اإلنسان ابنته أو أخته على أهل الخير )5122(.
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تأمل هذه القصة ، ثم استنبط منها مايدل على مايلي:
أ ـ عرض الزواج على أهل الصالح. 

……………………………………………………...…………………………
ب ـ أدب الصحابة  مع بعضهم.

……………………………………………………...…………………………
ت ـ فضل أبي بكر الصديق �.

……………………………………………………...…………………………

◊U???A?½

1 بالتعاون مع مجموعتك : ما المعايير المهمة في قبول من تقدم لخطبة أختك أو ابنتك في المستقبل إن

       شاء الله تعالى؟  
……………………………………………………...…………………………
……………………………………………………...…………………………
……………………………………………………...…………………………
……………………………………………………...…………………………
٢ لخطبة النساء طريقتها الصحيحة المشروعة؛ كما إنه قد ينساق بعض الشباب والشابات إلى طرق غيـر

       مشروعة؛ وتزداد هذه الطرق وتتنوع كلما ابتعد الناس عن شريعة الله تعالى.
حول هذا الموضوع؛ شارك في الحوار مع أستاذك وزمالئك في بيان الطرق المشروعة وغير المشروعة، 

وسبيل الحد من انتشارها بين الفتيان والفتيات.
……………………………………………………...…………………………
……………………………………………………...…………………………
……………………………………………………...…………………………

d???????J??� d????J?�
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3 الناس في اختيار الزوجين طرفان ووسط، فمنهم من يستعجل في الخطبة إذا أراد الزواج دون نظر أو 

سؤال، ويستعجل في قبول الزوج لموليته دون نظر وسؤال، وآخرون يدققون في الشروط وينقرون 
في البحث والسؤال حتى يتأخر زواجهم كثيًرا، وحتى تبقى الفتاة عانًسا، وبين هذا وذاك وسط عدل 

خيار ، يحبه الله تعالى ويرضاه.
بالتعاون مع مجموعتك: ناقش هذه القضية مبينا: أسبابها ومظاهرها وسبيل عالجها، ومتوخًيا ذكر الحال 

التي هي الوسط المرضية في هذه القضية.

العالجاملظاهراألسباب
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

احلال الوسط املْرِضيَّة: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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ما معنى األسرة ؟ وما الطريق الصحيح إلى تكوينها؟ 1

بيِّن مكانة األسرة في الشريعة اإلسالمية. 2

ح العالقة بين األسرة والمجتمع. وضِّ 3

ف النكاح لغة وشرعًا .  عرِّ 4

ما حكم النكاح ؟ مع الدليل من الكتاب والسنة . 5

ما الحكمة من مشروعية النكاح؟ مع االستدالل . 6

ما األسباب الوجيهة الداعية لتأخر الزواج ؟ وما األسباب غير الوجيهة ؟وكيف ترد عليها؟ 7

ما أركان النكاح ؟ مع التوضيح . 8

ما شروط النكاح ؟ مع شرح كل شرط منها . 9

ما أنوع المحرمات في النكاح ؟ 10

اذكر الدليل على تحريم نكاح كل مما يلي: 11

أ ـ النساء المتزوجات.

ب ـ الجمع بين المرأة وأختها.

ت ـ الجمع بين المرأة وعمتها.

قارن بين شروط النكاح والشروط في النكاح مع المثال . 12

من خالل دراستك ؛ ناقش العبارات التالية مبينا أصوبها شرًعا، معلاًل ومدلاًل لما تقول: 13

أ ـ يجب على ولي المرأة أن يزوجها ممن ترضاه كائنا من كان.

ب ـ يجب على ولي المرأة أن يزوجها ممن ترضاه إذا كان كفئا لها.

ت ـ يجب على ولي المرأة أن يزوجها ممن ترضاه إذا كان كفئا لها ورأى في ذلك المصلحة لها.

.u??????I?²?�«.u??????I?²?�«



2
ـاح

نــكـ
 ال

ات
مـــ

قد
: م

يـــة
ثان

 ال
دة

وح
ال

61

بمراجعة أحد كتب التفسير أو معاجم اللغة العربية؛ اكتب تعريف العضل بأسلوبك الخاص. 14

بيِّن من يحل نكاحهن ومن يحرم نكاحهن مما يلي: 15

بنت البنت من الرضاع ـ بنت األخ من الرضاعة ـ زواج األب ألم ابنه من الرضاعة ـ الربيبة إذا دخل 

بأمها ـ عمة الزوجة ـ المعتدة بطالق .

ماذا يسمى الزواج المؤقت ؟ وما حكمه؟ مع ذكر الدليل . 16

لو تزوج رجل مطلقة ثالثًا بقصد أن يبيحها لزوجها األول فما حكم هذا العمل ؟ مع االستدالل، 17

             وماذا يسمى هذا النكاح ؟

لو تزوج الرجل امرأة على أن يجعل ابنته عوضًا عن هذه المرأة فيزوجها وليها نما الحكم ؟ وماذا 18

              يسمى هذا النوع من النكاح ؟

ما حكم النظر إلى المخطوبة ؟ مع ذكر الدليل. 19

اذكر الضوابط الشرعية للنظر إلى المخطوبة. 20

1  اكتب مقااًل حول أهمية ارتباط الفرد بأسرته في ضوء العناصر التالية:

أ ـ األسباب المعينة على االرتباط باألسرة .
ب ـ مظاهر ارتباط الفرد بأسرته .

ت ـ اآلثار المترتبة على االرتباط باألسرة.
2  خلق الله سبحانه اإلنسان وأودع فيه الغرائز المختلفة ومنها غريزة حب الشهـوة، ولكن اإلسـالم 

هذبها ورعاها ووجهها الوجهة الصحيحة،وقد يعاني بعض الشباب من مشكلة الشهوة، وعدم التحكم 
فيها والتغلب عليها.

             في دفترك اكتب نصيحة مختصرة لشاب في المرحلة الثانوية ترشده إلى أنسب الحلول لهذه المشكلة.

w�eM� ◊UA½w�eM� ◊UA½



62

3  من السلوكات الخاطئة التي تقع : تساهل بعض الناس بإطالق البصر في المحرم، اكتب بحًثا حول

            هذه الظاهرة في النقاط التالية :
أ ـ حكم النظر إلى المحرم باألدلة من الكتاب والسنة.

ب ـ أسباب الوقوع في هذا السلوك المشين.
ت ـ عالج هذا السلوك من وجهة نظرك.

4 بمراجعة بعض الكتب أوالمجالت أو المواقع اإللكترونية: اكتب مقااًل عن العنوسة، موضحا فيه:

أ ـ المراد بالعنوسة.
ب ـ نسبة العنوسة في المملكة أو بعض الدول اإلسالمية.

ت ـ أسباب العنوسة.
ث ـ أثرها على المجتمع.

ج ـ عالجها.
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3

وحـــــدة الحقوق المترتبة 

على عقد النكاح

الوحدة
الثالثة

أخي الطالب: يتوقع منك بعد دراستك
لهذه الوحدة أن :

1 ـ تعرف أهم أحكام الصداق.
2 ـ تدرك أضرار المغاالة في المهور.
3 ـ تمثل لما يصح أن يكون صداقاً.

4 ـ تبين مشروعية الوليمة وأهم أحكامها.
5 ـ توضح معنى العشرة بالمعروف بين الزوجين.

6 ـ تدرك أهم الحقوق الزوجية.
7 ـ تبين الموقف الصحيح من التعدد.

8 ـ تدرك الحكمة من مشروعية تعدد الزوجات.
9 ـ تذكر معنى النشوز وأهم أحكامه.

10 ـ تَُقّدر العالقة الزوجية.
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هو الِعَوُض الواجُب للمرأة على الرجل بالنكاح. ويسمى: 
ُدَقة والنِّْحلة، والمهر، والفريضة واألجر. وسمي  َصداقًا:  الصَّ

إلشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة.

الوحدة 

الثالثة

احلقوُق املرتتبُة على َعْقِد النكاح3

تـعريفـه 

حـكمــــه 

داق واجب؛ دل على وجوبه الكتاب والسنة واإلجماع. الصَّ
.)1( ﴾ أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿

وأما السنة: فإن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تزوج وأصدق زوجاته، وقد ثبت أنه أعتق صفية)2( وجعل عتقها صداقها)3(. 
 وأما اإلجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق، وأنه شرط في صحة النكاح. 

)1( سورة النساء آية 4.                  )2( هي: أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير ، قتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق يوم خيبر وتزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص سنة 7 من الهجرة وتوفيت سنة 50.
)3( رواه البخاري في كتاب النكاح ، باب من جعل عتق األقة صداقها برقم 5086، ومسلم في كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها برقم 1365.

)4(روا ه البخاري في كتاب النكاح ،باب السلطان ولي لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص زوجناكها بما معك من القرآن برقم 5135،ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك 
من قليل واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن ال يجحف به برقم 1425.

)5( سورة البقرة آية 236.

نوع الصداق 

تعليم شيء من  أن يكون غير ذلك مثل:  أو غيرهما.ويجوز  أو عقار  نقود  أن يكون مااًل من  فيه  األصل 
القرآن أو شيء من العلوم الشرعية أو غير الشرعية المباحة؛ لما ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص زوج رجاًل امرأة بما معه من 

القرآن)4( بعد أن أمره أن يبحث عن مال ولو خاتمًا من حديد، فلم يجد شيئًا.
تسميته في العقد 

يسن تسمية الصداق في العقد حسمًا للنزاع، ويجوز عدم تسميته؛ لقوله تعالى : ﴿
﴾ )5(، ويكون لها مهر المثل حينئذ .

ــــــَداق الـــصَّ
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ق بعد الدخول استقر لها المهر كاماًل بإجماع أهل العلم. 1 ـ إذا مات الزوج ولو قبل الدخول، أو طلَّ
2ـ  إذا طلقها قبـل الـدخول فإن كان المهر مسمى فلهـا نصفه؛ لقـولـه تعـالـى : ﴿

.)1(﴾       
وإن طلقها قبل الدخـول ولـم يسم مهرًا فلها المتعـة بقـدر يسر الـزوج وعسـره؛ لقولـه تعالـى :﴿

.)2(﴾
وهو حق لها فإن تنازلت عنه جاز؛ لقولـه تعالى : ﴿

.)3(﴾

حاالت استحقاق الزوجة للصداق أو بعضه 

تــخفيــف الــمــهـــــــر

يسن تخفيف المهر، لحديث عائشة رضي  الله عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة«. )4( 
 ويختلف التخفيف باختالف األشخاص، والبلدان، واألزمان، فالتخفيف بالنسبة لألغنياء غير التخفيف 

بالنسبة للفقراء، والتخفيف في البلدان الغنية غير التخفيف في البلدان الفقيرة.
عن أبي هريرة [ قال جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إني تزوجت امرأة من األنصار، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»هل نظرت إليها فإن في عيون األنصار شيئًا؟« قال: قد نظرت إليها، قال: »على كم تزوجتها؟« قال: على أربع 

أواق، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من ُعْرض هذا الجبل«)5(. 
وعن أبي حدرد األسلمي [ أنه أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستفتيه في مهر امرأة، فقال: »كم أمهرتها؟«، قال: مائتي 

درهم، فقال: » لو كنتم تغرفون من ُبطحان ما زدتم! « )6(.

)1( سورة  البقرة آية 237.        )2( سورة  البقرة آية 237.
)3( سورة البقرة آية 237.

)4( رواه اإلمام أحمد في مسنده 145،82/6، وابن أبي شيبة 483/3، في كتاب النكاح ، باب ماقالوا في مهر النساء واختالفهم في ذلك برقم 16378، والحاكم في المستدرك 178/2، والبيهقي في السنن الكبرى 235/7.
)5( رواه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 1040/2 )1424(، يلحظ أن هذا الرجل كان فقيرًا ولهذا جاء يطلب من النبي ملسو هيلع هللا ىلص المساعدة، أما لو كان قادرًا 

        فإن األمر يختلف، ولهذا كان مهر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من ذلك؛ وذلك ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان قادرًا على ذلك.
)6( رواه اإلمام أحمد )15279(.

تعجـيــل املـهـر وتأجيـلـه

يجوز تعجيل المهر قبل الدخول، ويجوز تأجيله بعده، كما يجوز تقديم بعضه وتأجيل بعضه اآلخر حسب 
المتفق عليه.
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من القضايا التي يعاني منها الشباب : كثرة تبعات الزواج وغالء المهور في بعض مناطق المملكة، بالتعاون 
مع مجموعتك:ناقش هذه القضية في المحاور التالية:

احملاور

أسبابها
........................................................................
........................................................................

آثارها السيئة على 

الزوجني

........................................................................

........................................................................
آثارها السيئة على 

األسرة

........................................................................

........................................................................
آثارها السيئة على 

املجتمع

........................................................................

........................................................................

العالج املقترح
........................................................................
........................................................................

◊U???A?½
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لغة : مأخوذة من الَوْلمة، وهي تمام الشيء واجتماعه. 
وشرعًا : هي الطعام الذي يصنع في العرس.

وقد يطلق على كل طعام يصنع للسرور، سميت بذلك الجتماع الزوجين.

الــــولــيمـــــة

تعريفها 

حكمـها 

سنة مؤكدة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص  لعبد الرحمن بن عوف [ لما تزوج :» َأْولِْم َوَلْو بشاة «)1(.
ويسن أن تكون شاة فأكثر للحديث،  ولما فيها من التحدث بنعمة الله وهي الزواج وغنى النفس ، وشرعت 

لما فيها من إظهار النكاح وإعالنه ، ولما فيها من االجتماع والوئام.

أحــكــامـــها وآدابــــها 

1 يجب على من ُدعي إلى الوليمة دعوة خاصة أن يحضرها، فإن كانت الدعوة عامة دون تخصيص لم 

تجب اإلجابة.
2 إن كان فيها منكر ـ كشرب الخمر والغناء ونحوهما ـ فال تجوز اإلجابة إال إذا قدر على  تغييـر المنكر: 

لعموم قوله تعالى : ﴿ 
.)2(﴾              

،)3(﴾ 3 يحرم أن يكون في الوليمة إسراف أو تبذير؛ لعموم قوله تعالى :﴿

             وقوله : ﴿  ﴾)4(.
)1( رواه البخاري في كتاب النكاح ، باب الوليمة ولو بشاة برقم 5167، ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك برقم 1427.

)2( سورة النساء آية 140.
)3( سورة األنعام آية 141.

)4( سورة اإلسراء آية26.
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على  والدليل  اللهو،  آالت  من  غيره  دون  فقط  فُّ  الدُّ يباح 
الصوُت والحرام:  الحالل  بين  ما  »َفْصُل   : ملسو هيلع هللا ىلص  قوله   ذلك: 

فُّ في النكاح«)1(.  والدُّ
والحكمة من إباحته:  إعالن النكاح وإظهار الفرح والسرور.

إعــــــالن النــــكــــاح 

◊U???A?½

تقع مخالفات شرعية في حفالت الزواج مثل : اإلسراف في الوالئم، وتخصيص الدعـوة باألغنيـاء فقط،
ودعوة الِفرق الغنائية، فكر في إيجاد حلول كبدائل لهذه المخالفات:  

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………

)1( رواه اإلمـام أحمـد في مسنده 418/3، والنسائي في كتاب النكاح باب إعالن النكاح بالصوت وضرب الدف برقم 3371، والترمذي في كتاب النكاح برقم 1088، وابن ماجه في كتاب النكاح باب
        إعالن النكاح برقم 1896. 
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الِعْشرُة هي ما يكون بين الزوجين من األلفة واالنضمام وحسن الصحبة، وهي أمر مطلوب شرعًا بحيث 
اللغو والفحش والغش والشدة والكبرياء والسخرية والِغيبة؛  يعامل أحدهما اآلخر معاملة حسنة بعيدة عن 
فإن هذه األمور محظورة بين المسلمين أجمعين وهي بين الزوجين أشد حْظرًا؛ ألنها تقوض دعائم األسرة 

وتقضي عليها.
عائشـة  وعـن   ،)2(﴾ وقال:﴿  ،)1(﴾ ﴿ تعالى:  قال 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي«)3(، وهذه العشرة هي 

ها. عنوان سعادة الزوجين، بل سعادة األسرة كلِّ

الــــِعـــْشـــرُة الزوجيــة وحقوق الزوجين

حقوق الزوجيــن 

لقد قرر اإلسالم الحقوق المشروعة لكل من الزوجين، وهي ثالثة أنواع : 
النوع األول : حقوق الزوج على زوجته:

أنه قال : » لو كنت آمرًا أحدًا أن يسـجد ألحد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  � عن  الزوج، لحديث أبي هريرة  1 طاعة 

ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها «)4(، لكن الطاعة تكون في غير معصية الله؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : » إنما الطاعة 
في المعروف «)5(.

2 ال تمدُّ عينيها إلى غير زوجها، وال ُتدخل في بيته من ال يرضاه، لما جاء في ُخطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم عرفة 

في حجة الوداع: » ولكم عليهن أال يوطئن ُفُرَشُكْم أحدًا تكرهونه «)6(.
3 حفظ مال الزوج ومتاع البيت، وَحَضاَنُة األطفال، لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: » المرأة راعـية فـي بيت زوجهـا وولـده 

ومسؤولة عنهم «)7(.
)1( سورة النساء آية 19.                )2( سورة البقرة آية 228.

)3( رواه الترمذي في كتاب المناقب باب فضل أزواج النبي ] برقم 3895، وابن ماجه في كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء برقم 1977.
)4( رواه اإلمام أحمد في مسنده 381/4، والترمذي في كتاب الرضـاع باب ماجاء في حق الزوج على المرأة برقم 1159، وأبو داود بنحوه في كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة برقم 2140،

        وابن ماجه في كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة برقم 1853.  
)5( رواه البخاري في كتاب األحكام باب السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معصية برقم 7145،ومسلم في كتاب اإلمارة باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية برقم 1840.

)6( رواه اإلمام أحمد في مسنده 73/5،ومسلم في كتاب الحج باب حجة النبي ] برقم 1218.
)7( رواه البخاري في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن برقم 892،ومسلم بنحوه في كتاب اإلمارة باب فضيلة األمير العادل وعقوبة الجائروالحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم برقم 1829.

املـراد بهـا 
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ويجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف إذا كان بخياًل؛ لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لهند بنت عتبة زوجة أبي 
سفيان رضي الله عنهما لما جاءت تشكو بخل زوجها : » خذي ما يكفيك َوَوَلَدِك بالمعروف «)1(.

.)2(﴾ 4  القرار في البيت وعدم الخروج إال بإذنه؛ لقوله تعالى : ﴿

النوع الثاني : حقوق الزوجة على زوجها:
.)3(﴾ 1 المهر؛ لقوله تعالى : ﴿

2 النفقـة عليهـا وعلـى أوالدهـا، وتأميـن السكنـى لهـم؛ لقوله تعـالـى : ﴿

.)5(﴾ ﴾)4(، ولقوله تعالى : ﴿            
3 اإلذن لها بالخروج من البيت عند الحاجة ، كالخروج إلى المسجد وطلب العلم ونحو ذلك لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

» ال تمنعوا إماء الله مساجد الله «)6( ، ومثل ذلك زيارة أقاربها.
تها في مسكن واحد دون رضاهما؛ لما في ذلك من الضرر عليها وهو ممنوع  4 عدم جمعها مع ضرَّ

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »ال ضرر وال ضرار «)7(.
﴾)8(، فشرع سبحانه  5 العدل بين الزوجات في القسمة والنفقة؛ لقوله تعالى : ﴿

االكتفاء بامرأة واحدة عند خوف عدم العدل، وذلك يدل على وجوبه.
النوع الثالث: حقوق مشتركة بينهما :

﴾)9(، وقـولــه: ﴿ 1  حسـن المعـاشرة؛ لقـولـه تعالـى: ﴿

.)10(﴾              
2 القيام على شؤون البيت واألطفال؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«)11( ، على أنه 

ينبغي مراعـاة أن األب أعظـم مسؤولية ألنه رب البيت القائـم عليه؛ لقوله تعالى : ﴿ 
.)12(﴾              

)1( رواه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه مايكفيها وولدها بالمعروف برقم 5364.
)2( سورة األحزاب آية 33.             )3( سورة النساء آية 4.

)4( سورة البقرة آية 233.                )5( سورة الطالق آية 6 .
)6( رواه البخاري في كتاب األذان باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد برقم 873،ومسلم في كتاب الصالة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة برقم 442واللفظ لمسلم .

)7( رواه مالك في كتاب األقضية باب القضاء في المرفق 115/2برقم 36،والحاكم في المستدرك 58/2وقال صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولو يخرجـاه والبيهقي فـي السنن الكبرى 69/6وحسنه
        النووي والسيوطي  وغيرهما .

)8( سورة النساء آية 3.                     )9( سورة النساء آية 19.
)10(سورة البقرة آية2228.

)11( رواه البخاري في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن برقم 892،ومسلم بنحوه في كتاب اإلمارة باب فضيلة األمير العادل وعقوبة الجائروالحث على الرفـق بالرعيـة والنهي عـن إدخـال
          المشقة عليهم برقم 1829

)12( سورة النساء آية  34.
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.)1(﴾ 3  االستمتاع؛ لقوله تعالى : ﴿

4  التناصح والتعاون على البـر والتقوى؛ لقولـه سبحانـه: ﴿

﴾)2(، قـولـه : ﴿     
.)3(﴾      

ال يمكن للحياة أن تخلو من المشاكل صغيرة أو كبيرة وخاصة المشاكل الزوجية؛ فقل أن يوجد بيت لم 
تقع فيه مشكلة مهما كان نوعها، وهذه سنة الحياة، ولكن يختلف حال الناس في التعامل مع هذه المشاكل : 

ضع تصوًرا مختصًرا لثنتين من المشاكل الزوجية؛ مع وضع العالج المقترح لها:

العالج املناسب لهااملشكلة الزوجية

1..................................
..................................
.................................
.................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

2..................................
..................................
..................................
..................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

◊U???A?½

)1( سورة البقرة آية 222.
)2( سورة المائدة آية 2.
)3( سورة التوبة آية 71.
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ال يجوز وضع القوانين التي تحدد عدد األوالد في اإلنجاب، كما ال يجوز استئصال القدرة على اإلنجاب 
في الرجل أو المرأة إال في حاالت الضرورة؛ ألن ذلك يخالف المقصد الشرعي من تكثير نسل األمة، وقد 

صدرت الفتاوى الشرعية من المجامع العلمية بذلك، منها ما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي اآلتي.

اعتمد الدعاة إلى تحديد النسل في ترويج دعايتهم وتبرير مسلكهم على أسباب مادية تخالف ما جاء في 
أصول الشريعة من كفالة الله جل وعال ألرزاق الناس، وما يضمن بقاءهم في هذه الحياة، وما أمروا به من 

البحث عن أسباب العيش على هذه األرض، ومن أبرز هذه الدعاوى:
1 إن مساحة األرض ومواردها محدودة، والصالح منها قليل، فإذا استمر السكان في الزيادة انقلبت 

أحوالهم، وأصابهم التشرد والجوع والنزاع على لقمة العيش.
تسعدهم،  تربية  أوالدهم  لتربية  ثروتهم  التتسع  والفقراء  وفقرًا،  غنى  متفاوتة  الناس  طبقات  إن   2

وأموالهم قليلة، فإذا تركوا وشأنهم في التناسل زاد عدد األوالد وتكاثر، وعجز أولياء أمورهم عن 
القيام بكل شؤونهم،  فقاَدْتهم هذه الحالة إلى البؤس والشقاء واألزمات وتزايد األمراض.

تحديد النسل وتنظيمه واإلجهاض

حــكــــم تـحديــد النسـل

دعاوى الدعاة إلى حتديد النسل
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لتحديد النسل أضرار كثيرة من أهمها :
1 انتشار األمراض عند النساء بسبب تعاطيهن األدوية والعقاقير المانعة للحمل والمسببة لإلجهاض .

المعيشة،  اإلنتاج، وتنقص وسائل  يقل  التناسل، وبذلك  لقلة  الَعَجزة  العاملة، وكثرة  2 نقص األيدي 

إسرائيل حينما نصرهم على  بني  تعالى على  الله  امتن  األمة، وقد  قوة  األزمات، وتضعف  وتشتد 
  .)1(﴾ عدوهم بقوله تعالى : ﴿

الزوجين  بين  المحبة  أواصر  لتقوية  سبب  هم  الذين  األوالد  وجود  لعدم  الزوجية؛  العالقة  ضعف   3

وتقليل حاالت الطالق .

أضــرار  تـحديــد النسـل

اكتب ثالثة أضرار تراها لتحديد النسل غير ما ذكر:
.................................................................................................... 1

.................................................................................................... ٢

....................................................................................................  3

◊U???A?½

المراد بتنظيم الحمل تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتًا في حاالت فردية مثل : تضرر المرأة بالحمل كالتي ال 
تلد والدة طبيعية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية إلخراج الجنين. أو أنها كثيرة الحمل والحمل يرهقها 

فترغب أن تنظم حملها كل سنتين مثاًل أو نحو ذلك.
وتنظيم الحمل في مثل هذه الحاالت جائز؛ ألن الصحابة  كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

من أجل أال تحمل نساؤهم أو جواريهم؛ فلم ينهوا عن ذلك، ويشترط لجواز ذلك ما يلي:

تنظـيـم احلـمـــل)2(

)1( سورة اإلسراء آية 6.
)2( ينظر قرار هيئة كبار العلماء رقم 42في 1396/4/13هـ  وقرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الثالثة 1400/4/23هـ.
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أوالً: التراضي بين الزوجين على ذلك.
ثانًيا: أن ال يترتب على ذلك ضرر.

ثالًثا: أن تكون الوسيلة مباحة.
رابًعا: أن ال يكون في ذلك عدوان على حمل قائم.

مدخل 
جاءت الشريعة اإلسالمية بالمحافظة على النفس اإلنسانية حتى وإن كان الحمل لم يخرج بعُد إلى هذه 

ًة. الدنيا، فمنعت التعرض للجنين بأي نوع من األذى، وضمنت له الشريعة اإلسالمية حقوقه كافَّ

قرار مجمع الفقه اإلسالمي )منظمة المؤتمر اإلسالمي(
جمادى   6-1 من  بالكويت  الخامس  مؤتمره  دورة  في  المنعقد  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس  إن 
المقدمة  البحوث  الموافق10- 15 كانون األول )ديسمبر( 1988م، بعد اطالعه على  اآلخر 1409هـ 
من األعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبناًء على أن 
النوع اإلنساني، وأنه ال يجوز إهدار  الشريعة اإلسالمية اإلنجاب والحفاظ على  الزواج في  من مقاصد 
هذا المقصد، ألن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه 

والعناية به، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها.قرر ما يلي:
ال يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في اإلنجاب. أواًل: 

يحرم استئصال القدرة على اإلنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف باإلعقام أو التعقيم، ما لم  ثانيًا: 
تدُع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

يجوز التحكم المؤقت في اإلنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان،  ثالثًا: 
إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراٍض، بشرط أن ال يترتب 

على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن ال يكون فيها عدوان على حمٍل قائم. 

إسـقــاط الجنيـن )اإلجهاض(
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حـــكـــم اإلجــهـــــاض

إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه .

)1( ثبت ذلك في حديث ابن مسعود [ عند البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر المالئكة )3208( ومسلم كتاب القدر باب كيفية خلق اآلدمي.. )2643(.

أسبــابــه

املـــراد باإلجــهــــاض

إلسقاط الجنين حالتان:
الحالة األولى: إسقاط الجنين الذي نفخت في الروح، وهو الذي بلغ مائة وعشرين يومًا )1(، وهذا ال يجوز؛ 
حتى لو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة؛ ألنه كائن حي ال يجوز االعتداء عليه، وله حق في الحياة 
ال يجوز االعتداء عليها، والله قد حفظ حقوق اآلدميين حتى قبل والدتهم، لكن يستثنى من ذلك إذا ثبت بتقرير 
لجنة طبية من األطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة األم، فعندئذ يجوز إسقاطه، 

سواء كان مشوهًا أم ال، دفعًا ألعظم الضررين.
الحالة الثانية: إسقاط الجنين قـبل مـرور مائـة وعشرين يـوًما ـ أي قبـل نفخ الروح ـ ، وفي هذه الحالـة أيًضا 
ال يجوز إسقاط الجنين؛ إال إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من األطباء الثقات المختصين، بناء على الفحوص 
الفنية، باألجهزة والوسائل المختبرية، أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعالج، وأنه إذا بقي وولد في 

موعده، ستكون حياته سيئة، وستكون آالمًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.

إلسقاط الجنين أسباب كثيرة منها :
1  خشية الفقر وظن عدم القدرة على اإلنفاق عليه .

2  عدم الرغبة في كثرة األوالد .

3  التخلص من الحمل عندما يظن تعرضه لتشوهات جسمية أو إعاقة عقلية . 

4  التقليد األعمى للكفار و االنخداع بأفكارهم الضالة . 

5  كون الجنين بسبب فعل فاحشة الزنا.
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ــــــُشـــــــوز الــــنُّ

مأخوذ من النْشز : وهو ما ارتفع من األرض، فكأن الناشز قد ارتفع وتعالى على صاحبه، فهو ضدُّ حسِن العشرة.

 

 المراد به : كراهة أحد الزوجين صاحبه، وُسوُء ِعشرته.

تـعريفـه

حــكــــمــه

ال يخلو النشوز من أحد حكمين :
الأول : ن�صوز مباح: وهو الذي يحصل بسبب شرعي، فإن كان الزوج ظالمًا أو مقصرًا في النفقة،  أوضعيًفا 

في دينه أوسيًئا في ُخلقه أو خافت المرأة إثمًا بترك حقه: جاز لها أن تتظلم عند القاضي وتطلب المخالعة، 
لقـوله تعـالى : ﴿ 

.)1(﴾ 
الثاني : ن�صوز محرم: وهو سوء العشرة دون سبب شرعي؛ سواء من الزوج أو من الزوجة، فالزوجان ال 

يجوز أن يتعالى أحدهما على اآلخر بال سبب. 

عــالج النشـــوز 

إذا كانت الزوجة ناشزًا بغير حق. فالمشروع للزوج أن يعالج ذلك على ثالث مراحل : 
المرحلة األولى :  أن يعظها ويذكرها بالّله تعالى، وبحقه عليها، فإن أطاعت وإال انتقل إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية : أن يهجرها في الفراش، فإن أطاعت وإال انتقل إلى المرحلة الثالثة.
ح )غـير شديد(، وقـد دّل على ذلك : قوله تعالى : ﴿  برِّ ـَ المرحلة الثالثة : أن يضربها ضربًا غـير ُم

  
ها من النفقة. ﴾ )2( ، ويسقط حينئذ حقُّ   

)1( سورة البقرة آية 229.          
)2( سورة النساء آية 34.
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 قال ملسو هيلع هللا ىلص :» ال َيْفَرك مؤمن مؤمنة؛إن كره منها خلقًا رضي منها آخر« )3( ، ومعنى ال َيْفَرك: ال يبغض. 
ًرا في حل كثير من المشاكل الزوجية،  تأمل في داللة هذا الحديث، وبين كيف يكون توجيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص مؤثِّ

ومانًعا لكثير من حاالت الطالق المتهورة.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

◊U???A?½

)1( سورة  النساء آية 35.          
)2( سورة النساء آية 128.

)3( رواه مسلم في كتاب النكاح، باب الوصية بالنساء 1091/2)1469(.

اإلصــالح بني الزوجيــن

إذا استمر النزاع بين الزوجين، ووصل إلى القاضي، فالمشروع حينئذ أن يكلف القاضي اثنين لإلصالح 
بينهما ؛ أحدهما من أقارب الزوج ، و اآلخر من أقارب الزوجـة ؛ لقوله تعالى : ﴿

.)1(﴾ 

تنازل املرأة عن بعض حقوقها

إذا رأت المرأة من زوجها إعراضًا وعدم رغبة فال مانع من أن تتنازل عن بعض حقوقها للبقاء معه ، كما 
قـال سبـحانــه : ﴿

﴾،)2(  أي: من الفراق.



.u??????I?²?�«.u??????I?²?�«

ف الصداق ، ولم سمي بذلك ؟ 1 عرِّ

2 ما حكم تخفيف الصداق ؟ مع ذكر الدليل.

3 ما األصل في الصداق ؟ وهل يكون تعليم القرآن ونحوه صداقًا؟ دلل لما تقول.

4 إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول ، فما الذي تستحقه من المهر ؟ فصل القول في ذلك.

5 ما المراد بالوليمة ؟ وما حكمها ؟

6 متى تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس؟

7 ما حكم ضرب الدف للنساء في األعراس ؟ وما حكم الزيادة عليها ؟ فصل القول.

8 ما معنى العشرة الزوجية؟

9 اذكر ثالثًا من حقوق الزوج على زوجته ، والزوجة على زوجها.

10 هناك حقوق مشتركة بين الزوجين . اذكر اثنين منها.

بعد أن تعرفت على ما يتعلق بتحديد النسل أجب عما يلي: 11

أ ـ ما أبرز الدوافع واألسباب التي استند عليها دعاة تحديد النسل ؟

ب ـ كيف يمكنك أن ترد على دعاة تحديد النسل ؟

ت ـ ما األضرار التي تعود على المجتمع من فرض تحديد النسل عليه ؟

12 قارن بين : تنظيم الحمل، وتحديد النسل من حيث: الحقيقة، والحكم الشرعي.

13 ما معنى إسقاط الجنين ؟ وما حكمه بالتفصيل؟

14 ما المراد بالنشوز؟ وما حكمه؟

15 ما العالج الشرعي لنشوز المرأة؟
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