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 بــــــسم اهلل الرؤحمن الرحيم
والتوفيق والصالة لنا بالفضيلة ، وأسعدنا باهلدايةاحلمد هلل الذي فضلنا بالعقل ، وكملنا بالعلم ، ومج

لداعي والسالم على سيدنا حممد الكامل بالفطرة ، املكمل بالعصمة ، املبعوث إىل اخللق  رمحة، ا
باحلكمة واملوعظة احلسنة إىل أقوم طريق . وعلى آله املنبثقني من أكرم نبعه ، واملتحدرين من أطهر مزنه 

 1بأسالت ، والنابتني من أطيب تربه ، فنعم الفريق ذلك الفريق . وعلى أصحابه الذين نشروا امللة فبينوها
عني م والسالم  ي رو  أنيق .وعلى التابحىت تبحبح الناس من اإلسال ،2األلسنة ومحوها بأسل األسنة 
آثارهم حبق وقوة ، اجملددين عهد هم بعلم وحكمة ، املصطحبني  ي طريق هلم من مجيع األمة .املقتفين

أما بعد فحياكم اهلل طالب العلم خري رفيق . –وهدي السلف الصاحل ،الكتاب والسنة  –سعادهتم 
 وأنصار

الطالق  ي اليت حتتوي على مقياس اخلطبة والزواج و  ملطبوعة املتواضعةهذه ا احلق والفضيلة فإين أقدم لكم
بكتاب الخطبة والزواج في الفقه فعليكم املزيد  ، وإن أرمتاألسرة اجلزائري  املذهب املالكي وقانون

مبكتبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية العامرة الطالق في الفقه المالكي  كتابالمالكي ، و 
سأتناول هذا املوضوع  ي أربعة فصول تندرج حتتها مباحث كاآليت.و   
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 19اللسان .الرازي  ، خمتار الصحاح طبعة دار احلديث القاهرة ص 
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 المبحث الثالث أقسام الخطبة                   
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 المبحث األول التعريف بالخطبة

 .  (4)اخلطبة بكسر اخلاء التماس التزّوج ، أو التماس نكاح املراة 
ر اخلااء : التمااس النكااح ، وهاي ماا يفعلاه اخلاطاب مان الطلاب وااساتلطا  بااالقول قاال الكانادهلوي : خلاخلطباة بكسا

والفعل ، مأخوذ من اخلطب أي الشأن ملا أنه شان من الشؤون. قال : وقيل هي: من اخلطاب ألهناا ناوع خماطباة  اري 
 بني جانب الرجل وجانب املراة . 

 ت بالتماس النكاح ألنه بعض من احلاجات.اخلطبة مصدر مبعىن اخلطب ، واخلطب احلاجة ، مث اختص
قال الكاندهلوي قال الباجي : خل هي ما جياري مان املراجعاة والاولاة للنكااح ألناه راري مقادر وا يتعاني لاه أول وا آخار 

 .(5)ألن هذا اللفظ قد يستعمل  ي كل ما يستدعي به النكاح من القول ، وإن مل يكن مؤلفا على نظام اخلٌطب خل
 .التعريف اللغوي و ااصطالحي يلتقيان وخيتلفان حسب حركة الضمة والكسرة الواقعتني على احلر يالحظ أن 
لمرأة بـاج يهي التماس التزويج و المحاولة عليه ، أو هي طلب الرجـخ التـزو إن ا اخلطبة  ي ااصطالح  والخالصة

 مـنم بمـن ينـوب عنـه أ موج بهـا نفسـه ألـه إلتمـاس التـز  .أو هي إظهار الرجخ رغبته في التزوج بامرأة .سواء أكان
وليها ، فإذا وافقت هي   أو وليها كان ذلك بمثابـة اففـاق مبـدل علـز الـزواج و هـفا االففـاق ال يرقـز إلـز مرفبـة 

 . االلزام
 
 
 
 
 

                                                           

 218ص  2الشيخ أمحد الصاوي ، بلغة السالك ألقرب املسالك ط دار الكتب العلمية لبنان ج  - (4) 
 336الكاندهلوي  ، أوجز املسالك إىل موطأمالك ط دار الكتب العلمية لبنان اجمللد التاسع ص - (5) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 مشروعيةالمبحث الثاني 
 االخطبة وحكمه 
 الخطبة مشروعية بالكتاب و السنة الشريفة .

)) و الجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننـتم فـي أنفسـكم علـم اهلل : تعاىل قولهالكتـــاب :  -أ
أنكم ستفكرونهن ولكن ال فواعدوهن سّرا إال أن فقولوا قوال معروفا و ال فعزموا عقدة النكاح حتز يبلغ الكتـاب 

 . 235 ليم (( . البقرة أيةأجله واعلموا أن اهلل يعلم ما في أنفسكم فاحفروه واعلموا أن اهلل غفور ح
 الخطبة مشروعة بالسنة القولية والفعلية والتقريرية  السنة الشريفة : -ب
رضاي اهلل عنهماا مث تزوجهاا صالى اهلل علياه عمار ثبت أن الرسول صلى اهلل علياه و سالم خطاب حفصاة مان أبيهاا   - 1

 . (1)و سلم. 
وساالم خطااب عائشااة إىل أ  بكاار، فقااال لااه أبااو بكاار : إ ااا أنااا  روى البخاااري عاان عااروة : أن الناا  صاالى اهلل عليااه – 2

   (2)( أنت أخي في دين اهلل وكتابه وهي لي حاللأخوك ، فقال : ) 
) إذا خطـب إلـيكم مـن فرضـون دينـه   هريرة رضي اهلل عنه قاال : قاال رساول ااهلل صالى اهلل علياه وسالم : أعن   - 3

 ي األرض وخلقه فزوجوه ، إال ففعلوا فكن فتنة ف
    (3)(وفساد عريض

 :  حكمهـــا -ج

                                                           
 5122رقم احلديث  1077  اإلنسان ابنته أو أخته على أهل اخلري ط دار الكتاب العر  ص صحيح البخاري كتاب النكاح باب عر  - (1)
 5082رقم احلديث  1069صحيح البخاري كتاب النكاح باب عر  اإلنسان ابنته أو أخته على أهل اخلري ط دار الكتاب العر  ص  - (2)
 1084رقام احلاديث   256اءكم من ترضون دينه فزوجوه ط  مكتبة املعار ، الرياا  صالرتمذي  سنن الرتمذي كتاب النكاح ، باب ما جاء إذا ج - (3)

 قال الرتمذي: حسن صحيح 



ن وجودهاا أحارى لادوام أ كماا   يرى أكثر العلماء أن اخلطبة ليست فرضا و ا واجبا بال هاي مساتحبة قبال انعقااد العقاد،
ألن األمزجااة و الطباااع خمتلفااة بااني الناااس و ألن عقااد الاازواج ميثاااق و  ،العشاارة بااني الاازوجني لتمكنهمااا ماان معرفااة بعضااهما

ذلااك مجيااع  لااىو عهااد قااوي و مؤبااد، قااال مالااك : خل هااي مسااتحبة وهااي ماان األماار القااد  ، وليساات بواجبااة وع رلاايظ
اهلل تعاىل : خل و أما خطبة النكاح املروية عن الن  صلى اهلل علياه وسالم فقاال اجلمهاور  رمحه قال ابن رشد و  (1)الفقهاء خل

) ة بن شعبة أناه خطاب امارأة فقاال  النا  صالى اهلل علياه و سالم عن املغري ف (2)وقال داود هي واجبة خل ،إهنا ليست واجبة
خلوقاد ذهاب بعاض أهال العلام إىل هاذا احلاديث ، وقاالوا : ( قاال الرتماذي : أنظرت إليها، فإنـه أحـرأ أن يـ دم بينكمـا 
بينكماا : أن هاو قاول أمحاد وإساحاق . وقاال : ومعاىن قولاه )أحارى أن ئاؤدم و اباس أن ينظار إليهاا ماامل يار منهاا حمرماا . 

ة أوروى اباان ماجااه عاان املغاارية باان شااعبة قااال : أتياات الناا  صاالى اهلل عليااه وساالم فااذكرت لااه اماار  (3)تاادوم املااودة بينكمااا خل
ة من األنصاار ، فخطبتهاا إىل أبويهاا أ( فأتيت امر  : ) اذهب فانظر إليها ؟ فإنه أجدر أن ي دم بينكماأخطبها ، فقال 

ة ، وهااي  ي خاادرها ، أ! قااال : فساامعت تلااك املاار  كرهــا ذلــكهلل عليااه وساالم ، فكأهنمااا ، وأخربهتمااا بقااول الناا  صاالى ا
 –كأهنااا اسااتعظمت ذلااك   -فقالات : إن كااان رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم أماارك أن تنظاار ! فااانظر ، وإا فأنشاادك  

هلااا حااىت  أة فجعلاات أ بااوعاان حممااد باان مساالمة قااال : خطباات اماارأ (1)قااال فنظاارت إليهااا فتزوجتهااا ، فااذكر ماان مواقفهااا
نات صااحب رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم فقاال لعات رساول ااهلل أنظرت إليها  ي خنل هلاا ، فقيال لاه : أتفعال هاذا و 

 صلى اهلل عليه وسلم 
  (2)() إذا ألقز اهلل في قلب امرل خطبة امرأة فال باس أن ينظر إليهايقول : 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
.ابن جزي ، القوانني الفقهياة ط دار القلام ص  324الكاندهلوي ، أوجز املسالك إىل موطأمالك ، ماجاء  ي اخلطبة ط دار الكتب العلمية لبنان ص  -(1)

130 
(2)

 3ص  2ية اجملتهد وهناية املقتصد جابن رشد ، بدا - 
(3)

رقم احلديث  257الرتمذي سنن الرتمذي ، كتاب النكاح باب ماجاء  ي النظر إىل املخطوبة  ط دار مكتبة املعار  للنشر والتوزيع ، الريا  ص - 
أراد أن يتزوجها ، ط مكتبة املعار  للنشر .قال الرتمذي حديث حسن .وأخرجه ابن ماجه  ي سننه كتاب النكاح ، باب النظر إىل املرأة إن  1087

 1865رقم احلديث  324والتوزيع ، الريا  ص 
أخرجه ابن ماجه  ي سننه كتاب النكاح ، باب النظر إىل املرأة إن أراد أن يتزوجها ، ط مكتبة املعار  للنشر والتوزيع ، الريا   - (1)

 1866احلديثرقم   325ص 
رقم   324كتاب النكاح ، باب النظر إىل املرأة إن أراد أن يتزوجها ، ط مكتبة املعار  للنشر والتوزيع ، الريا  ص أخرجه ابن ماجه  ي سننه   - (2)

 .1864احلديث



 
 
 
 
 
 

 الثالث المبحث
 بةأقسام الخط 

 فنقسم الخطبة إلز :
كاأن يقاول اخلاطاب  طلب الزواج من امرأة خالية من املوانع الشارعية ماع إاهاار الررباة فيهااوهي :  خطبة صريحة  – 1

أو مااان يناااوب عناااه أرياااد الااازواج مناااك،  أو يقاااول وي املتااازوج أووكيلاااه : أريااادك زوجاااة ابااا  فاااالن ، أوملاااوكلي فاااالن ، أو 
وجااء  ي خمتاار الصاحاح : التعاريض ضاد التصاريح. يقاال عاّر  أررب  ي الازواج باك . تزوج :يقول امللصديقي فالن . أو 

 (5)لفالن وبفالن إذا قال قوا وهو يعنيه .ومنه املعاريض  ي الكالم وهي التورية بالشيء عن الشيء 
 اااهر راري مقصاود التعريض هو الكالم الذي حيتمل معنيني ، معىن خفاي هاو املقصاود ، ومعاىن : ضيةخطبة فعري   -2

 ، وهو يلتقي مع املفهوم اللغوي متاما .
األلفااا   أو أكثاارمل توضااع لااه حقيقااة وا هااازا ، وهااذه  أن يقااول اخلاطااب كالمااا حيماال معنااني هااو:   التعــريض بالخطبــةو

هاا : إناك د خطبتياكأن يقول خاطب ملان ير   ي اخلطبة . ةتكشف  عن الررب حتتمل اخلطبة ورريها ، رري أن دالة احلال
(  فيمـا عرضـتمتعااىل :خل ) اهلل  . قال الشيخ الطاهر بن عاشور عند تفسريه لقاولالزواجعلى امرأة مؤدبة ، أو إين عزمت 

فاادل علااى أن املااراد   ) مــن خطبــة النســاء (التعااريض ضاارب ماان ضااروب  املعاااين املسااتفادة ماان الكااالم، وقااد بينااه بقولااه 
مثال صاّور ، مشاتقة مان العار  بضام العاني وهاو اجلاناب أي جعال كالماه  اناب كالم، ومادة فّعل فيه دالة على اجلعال 

واماا التعاريض عناد أهال البالراة هاو : خل  (2)جاادة املعاىن إىل جاناب خل واجلانب هو الطر  فكأن املتكلم حييد بكالمه من
)المســلم مــن للمااؤذي  أن يطلاق الكااالم ، ويشااار باه إىل معااىن آخاار يفهام ماان السااياق كقاول الناا  صاالى اهلل علياه وساالم

 فهو تعريض ينفي صفة اإلسالم عن املؤذي (3)( سلم المسلمون من لسانه ويده

                                                           
(5)

 236أبو بكر الرازي ، خمتار الصحاح ، ص -  
 429ص 2الشيخ الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير ط مؤسسة التاريخ العر   لبنان ج  - (2)
. وأخرجه مسلم  ي 16جه البخاري  ي صحيحه كتاب اإلميان، باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ط، دار الكتاب العر  ص أخر  - (3)

 46صحيحه كتاب اإلميان، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل ط، دار الكتاب العر  ص 



: قااال القاضااي أبااوبكر : خل والااذي مااال إليااه مالااك  ي التعااريض : أن  القاارا يقااال :  مــن ألفــات التعــريض بالخطبــة -3
التعااريض وأقاارب إىل التصااريح أقااوى   -عناادي  –.قااال : وهااذا  وفيــك راغــب،  إنــي لمعجــب ، ولــك محــبيقااول : 

 .خل  تصريح زاد فهو  فإن  أنت نافعة،،  إن اهلل فعالز سائق إليك خيرايقول :  .قال : والذي أرى أن
 فحريم التصريح بالخطبة للمرأة المعتدة: -4  

دة النكــاح حتــز وال فعزمــوا عقــ: حياارم التصااريح باخلطبااة للماارأة املعتاادة مطلقااا أو وليهااا قباال انقضاااء العاادة لقولااه تعاااىل
واألصاال الشاارعي  ي هااذه املسااالة حااديث الناا  صاالى اهلل عليااه وساالم لفاطمااة  (2)خل 235البقاارة   يبلــغ الكتــاب أجلــه
   (3)(  كوني عند أم شريك وال فسبقيني بنفسكبنت قيس : ) 

ه ا جياااوز  وقاااال : خل أمجعااات األماااة علاااى أن الكاااالم ماااع املعتااادة مباااا هاااو نااا  علاااى تزوجهاااا والتنبياااه عليااا:  قاااال القااارط  
 .(4)على أن الكالم معها مبا هو رفث وذكر مجاع أو حتريض عليه ا جيوز وكذلك ما أشبهه خلاألمة  وكذلك أمجعت 

 :  خطبة النساء أنواع وهي - 5
 :  وز خطبتهاشرعا تصرحيا وتعريضا الخالية من زوج ومن الموانع الشرعية املرأة -1
 ثالثة :المرأة المعتدة وهي أنواع  - 2
: حتاارم خطبتهااا تصاارحيا وتعريضااا ألهنااا  ي حكاام الزوجااة قااال القاارط  : خل وا معتــدة رجعيــة أي مــن طــالق رجعــي  -أ 

   (5)جيوز التعريض خلطبة الرجعية إمجاعا ألهنا كالزوجة خل
 وملطلقها احلق  ي إرجاعها لعصمته مىت شاء قبل انقضاء عدهتا .

ــة -ب رأة الاايت طلقاات حبكاام قضااائي أو املبتوتااة فإنااه جيااوز التعااريض هلااا باخلطبااة .قااال :كااامل   المعتــدة فــي عــدة البينون
 (1)القرط  : خل أما من كانت  ي عدة البينونة فالصحيح التعريض خلطبتها خل

ن اح باخلطبة هلا أولوليها قبل إنقضاء العدة ، ساواء أكاان الزوجاي: حيرم التصر  أو من طالق بات المعتدة من وفاة – ج
العادة ، ساواء أكانات  انقضااء قبالصبني ، وكما حيرم التصاريح باخلطباة  ي العادة ، حتارم أيضاا املواعادة بالنكااح م أبالغني 

ولكـن مع وليهاا ، وذلاك باأن تكاون املواعادة بالعقاد عليهاا بعاد خروجهاا مان العادة لقولاه تعااىل :  ماملواعدة مع املرأة، أ
  إال أن فقولـوا قـوال معروفـا ض باخلطباة  ي زمان العادة لقولاه تعااىل  وجياوز التعاري. 235البقارة   ال فواعدوهن سرا

وفااة  مطاالق أمان ساواء أكانات العادة و   . 235البقارة   أجلــه حتز يبلـغ الكتـاب   : تعاىلوقوله .  235 البقرة
التصاريح باخلطباة  ي العادة و كماا حيارم  .صبيني ألنه تعبدى رري معقاول العلاة  مكان الزوجان بالغني أأسواء و استرباء.  مأ

 .235البقرة    و ال فواعدوهن سرَّا  لقوله تعاىل  –حترم أيضا املواعدة 

                                                           
 192ص 4القرا ي الذخرية ج - (2)
 359ص  1يح سنن املصطفى ط، دار الكتاب العر  جأخرجه أبوداود ،  صح - (3)
 160ط دار احلديث ، القاهرة ص  2القرط  ، اجلامع ألحكام القرآن ج - (4)
 161-160ص 2القرط  ، اجلامع ألحكام القرآن  ج - (5)

(1)
 161-160ص 2القرط  ، اجلامع ألحكام القرآن  ج -  



البقارة   إال أن فقولـوا قـوال معروفـ ا   و جّوز العلماء التعريض ا القول الصاريح باخلطباة  ي زمان العادة لقولاه تعااىل : 
قول مان وجاد مثلاك ا يبتغاي راريك ، و أجااز بعاض العلمااء و هو كالم يدل على املقصود بطر  خفي كأن ي . 235

 ي التصاريح و  كمااالتلميح للمطلقة طالقا بائنا بينونة كربى قياسا على املتوىف عنها زوجها ألن التلميح ا تركن فياه املارأة  
 .(  حللت فآذنينيإذا فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ). ملا روي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثالثا 
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 الرابع المبحث
  شروط الخطبة

مبراعاهتاا  واملخطوباة أو وليهاا  للخطبة شروط ازمة جيب حتقيقها كي تكاون اخلطباة صاحيحة ، و إذا مل يلتازم اخلاطاب 
 كاآليت : شروط مستحسنة وهيو  .فسدت اخلطبة 

 الشروط الالزمة : -1
نهـز النبـي أن ابن عمر رضي اهلل عنهما كان يقول : )  روى البخاري الخطبة علز الخطبةيم فحر    :الشرط األول 

صلز اهلل عليه وسلم أن يبيع بعضكم علز بعـض ، وال يخطـب الرجـخ علـز خطبـة أخيـه حتـز يتـر  الخاطـب قبلـه 
من ؤ آخار ، فاإذا خطاب ما فاحلديث يدل على أنه حيرم شرعا أن خيطب أحد على خطبة أحد (2)( الخاطب أو يأذن له

أولياؤها للخاطاب وماال هاو هلاا ، باأن ركان كال مان  وأ  امرأة : أي التمس نكاحها منها أو من أوليائها ومالت املخطوبة
اجلانبني لآلخر وحصل اإلهداء بينهما وشاع ذلك عند الناس ا جيوز ألحدأن خيطب على خطبته بعاد ذلاك للنهاي عناه 

أيضاا الساوم علاى الساوم  ي البياع إذا ركان الباائع النا  صالى اهلل علياه وسالم  اخلطباة ، حارم شرعا .وكما حتارم اخلطباة علاى
للمشاارتي ومل يبااق بينهمااا إا التوفيااة بالكياال أو الااوزن أو تسااليم احليااوان أو الساالعة للمشاارتي ، وأمااا  ي أول التخاطااب أو 

لساالع .ويسااتثىن ماان هااذا النهااي الفاسااق مبعااىن إذا كااان التسااوم قباال الركااون فالحياارم واحااد منهمااا لاا ال تبورالنساااء وتكساد ا
ذلااك .و لبيااان ذلااك   لاازاين، وشااارب اخلماار ، والسااارق ، وآكاال الربااا ومااا أشاابه اخلاطااب فاسااقا  ارحااة ماان اجلااوارح ، كااا

 :  يكون اخلاطب األول صاحلا أو فاسقا واخلاطب الثاين كذلك نكأ
 الصورة األولز : فجوز خطبة الصالح علز الفاسق 

 الصورة الثانية : ال فجوز خطبة الفاسق علز الصالح 
 الصورة الثالثة : ال فجوز خطبة الصالح علز الصالح  
 الصورة الرابعة : ال فجوز خطبة الفاسق علز الفاسق 

ساق فقا، ، وحمال جاواز خطباة الصااحل علاى الفاساق اثالثة ممنوعة والرابعة جائزة وهي خطبة الصاحل علاى الف فالصور أربع
ث كان الفاسق مؤمنا ، أما إن كان اخلاطب األول ذميا فال جيوز للصاحل أن خيطب على خطبتاه إذ الشارع أقار الاذمي حي

                                                           
.وأخرجاه مسالم مان 1081ب اخيطاب علاى خطباة أخياه حاىت يانكح أو يادع  ط ،دار الكتااب العار  ص البخاري صحيح البخاري كتاب النكاح با - (2)

-564( صااحيح مسالم كتاااب النكااح باااب حتار  اخلطبااة علاى خطبااة أخياه حااىت ياأذن أو ياارتك ط،دار الكتااب العاار  ص حتــز يـفرحاديث عقباة بلفااظ  )
565 



واشرتاط الركاون  ي حتار  اخلطباة علاى اخلطباة مان  (1) على كفره ومل يقر الفاسق على فسقه وهذا إن كانت املخطوبة ذمية
بنات قايس ألساامة، وقاد كانات خطبهاا معاوياة وأباوجهم ، وملاا ذكارت فعله صالى اهلل علياه وسالم أناه أبااح خطباة فاطماة 

ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن معاوية وأباا جهام خطباهاا فلام ينكار ذلاك ، ومان العاادة أهنماا ا خيطباان دفعاة 
ل املاارأة فلاام قااال الزرقاااين : خلإذا خطااب الرجاا  (2)واحاادة فاادل ذلااك علااى جااواز اخلطبااة علااى اخلطبااة إذا مل حيصاال ركااون 

أحااد ، فهااذا باااب فساااد ياادخل علااى الناااس ، لااو أريااد ذلااك ملااا فيااه ماان الضاايق   خيطبهااا يوافقهااا أمااره ومل تااركن إليااه ، ا
 (1)الدين خل من املرفوع 

 قال الناام : 
 مخطوبة إال لفسق حجبا         طبا ـولم يجز لخاطب أن يخ

 (2)إذا لم يدخال  فيفسخ الثاني       وهي علز خطبة زوج أول     
الركاون باني املخطوباة وخاطبهاا األول ومل يادخل ثاا الثااين يفساخ  وقاع  : إذا خطب ثان على خطبة أول وكان قدمسالة 

عقاد الثااين مثاال أن خيطاب اخلاطاب الثاااين إذا كاان صاااحلا وخطاب خمطوباة صاااحل بعاد الركاون ، أو فاسااقا خطاب خمطوبااة 
عقد بالفعل، فسخ نكاحه بطلقة بائنة أي حيكم القاضاي باذلك ولاو مل يقام اخلاطاب صاحل ، أوفاسق مثله بعد الركون .و 

ا يفساااخ نكاحاااه لثبوتاااه و ضاااد اخلاطاااب الثااااين ألناااه حاااق هلل تعااااىل .أماااا إذا دخااال ثاااا كانااات للثااااين  وىدعااارفاااع األول ب
لة منهاااا احلاااديث الاااذي آلثاااار املرتتباااة بالااادخول مااان محااال ورااارية . وقاااد وردت أحادياااث كثااارية  ي هاااذه املساااألول و لااادخبا

قال أمحاد:قال رساول اهلل صالى :قال  كتب السنن األخرى روى الرتمذي  جاء  ي وملا، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم 
وقاال الرتماذي قاال مالاك بان أناس :  (3)) اليبيع الرجخ علز بيع أخيه وال يخطـب علـز خطبـة أخيـه( اهلل عليه وسلم 

علااى خطبااة أخيااه، إذا طلااب الرجاال املاارأة فرضاايت بااه ، فلاايس ألحااد أن خيطااب علااى إ ااا معااىن كراهيااة أن خيطااب الرجاال 
ة أخيطااب الرجال علاى خطبااة أخياه ، هاذا عناادنا إذا خطاب الرجال املاار  خطبتاه . قاال ، وقاال الشااافعي : معاىن احلاديث ا

يااه ، فااال بااأس أن فرضاايت بااه وركناات إليااه فلاايس ألحااد أن خيطااب علااى خطبتااه ، فأمااا قباال أن يعلاام رضاااها أو ركوهنااا إل
خيطبهااا ، واحلجااة  ي ذلااك حااديث فاطمااة بناات قاايس حيااث ذكاارت لااه أن أبااا جهاام باان حذيفااة ومعاويااة باان أ  ساافيان 
 خطباهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال : 

                                                           
. ينظار بلغاة الساالك  34ص 2املساالك ، ط وزارة الشاؤون الدينياة  ، ج ني باري، ساراج الساالك شارح أساهل نعثمان بن حسا - (1)

. أبو زيد القريواين الفواكه الدواين شرح الشيخ 218ط ، دار الكتب العلمية ، لبنان ص للدر ديرألقرب املسالك على الشرح الصغري 
التاج واإلكليل ملختصر خليال  وبأسفلهتصر خليل .مواهب اجلليل لشرح خم961ص 2النفراوي ط ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ج

 30ص 5اق ،ط ، دار الكتب العلمية ،لبنان جو للم
مواهااب اجللياال لشاارح خمتصاار خلياال وبأساافله التاااج واإلكلياال ملختصاار خلياال للمااواق ،ط ، دار الكتااب العلميااة ،لبنااان  احلطاااب  - (2)
 30ص5ج
 189ص 3مالك بن أنس ط، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ج الزرقاين ، شرح الزرقاين على موطاأ  اإلمام - (1)
 34ص 2عثمان بن حسني  بري ، سراج السالك شرح أسهل املسالك ، ط وزارة الشؤون الدينية  ، ج  -  (2)
 . 1134رقم احلديث  269الرتمذي سنن الرتمذي مصدر سابق ص  - (3)



(  فمعااىن  أمــا أبــو جهــم فرجــخ اليرفــع عصــاه عــن النســاء ،وأمــا معاويــة فصــعلو  المــال لــه، ولكــن أنكحــي أســامة) 
.   (1)مل  ااربه برضاااها بواحااد منهمااا .ولااو أخربتااه مل يشاار عليهااا بغااري الااذي ذكاارتاحلااديث عناادنا واهلل أعلاام أن فاطمااة 

عاان اباان عماار رضااي اهلل عنهمااا عاان الناا  صاالى اهلل عليااه فالرجاال علااى خطبااة أخيااه  عاان خطبااة  روى النسااائي  ي النهااي
ال  علياه وسالم ) وروى أيضاا عان أ  هريارة عان النا  صالى اهلل (2)(اليخطـب أحـدكم علـز خطبـة بعـضوسلم قاال : ) 

علــز بيــع أخيــه ، وال يخطــب علــز خطبــة أخيــه ، وال فســأل المــرأة  لرجــخ ضــر لبــاد وال يبــع اافناجشــوا وال يبــع ح
اليخطـب وروى أيضاا عان أ  هريارة عان النا  صالى اهلل علياه وسالم قاال : ) (3)( هـا مـا فـي إنائ طالق أختها لتكتفـزء

   (4)( أحدكم علز خطبة أخيه حتز ينكح أو يتر 
و ي روايااة أل  داود عان ابان عماار قاال: قااال  (5)اليخطـب الرجــخ علـز خطبــة أخيـه (وروى النا  صالى اهلل علااه وسالم )

 .(6) (اليخطـــب أحـــدكم علـــز خطبـــة أخيـــه وال يبـــع علـــز بيـــع أخيـــه إال بإذنـــه رسااول اهلل صااالى اهلل علبياااه وساالم : ) 
طاب واملخطوباة قبال الركاون أن يساتخري كال منهماا وياوكال أمار لخاولوالنهي عن اخلطبة على اخلطباة يكاون بعاد الركاون ، 
ملااا رواه النسااائي  ي سااننه عاان أنااس قااال: ملااا انقضاات عاادة زينااب قااال ، اخليااار هلل وحااده ساابحانه وتعاااىل ألنااه ماان الساانة 

إلياااك رساال  أ فانطلقاات فقلاات:  يازينااب ! أبشااري ! قاااال زيااد :أذكرهــا علــي( رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم لزيااد )
أساتأمر ر  ! فقامات إىل مساجدها ، ونازل   أنا بصانعة شاي ا حاىت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يذكرك ، فقالت : ما

ر علاى نسااء النا  صالى خاالقرآن ، وجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فدخل بغري إذن.....وكانت رضاي اهلل عنهاا تف
   (1)ح  من السماء ، وفيها نزلت آية احلجاب .اهلل عليه وسلم تقول : إن اهلل عز وجل أنك

رضي اهلل عناه قاال : كاان رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم يعلمناا ااساتخارة  بن عبد اهللا رأما كيفية ااستخارة فعن جاب
، ثـم  ) إذا هـم أحـدكم بـاألمر فليركـع ركعتـين مـن غيـر الفريضـة ي األمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: 

أسـتخير  بعلمـك ، وأسـتعينك بقـدرفك ، وأسـألك مـن فضـلك العظـيم ، فإنـك فقـدر والأقـدر ،  ييقول : اللهم إنـ
وفعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب ، اللهم إن كنت فعلم أن هفا األمر خير لي في ديني ومعاشـي وعاقبـة أمـري ، 

                                                           

  269الرتمذي سنن الرتمذي مصدر سابق ص  - (1) 
 501النسائي ، سنن النسائي كتاب النكاح ، ط مكتبة دار املعار  ، الريا   النهي أن خيطب الرجل على خطبة أخيه ص  - (2)
 501النسائي ، سنن النسائي كتاب النكاح ، ط مكتبة دار املعار  ، الريا   النهي أن خيطب الرجل على خطبة أخيه ص  - (3)

 502نكاح ، ط مكتبة دار املعار  ، الريا   النهي أن خيطب الرجل على خطبة أخيه ص النسائي ، سنن النسائي كتاب ال - (4)
دود كتاب النكاح  ، بااب  ي كراهياة أن خيطاب الرجال علاى خطباة أخياه  صاحيح  سانن املصاطفى، ط، دار الكتااب  أبوينظر  - (5)

رجاال علااى خطبااة أخيااه ، ط ،مكتبااة املعااار  .ينظرساانن اباان ماجااه كتاااب النكاااح باااب  ا خيطااب ال 325ص  1العاار  ، بااريوت ج
 325للنشر والتوزيع ، الريا  ص 

دود كتاب النكاح  ، بااب  ي كراهياة أن خيطاب الرجال علاى خطباة أخياه  صاحيح  سانن املصاطفى، ط، دار الكتااب  أبوينظر  - (6)
 -325ص  1العر  ، بريوت ج

(1)
 503إذا خطبت ، واستخارهتا رثا ، ص النسائي سنن النسائي، كتاب النكاح ، صالة املرأة  -  



م بار  لي فيه ، وإن كنت فعلـم أن هـفا األمـر شـر لي ، ث قدره لي ، ويسره فا –أو قال في عاجخ أمري وآجله -
فاصـرفه عنـي ، واصـرفني عنـه ، واقـدر  –عاجـخ أمـري وآجلـه  أو قـال : فـي –لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمـري 

    (2)( ويسمز حاجته  -لي من الخير حيث كان ، ثم أرضني به ، قال:
 :حرمة التصريح بالخطبة الشرط الثاني  -ب
حيارم التصاريح باخلطباة  ي العادة  وعليه املعتدة مطلقا سواء هي أو وليها قبل انقضاء العدة .  اخلطبة للمرأةحيرم التصريح ب 

 235البقرة   و ال فواعدوهن سرَّا  لقوله تعاىل  –كما حترم أيضا املواعدة 
 الشرط الثالث :

تاازوج ثااا  ي احلااال و علااى هااذا فااال جيااوز أن تكااون املاارأة صاااحلة ألن يعقااد عليهااا  ي وقاات اخلطبااة و حياال لااه شاارعا أن ي
أو الرمااة باااحل  أو  مؤقتااا كأختااه ماان الرضاااعةم املاارأة الرمااة عليااه شاارعا سااواء كااان التحاار  مؤباادا أ أن خيطااب  للخاطااب

 أخت  أو املخطوبة وقت النداء للجمعة، أو (1) () المحرم ال ينكح وال يخطبالعمرة .لقوله صلى اهلل عليه وسلم 
 .أو تدخل  ي دين لاوي آخر املشركة حىت تسلم حىت يطلق زوجته أومتوت ، أو زوجته 

 المستحسنة:ط و الشر  -2
ملاا روى الرتماذي عان جاابر أن النا  صالى اهلل  املتمساكات بادينهاو  أن تكون املرأة املخطوبة من النساء  املتخلقات   -أ

وملااا روى اباان  (2)( يــدا بــتا فعليــك بــفات الــدين فر مالهــا وجمالهــو إن المــرأة فــنكح علــز دينهــا )عليااه وساالم قااال: 
فـنكح المـرأة ألربـع : لمالهـا ، ولحسـبها ، ولجمالهـا ، ماجه عن أ  هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ) 

 .(3)( ظفر بفات الدين ، فربت يدا اولدينها، ف
 لة و تدوم معها العشرة لقوله  ، ألن البكر تتوثق ثا الص   أن فكون المرأة المخطوبة بكرا -ب

                                                           
(2)

 503النسائي سنن النسائي، كتاب النكاح ، صالة املرأة إذا خطبت ، واستخارهتا رثا ، ص  -  
(1)

 564مسلم صحيح مسلم كتاب النكاح ، باب حتر  نكاح الرم وكراهية خطبته ص - 
(2)

.قال الرتمذي حديث حسن صحيح 256على ثالث خصال ص سنن الرتمذي كتاب النكاح ، باب ماجاء أن املرأة تنكح - 
.تربت يداك :ترب كفرح كثر ترابه وصار  ي يده الرتاب ، ولزق بالرتاب وخسر وافتقر. ويداه : ا أصاب خريا .القاموس الي، ط، 

دعاء بل املراد احلث .وتربت يداك هذه من الكلمات اليت جاءت عن العرب صورهتا دعاء، وا يرادثا ال 61مؤسسة الرسالة ص 
 والتحريض. املصباح املنري للفيومي ط، دار احلديث، القاهرة 

  49ص 
.أبوداود صحيح سنن املصطفى كتاب النكاح ، 323ابن ماجه سنن ابن ماجه كتاب النكاح ، باب تزوي  ذات الدين ص - (3)

 320 ص 1باب ما يؤمر به من تزوي  ذات الدين ط، دار الكتاب العر  ، لبنان ج



)وأســخن  و ي روايااة (2).و أرضــز باليســير((1)أعــفب أفواهــا و أنتــق أرحامــا فــإنهن علــيكم باألبكــار ) :عليااه السااالم
 و  ي رواية أخرى أقباال وأرضز باليسير من العمخ (

 
 وأرضز باليسير (  (3)) عليكم باألبكار فإنهن أنتق أرحاما وأعفب أفواها وأقخ خبا

( فقلاات أفزوجــت ياجــابر ؟ ة ، فأتياات الناا  صاالى اهلل عليااه وساالم فقااال : ) أروى الرتمااذي عاان جااابر قااال تزوجاات اماار 
( فقلاات يارسااول اهلل إن  هالجاريــة فالعبهــا وفالعبــك ؟( فقلاات :ا باال ثيبااا . فقااال : )  بكــرا أم ثيبــانعاام .فقااال : ) 

 :  .(5)م عليهن .قال : فدعا يعبد اهلل مات وترك سبع بنات أو تسعا ، فج ت مبن يقو 
جااء رجال إىل النا    :أن تكون املخطوبة ولودا ليتحقق املقصود من الزواج وهاو التناسال ، عان معقال بان يساار قاال -ج

.  (ال)فقاال علياه الساالم   ؟ صلى اهلل عليه و سلم فقال : إين أصبت امرأة ذات حسب و مجال و أهنا ا تلد أفأتزوجها
وعاان   (1)(فزوجـوا الـودود الولـود فـإني مكـاثر بكـم األمـم أتااه الثالثاة .فقاال علياه الساالم : )مث فنهااه . ياة الثان مث أتااه 

   (2)( ) انكحوا ، فإني مكاثر بكمأ  هريرة قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 
ـــــــــــــــان علـــــــــــــــز بعضـــــــــــــــهما  -د   خلقاااااااااااااااا  و خعلقاااااااااااااااا  فيساااااااااااااااأل عااااااااااااااان عاداهتاااااااااااااااا و سااااااااااااااالوكهاأن يتعـــــــــــــــر   الخاطب

 وقاد لاه  ي العمال، ملخاالطنياو أخالقها و تسأل  هاي كاذلك عان عاداتاه و سالوكه و أخالقاه مان يعرفوناه مان جرياناه أو 
أجاااز الفقهاااء ااخبااار بعيااب املعيااب عنااد املشاااورة كماان يكااون فاسااقا  ارحااة كااالزاين، وشااارب اخلماار واملتعاماال بالربااا ، 

 ،والناااااااذل ،  والشاااااااحيح ،والعاطااااااال عااااااان العمااااااال بسااااااابب الكسااااااال، وسااااااايء اخللاااااااق كااااااااملتهور، و املتغطااااااارس، واملتكااااااارب 
وكيلاه ، أو  و السارق، والغاصب ألموال النااس، وكاذلك مان كاان باه عيباا مان عياوب النكااح، إذا استنصاحه اخلاطاب أو

 الدين النصيحة قلنا لمن قـال هلل ولرسـوله وي املخطوبة وذلك من باب النصيحة لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم )
   (3)(وألئمة المسلمين 

                                                           
أنتق أرحاما: أي أكثر أوادا، يقال للمرأة الكثرية الولد: ناتق ألهنا ترمى باألواد نتقا. والنتق الرمي القاموس الي، مصدر سابق  - (1)

 925ص 
 324ابن ماجه سنن ابن ماجه كتاب النكاح ، باب تزوي  األبكار  ص - (2)
 102ط دار احلديث ص  مهز أي خداعا  ينظر خمتار الصحاحخباّ : خباء معجمة مكسورة باء مشددة من رري  - (3)
.أخرجه النسائي  ي سننه كتاب النكاح ، 259الرتمذي سنن الرتمذي  كتاب النكاح ، باب ما جاء  ي تزوي  األبكار ص - (5)

 498نكاح األبكار ص
(1)

 320أبوداود صحيح سنن املصطفى ، كتاب النكاح ، باب  ي تزوي  األبكار ص - 
(2)

 324ابن ماجه ، سنن ابن ماجه كتاب النكاح ، باب تزوي  احلرائر والولود ص - 
نووي ،  صحيح مسلم بشرح النووي ،  حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي كتاب ااميان ، باب بيان الدين النصيحة، ط ، دار  - (3)

 . 32ص  2الكتب العلمية ج



ألن أوادهااا ينزعااون ملااا فيهااا ماان عاارق السااوء ملااا روي عاان أ  سااعيد األخااالق  أن يتجنااب اخلاطااب املاارأة فاساادة  -هااا 
ومعاىن  (3)) المرأة الحسـناء فـي منبـت السـوء ( ( ، قيل ، وماذا يارسول اهلل : قال : )إياكم وخضراء الدمنمرفوعا : 

ألن أوادها ينزعون ملا فيها وهاذا علاى اجملااز .وأماا تفساريه اخللق  عليه وسلم كرّه نكاح فاسدة احلديث أن الن  صلى اهلل
 اخلبيث فيكون ااهره حسنا  ات ينبت على البعر  ي املوضعنبعلى احلقيقة أن ال

   (1)به نسبا اخللق  وباطنه قبيحا ، فالدمن مجع دمنة وهي البعر، وشبهت فاسدة 
خطوبااة ماان الغريبااات عاان اخلاطااب ، ألن الاازواج بالقريبااة رالبااا مااا يكااون النساال فيااه ضااعيفا  و قياال تكااون امل ا أن –ز 

وقيال :   (2)خلوبنـت العـم أصـبر  نكـاح الغرائـب أنجـب،.وكماا قيال : خلالزواج مان البعيادة فياه ةاباة للطفال و قاوة لبدناه 
 :روي أن عمار رضاي اهلل عناه قاالو  (3)خل  سـكن للـنفس، وعليـه فجنـب الحمقـاءأاختيار الجميلة وذات العقخ ألنها خل
أي أنكحاااوا  (4)( اغتربـــوا ال فضـــووا:)و قولاااه صااالى اهلل علياااه و سااالم (  قـــد ضـــويتم أنكحـــوا الغرائـــب)الساااائب : لآل

 .الغرائب ، حىت ا يأيت أوادكم  ي راية من رقة البشرة وضعف اخللقة لشدة احلياء من القرابة القريبة 
امرأة ماان بااظاار مباااح شاارعا  ي األصاال  لقااول الرسااول صاالى اهلل عليااه وساالم للااذي أراد الاازواج  النالنظــر للمخطوبــة.  -ح

  (1)( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين األنصار شيئا؟ ( قال:ا ، قال : )أنظرت إليها األنصار )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. قال ابن عدي تفرد به الواقدي ، 74-73ص 1ط ،دار عمار ، األردن جابن حجر اهليثمي ، اإلفصاح حتقيق حممد شكور  - (3)

 وقال الدارقط  تفرد به الواحدي وهوضعيف 
(1)

 74-73ص 1املصدر نفسه ج -  
(2)

  6ص 7املبدع ابن مفلح ط، دار املكتب اإلسالمي  لبنان ج -  
(3)

 6ص7املصدر نفسه ج -  
(4)

 6ص7ب احلديث .املصدر نفسه جإبراهيم احلر   ي رري احلديث رواه -  
.وقولاه  179صحيح مسلم ط، دار الكتاب العر  ، كتاب النكاح باب ، ندب النظر إىل وجاه املارأة وكفيهاا ملان يرياد تزوجهاا  - (1)

 .179قال النووي : قيل املراد صغر ، وقيل زرقة ينظر املصدر نفسه ص  )فإن في أعين األنصار شيا (صلى اهلل ليه وسلم 



 
 

 

 الخامسالمبحث 
 أحكام الخطبة 

 حكم نظر الخاطب إلز المخطوبة: -1
إىل الوجاه والكفاني فقا،، وأجااز ذلاك راريه إىل مجياع البادن  رضي اهلل عناه النظار  مالكرأة عند اخلطبة أجاز النظر إىل امل

أعاا  بالوجااه  اعاادا السااوأتني .ومنااع ذلااك قااوم علااى ااطااالق. وأجاااز بااالنظر إليهااا مطلقااا، وورد باااملنع مطلقااا، وورد مقيااد
. أناه 31 ساورة الناور آياة  وال يبدين زينتهن إال ماظهر منهـا  : والكفني على ما قاله كثري من العلماء  ي قوله تعااىل

الوجه والكفان وقياسا على جواز كشافهما  ي احلا  عناد األكثار ، ومان مناع متساك باألصال وهاو حتار  النظار إىل النسااء 
داود قاال علياه الساالم : ) وقال القرا ي : خل قال القاضي ابو بكر : ينظار إىل املخطوباة قبال. وقاال األئماة ملاا  ي أ   (1)خل

قاال وا ينظار إا إىل وجههاا  (2)إذا خطب أحدكم المرأة فإن اسـتطاع أن ينظـر إلـز مـا يـدعوه إلـز نكاحهـا فليفعـخ(
وكفيهااا ، وحيتاااج إىل إذهنااا عنااد اباان القاساام ألن البغتااة قااد توقااع  ي رؤيااة العااورة . وقااال القاارا ي : خل أباايح هااذا النظاار الاارم 

   (3)لصحبة إذا دخل على معلوم ، كما أبيح لتحمل الشهادة  ي الوجه والفرج خلدوام الضرورة 
 بالزواج و ليست عقدا :  الخطبة وعدالثاني 

وركاان اخلاطبااان إىل بعضااهما، إذ متاات اخلطبااة و اسااتوفت شاارائطها الالزمااة ، ووافقاات املخطوبااة أو ماان لااه حااق املوافقااة، 
ليهاا أحكاام الازواج ألهناا هارد وعاد باالزواج و مقدماة مان مقدماتاه فاال يكاون فال تعترب هذه اخلطبة زواجا و ا يرتتاب ع

( لاه أثار  ي لازوم حكام مان لخـافم على املهر و قياام الازوج بدفعاه أو إعطااء املخطوباة ماا يسامى  بالشابكة ) ا ااتفاق 
 –لوعااد معصااية نقااض اأحكاام الاازواج و ا يكااون نقااض اخلطبااة نقااض لعقااد الاازواج إ ااا هاارد خلااف للوعااد يرتتااب عليااه 

سااورة    يــا أيهــا الــفين آمنــوا لــم فقولــون مــا ال ففعلــون كبــر مقتــا عنــد اهلل أن فقولــوا مــا ال ففعلــون : لقولااه تعاااىل
قال القرط  : خلإن الوعد جيب الوفاء به على كل حال إا لعذر. وقال قاال مالاك: فأماا الوعاد مثال أن  .-32الصف 

ونااارى  ااان  (2)باااة فيقاااول لاااه : نعااام ، مث يبااادو لاااه أا يفعااال فماااا أرى ذلاااك يلزماااهخل يساااال الرجااال الرجااال أن يهاااب لاااه اهل
وجوب الوفاء بالوعد بني اخلاطب واملخطوبة إذا تواعدا وركناا وتباادا اهلادايا وا خيلاف أحادمها وعاده باخلطباة إا لعاذر 

زواج الاذي حيصان الزوجاان ويكاون أسارة قاهر، ألن الغاية ألى  ي مثل هذه الوعود وهو بعاد الوفااء بالوعاد ياتم عقاد الا

                                                           
(1)

 3ص  2ابن رشد القرط  ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج -  
 325ص 1أبو داود صحيح سنن املصطفى كتاب النكاح باب  ي الرجل ينظر إىل املرأة وهو يريد تزوجيها ج - (2)

 191ص 4اإلمام القرا ي ، الذخرية ط ، دار الغرب اإلسالمي حتقيق حممد بو خبزة ج - (3)
 328ص  9ع ألحكام القرآن ج القرط ، اجلام - (2)



و  ،ذ كـفبآيـة المنـافق ثـالذ إذا حـدّ : )و قولاه علياه الساالم ويسلم اجملتماع مان اآلفاات األخالقياة وااجتماعياة . 
أربـع مـن كـن و ي رواياة عان عمارو: أن النا  صالى اهلل علياه وسالم قاال :) . (1)( فمن خـان اؤ إذا وعد أخلف ،و إذا 

لصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيـه خصـلة مـن النفـاق حتـز يـدعها : إذا اؤفمـن خـان فيه كان منافقا خا
 (2)، وإذا حّدذ كفب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر (

قال رجل لرسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم  (3)فإن احلديث ذكر  ي سياق الذم وهو دليل على التحر  .وجاء  ي املوطأ 
(. فقااااال : يارساااول اهلل، أفأعااادها وأقاااول هلااااا .فقاااال علياااه السااااالم :  )الخيــــر فـــي الكـــفب:  رأيت فقاااالامااا:أكاااذب 

عاد وهاو و ( فمنعه من الكذب املتعلق باملستقبل ، فإن رضا النساء إ ا حيصل باه ، ونفاى اجلنااح عان ال الجناح عليك)
 لى أمرين :عيدل 
لق عليه ابن الشاط بقولاه : مل جيعلاه قسايم الكاذب : إن إخال  الوعد ايسمى كذبا جلعله قسيم الكذب .وع األول

 .(4)من حيث هو كذب .وإ ا جعله قسيم اخلرب عن رري املستقبل الذي هو الكذب
: مل يقصاد قاائال : إن إخاال  الوعاد احارج فياه ، ولاو كاان املقصاد الوعاد  الاذي يفاي باه .وعلاق ابان الشااط  الثاني 

ذلك ، وإ ا قصد الوعد على اإلطاالق وساأل عناه ألن ااحتماال  ي عادم الوفااء الوعد على التعيني ومن أين له العلم ب
  (5)تمال الوفاءحا عنه  اجلناح  اضطرارا أواختيارا قائم و رفع الن  عليه السالم

 : حكم الهدايا  -3
 : ي اهلدايا اليت يقدمها اخلاطب إىل املخطوبة أو العكس إىل أقوال املالكية اختلفت كلمة فقهاء 

 ماااااااااااااااااااااااانهم يقولااااااااااااااااااااااااون بعاااااااااااااااااااااااادم رجااااااااااااااااااااااااوع اخلاطااااااااااااااااااااااااب علااااااااااااااااااااااااى خمطوبتااااااااااااااااااااااااه  ي اهلااااااااااااااااااااااااادايا  المتقــــــــــــــــــــــــدمون : أ
 و إن كان العدول منها .

 جااااااااااااااااااااء  ي حاشاااااااااااااااااااية الدساااااااااااااااااااوقي : خل فاااااااااااااااااااإن أهااااااااااااااااااادى أو أنفاااااااااااااااااااق مث تزوجااااااااااااااااااات راااااااااااااااااااريه مل يرجاااااااااااااااااااع عليهاااااااااااااااااااا 
هاا . وقاال مان جهت مو ي الشرح املذكور خل ايرجع عليها بشيء، ساواء أكاان الرجاوع عان زواجهاا مان جهتاه أ (1)بشيء خل

 .(2): هذا هو أصل املذهب
أمااا الفقهاااء املتااأخرون ماانهم فقااد أعطااو للخاطااب حااق الرجااوع علااى املخطوبااة   مبااا أهااداه إليهااا إن كااان العاادول    - 4

و ي الشرح الصغري خل إذا أهدى خضرا وفواكه ورريها ، وتزوجت بغريه فال رجاوع لاه عليهاا بشايء إا لعار  ، من جهتها 

                                                           
 20البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب اإلميان ، باب عالمة املنافق  ص - (1)
  -21- 20البخاري، صحيح البخاري ، كتاب اإلميان ، باب عالمة املنافق  ص - (2)
 755ص 2املوطأج - (3)
 43ص 4الرسالة ج القرا ي الفروق وثامشه إدرار الشروق على أنواء الفروق ط مؤسسة  - (4)
 33ص 4القرا ي الفروق وثامشه إدرار الشروق على أنواء الفروق ط مؤسسة الرسالة ج   - (5)

(1)
 348ص 2على الشرح الكبري ، ط ، دار الفكر ج لدسوقيحاشية ا لدسوقيا -  

(2)
 348ص2الشرح املذكور ثامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج -  



.و ي الشارح املاذكور خل أماا (3)إذا كان الرجوع مان جهتهاا فلاه الرجاوع عليهاا ، ألناه  ي نظاري شايء مل ياتم خلأوشرط . وقيل 
 الشمس اللقاين فأجاب صاحب املعيار ملا س ل عن املسألة، وصححه ابن رازي  ي تكميل التقييد أنه فرق بني أمرين : 

 الذي أعطى من أجله مل يتم.أهداه ، ألن  : إذا كان اامتناع من جهتها يسرتد مااألول
 .(1)له عليها قوا واحدا  : أما إذا كان الرجوع من جهته فال رجوع الثاني

 المفتز به علز المفهب :   -5
يفرق بني هدايا من يعدل عن اخلطبة و هدايا اآلخر، فإن كان اخلاطاب هاو الاذي أهادى  و عادل عان اخلطباة فلايس لاه 

ت قائماة حاىت ا جيتماع علاى الطار  املتضارر أملاان، أمل العادول و أمل ااسارتداد، ألن أن يسرتد شي ا مما أهادى و لاو كانا
 خل من سعز في نقض ما فم من جهته فسعيه مردود عليهخل: تقولالقاعدة 

 أما إذا كان العدول من املخطوبة فله أن يسرتد كل ما أهدى إن كان قائما أو هالكا فالقائم بعينه و اهلالك مبثله .

 طبة في قانون األسرة الجزائري.الخ  - 6
عاان اخلطبااة و اعتربهااا وعاادا بااالزواج و مل جيعاال ماان هااذا الوعااد عقااد زواج، ورد  ي  املااادة اجلزائااري تكلاام قااانون األساارة 

املااؤريف  ي  09-05ماان قاانون رقاام  5أماا املااادة  (2)"" الخطبـة وعــد بــالزواج ولكــخ مـن الطــرفين العــدول عنهــا  05
 م 2005مايو سنة 

 .(3)خل  طبة وعد بالزواج، يجوزللطرفين العدول عن الخطبةالخ
 فالقانون:

 خلطبة أهنا وعد بالزواج ا رري.اوصف   -1
 املخطوبة أجنبيان عن بعضهما .و  خلاطب يفهم من خالل ن  املادة أن ا - 2
 أعطى القانون  احلق لكل من الطرفني حق العدول عن اخلطبة ، وجعله  حقا مؤسسا قانونا  – 3

 ي حالااااة ماااا إذا  ترتااااب عااان العاااادول عااان اخلطباااة ضااااررمادي أو معناااوي ألحااااد الطااارفني جااااازاحلكم  ونبااانّي القاااان - 4
 5بالتعويض.وهذ ماتضمنته الفقرة األوىل من املادة 

عدل عن اخلطبة ا يسرتد شي امن املخطوبة مما أهداه ومل ياني السابب إذا كاان وجيهاا  اأن اخلاطب إذ بنّي القانون - 5
 ي أماس  5ويالحظ أن الدكتور حمده حممد الامي قد احظ هذه املسألة بقوله : خل إنناا نارى أن ماا قررتاه املاادة  أو ا!

                                                           
 96-95ص 2، وزارة الشؤون الدينية ، اجلزائر ، جالشرح الصغري ط  - (3)

  348ص2الشرح املذكور ثامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج - (1)
، الديوان الوط  لألشاغال 3ط 1984يونيو سنة  9ها الوافق 1404رمضان 9مؤريف  ي  11-84قانون ااسرة اجلزائري رقم  - (2)

 م1999الرتبوية 
سب آخر تعديل ط ، دار النجاح للكتاب ، اجلزائر يالحظ أن املادة مل يتغري مضموهنا راري أن الصايارة ركيكاة  قانون األسرة ح - (3)

 كان باإلمكان أن تصاغ كاآليت : خل اخلطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفني العدول عنها خل



  (1)احلاجة إىل تعاديل وذلاك بارب، احلاق  ي اسارتجاع اهلادايا بسابب العادول ذاتاه، ماع مانح القضااء حاق حتدياد الساببخل
يرد مامل يستهلك مما أهدته له أوقيمته .و أن املخطوباة تارد ماامل  كما أن القانون املعدل بنّي إذا أهدت هي له فعليه أن

 .5يستهلك من هدايا أو قيمته  إذعدلت هي وهذا ما تضمنته الفقرة الثانية من املادة
و املقصااود بالفاحتااة هااي .أو تساابقها باخلطباة قااراءة الفاحتااة اقاارتان  –املعدلااة السادسااة راري  مادتااه  ي ذكاار القاانون   – 6

ااتفااق ) وهاي زوجا  ابنتاك فالناة علاى صاداق قادره كاذا، و زوجتاك ،وقبلات باك زوجاا (  ثا يتم لصيغة اليت تلك ا
فصار يطلق على العقد الذي تقرأ فيه الفاحتاة .وهاو املقصاود بالفاحتاة عنادما يقاال  –مية اجلزء بالكل تسفهذا من باب 

فااإن ذلااك مناادوب إليااه فقاا، .ولقااد عاادلت  .مااا يقاارأ للتااربكفالنااة قرئاات عليهااا الفاحتااة و لاايس املقصااود ماان الفاحتااة هااو 
خل إّن اقارتان  6حياث جااء  ي املاادة  09-05رقم  لبالقانون املعد 11-84 ي القانون رقم  6الفقرة األوىل من املادة 

ط الاازواج الفاحتااة باخلطبااة ايعااد زواجااا .رااري أن اقاارتان الفاحتااة مبجلااس العقااد يعتاارب زواجااا مااىت تااوافر ركاان الرضااا و شاارو 
وانعــدام ، والشــاهدان ،  الـولي و ،  والصــداق،  أهليـة الــزواج :مان هااذا القاانون  خلوهااي 9املنصاوص عليهاا  ي املااادة 

-84مان القاانون رقام  6اجلزائاري اللابس الاذي كاان  ي املاادة  وثاذا التعاديل أزال املشارع (2)انع الشرعي للـزواج و الم
ــة مــع خل  6م الااوارد  ي املااادة 1984و ساانة يونياا9املوافااق   هااا1404رمضااان 9مااؤريف  ي 11 يمكــن أن فقتــرن الخطب

فخضـــع الخطبـــة خلوهاااذه الفقااارة صاااحيحة مث ياااأيت  ي املااااد نفساااها قولاااه : خل  الفافحـــة أو فســـبقها بمـــدة غيـــر محـــددة
خل. الايت تكلمات عان اخلطباة أهناا وعاد، وعان العادول إذا ترتاب  أعـاله 5والفافحة لنفس األحكام المبينـة فـي المـادة 

نه ضرر مادي ومعناوي، وعان عادم إسارتداد اخلاطاب شاي ا مماا أهاداه إن كاان العادول مناه، وعان رد ماامل يساتهلك إذا  ع
جياااب والقبااول كمااا هااو إلكااان العاادول ماان املخطوبااة . ولكاان عنااد اقاارتان الفاحتااة باخلطبااة  ي هلااس العقااد مااع وقااوع ا

ت يالك يضايع حقهاا أو حاق زوجهاا  ي املارياث إن هاي توفسائد  ي العر ، فإن املرأة زوجة وليست خمطوبة أجنبية وباذ
وخاصاة إذا مل خياالف  هالاذي جياب علاى القاضاي واملشارع معرفتا عار  اجلزائارالالفاحتة عليها كما هاو جاار  ي  بعد قراءة

، وذلااك بضاابطها عنااد 11-84الاان  الشرعي.فاملشاارع اجلزائااري حساانا فعاال عنااد تعديلااه هلااذه املااادة ماان القااانون رقاام 
 (1)م2005مايو  4مؤريف  ي  09-05 ن يل القانو تعد

وبااني حكاام   –: فااإن املشاارع اجلزائااري عااّر  اخلطبااة بأهنااا وعااد بااالزواج وحااق الطاارفني  ي العاادول عنهااا وخالصااة القااول
 ألن النفقاات الايت تنفاق أثنااء اخلطباة و بعادها و قبال العقاد تكاون  ي قانوناه  اهلدايا و كيفية اسرتدادها و أعطاها عناية

مهمااة و قااد تااؤدي إىل قيااام ناازاع بااني األشااخاص إلحساسااهم مبااا دفعااوه واجاال هااذا رأى املشاارع ماان الضاارورة مبكااان 
طبني وأسارتيهما الاذي قاد يتطاور إىل االن  عليها حسما للناازاع حيث جاء الن  حالا لكل خال  قد ينشأ باني اخلا

ألنفس الشح وإن فحسـنوا وفتقـوا فـإن اهلل كـان وأحضرت ا شجار وعنف بني األسر وصدق اهلل العظيم إذيقاول :
: خلمالزماة الشاح للنفاوس البشارية .قاال الطااهر بان عاشاور رمحاه اهلل تعااىل   128  النسااء آياة   بما فعملـون خبيـرا 

                                                           
 65-64، اخلطبة والزواج صرمحه اهلل تعاىل حممد حمده الامي  األستاذ - (1)
 6ص2005مايوسنة 4املؤريف  ي  09-05قانون األسرة املعدل رقم  - (2)

(1)
 6ص2005مايوسنة 4املؤريف  ي  09-05قانون األسرة املعدل رقم  -  



 ي كااالم  ححااىت كأنااه حاضاار لااديها .ولكونااه ماان أفعااال اجلبلااة باا  فعلااه للمجهااول علااى طريقااة العاارب ...وأصاال الشاا
من أجل مصلحتها حني كانت تبس، يدها ، والرجال كاذلك  فاملرأة اتسمح حبقها فيما أهدته  (1)باملال العرب البخل

إىل صادره ، وذلاك ملاا جابال علياه مان البخال ، فوجاه اهلل كااّل  و لكن بعد انتهاء املصلحة صارت يدكّل منهماا مغلولاة 
 ل بعضهما بغري حق. منهما إىل اإلحسان والتقوى  ي املعاملة وعدم اجلور  ي أكل ما
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 268، ص  4الطاهر بن عاشر ، التحرير والتنوير ج -  



 

 الفصخ الثاني 
 الزواج وأركانه 

 وحكمه والحكمة منه  ومشروعيته األول التعريف بالزواج المبحث
 المبحث الثاني أركان الزواج         
 المبحث الثالث النكاح الصحيح والفاسد وعيوب النكاح         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 األول التعريف المبحث
 الزواج وحكمه والحكمة منه ب 

 
 فعريف النكاح والزواج -1
شاايء إمااا حّسااا كااالوطء ، و إمااا الالنكاااح لغااة معناااه الااوطء هااازا ألن النكاااح  ي األصاال اللغااوي دخااول الشاايء  ي  -أ

 جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء  ي القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااموس الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي، : معاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىن كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادخول الناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم  ي العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااني .
قاال الزرقااين :  (1)نكاح فاالن امارأة ينكحهاا نكاحاا إذا تزوجهاا .و ي لسان العارب : خل   (1) خل النكاح : الوطء ، والعقد

عقااد عليهااا .وإذا قااالوا : نكااح زوجتااه مل يرياادوا إا الإذا قااالوا : نكااح فااالن فالنااة أو بناات فااالن أو أختااه أرادوا تزوجهااا و 
يطلاق  ي حقيقاة التاداخل و  وجااء  ي مواهاب اجلليال خل النكااح (2)اجملامعة ألن بذكر املرأة أو الزوجة يساتغىن عان العقاد .
قاااال احلطااااب : خل النكااااح حقيقاااة التاااداخل ،  و ي اصاااطالح .الشااارع علاااى العقاااد والاااوطء ، وأكثااار اساااتعماله  ي العقاااد 

ذهااب اجلمهااور ماان مالكيااة، وشااافعية ، وروايااة و   ويطلااق  ي الشاارع علااى العقااد والااوطء ، وأكثاار اسااتعماله  ي العقااد .
 .(3) ح الشرعي حقيقة  ي العقد هاز  ي الوطءللحنابلة، أن النكاح  ي ااصطال

   األثر المترفب علز اختال  الفقهاء في فعريفهم للنكاح  -2
 ترتااااااااااااااااب علااااااااااااااااى اخااااااااااااااااتال  الفقهاااااااااااااااااء   ي لفااااااااااااااااظ النكاااااااااااااااااح الااااااااااااااااوارد  ي النصااااااااااااااااوص الشاااااااااااااااارعية ماااااااااااااااان  قاااااااااااااااارآن 

 ي ناااا  ماااان ،أي مبعااااىن  إذا أطلااااق ذلااااك و ساااانة ماااان كااااون هاااال النكاااااح حقيقااااة  ي العقااااد هاااااز  ي الااااوطء أو عكااااس 
 النصااااااااااااااااااااااااوص باااااااااااااااااااااااادون قرينااااااااااااااااااااااااة تبااااااااااااااااااااااااني املااااااااااااااااااااااااراد منااااااااااااااااااااااااه أنااااااااااااااااااااااااه يااااااااااااااااااااااااراد  العقااااااااااااااااااااااااد عنااااااااااااااااااااااااد الشااااااااااااااااااااااااافعية 

 و الوطء عند احلنيفة .
و ال فنكحوا ما نكح آبـائكم مـن النسـاء اال وقد اهرت مثرة هذا اخلال   ي تفسري بعض النصوص كقوله تعاىل : 

وهلم : والنكااح يساتعمل  ي العقاد والاوطء فاال بقا(  ) مـا نكـح آبـاؤكمفسر احلنيفاة .  22النساء آية   سلف  ما قد
خيلااوا إمااا أن يكااون حقيقااة هلمااا علااى ااشاارتاك ، وإمااا أن يكااون ألحاادمها هااازا لآلخاار ، وكيااف مااا كااان جيااب القااول 

                                                           
(1)

 246الفريوز آبادي، القاموس الي، ص - 
 626-  625ص 2ر بريوت جابن منظور ، لسان العرب ، ط ، دار صاد - (1)
الزرقاين ، شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ، وهو الكتاب املسمى أنوار أهن  املسالك بشرح موطأ مالك، حققه الشيخ طه  - (2)

 187ص 3عبد الرؤو  سعد ، ط، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ج
، 171ص 9.شرح مسلم للنووي ج183ص 7الشرواين ج .حاشية 2ص 2الفواكه الدواين ج 436الثمر الداين ص   - (3)

  8 – 4ص  8اإلنصا  ج
 



  سـلف  و ال فنكحوا مـا نكـح آبـائكم مـن النسـاء اال مـا قـدبتحرميهما مجيعا إذ ا تنا ي بينهما كأنه قال عز وجال:
  (1)طأعقدا وو 

 (2)أمهاا  ا يوجب حرمة املصاهرة .وقالوا من زناا باامرأة ا حتارم علياه بنتهاا وا ناواجلمهور  فسّروه بالعقد و قرّروا أن الز 
قااال : ،  ملاانقااد بالنساابة عياانكح ، فإنااه حينااث مبجاارد الأن ا لة قااوهلم: خل ماان حلااف أهااذه املساا ، وماان أمثلااة الفقهاااء  ي

ة  ي العقااد ، أمااا بالنساابة للقااول الثاااين فااال حينااث . وماان علااق طااالق زوجتااه علااى نكاااح النكاااح هاااز  ي الااوطء، حقيقاا
 أخرى فتطلق عليه مبجرد العقد على الثانية ، وا تطلق  ي القول الثاين إا بالدخول باألخرى .

رطاب والياابس  لالزواج  ي اللغة الشكل يكون له نظري كاألصنا  واأللوان ، أو يكون له نقايض كافعريف الزواج:  -3
 قاال تعااىل :، ، والذكر واألنثى واليل والنهار واحللو واملر . والرجل زوج املرأة  وهاي زوجاه وقاد جااء القارآن ثاذه اللغاة 

 اسـكن أنــت وزوجـك الجنـة وكــال منهـا رغـدا   قلنـا يـا آدم   ة أالاازوج : البعال ، والازوج أيضاا املاار و .   35البقارة
وزوجنـاهم  وقولاه تعااىل:  35البقارة  اسـكن أنـت وزوجـك الجنـة وكـال منهـا رغـدا  آدموقلنا يا   لقوله تعاىل :

 بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

تاااه أ.وقريناااة الرجااال امر  اأي مجاااع بينهمااا. والقاااران مااان قااارن الشاااي  بالشاااي  (2) أي قرنااااهم ثااان   54الااادخان  عـــين
 ن كانا منفردين عن بعضهما . فالقران هو  اقرتان أحد الشي ني باآلخر و ازدواجهما بعد أ (3).والقرين الصاحب 
 أي قرنااااااااااااااااااات بأباااااااااااااااااااداهنا أو بأعماهلاااااااااااااااااااا .  – 7(( التكاااااااااااااااااااوير و إذا النفـــــــــــــــــــوس زّوجـــــــــــــــــــت  قاااااااااااااااااااال تعااااااااااااااااااااىل ))

ــاهم بحــور عــين    و قولااه : أحشــروا الــفين ظلمــوا و  و قولااه : –.أي قرناااهم ثاان  54الاادخان  و زّوجن
ىل: اقااال تعااو يشاااهدون المهاام و ا ينكرونااه   كااانوا جيلسااون معهااام و قرناااءهم الااذين -22لصااافات ا  أزواجهــم 

 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين  مث شااع اساتعمال الازواج  ي اقارتان .  36الزخر  آية
 الرجل باملرأة على سبيل ااستمرار و الدوام على وجه خمصوص لتكوين أسرة .

، وأمـة كتابيـة ، بصـيغة لقـادر محتـاج ز غيـر محـرم و مجوسيـــة عقـد لحـخ فمتـع بأنثــ الزواج  ي عار  الشارع : خل و 
 (1)خلأو راج نسال

                                                           
  536ص2الكاساين ، بدائع الصنائع  ي ترتيب الشرائع ،ط ، مؤسسة التاريخ العر   ج - (1)
يؤتى بالزنا ط، دار املعرفة .ينظر األم للشافعي رمحه اهلل تعاىل ، كتاب النكاح، اخلال  فيما 183ص7حاشية الشرواين ج– 436الثمر الداين ص  - (2)

 291-  290 – 289ص9.ينظر املغ  ابن قدامة ، ط دار احلديث ، ج155 -154 – 153ص 5. ج  3،اجمللد 
 192. القاموس الي،  ص160الرازي ، خمتار الصحاح ، )زوج( ص  - (2)
 290الرازي خمتار الصحاح ) قرن ( ص  - (3)
  

(1)
.ينظر سراج السالك شرح أسهل املسالك لعثمان بن حسنني بري ط 92ص 2ري ط ، وزارة الشؤون الدينية ، اجلزائر ، جأمحد الدردير ، الشرح الصغ -  

 32ص 2وزارة الشؤون الدينية ، اجلزائر ج 



 : شرح التعريف
 .انتفاع ، والتلذذ باألخرا: أي هو عقد بني رجل و امرأة يبيح لكل منهما ااستمتاع ،و عقد لحخ فمتع

 ومباشرة وتقبيال وضما ورري ذلك .أ : وطبأنثبز
رج به سائرالعقود ماعدا الدود والشراء لألمة وإن ملستولدها إذ األصل فيه حل وخ، هو علة باعثة على العقدالحخ: 

 لعام وملك الذات فال يدخل  ي احلد.االتمتع .بل اانتفاع 
 ضاع أو صهر فال يصح على حمرم .ر ا تكون حمرمة بنسب أو ن : هو وصف األنثى بأ أنثز

 .  ا يصح عقد على اجملوسية ولو حرةمجوسية :
املذكورة خبال  احلرة الكتابية، و رج املالعنة ، واملبتوتة ،  األمة مملوكة أو ا، إذ ايصح عقد على تابية : أمة ك

، والرمة حب  أو عمرة ، واحلاصل إخراج كل من قام ثا مانع أصلي ، وأما املالعنة وما عطف  هواملعتدة من رري 
 عليها فمانعهن عرضي طارئ بعد احلل .

 يتحصل به النكاح من صداق ونفقة .ا القدرة على م : أي القادر
وإن مل . أو راج نساال. أي حمتااج للازواج لكسار شاهوته أو إلصاالح منزلاه وإن مل يارج نساالمحتاج له ، أوراج نسال : 

 .يكن حمتاجا له ندب الزواج  ي حقه
 الزواج في قانون األسرة الجزائري بتعريف ال -4

م  1984يونيو سنة  9ها املوافق 1404رمضان عام  9املؤريف  ي  11 -84قم ر اجلزائري  األسرةعر  قانون 
هو عقد يتم بني  ) الزواج  4اخلطبة والزواج  ي املادة  –املتضمن قانون األسرة  ي الباب األول الزواج ا الفصل األول 

ون وإحصان الزوجني والافظة املودة والرمحة والتعا ارجل وامرأة على الوجه الشرعي ، من أهدافه تكوين أسرة أساسه
ويالحظ أن املشرع اجلزائري مجع بني تعريف الزواج وأهدافه فسار بذلك على عادة رجال القانون  على األنساب .

 ي املادة السادسة مجع بني اخلطبة والفاحتة  ي احلكم وقد أخطأ  ي ذلك ألن  وليس مبا هو معرو  عند الفقهاء . و
 (1)ئري هي عقد زواج إذا مت فيها اإلجياب والقبول وهو التعبري باجلزء على الكل .الفاحتة  ي العر  اجلزا

م املعادل فإناه عار  الازواج  ي مادتاه الرابعاة بقولاه : الازواج هاو  2005ماايو سانة  04املاؤريف  ي  09– 05أما قانون 
املودة والرمحة والتعااون وإحصاان عقد رضائي يتم بنت رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها 

 الزوجني والافظة على األنساب .
 إن اقرتان الفاحتة باخلطبة ا يعد زواجا : و ي مادته السادسة 

رري أن اقرتان الفاحتة باخلطبة مبجلس العقد يعترب زواجا مىت توفر ركن الرضا وشروط الزواج املنصوص عليهما  ي املادة 
 زواج بتبادل رضا الزوجني .ال ينعقد هي التاسعة .و

                                                           
 .4ص  09-05و القانون املعدل  5ص  11-84قانون األسرة اجلزائري رقم  – (1)



شاهدان  –الوي  –الصداق  –و ي املادة التاسعة مكرر : جيب أن تتوفر  ي عقد الزواج الشروط اآلتية : أهلية الزواج 
 انعدام املانع الشرعي . –

باني راري شاامل وذلاك لوصافه بالرضاائية ، وهاذا قاد يكاون  لوالذي يالحظه علاى التعرياف الاذي جااء  ي القاانون املعاد
البالغني الراشدين من الذكور واإلناث وأماا  ي زواج اإلجباار فاإن الاوي اجملارب يازوج وليتاه بغاري رضااها فكياف نشارتط فياه 

(1)الرضائية ، فأقرتح حذ  كلمة رضائي ونبقي على التعريف 
 

ن الشهوات قال ابن رشد: خل النكاح الذي هو الغشيان جبل اهلل اخللق عليه مبا ركب فيهم م :مشروعيته  -5
 ليكون به النسل حىت يكمل ماقدره اهلل من اخللق وأباحه  ي الشرع على وجهني : 

 األول : عقد النكاح 
 الثاين : ملك اليمني 

    (1)فال حيل استباحة الفرج مبا عدا هذين الوجهني .خل وقال:
 فالنكاح أو الزواج مشروع بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

 : ب الكريمالكتا -1
ليهـا و جعـخ بيـنكم مـودة و رحمـة إن فـي إو مـن آيافـه أن خلـق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا قال تعاىل : 

وهو الفي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصـهرا وكـان ربـك .وقوله :  21الروم  ذلك آليات لقوم يتفكرون
نا خلقناكم من ذكر وأنثز وجعلناكم شعوبا وقبائخ لتعـارفوا ياأيها الناس إ  :.وقوله تعاىل 54الفرقان أية  قديرا 

ياأيها الناس أفقوا ربكم الـفي خلقكـم مـن نفـس . وقوله تعاىل: 13احلجرات آية    إن أكرمكم عن اهلل أفقاكم
هـو الـفي خلقكـم مـن   .وقولاه تعااىل :1النسااء آياة  واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث منهمـا رجـاال كثيـرا ونسـاء

حملـت حمـال خفيفـا فمـرت بـه فلمـا أثقلـت دعـوا  (3) واحدة وجعخ منها زوجها ليسكن إليهـا فلمـا فغشـاهانفس 
فـانكحوا ماطـاب لكـم   .وقولاه تعااىل :189األعارا  .  اهلل ربهمـا لـئن آفيتنـا صـالحا لنكـونن مـن الشـاكرين  

وقولااه تعاااىل: . 3النساااء  نكم مــن النســاء مثنــز وثــالت وربــاع فــإن خفــتم أال فعــدلوا فواحــدة أو ماملكــت أيمــا
حتز يغنـيهم اهلل مـن فضـله واهلل واسـع علـيم وليستعفف الفين ال يجدون نكاحا   وقولاه تعااىل : 33الناور آياة.
وأنكحوا األيامز منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم -32النور آية  
 السنة الشريفة   -2

                                                           
 4جاح ص قانون األسرة اجلزائري املعدل ط دار الن - (1)

(1)
ابن رشد اجلد ،املقدمات املمهدات مطبوع مع املدونة الكربى لإلمام مالك ، ضب، نصها وأخرج أحاديثها حممد تامر، ط ،  -  

 .281ص 5مكتبة الثقافة اإلسالمية ، القاهرة ، ج
 290ص 4تغشاها : كناية عن اجلماع .قاله القرط  ، اجلامع ألحكام القرآن ج  - (3)



من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم  يا معشر الشباب) قال عليه الصالة والسالم : 
 (1) (فإنه له وجاء 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم وفي رواية : ) 
 (2)(  يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

ــه أغــض للبصــر وساالم :)  و ي روايااة أل  دود قااال رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه ــاءة فليتــزوج فإن مــن اســتطاع مــنكم الب
الرتماذي عان أ  أياوب قاال : ه رواو ملاا  (3) ( وأحصن للفرج ، ومن لـم يسـتطع مـنكم فعليـه بالصـوم فإنـه لـه وجـاء

ن .وعاا(4)( الحنــاء ، والتعطــر ، والســوا  ، والنكــاح)قااال رسااول اهلل صاال اهلل عليااه وساالم )أربااع ماان ساانن املرساالني : 
هـخ ، فقاال لاه عثماان :  هعثمان ، فجلست قريبا منابه قيس قال : كنت مع عبد اهلل بن مسعود مبىن فخال  علقمة بن

، ؟ فلماا رأى عبااد اهلل أنااه لاايس لااه حاجااة سااوى هااذا فــفكر  مــن نفســك بعــض مامضــز لــك أن أزوجــك جاريــة بكــرا
) يـا معشـر الشـباب هلل صالى اهلل علياه وسالم : إي بيده ، فج ت وهو يقول : ل ن قلت ذاك ، لقد قال رساول ا أشار

 من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومـن لـم يسـتطع فعليـه بالصـوم فإنـه لـه وجـاء
لـم يعمـخ بسـنتي  فمـن النكاح سـنتي وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) (1) (

لـم يجـد فعليـه بالصـوم ، فإنـه لـه  وا فإني مكاثر بكم األمم ، ومن كان ذا طول فلينكح ، ومنفليس مني، وفزوج
: )مـن كـان مـنكم ذا طـول فليتـزوج  صلى اهلل علياه وسالم وخرج الن  صلى اهلل عليه وسلم على فتية فقال  (2)وجاء(

   (3)( ال فالصوم له وجاء ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن
 مــن فــزوج فقــدعليااه وساالم : ) وقااال صاالى اهلل  (4)( ) مــن أحــب فطرفــي فليســتن بســنتيلصااالة والسااالم وقااال عليااه ا

املارء يعاف نفساه بالنكااح مان الزناا ، وأن أن  ومعىن احلديث (5)فليتق اهلل في النصف الثاني ( استكمخ نصف الدين
اجلناة حاني قاال صالى اهلل علياه وسالم : ) علياه وسالم  العفا  إحدى اخلصلتني اللتاني ضامن ثماا رساول اهلل صالى اهلل

ــين رجليــه ( ــين لحييــه ومــا ب ــة مــا ب ــين ولــج الجن ) مســكين  ولقولااه صاالى اهلل عليااه وساالم  (6)مــن وقــاه اهلل شــر اثنت
 (7)مسكين رجخ ال زوجة له ، مسكينة مسكينة امرأة ال زوج لها (

                                                           
 1066اري ، صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  صالبخ - (1)
 1066املصدر نفسه  باب من مل يستطع الباءة فليصم ص - (2)
 320-319ص  1أبو داود صحيح سنن املصطفى ، كتاب النكاح ، باب التحريض على النكاح ج - (3)

 255باب ماجاء  ي فضل التزوي  واحلث عنه ، ص الرتمذي سنن الرتمذي ، كتاب النكاح ،  - (4)
(1)

 321ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب فضل ماجاء  ي فضل النكاح ص -  
(2)

 321املصدر نفسه ص -  
 496النسائي ، سنن النسائي ، كتاب النكاح ، احلث على النكاح ص  - (3)
 10378رقم احلديث 169ص6اق  ي مصنفه ج. وعبد الرز 77ص7رواه البيهقي  ي سننه ج - (4)

 214رقم احلديث  88ص 1العجلوين ، كشف اخلفاء ج - (5)
 1787رقم احلديث 987ص 2مالك بن أنس ، املوطأ ج - (6)
 6589رقم احلديث 348ص 6.رواه الطرباين  ي األوس، ج  5483رقم احلديث  382ص 4البيهقي ، شعب اإلميان ج - (7)



ا مل يكن له حاجة إليه عناد أهال العلام ، ملاا ورد فالنكاح مشروع بكتاب اهلل وسنة رسوله وهو مستحب للقادر عليه إذ
قيال   ي األثر عن عمار بان اخلطااب رضاي اهلل عناه قاال : إين ألتازوج املارأة وماا ي فيهاا حاجاة ، وأطؤهاا وماا أشاتهيها !

،  مااة ي أن خياارج اهلل ماا  ماان يكاااثر بااه الناا  صاالى اهلل عليااه وساالم النبيااني يااوم القيا ومااا حيملااك علااى ذلااك قااال : حاا ّ 
األمـم  :) عليكم باألبكار فإنهن أعفب أفواهـا وأحسـن أخالقـا وأنتـق أرحامـا ، وإنـي مكـاثر بكـمفإين لعته يقاول 

 ق ألهنا ترمي بأوادها نتقا .توأنتق أي أكثرهن أوادا ألنه يقال للمرأة الكثرية الولد نا (1)يوم القيامة (
 حكم الزواج الشرعي والحكمة منه  - 6
 ج الشرعي حكم الزوا  -أ

فحكاام الاازواج الشاارعي معناااه أنااه ا يأخااذ حكمااا واحاادا  ي مجيااع احلاااات باال خيتلااف حكمااه باااختال  أحااوال الناااس 
، ألن منهم القادر على تكاليفه و العااجز عنهاا و فايهم مان حيسان العشارة الزوجياة و مانهم مان ا حيسانها ، وطباعهم 

و مااانهم ماان ا يسااتطيع ضاااب، نفسااه عااان الزنااا الوقاااوع  ي فاحشااة و ماانهم املعتاادل املااازاج الااذي ا خيشااى علاااى نفسااه 
 مل يتزوج ، و تبعا  اختال  طبائع الناس  خيتلف حكمه : اإذ الزنا فاحشة 

 ي حق املسلم الذي خياا  علاى نفساه الوقاوع  ي الزناا )العنات(  لغلباة شاهوته و يكاون قاادرا علاى  يكون واجبا  - 1
أخاف  فريتكاب بل حىت و لاو مل يقادر عليهاا مان احلاالل إذا اساتحكمت علياه شاهوته دفع املهر و النفقة من احلالل، 

ماع إنفااق عليهاا مان حارام أو ماع وجاود مقتضااى  الضاررين .قاال الصااوي: خلفالراراب إن خشاي العنات وجاب علياه ولاو
، وكااان قااادرا  وقااال حساانني بااري: خلوقااد يعاار  عليااه الوجااوب كمااا إذا خااا  الوقااوع  ي الزنااا لغلبااة شااهوته (2)التحاار خل

ارتكاباااا  علاااى دفاااع املهااار والنفقاااة مااان احلاااالل ، بااال و لاااو مل يقااادر عليهاااا إا مااان احلااارام إذا اساااتحكمت علياااه الشاااهوة 
وقال الصااري : خل أي وإن أدى اانفااق عليهاا مان حارام أو أدى إىل عادم اانفااق عليهاا .قاال :  (1)ألخف الضررين خل

عليهاا مان حارام أو  اإلنفااقوإن أدى خل  وقاد اعارت  علاى قاوهلم :ا باذلك .والظاهر كما قال اخلرشي : وجوب إعالمه
إن اخلااائف ماان الزنااا مكلااف باارتك الزنااا ألنااه  ي طوقااه ، كمااا أنااه مكلااف باارتك  بقااوهلم :خل أدى إىل عاادم اانفاااق عليهااا

   (2)خلالتزوج احلرام فال يفعل حمرما لدفع حمرم 
 اانفاق على زوجته من احلرام كالسرقة أو رضاب و مل تكان شاهوته   ي حق املسلم إذا أدى حراماالزواج  يكون  -2

قاااال ابااان رحاااال : خل  خل. (4)أو معرتضاااا   (3). أو ياااؤدي بااضااارار بالزوجاااة كوناااه عنيناااارالباااة خيشاااى منهاااا الوقاااوع  ي الزناااا
                                                           

(1)
عليكم . و  ي رواية ابن ماجة ) 324. ورواه  ابن ماجه سنن ابن ماجه كتاب النكاح ، باب تزوي  األبكار ص81ص7 ي سننه جرواه البيهقي  -  

 ( باألبكار فإنهن أعفب أفواها ، وأنتق أرحاما وأرضز باليسير
. ينظر التاج واإلكليل ملختصر خليل 19ص 5. ينظر مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ج212ص 2الصاوي ، بلغة السالك ألقرب املسالك ج - (2)

 5.ابن رشد اجلد، املقدمات املمهدات، لبيان ما اقتضته املدونة من األحكام مطبوع مع املدونة الكربى ج 18ص  5للمواق ثاش مواهب اجلليل ج
 .283ص
 32ص 2عثمان بن حسنني بري سراج السالك شرح أسهل املسالك ج  - (1)
 211ص 2الك ألقرب املسالك جالصاوي ، بلغة الس - (2)
ا يأيت النساء عجزا ، أو ا يريدهن وعّنن  . والعنني : من257من العنة بضم العني وفتحها : هي ااعرتا . املصباح املنري للفيومي ص  :العنني - (3)

 1216بكسر النون األوىل عن امرأته وعن ، وعن من  عن زوجته بالسحر ، القاموس الي، للفريوز آبادي ص 



.  ل حمارم لادفع حمارماخلائف من العنت مكلف برتك الزنا ألنه  ي طوقه كما هو مكلف برتك التزوج احلرام فال حيل له فع
 . واحلاصل أنه  احيل حمرم لدفع حمرم ألنه مكلف برتك كل منهما .(5)أو ملن مل يقدر ومل خيف 

من املكروه  اإلنفاق  إىل ويؤدي التزوج  ،  ي حق املسلم لعدم حاجته إليه لوجود زوجةيكون الزواج مكروها  -3
رري  حق  زواج مكروها  يلقال الصاوي: خل يكون ا  .(6)وقهيقوم حبق . أو ملن مل خيف الزنا ، وخا  أن اشرعا

 ن الرارب فيه إ
 (1) خل ا مرري واجبة سواء رجا نسال أ خا  به قطعه عن عبادة 

تكون له زوجة أو أكثر ، وله قدرة على اانفاق من احلالل ، ولكنه  ي حق املسلم الذي يكون الزواج مباحا   - 4
إرب له  ي النساء وا  وقال اللخمي : إذا كان ا (2)خلنسل ، بل جملرد التلذذ باحلالل لامل يرج نسال أو مل يقصده أي 

 . أو ما أو خصي أو هبوب أو شيخ فان أو عقيم قد علم ذلك من نفسه كان مباحا خل (3)يرجو نسال ألنه حصور
 ذلك . عدا
فيااه اإلباحااة األصاال  ألن (4)ه الزناا.الااذي قاادر علياه ومل خيااف علااى نفساا املساالم حــقيكـون الــزواج مســتحبا  فــي   -5

لياه ماع أمان الفتناة أي األمان مان إو بااقي احلااات املاذكورة  اساتثناء فينادب للمسالم الازواج إذا احتااج  مع الندب إليه 
الوقاوع  ي الزنااا و ماع القاادرة علاى دفااع املهار و القيااام بالنفقاة ماان احلاالل و حساان املعاشارة سااواء رجاا نسااال أم ا .قااال 

نسال أوا ، وفرق بني النادب واملبااح بقولاه : خل فاإن مل خياش العنات ورجاا  وي :خل فإن مل خيش العنت ندب له رجاالصا
األصال فياه اإلباحاة ماع النادب إلياه  والادليل علاى ألن شارعا،  التازوي   (5)خلهالا نساال نادب لاه . وإن مل يارج نساال أبايح

وقولاه صالى اهلل علياه  (6) لوا فإني مكاثر بكم األمم يـوم القيامـةفناكحو فناس: ليه قوله صلى اهلل عليه وسالم إ الندب
 فإنهوج  من استطاع منكم الباءة فليتز وسلم ) 

 وقد  (1)(  للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أغض للبصر وأحصن  

                                                                                                                                                                                           
 646ااعرتا  : املنع . القاموس الي، للفريوز آبادي ص  - (4)
. ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، وثامشه الشرح املذكور ، ط   32ص 2عثمان بن حسنني بري سراج السالك شرح أسهل املسالك ج  - (5)

 130. ينظر القوانني  الفقهية ابن جزي ص340ص 2دار الفكر ، ج
 130. ينظر القوانني الفقهية ابن جزي ص32ص 2عثمان بن حسنني بري سراج السالك شرح أسهل املسالك ج  - (6)
 212ص 2الصاوي ، بلغة السالك ألقرب املسالك ج - (1)
 130. ينظر االقوانني الفقهية ابن جزي ص  32ص 2عثمان بن حسنني بري سراج السالك شرح أسهل املسالك ج  - (2)
إةليزي حممد رواس قله جي وآخرون ، ط ، –ور : الذي ايأيت النساء .وهو من حصر ، املرتفع عن الشهوات والدنيا .معجم لغة الفقهاء عر  احلص - (3)

 . 181دار النفائس ص  
 130ابن جزي ، القوانني الفقهية ط دار القلم ، لبنان ،ص  - (4)
 212ص 2الصاوي ، بلغة السالك ألقرب املسالك ج -(5)

 سبق  رجيه  - (6)
 سبق  رجيه - (1)



 ىل:اقولاااااااااااااااااااه تعااااااااااااااااااا ي السااااااااااااااااااانة كماااااااااااااااااااا القااااااااااااااااااارآن و مااااااااااااااااااان  محااااااااااااااااااال العلمااااااااااااااااااااء األمااااااااااااااااااار  ي هاااااااااااااااااااذه النصاااااااااااااااااااوص
  ملكـت أيمـانكم طاب لكم من النساء مثنز وثالت ورباع فإن خفتم أال فعدلوا فواحدة أو ما ما وافأنكح   

(   جــابر فزوجــت يــا أعلااى تاازوج األبكااار لقولااه صاالى اهلل عليااه وساالم : جلااابر: ) اضاايعلااى الناادب  حتر  . 3النساااء آيااة 
وقولااه  (2)( هــال جاريــة فــال عبهــا وفالعبــك: ) ؟( فقلاات ا باال ثيبااا. فقااال  ) بكــرا أم ثيبــاقااال: فقلاات نعاام . فقااال: 
( فياه دليال علاى إباحاة مالعباة الازوج زوجتاه ، وماال عبتهاا لاه ، كماا يشاهد  فالعبهـا وفالعبـكصلى اهلل علياه وسالم ) 

 تـه مالعبرميـه عـن قوسـه ، وأدبـه فرسـه ، و المـ من باطـخ إال  لهـا بـه  كخ لهـو ) :  لذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم
علـيكم باألبكـار فـإنهن : )فالنكاح مندوب له والزواج ببكر مندوب له ثان . لقولاه صالى اهلل علياه وسالم  (3) ( أهله 

ألن البكاار ترضااى باليسااري ماان النفقااة  (1)(  فواهــا وأنتــق أرحامــا وأســخن أقبــاال وأرضــز باليســير مــن العمــخأأعــفب 
الثيباات ألهنان دخلان عاامل الرجاال وتكشاف هلان ومن الوطء لعدم اطالعها على أحوال رري زوجها وأحسان عشارة مان 

 ره .أم
ن املتاازوج إمااا رارااب  ي الاازواج أوا ، والرارااب إمااا أن خيشااى العناات أوا، فالرارااب إن خشااي العناات إوخالصااة القااول  

ا، ولاو  وجب عليه ولاو ماع إنفااق عليهاا مان حارام أو ماع وجاود مقتضاى التحار  .فاإن مل خياش نادب لاه رجاا نساال أم
، ا ورري الرارب إن خا  باالزواج قطعاه عان عباادة راري واجباة كاره لاه ساواء رجاا نساال أم، عن عبادة رري واجبة  قطع

ماع العلاام أن كاال  مان قساام املنادوب واجلاائز واملكااروه ، وإن مل خياش ورجاا النساال نادب لاه ، فااإن مل يارج نساال أباايح لاه
وقاااال أبوزياااد  (1)ة للرجااال  ي هاااذه األقساااام إا  ي التساااري خل. و املااارأة مسااااوي وجاااب  التحااار م يكااان  مقياااد مباااا إذا مل

القاريواين : خل يبااح  ي حاق مان ا يرجاو النسال وا متيال نفساه إليااه وا يقطعاه عان فعال خاري، ويكاره  ي حاق مان يقطعااه 
ء ، أو عاان فعاال العبااادة رااري الواجبااة ، وحياارم  ي حااق ماان ا خيشااى برتكااه زنااا وا قاادرة علااى نفقااة الزوجااة أو علااى الااوط

ان النااا  صااالى اهلل علياااه و سااالم أخااارب أن سااانته  ي احلاااديث املتفاااق علياااه  (2)ة كالرجااال خلأينفاااق عليهاااا مااان احلااارام، واملااار 
نفرا من أصحاب رسول اهلل قال بعضهم ا أتازوج و قاال بعضاهم أصالى و ا أناام  عن أنس بن مالك قال : إن ياملرو 

، مـا بـال أقـوام قـالوا كـفا و كـفا نا  صالى اهلل علياه و سالم فقاال : )، و قال بعضهم أصوم و ا أفطار. فبلاذ ذلاك ال
 لكني 

وقد أمجال الكانادهلوي هاذه   (3)(  أصوم و أفطر و أصلي و أنام و أفزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
 األقوال اآلتية :   ي  املسألة

                                                           
 259الرتمذي ، سنن الرتمذي كتاب النكاح ، باب ما جاء  ي تزوي  األبكار ص - (2)
 2454برقم  172ص 2سعيد بن منصور كتاب ما جاء  ي الرمي وفضله ، باب ما جاء  ي الرمي وفضله ج - (3)

 سق  رجيه  - (5)
 212ص 2سالك جالصاوي ، بلغة السالك ألقرب امل - (1)
 946ص 3الفواكه الدواين ، أل  زيد القريواين شرح النفراوي ط ، دار مكتبة الثقافة الدينية  القاهرة ، ج - (2)
 سبق  رجيه - (3)



هذا جيب عليه النكاح  ي قول عامة الفقهاء ، : من خيا  على نفسه الوقوع  ي الضور إن ترك النكاح ، ف األول
 ألنه يلزمه إعفا  نفسه وصوهنا عن احلرام وطريقه النكاح .

له شهوة يأمن معها الوقوع  ي حمظور ، فهذا ااشتغال به أوىل من التخلي  : من يستحب له النكاح وهو من الثاني
ق من أجلي إا عشرة أيام وأعلم أين أموت  ي آخرها لنوافل العبادة وهو قول الصحابة ،لقول ابن مسعود : لومل يب

 .يوما وي طول النكاح لتزوجت خمافة الفتنة 
أو مر  أو  وه  سن  : من ا شهوة له إما ألنه مل خيلق له شهوة كالعنني ، أوكانت له شهوة فذهبت بكرب الثالث
 وجهان:  ففيه

 أحدمها يستحب له النكاح لعموم ماذكرنا .
بغريه ، ويضر ثا حببسها على  حيّصل مصاحل النكاح ، ومينع زوجته من التحصني تخلي له أفضل ألنه االثاين : ال
    (1)نفسه خل

 الحكمة منه   -ب
الشاهوة ، ويليهاا  ئالبوزياد القاريواين :خل دفاع رواأنباه إليهاا فقهااء املالكياة  ي كتابهم حياث يقاول :  إن احلكمة من الزواج
املارء  هي تكثري النسل ، وباقية هي احلرص على الادار اآلخارة ألناه ينباه علاى لاذة اآلخارة ، ألنأنه سبب حلياتني فانية و 

صال إىل اللاذة األخروياة الايت هاي أعظام ، واسايما النظار إىل وجهاه الكار ، ويليهاا و إذا ذاق لذة يسرع إىل فعل اخلري امل
ياوم القيامااة ، وامتثااال أماار رساول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم تنفياذ مااا أراده اهلل تعاااىل وأحبااه مان بقاااء النااوع اإلنساااين إىل 

 (1). وبقاااء الااذكر ورفااع الاادرجات باادعاء الولااد الصاااحل بعااد انقطاااع عماال أبيااه مبوتااه خل(2)(  :) فنــاكحوا فناســلوابقولااه 
 ول ، و يليــــــه طلــــــب الســــــكن ألالقصــــــد اعلــــــز  للتناســــــخمشــــــروع  النكــــــاح الشاااااااط  : خل  إسااااااحاقيقااااااول أبااااااو 
و النظـر إلـز مـا خلـق اهلل ، الدنيويـة  و االخرويـة ، مـن االسـتمتاع بـالحالل المصالح  ج و التعاون علزو االزدوا 

التجمخ بمال المرأة أو قيامها عليه ، وعلز أوالده  منها أو مـن غيرهـا ، أو إخوفـه ، من المحاسن في النساء ، و 
زدياد من الشكر بمزيد النعم مـن اهلل علـز واال من الوقوع في المحضور من شهوة الفرج و نظرة العينوالتحفظ 

 (2)خل  العبد
و كثرة ،  و فدبير المنزل،  و كسر الشهوة،  : الولد ةفيه فوائد خمسو الزواج يقول أبو حامد الغزاي : خل و 

 .(3)خل و مجاهدة النفس االمارة بالسوء بالقيام بهن ،  العشرة

                                                           
(1)

 324 -323ص 9ج   –لبنان –الكاندهلوي ، أوجز املسالك إىل موطأ مالك ط دار الكتب العلمية  -  
(2)

 سبق  رجيه  -  
. ينظر الشرح الصغري ط، وزارة الشؤون 946ص 3كه الدواين ، أل  زيد القريواين شرح النفراوي ط ، دار مكتبة الثقافة الدينية  القاهرة ، جالفوا  - (1)

 92ص 2ج–اجلزائر –الدينية 
ص  2ة، ط ، مؤسسة الرسالة ، ج أبو إسحاق الشاط  ، املوافقات  ي أصول الشريعة ، املسألة الثانية عشرة ، فصل كيف تعر  مقاصد الشريع - (2)
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 و معنز كالمه:
.واملقصاااود إبقااااء النساال ، وأن اخيلاااوا العااامل عااان جااانس اإلنااس .وإ اااا الشاااهوة :وهاااو األصااال ولااه وضاااع النكاااح الولــد 

ثمااا  ي السااياقة إىل  تلطفااا ثخلقاات باعثااة مسااتحثة كاملوكاال بالفحاال  ي إخااراج البااذر ، وباااألنثى  ي التمكااني ماان احلاار 
 .الوقاع  كالتلطف بالطري  ي بث احلب الذي يشتهيه ليساق إىل الشبكة  اقتناص الولد بسبب

وهااذا فيااه  ه ألجاال التحصاان ماان الشاايطان وكساار التوقااان ، ودفااع روائاال الشااهوة ورااض البصاار وحفظااكســر الشــهوة: 
 مــن نكــح فقــد حصــن نصــف دينــه ، فليتــق اهلل فــي الشــطر اآلخــرإشاارة ماان قااول الرسااول صاالى اهلل عليااه وساالم : ) 

وكسار الشاهوة يتمثال  (1)( ، فإنـه لـه وجـاء علـيكم بالبـاءة فمـن لـم يسـتطع فعليـه بالصـوموقوله عليه السالم : ) (4)(
واملالعبااة ألن فيهاا إراحااة للقلااب وتقوياة لااه علاى العبااادة ، فاإن الاانفس ملااول   ي تازوي  الاانفس وإناساها باجملالسااة والنظار

خيالفهاااا مجحااات وثابااات ، وإذا  وهاااي عااان احلاااق نفاااور ألناااه علاااى خاااال  طبعهاااا فلاااو كلفااات املداوماااة بااااإلكراه علاااى ماااا
ساات ناس بالنساااء ماان ااساارتاحة مااا يزياال الكاارب ويااروح ات  ي بعااض األوقااات قوياات ونشااطت ، و ي ااروحاات باللااذ

 يهــا لليســكن إ وجعــخ منهــا زوجهــاالقلااب ، فينبغااي أن يكااون لنفااوس املتقااني اساارتاحات باملباحااات لقولااه تعاااىل : 
  189األعرا  

طااابخ والفاارش وتنظيااف األواين وهتي اااة أسااباب املعيشاااة : تفرياااذ القلااب عااان تاادبري املناازل والتكفااال بشااغل الفــدبير منــزل 
أكثاار  يع فاإلنسااان لااومل يكاان لااه شااهوة الوقاااع لتعااذر عليااه العاايش  ي مناازل وحااده ، ولااو تكفاال  ميااع أشااغال املناازل لضاا

وجااة املصاالحة للمناازل عااون علااى الاادين ثااذا الطريااق فألجاال هااذا قياال الز  ة الصاااحلة أأوقاتااه ومل يتفاارغ للعلاام والعماال فاااملر 
 الصاحلة ليست من الدنيا فإهنا تفرغ زوجها لآلخرة ، وذلك بتدبري املنزل وبقضاء الشهوة مجيعا.

هاهااادة الااانفس بالقياااام حبقاااوق األهااال ، والصااارب علاااى أخالقهااان واحتماااال األذى مااانهن والساااعي  ي : مجاهـــدة الـــنفس
والقيااام برتبيتااه ألواده ، فكاال هااذه   ي كسااب احلااالل ألجلهاان ، وااجتهاااد إصااالحهن وإرشااادهن إىل طريااق الاادين  

     (2) أعمال عظيمة الفضل ألهنا رعاية وواية ، واألهل والولد رعية ، وفضل الرعية عظيم .
 كم اليت نقلناها عن ااستاذين رمحهما اهلل حكما أخرى و هي : و نظيف إىل هذه احل

املشروع حىت تسكن  النفس من الصراع ، و تكف عن طارها إالزواج أحسن وسيلة اشباع الغريزة احليوانية  ي   - 1
 ل اهلل .حالتطلع إىل احلرام ، و تطم ن إىل ما أ

 من الفساد  اإلسالمي  حىت يسلم اجملتمع، الزواج ضرورة شرعية و عقلية    -2
 .األخرى اجملتمعات البشرية و  ، و اامرا  اخلطرية 

 العامة. واملصاحل  اخلاصة  واألواد منء كثرة النسا - 3
 الحكمة من الزواج في قانون األسرة الجزائري  -4

                                                           
 سبق  رجيه - (4)

(1)
 سبق  رجيه  -  
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م 1984يونيو  09ها املوافق لا 1404رمضان عام  09املؤريف  ي  11-84عرفه قانون األسرة اجلزائري  -1
 .(1):خلالزواج هو عقد يتم بني رجل و امرأة على الوجه الشرعيخل

حسب آخر تعديل :خلالوزاج هو عقد رضائي  2005ة مايو سن 04املؤريف  ي  09-05و عرفه قانون األسرة رقم 
 (2)يتم بني رجل و امرأة على الوجه الشرعيخل

و إحصان الزوجين و المحافظة علز اسها المودة و الرحمة و التعاون : من أهدافه فكوبن أسرة أس -2
 (3)األنساب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني أركان الزواج
ركان شاديد أي إلـز  ياأوي جانبه األقوى .يقاال : هاو وركن الشيء،   (1)ماهيته ركن الشيء أجزاء  :  لغةالركن  - 1

. أو  80هااود   أو آوأ إلــز ركــن شــديد  تعاااىل :  لقولااه فااالركن يعاا   ي اللغااة العاازة و املنعااة  (2)إىل عااز ومنعااة .
 اجلانب القوي.

                                                           
 .05م ص 1984يونيو  09ها املوافق لا 1404رمضان عام  09املؤريف  ي  11-84قانون األسرة اجلزائري رقم  – (1)
 .04م ص 2005مايو  04املؤريف  ي   09-05قانون األسرة اجلزائري رقم  - (2)
 .04 – 05املرجعان السابقان ص  – (3)



 (3).وماهيته لشيء حقيقة ا جزء منوهو يتوقف وجود الشيء على وجوده  ماهو  : في االصطالحو 
قاق بدوناه يتحفما جعله الشارع ركنا لشيء ، يكون جزء من ذلك الشيء ، وينعدم وجوده شرعا إذا انعدم الركن ، فاال 

.ومثالااه : كقااراءة الفاحتااة  ي الصااالة فهااي ركاان، والركااوع فيهااا كااذلك ركاان .والقبااول واإلجياااب ركاان  ي عقااد الاازواج وجاازء 
 (4)وجوده عليه.من حقيقته شرعا ، لذا يتوقف 

لعالماااة ، وأشاااراط السااااعة ا والشااارط بفاااتح الشاااني و الاااراء،  ومجعاااه شاااروطالالزمـــة ،  هاااو العالماااةالشـــرط لغـــة:   -2
ويقاااال  (1)عالماهتاااا ، والشااارط : رجاااال الشااارطة ألهنااام جعلاااوا ألنفساااهم عالماااة يعرفاااون ثاااا والواحاااد شااارطة ، وشااارطي 

و الشارط إلازام الشايء و التزاماه  ي البياع و راريه و مجعاه  (2)شاروط عليه شرطا ، واشرتطت علياه، ومجاع الشارط  يشرط
فهـخ ينظـرون إال السـاعة أن قال تعااىل : شروط. و أما الشرط معناه العالمة و مجعهه أشراط و منه أشاراط السااعة.

ارجاا كاان خما يتوقف وجود الشايء علاى وجاوده و   : في االصطالح و.18حممد   فافيهم بغتة فقد جاء اشراطها
و مثالااه : كالوضااوء   (3)، وايلاازم ماان وجااوده وجااود الشاا ء ، ولكاان يلاازم ماان عدمااه عاادم ذلااك الشاايء عاان حقيقتااه 

 مان حقيقاة الصاالة ، وقاد للصالة اليت يرتتب عليها آثارها من كوهناا صاحيحة هزئاة مربئاة للذماة ، ولايس الوضاوء جازء 
ور الشااااهدين  ي عقاااد الااازواج شااارط لوجاااوده الشااارعي ، حبياااث ين : حضااااواملثاااال الثااا توجاااد الصاااالة. يوجاااد الوضاااوء وا

عقاد النكااح وماهيتاه ، وقاد حيضار  ةور الشاهدين جازء مان حقيقاضيستتبع أحكامه وترتتب عليه آثاره ، ولكن ليس ح
والااركن والشاارط يتفقااان  (5)كتااب أصااول الفقااه  وينقساام الشاارط إىل أقسااام تراجااع  ي (4)الشاااهدان ، وا ينعقااد النكاااح 

وخيتلفاااان  ي أن الشااارط أمااار خاااارج عااان حقيقتاااه  منهماااا يتوقاااف علياااه وجاااود الشااايء وجاااودا شااارعيا . ن جهاااة أن كاااالمااا
وماهيته ، .أما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء وماهيته .كالركوع  ي الصالة فهاو ركان فيهاا إذهاو جازء مان حقيقتهاا، 

هلاااا بدوناااه ولكناااه أمااار خاااارج عااان  إذ ا وجاااودوا يتحقاااق وجودهاااا الشااارعي بدوناااه ، والوضاااوء شااارط لصاااحة الصاااالة 
حقيقتها .ومثل اإلجياب والقبول  ي عقد الزواج فكل منهما ركن فيه إذهو جزء من حقيقته .وحضاور الشااهدين شارطه 

 (1)ولكنه خارج عن حقيقته .، لصحته 

                                                                                                                                                                                           
(1)

 144الفيومي ، املصباح املنري ص  -  
(2)

 149الرازي ، خمتار الصحاح  ص -  
 59فقه خل مؤسسة الرسالة  صعبد الكر  زيدان ، الوجيز  ي أصول ال - (3)

(4)
 .  290م ص1984بدران أبو العينني بدران ، أصول الفقه اإلسالمي ط مؤسسة شباب اجلامعة   -  

(1)
 190خمتار الصحاح ص -  

(2)
 186املصباح املنري ص -  

(3)
 59عبد الكر  زيدان  الوجيز  ي أصول الفقه ط مؤسسة الرسالة ص -  

(4)
 59املرجع نفسه ص -  

(5)
 59املرجع نفسه ص -  
 60عبد الكر  زيدان  الوجيز  ي أصول الفقه ط مؤسسة الرسالة ص - (1)



لشاااهدين و ثااذا املثااال و أمااا الااركن و الشاارط مااثال  ي الاازواج ؟ مثاال القبااول و ااجياااب فهااو ركاان و الشاارط كحضااور ا
نستنت  أن اخللل  ي الركن يرتتب علياه خلال  ي العقاد ألناه أمار داخال فياه و أن اخللال  ي الشارط يرتتاب علياه  خلال  ي 

    (2)وصف العقد ألنه خارج عنه.
 اختال  فقهاء المالكية في أركان الزواج   -3

م أرلب كال هر ، والل ، والصيغة، ولكن بعد التحقيق  يالوي وامل :أربعة وهي ،أركان الزواج  ي املذهب املالكي 
وهي: وي ، حمل ، وصيغة ، وأما الصداق فعدوه شرطا كالشهادة  ي  ،فقهاء املذهب فإهنم يعدون األركان ثالثة فق

  .صحة العقد
 في قانون األسرةاركان الطالق  -4

ينعقد الزواج  09م الواردة  ي املادة  2005مايو 4 ي املؤريف  09– 05أما أركان الزواج  ي قانون األسرة اجلزائري 
 بتبادل رضا الزوجين .

 : جيب أن تتوفر  ي عقد الزواج الشروط اآلتية  مكرر 9و ي املادة 
 أهلية الزواج 

 الصداق 
 الولي 

  شاهدان
 انعدام الموانع الشرعة 

حد وهورضا الزوجني ، مع توافر الشروط اليت واملالحظ أن هذا القانون اجلديد واملعدل جعل الزواج ينعقد بركن وا
 جاءت 
 9مؤريف  ي  11-84مكرر . وهذا القانون ليس أفضل  ي مادتيه املعدلتني مبا ورد  ي القانون رقم  09ثا املادة 
يتم عقد الزواج: برضا الزوجني ،وبوي  09م حيث ورد  ي املادة  1984يونيو  9ها الوافق 1404رمضان عام 
 (1)اهدين ، وصداق. الزوجة ، وش
 : يكون الرضا بإجياب من أحد الطرفني وقبول الطر  اآلخر بكل لفظ يفيد معىن النكاح شرعا . 10املادة 

 ويصح اإلجياب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معىن النكاح لغة أو عرفا كالكتابة أو اإلشارة .
 (1)و أبوها أو أحد أقارثا أو أي شخ  آخر  تاره : تعقد املرأة الراشدة زواجها حبضور وليها وه 11املادة 

 ويالحظ على املادتني اآليت : 

                                                           
 60 -  59عبد الكر  زيدان  الوجيز  ي أصول الفقه ط مؤسسة الرسالة ص - (2)
 6بنظر قانون األسرة اجلديد واملعدل ط دار النجاح للكتاب اجلزائر ص  - (1)
 6ديد واملعدل ط دار النجاح للكتاب اجلزائر ص بنظر قانون األسرة اجل - (1)



الرضااا يكااون ماان الطاارفني ا ماان طاار  واحااد ، وكااذلك القبااول كقااول الطاار  األول زوجتااك ابناايت ، فيقااول الطاار   *
و شارط مان الشاروط الايت الثاين قبلت ، وهكذا ينطبق اإلجياب والقبول وهاو ماا يسامى بالصايغة .ماع العلام أن الرضاا ها

 .تتضمنها الصيغة
 :وشروطه  المحخ في عقد الزواج الركن األول :

   .ويكاد يتفق عليه مجيعهمم ثا حقيقته الشرعية عند املالكية أركان النكاح  اليت تتقوّ الل من  -1
وحلاوا : نازل باه  احلااء حاالاملكان وباه حيال بضام احلااء ، وحيال بكسار بحل يقال  (1)املكان الذي حيل به  لغة  معناهو 

 (2)هب.فهو حال 

 . (1)خل المحخ هو الزوج والزوجة:خل الدرديرمعا قال  (الزوجةو الزوج  :)الفقهاء به يقصدو 
للمحااال شاااروط خيااات  ثاااا الااازوج ، وشاااروط  ااات  ثاااا الزوجاااة ، وشاااروط خيااات  ثاااا الااازوج  :المحـــخ شـــروط    -2

 والزوجة معا وهي: 
 :  هي و شروط يختص بها الزوج  -أ
 ساالم  فال يصح من كافر كتا  أو رريه .اإل  - 1  
 (2).زوجات عدم اإلضافة  إىل عصمته زوجة خامسة إذا كان  ي عصمته أربع  -  2  

 :   وهي شروط فختص بها الزوجة   -ب
 يصح عقد على متزوجة . فالاخللو من زوج  - 1
إذا مل  فيصح ، و أما معتدته منه الزوجمن رري   رريه ، فال يصح عقد على معتدةأن تكون خالية من عدة  - 2

 .تكن مبتوتة
 (3)، واملراد ثا رري الكتابية .فال يصح عقد على هوسية ( أن تكون رري )هوسية  -3
 :لزوجة  او  شروط في الزوج  -ج
 فال يصح نكاح مكره أو مكرهة و يفسخ أبدا . اإلكراهعدم   - 1
 مرياض أو مريضااة. عدم املر  : فاال يصاح نكاح  - 2
 املشكل على أنه زوج أو زوجة.  (4)اإلشكال أي فال يصح نكاح اخلنثى عدم  - 3

                                                           
(1)

 92خمتار الصحاح للرازي ص -  
 986القاموس الي، للفريوز آبادي ص - (2)

(1)
 103ص 2الشرح الصغري ج الدردير -  

(2)
  104 -103ص 2الشرح الصغري ج  الدردير. 238ص  2الصاوي ، بلغة السالك ألقرب املسالك  ج -  

(3)
 104 -103ص 2لشرح الصغري جا الدردير -  

. واخلنثاى  ي اصاطالح الفقهااء : 168اخلنثى من له عضو تناسل ما للرجال والنساء مجيعا .القاموس الاي، للفاريوز آباادي ص - (4)
 شخ   ي تكوينه شذوذ ا يعر  أنه ذكر أو أنثى، وثذا يكون أمره مرتددا بني الذكورة = 



 عمرة ،من زوج حمرم ، أو زوجة ، أو وي وقد تقدم  ي شروط الوي  ام حب  أور عدم اإلح -  4
 أو مصاهرة  الرمية : من نسب أو رضاع.  - 5

 ج بشرطني ، والزوجة بثالثة .وبقي ثالثة شروط وهي فهذه عشرة شروط مخسة عامة ، وخيت  الزو 
 عدم ااتفاق على كتمان النكاح – 1
 ا تكون مبتوتة للزوج  و أن – 2
 (1) نحتته ما حيرم مجعها معه ا يكونو أن  – 3
 المحخ في قانون األسرة     -د

 تكلم قانون األسرة  ي الفصل الثاين عن موانع الزواج 
 يكون كال من الزوجني خلوا من املوانع الشرعية املؤبدة واملؤقتة : جيب أن  23املادة 
 : موانع النكاح املؤبدة هي :24املادة 
 القرابة -
 املصاهرة -
 الرضاع-

 : الرمات بالقرابة هي : 25املادة 
 األمهات ، البنات ، األخوات ، العمات ، اخلاات ، بنات األيف ، وبنات األخت 

 باملصاهرة هي :  : الرمات 26املادة 
 أصول الزوجة مبجرد العقد  -
 فروعها إن حصل الدخول ثا  -
 أرامل أو مطلقات أصول  الزوج وإن علون  -
 أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا  -

 : حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  27املادة 
ا ، ويسااري مرضااعة وزوجهااا ، وأخااا جلميااع أوادمهاالل ا: يعااد الطفاال الرضاايع وحااده دون اخوتااه وأخواتااه ولااد 28املااادة 

 التحر  عليه وعلى فروعه.

                                                                                                                                                                                           

من أن يكون ذكرا أو أنثى ، وقد يتكشف أمره ويتبني حاله مبضي الزمن ، فإن مل يتنب أمره ، وعجز  ا خيلو= واألنوثة ، ألن اإلنسان 
( وقاالو : إن اخلنثاى  خنثـز مشـكخالطب عن معرفة أنه ذكر أو أنثى كان أمره مشكال ، فألجل ذلك أطلق عليه الفقهااء مصاطلح ) 

 جادا ، وا جادة . وورثاه فقهااء املالكياة :نصاف هماوع نصايبيه حاال فرضاه مشكل ا يكون زوجا ، وا زوجة ، وا أباا ، وا أماا ،وا
. الدكتور حممد يوسف موساى ، الرتكاات واملوارياث 238ص 2ذكرا وحال فرضه أنثى .ينظر الصاوي بلغة السالك ألقرب املسالك ج

 352 -351 ي اإلسالم ، حبث مقارن ط دار املعرفة ، القاهرة 
 240- 239 – 238ص  2. الصاوي ، بلغة السالك ألقرب املسالك  ج104 -103ص 2غري جالدردير الشرح الص - (1)



 : ا حيرم الرضاع إا ما حصل قبل الفطام أو  ي احلولني سواء أكان اللنب قليال أم كثريا  29املادة 
 : حيرم من النساء مؤقتا :  30املادة 
 الصنة  -
 املعتدة من طالق أو وفاة  -
 املطلقة ثالثا  -
 ا حيرم مؤقتا :كم

مااان رضاااع ويالحاااظ  علاااى أن و اجلمااع باااني األختااني ، أو باااني املاارأة وعمتهاااا أو خالتهااا ساااواء شااقيقة أو ألب أو ألم أ
 (1)القانون مل حيل على البواقي من الرمات على التأقيت 

 النساء في الفقه المالكي.المحرمات من   هـ  ـ 
 مخس وعشرون مؤبدات والبواقي مؤقتات : مثان وأربعون امرأة ،  النساء المحرمات

، وأزواج الناا    ي العاادة  النسااب ،والرضاااع ، واملصاااهرة ، واللعااان ، والااوط ء : بســبب التأبيــدعلــز المحرمــات   -1
 وهن: صلى اهلل عليه وسلم 

 ة هلااااااااااااااا عليااااااااااااااه وادة فياااااااااااااادخل  ي ذلااااااااااااااك أمااااااااااااااه الاااااااااااااايت ولدتااااااااااااااه و أمهاهتااااااااااااااا رأو هااااااااااااااي كاااااااااااااال اماااااااااااااا أمــــــــــــــه :  - 1
 داته و إن علون.و أم أبيه و ج

 ة لااااااااااااااااااه عليهااااااااااااااااااا وادة فياااااااااااااااااادخل  ي ذلااااااااااااااااااك بنتاااااااااااااااااااه ماااااااااااااااااان صلباااااااااااااااااااه أو هااااااااااااااااااي كاااااااااااااااااال اماااااااااااااااااار  بنتــــــــــــــــــه :  - 2
 و بناتاها و بنات ابنه و إن سفلن.

 ألم . مألب أ محدهاما لاه عليهاا وادة ساواء كانات شقيقاة أأ و هي كل امرأة ألبويه أو أخته : - 3
كانات أعاال. وساواء  ه، واألصل وإندة سواء أكانت أخت أبيه أو جدة شاركت أباه  ي الواأهي كل امر  عمته : - 4

 ألم . مألب أ مشقيقة أ
جدتاااه واألصااال وإن عاااال. و ساااواء  مساااواء أكانااات أخااات أماااه أأماااه  ي الاااوادة شااااركت هاااي كااال امااارأة  خالتـــه :  - 5
 ألم  مألب أ مكانت شقيقة أأ
 .والفرع وإن نزل بالوساطة  مسواء أكانت باملباشرة أ و هي كل امرأة ألخيك هلا عليها وادة  بنت األخ :  - 6
 (1).والفرع وإن نزلو هي كل امرأة ألختك هلا عليها وادة باملباشرة أو بالوساطة  بنت األخت :  - 7

حرمــت علــيكم أمهــافكم الصاانف علااى التأبيااد  ماان النساااء  بساابب النسااب ، قولااه تعاااىل :  واألصاال  ي حتاار  هااذا
  .قاال ابان رشاد : قاال تعااىل :23النساء   م وعمافكم وخاالفكم وبنات األخ وبنات األختوبنافكم وأخوافك

. لاايس علااى عمومااه ، وكااذلك قولااه تعاااىل : 3النساااء   لكــم مــن النســاء مثنــز وثــالذ وربــاع مــا طــاب فــأنكحوا
مــنكم وأنكحــوا األيــامز    ى عمومااه أيضااا ألن اهلل . اللااوايت ا أزواج هلاان أبكااارا كاان أوثيبااات لاايس علاا 32النااور

                                                           
 9-8ص  م 2005مايو 4املؤريف  ي  09– 05قانون األسرة اجلزائري  - (1)

(1)
 137ية صهابن جزي القوانني الفق  -  



تعاىل خ  من ذلك من حرمه من النساء وذلك سبع عشارة امارأة وهاي األم ، واابناة ، واألخات ، والعماة ، واخلالاة ، 
وبنت األيف ، وبنت األخت، واألخت مان الرضااعة ، وأم الزوجاة ، وبنات الزوجاة وهاي الربيباة ، وزوجاة اابان ، وزوجاة 

 (1)األب 
 ع المحرمات بالرضا   -2

و السانة النبوياة الكار  القارآن  ألصال  ي التحار ا حيرم بالرضاع سبعة أصانا  مان النسااء كاذلك كماا حيارم بالنساب ، و
. ومان  22النسااء    و أمهافكم الالفي أرضـعنكم و أخـوافكم مـن الرضـاعة الشريفة . فمن القرآن قوله تعاىل:  

يحـرم مـن  فحـخ لـي، )الن  صلى اهلل عليه وسلم  ي بنت محزة :  عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : قال ال السنة 
 (2)الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة (

 ن ، والعدة ، وأزواج النبي صلز اهلل عليه وسلم االمحرمات علز التأبيد بسبب اللع  -3
   نين مــــــــــــن أنفســــــــــــهمالنبــــــــــــي أولــــــــــــز بــــــــــــالم م  :تعاااااااااااااىل زواج الناااااااااااا  صاااااااااااالى اهلل عليااااااااااااه و ساااااااااااالم لقولااااااااااااه أفاااااااااااا

و علاى هاذا  مااباني الفقهاا فيهمع اختال   (3) في العدة المنكوحة,  المالعنةو  6 األحزاب  م هو أزواجه أمهاف
 صنفا. 25 يكون عدد أصنا  النساء الرمات مؤبدا 

 الرضاع وحكمه    -4
 (1)مرأة مرضع : أي هلاا ولاد ترضاعه .رضع الص  أمه  بالكسر  رضاعا بالفتح، وأرضعته أمه ، وامن  : الرضاع لغة -أ

. ورضع الص  بفتح الضاد  يرضع بكسر الضااد لغاة ةاد .ورضاع بكسار الضااد يرضاع بفتحهاا رضاعا ورضااعا ورضااعة 
 (2)فهو راضع ، واجلمع رضع 

 (3)هو م  الص  ثدي اآلدمية  ي سن الرضاع وابتالع لنبه  و ي ااصطالح
 تعاىل : خل ا فارق باني  قليال الرضااع وكثاريه عنادنا إذا وصال إىل األمعااء ولاو مصاة : قال القرط  رمحه اهلل مقداره -ب

فحــخ  )ال .ولقاول الرساول صاالى اهلل علياه وسالم : 23النساااء   وأمهــافكم الالفـي أرضـعنكم واحادة لقولاه تعااىل :

                                                           
 283ص  5ابن رشد اجلد املقدمات املمهدات مطبوع مع املدونة الكربى  ج - (1)
إنهـا ال . وأخرجاه مسالم بلفاظ ) 530والرضااع املساتفيض ص  علاى األنساابخاري ، كتاب الشاهادات ، بااب الشاهادات الب - (2)

وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم مـن ( و ي رواية ) فحخ لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم 
 585من الرضاعة ص( كتاب الرضاع ، باب حتر  ابنة األيف  النسب

 137ابن جزي  ، القوانني الفقهية ص  - (3)
 143الرازي ، خمتار الصحاح ، رضع ، ص  - (1)
  125ص  8ابن منظور ، لسان العرب ج  - (2)
 223معجم لغة الفقهاء  ص  - (3)



ي أي باملباشارة أو و يكاون مبا  الثاد. (4)يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخـي مـن الرضـاعة ( لي،
بواسطة كوصول اللنب إىل جو  الطفل من منفذ عال متسع كاأنف وفام بواساطة ساعوط  ي أنفاه ، أو وجاور وهاو فاتح 
فم الص  وحيلب لنب املرأة  ي وسطه، أو حيلاب  ي إنااء ويصاب  ي فام الرضايع مان راري ما  ، أو وصال جلاو  الطفال 

التغذياة ، أماا إن مل يغاذ كاكتحاال عاني الطفال بااللنب أو صابه  ي  لكان بشارط الرضيع من منفذ أسفل كحقنة مان دبار،
 (1)أذنه أو وصل من مسام الرأس فإنه ا يضر وا ينشر احلرمة 

: إذا وصل جلو  الطفل لنب أنثى ا ذكر من ب  آدم ، ا من احليواناات البهيمياة  ي مادة عاامني  مدة الرضاع   -ج
ي ماادة عااامني مااع زيااادة شااهرين عليهمااا ، ألن مااا قااارب الشاايء يعطااى حكمااه ماان وادة الطفاال ، أو يزيااد شااهرين ، أ
 .(2)هذا مذهب مالك رضي اهلل عنه 

:قال القرط  : خل إذا أرضعت املرأة طفال حرمت عليه ألهنا أماه ، وبنتهاا ألهناا أختاه ، وأختهاا  حكمه نشر الحرمة -د
( ألهنااا أختااه ، وأختااه ألهنااا عمتااه ، وأمااه لــبن الفحــخ )ألهنااا خالتااه ، وأمهااا ألهنااا جدتااه ، وبناات زوجهااا صاااحب اللاانب

عهااا أخوهااا ماان مألهنااا جدتااه ، وبنااات بنيهااا وبناهتااا ألهناان بنااات اخوتااه وأخواتااه خل . وقااال ساا ل مالااك عاان املاارأة أحياا  
 امالرضاعة ؟ قال : نعم .وقال س ل مالك عن امرأة تزوجات فادخل ثاا زوجهاا ، مث جااءت امارأة فزعمات أهناا أرضاعته
، قال يفرق بينهما ، وما أخذت مان شايء لاه فهاو هلاا وماا بقاي علياه فاال شايء علياه ، مث قاال مالاك : إن النا  صالى 
اهلل  علياه وسالم سا ل عان مثاال هاذا فاأمر باذلك .فقااالوا : ياا رساول اهلل ، إهناا امارأة ضااعيفة فقاال النا  صالى اهلل  عليااه 

 (3)( أليس يقال : إن فالنا فزوج أختهوسلم ) 
واألصاال فيااه حااديث عائشااة رضااي اهلل عنهااا أن   ي رضاااع الصااغري  وهااو اسااتثناء ماان القاعاادةرضــاع الكبيــر:   -ـ هــ

فأبياات أن آذن لااه ،  تأفلاح أخااا القعاايس جاااء يسااتأذن عليهاا ، وهااو عمهااا ماان الرضاااعة بعاد أن ناازل احلجاااب ، قالاا
فلـيلج عليـك ( و ي رواياة : )  فربت يمينـك ليلج عليك فإنه عمكفلما جاء الن  صلى اهلل  عليه وسلم فقاال : ) 

ابناة ساهل النا   –تع   –.وعن عائشة رضي اهلل عنها أن ساملا موىل أ  حذيفة وأهله  ي بيتهم فأتت  (1)  ( عمك
صلى اهلل  عليه وسلم فقالت إن ساملا قد بلذ ماا يبلاذ الرجاال وعقال ماا عقلاوا ، وإناه يادخل عليناا ، وإين أاان أن  ي 

أرضـعيه فحرمـي عليـه ، ويـفهب الـفي فـي نفـس فة من ذلك شي ا ، فقال الن  صلى اهلل  عليه وسالم ) نفس حذي
( فرجعت فقالت إين أرضعته ، فذهب الذي  ي نفس أ  حذيفاة . و ي رواياة قالات ياا رساول اهلل  صالى أبي حفيفة 

                                                           
إنهـا ال مسالم بلفاظ ) . وأخرجاه 530والرضااع املساتفيض ص  علاى األنساابالبخاري ، كتاب الشاهادات ، بااب الشاهادات  - (4)

وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم مـن  ( و ي رواية )فحخ لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم 
 101ص 3. القرط  اجلامع ألحكام القرآن ج585( كتاب الرضاع ، باب حتر  ابنة األيف من الرضاعة صالنسب 

 107ص  2راج السالك شرح أسهل املسالك جعثمان حسنني بري ، س - (1)
 107ص  2عثمان حسنني بري ، سراج السالك شرح أسهل املسالك ج - (2)
 101ص 3القرط  اجلامع ألحكام القرآن ج - (3)
 3575-. 3574برقم  584مسلم  صحيح مسلم كتاب الرضاع ، باب رضاع الكبري  ص - (1)



ال النا  صاالى اهلل عليااه وساالم : ) فقاا –وهاو حليفااه  –اهلل علياه وساالم إين أرى  ي وجااه أ  حذيفاة ماان دخااول سااامل 
قـد علمـت أنـه ( قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبري ؟ فتبسام رساول اهلل صالى اهلل  علياه وسالم وقاال : )  أرضعيه

( . وعاان اباان شااهاب أنااه قااال : أخااربين أبااو عبياادة باان عبااد اهلل  باان زمعااة أن أمااه زينااب بناات أ  ساالمة  رجــخ كبيــر
الناا  صاالى اهلل  عليااه وساالم كاناات تقااول :أ  سااائر أزواج الناا  صاالى اهلل عليااه و ساالم  تااه أن أمهااا أم ساالمة زوجرب أخ

أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : واهلل ! ماا نارى هاذا إا رخصاة أرخصاها رساول اهلل صالى اهلل  
هاذه الرخصاة تنفاع   ي حال مشاكلة  و  (2)عليه وسلم لسامل خاصة فما هو بداخل علينا أحاد ثاذه الرضااعة وا رائيناا 

من كفل طفال مث كرب هذا الطفل مع أسارة ذلاك الشاخ  وبلاذ مبلاذ الرجاال فاإن املارأة الايت كفلتاه قاد تتحارج مناه وا 
تستطيع أن  رح شعوره ألنه كرب مع أبنائها فيكاون حال هاذه املشاكلة ثاذه الفتاوى .والعكاس صاحيح إذا كفال رجال 

 ت مبلذ النساء فإنه يقع  ي احلرج.طفلة وكربت مع بناته وبلغ
و مااثلهن مااان ،  االبـــن: أم الزوجــة ،بنتهــا ، زوجـــة األب ،و زوجــة هاان أرباااعو المحرمــات بســبب المصـــاهرة: -5

وال الكااار  والسااانة النبوياااة الشاااريفة .فمااان القااارآن الكااار  قولاااه تعااااىل :  األصااال  ي التحااار  القااارآن والرضااااع أيضاااا.
 .  22النساااء   قــد ســلف إنــه كــان فاحشــة ومقتــا وســاء ســبيال نســاء إال مــاآبــاؤكم مــن ال مــا نكــحفنكحــوا 

في في حجوركم من نسائكم التي دخلـتم بهـن فـإن لـم فكونـوا الالوربائبكم .  23النسااء  وأمهات نسائكم 
  .23النساء   وحال يخ أبنائكم الفين من أصالبكم  دخلتم بهن فال جناح عليكم

ومان  .22النساء    وأمهافكم الالفي أرضعنكم وأخوافكم من الرضاعة :لقوله تعاىل ومثلهن من الرضاع أيضا 
يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب هــي بنــت أخــي مــن  فحــخ لــي، ال) الساانة قولااه صاالى اهلل عليااه وساالم :

و أزواجـــه   النبـــي أولــز بــالم منين مـــن أنفســهم  :تعاااىل زواج الناا  صاالى اهلل علياااه و ساالم لقولااه وأ(1)(الرضــاعة
و علاى هاذا يكااون باني الفقهاا فاايهن مااع اخاتال   (2) فـي العـدة المنكوحــةو  المالعنـةو  6 األحازاب  م هأمهـاف

 صنفا . 25 عدد أصنا  النساء الرمات مؤبدا 
 وهن:وخيتلف سبب التحر  حسب كل صنف  امرأةرون ش: ثالثة وعالمحرمات من النساء علز التأقيت  -6
أخااات   7الرماااة حبااا  أم عمااارة  ، 6املعتااادة ،  5املتزوجاااة ،  4الزوجاااة اخلامساااة ،  3راااري الكتابياااة ،  2املرتااادة ، - 1

املنكوحاة  10 -ال جياوز اجلماع بينهماا فعمتها  9، فال جيوز اجلمع بينهما خالتها   8، فال جيوز اجلمع بينهما زوجته 
ب نفساه، ذاملالعناة حاىت يكا 13ليتيماة راري البالغاة ، ا 12املخطوباة للغاري بعاد الركاون ،  11يوم اجلمعة عناد الازوال ،

األماااة املسااالمة  20األماااة الكاااافرة،  19األماااة املشااارتكة،  18املبتوتاااة،  17 الكاااافرة، 16احلامااال،  15املساااتربئة،  14

                                                           
. هاي ساهلة بنات عمارو 3604 -3603 -3602 -3601 -1453بارقم  588رضااع الكباري  ص مسلم  صحيح مسلم كتاب الرضاع ، بااب - (2)

. ينظار  336ص 4القرشية أسلمت قادميا وهااجرت ماع زوجهاا إىل احلبشاة فولادت حمماد بان أ  حذيفاة وقاد تباىن زوجهاا سااملا .ينظار اإلصاابة ابان حجار ج
 كذلك كتاب الرضاع وبنوك اللنب للدكتور حممد احلفناوي 

(1)
 530والرضاع املستفيض ص  على األنسابالبخاري ، كتاب الشهادات ، باب الشهادات  -   

(2)
 137ابن جزي  ، القوانني الفقهية ص -   



، وأصل التحار  نصاوص القارآن الكار  والسانة (1)وسيدته، وأم سيدته  23وأمته،  22أمة اابن،   21لواجد الطول، 
وال فنكحـوا المشـركات حتـز يـ من وألمـة م منـة خيـر مـن مشـركة  لنبوية الشريفة فمن القرآن الكر  قولاه تعااىل : ا

مـ من خيـر مـن مشـر  ولـو أعجـبكم أولئـك يـدعون إلـز  لعبـدولو أعجبتكم وال فنكحوا المشـركين حتـز ي منـوا و 
   :. وقولاه تعااىل 221البقارة   لعلهـم يتـفكرونالنار واهلل يدعوا إلز الجنـة والمغفـرة بإذنـه ويبـين آيافـه للنـاس 

 نكحوا مـاأفـ .  وقولاه تعااىل : 23النسااء   قد سلف إن اهلل كـان غفـورا رحيمـا وأن فجمعوا بين األختين إال ما
. قال البخاري : قال علي بان احلساني عليهماا الساالم : يعا  3النساء   طاب لكم من النساء مثنز وثالذ ورباع 

 (2). 1فاطر   ورباع أولي أجنحة مثنز وثالذثالث أو رباع . قوله تعاىل :  مثىن أو
علياه وسالم قاال :  ن رساول اهلل صالى اهلل أالبخاري عان أ  هريارة  اهرو ما الشريفة النبوية  وأما دالة التحر  من السنة 

عليااه    هريارة أن الرسااول صالى اهللوروى مسالم عاان أ  (3)المـرأة وعمتهــا ، وال بــين المـرأة وخالتهــا بــين يجمـع  ال) 
.وعان أ  هريارة قاال لعات (4)(  نهز عن أربعة نسوة أن يجمع بينهن : المرأة وعمتها ، والمـرأة وخالتهـاوسلم : )
وعان   (5)( ال فنكح العمـة علـز بنـت األخ، وال بنـت األخـت علـز الخالـةاهلل صلى اهلل عليه وسلم يقاول : ) رسول

قااال :  وروى الرتمااذي قااال.(1)ال يــنكح المحــرم وال يــنكح ، وال يخطــب (ليااه وساالم قااال : ) رسااول اهلل صاالى اهلل ع
 (2)، فــإن صــمتت فهــو إذنهــا ، وإن أبــت فــال جــواز عليهــا (  فســتأمر: ) اليتيمــة  رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم
ىن احلاديث عناد أكثار أهال العلام قاال الرتماذي :خل معا (3)( األيم أحق بنفسها مـن وليهـاوقوله صلى اهلل عليه وسلم :) 

يزوجهااا إا برضاااها وأمرهااا ، فااإن زوجهااا ، فالنكاااح مفسااويف علااى حااديث خنساااء بناات خااذام بضاام وكساار  أن الااوي ا
 .(4)اخلاء ، حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد الن  نكاحها 

  : وشروطها وفيه الصيغة في عقد الزواج الركن الثاني 

                                                           
(1)

 137ابن جزي  ، القوانني الفقهية ص    
(2)

 1072تزوي  أكثر من أربع ص البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب ا  
(3)

 1075البخاري ، كتاب النكاح ، باب، ا تنكح املرأة على عمتها  صالبخاري ، صحيح    
(4)

 562مسلم صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب حتر  اجلم  بني املرأة وعمتها أو خالتها  ي النكاح ص    
(5)

 562وعمتها أو خالتها  ي النكاح ص املرأةمسلم صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب حتر  اجلمع بني    
(1)

 563مسلم صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب حتري نكاح  الرم وكراهية خطبته  ص -  
 262الرتمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء  ي إكراه اليتيمة على التزوي  ص  - (2)
 262البكر والثيب ص  است مارالرتمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء  ي  - (3)
.وخنساااء بنات خاادام باان وديعااة األنصااارية ماان   262اب مااا جااء  ي اساات مار البكاار والثيااب ص الرتماذي ، كتاااب النكاااح ، باا - (4)

هنااا كاناات ثيبااا ، وذكاار اباان إك لاااألوس أنكحهااا أبوهااا وهااي كارهااة فاارد رسااول اهلل نكاحهااا .واختلفاات األحاديااث  ي حاهلااا : فنقاال ما
صاحيح ماا نقال مالاك .ينظار ااساتيعاب  ي معرفاة األصاحاب ابان املبارك عن خنساء أهنا كانات يوم اذ بكارا .قاال ابان عباد الارب : وال

 386ص  4عبد الرب، ط دار الكتب العلمية ،ج 



صاااائذ وصااواغ ، وهاااي  حلياااا ، فهااو جعلااه بكسااار الصاااد ، مااان صاااغ الرجااال الااذهب يصااوره صاااورا  لغااةالصاايغة  -1
 ي ااصطالح : ترتيب الكالم علاى  او معاني صااحل لرتتياب اآلثاار املقصاودة مناه ، ومناه قاوهلم ، و  (1)رة والصيغةاالصي

علاااى  اشاااتماهلا  ياااتم ثاااا العقاااد أركاااان الااازواج الااايت هاااي مااان، و (2)صااايغة البياااع ،وصااايغة األماااان ، وصااايغة عقاااد النكااااح
شااارة و ا الكتابااة مااع القاادرة علااى النطااق ، كااأن يقااول الااوي إلو القبااول و تكااون باااللفظ الصااريح فاااال تكفااي ا اإلجياااب

قامات  أنكحتك ابنيت فالنة إن كان هربا، أو موكليت، إن كان رري هرب ، و يقول الزوج أو وكيله قبلت أو رضايت و لاو
ثالثـة كاالطالق و العتاق لقولاه صالى اهلل علياه وسالم )  زل و املزح إذا كانا رشيدين .إذ النكاح ينعقاد بااهلزلقرينة على اهل

و لاو مل يسام الازوج صاداقا ألن تسامية الصاداق شارط  ي  (3) (جّدهن جد و هزلهن جد النكاح و الطالق و العتاق
و  حلصاااول الربكاااة ، و الصاااالة و الساااالم علاااى رساااولهعلاااى اهلل  بالثنااااءنشااااء العقاااد إو ينااادب البااادء  ي  صاااحة الااازواج .

كقااول الااوي أنكحتااك بناايت أو مااوكليت أو   اإلجيااابو .الشااهادتني و قااراءة أيااة ماان القاارآن فااإن باادأ الاازوج أو وكيلااه أجاازأ 
ة أماا إذا قااال وهبتاك فالبااد مان تساامي ، الادوام احاارتازا مان نكااح املتعااةعلااى ناة بلفااظ يادل  الأو مااوكليت ف زوجتاك بنايت

 الصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداق 
وقاااد عرفهاااا  (1)خلنشااااء ا الوعاااد ، كاملاضاااي إلواملضاااارع مثااال أزوجاااك إن قامااات القريناااة علاااى ا و إا مل ينعقاااد العقاااد،

كأنكحـــت  ي شااارحه بقولااه : خل الصااايغة : وهااي كااال مااا يااادل علااى الرضاااا مااان الاازوج والاااوي أو ماان وكيلهماااا،  النفااراوي
وعرفهاااا احلطااااب بقولاااه : خل   (2)خلذكـــر الصـــداق عمـــ ،أو أعطيـــت ،أو منحـــت ،أو فصـــدقت ،أو وهبـــت،وزوجـــت ،

 . (3)كات وبعات وكاذلك وهبات بتسامية صاداق خل، وملّ  كأنكجـت وزوجـتالصيغة لفظ يدل على التأبيد مدة احليااة 
و القباول ماا يصادر ثانياا ، الذي يصدر أوا من أحد املتعاقدين داا على رضاه بالعقاد  اإلجياب  أن إليهخنل  والذي 
خر داا على رضاه باملوافقة والقبول فيما ررب فياه األول و ثاذه املوافقاة و ذلاك القباول حيادث التطاابق آلد امن املتعاق
 .على الدوام و القبول و من مث ينعقد العقد  اإلجياببني 
 :  شروط الصيغة   -2
  اإلجيااااااااااااااااب يشااااااااااااااارتط  ي صااااااااااااااايغة العقاااااااااااااااد الفورياااااااااااااااة أي فورياااااااااااااااة اللفاااااااااااااااظ الااااااااااااااادال علياااااااااااااااه باااااااااااااااأن يكاااااااااااااااون  - 1
 . شرعا قبول  ي آن واحد و جيوز الفصل اليسري كافرتاق اجلانبني ملشورة قريبة فهذا مغتفرو ال
 و القبول  ي آن واحد  ي هلس العقد. اإلجياب  أن يكون  - 2
 و القبول الرضا من الطرفني . اإلجياب  أن يتضمن – 3
 أن يكون العقد على الدوام لفساد نكاح املتعة . – 4

                                                           
(1)

 211املصباح املنري للفيومي  ص  -  
(2)

 279معجم لغة الفقهاء  لقلعه جي ص  -  
 342ص  1أبو داود ، صحيح سنن املصطفى كتاب الطالق ، باب  ي الطالق على اهلزل  ج - (3)

 .96ص 2.وينظر الشرح الصغري ج42ص  2حسنني بري سراج السالك شرح أسهل املسالك ج عثمان بن - (1)
 948ص  3النفراوي ، الفواكه الدواين ج - (2)

 43ص  5احلطاب ، مواهب اجلليل ، لشرح خمتصر خليل ج - (3)



ـــرر عليهـــا أي البكـــر التـــي ال إذن البكااار )  - 5 و أفاااإن ساااكتت،  ،صاااماهتا( ا تااازوج إا بعاااد بلورهاااا وإذهناااا،  جب
 أي تعرب عن رضاها  .  تفصحضحكت أو بكت عد ذلك رضا منها .و أما الثيب فال بد أن 

أو  أماام موثاق، حبيث تكاون إجاراءات العقاد و القبول مستحبا، وقيل جيب  حبضرة شاهدين  اإلجياب  أن يكون – 6
 مواف مؤهل لذلك .

ةاااب أو عاادم املباشاارة أو إلو القبااول مشااتملني علااى شاارط ينااا ي مقصااود العقااد كعاادم ا اإلجياااب  أن ا يكااون   – 7
 عدم التوارث 

 والشهادة عليه األلفات التي ينعقد بها الزواج   -3
د ماان تساامية صااداق، وإا مل فاال باا وهبــتولااو مل يسام صااداقا ، وأمااا لااو قااال  أنكحــت وزوجــتينعقاد الاازواج بلفظااي 

 د العقد . قينع
ــــت، أو فصــــدقت،وزوجــــت  ،أنكحــــت يقااااول النفااااراوي  ي شاااارحه: خل ــــت مــــع ذكــــر  ،أو وهب أو منحــــت، أو أعطي

ولاو مل يسام صاداقا .وقاال يصاح بتسامية بلفـظ : أنكحـت، وزوجـت د النكااح قاوقال الدسوقي : خل ينع (1) خلالصداق
وقاال القاضاي عبااد  (2)ياك ثااا بكاذا، فاإن مل يسام صااداقا مل ينعقادخل.، لااك ابنايت أو تصادقت علوهبـتولفاظ ، صاداق

 الوهاب: خل ينعقد النكاح بلفظ اهلبة والبيع وكل لفظ متليك يقتضي التأبيد دون التوقيت .قال : ودليلنا قوله تعااىل : 
اذهـب وسالم : )فخطبها رجال فقاال رساول اهلل صالى اهلل علياه  50األحزاب  م منة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة

ألناه لفاظ متلياك ا  (3)( بمـا معـك مـن القـرآن زوجتكمـا) انطلق فقد (  و ي رواية فقد ملكتها بما معك من القرآن
 (4)يقتضي توقيتا فاشبه لفظ النكاح والتزوي  ، وألنه عقد معاوضة فجاز أن يعقد بأكثر من لفظني كالبيع خل 

زوجات ، ومضاارعهما كماضايهما . وقاال : واعرتضاه الناصار اللقااين وقال عليش: خلينعقد الزواج بلفظي : أنكحات ، و 
 صل باملاضي دون قائال فيه نظر إذ العقود إ ا حت

   (1)املضارع ألن األصل فيه الوعد و ي املاضي اللزوم .
وقااال : وصااح بتساامية صااداق كقولااه الااوي للاازوج وهبتهااا لااك بصااداق قاادره كااذا ! أو وهبتهااا لااك تفويضااا .وأمااا لفااظ 

 أربعة : وال حتصل من كالمه أن األقا صدقت فيه نظر . وقالو ت
 ،سواء لى صداقا أم ا؟. أنكحت ، وزوجت: ينعقد النكاح مطلقا بلفظ األول 
 حكما ، إن لى صداقا .  مطلقا حقيقة أو وهبتينعقد النكاح بلفظ  الثاني

                                                           
(1)

 948ص 3النفراوي ، الفواكه الدواين ج -  
(2)

 350 -349ص 2 جالدسوقي على الشرح الكبري -  
(3)

 569مسلم صحيح مسلم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد ص -  
(4)

 699ص 2القاضي عبد الوهاب ، اإلشرا  على نكت مسائل اخلال  ط دار ابن حزم ج -  
 349ص 2حممد عليش ، الشرح املذكور مطبوع ثامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج - (1)



تضاي البقااء مادة احليااة . قيال ينعقاد باه الازواج إن : ا ينعقد النكاح بااللفظ الاذي فياه تاردد ، كااللفظ الاذي يق الثالث
 به مطلقا  ؟ . لى صداقا. وقيل ا ينعقد

 . (2)يقتضي البقاء مدة احلياة . ينعقد النكاح مطلقا بكل لفظ ا : ا الرابع
يكفااي ماان وياادخل  ي الاادال الكتابااة واإلشااارة ولااو ماان اجلااانبني  ي حااق األخاارس إن كااان يتااوىل الطاارفني ، وأمااا الناااطق ف

كاناات اإلشااارة ماان الاازوج أم الااوي ، وأمااا لااو كااان املبتاادئ أأحاادمها إن وقااع  ي املبتاادئ لفااظ اإلنكاااح أو التاازوج ، سااواء 
ماع ذكار الصاداق فإ اا تكفاي اإلشاارة مان الازوج ، خباال  عكساه ، وهاو أن يكاون  إ ا ابتدأ بلفظ  و اهلباة والصادقة 

ي اإلشاارة مان الاوي ، والضااب، أن املبتادئ إن نطاق باإلنكااح أو الازواج صاحت املبتدئ بلفظ  و اهلبة للزوج فال تكفا
الصادقة ففياه تفصايل با  علاى كاون املبتادئ الاوي فاال  إن نطاق املبتادئ بنحاو اهلباة أوو ولياا.  اإلشارة مان راريه زوجاا أو

ساالم علاى ابان احلاجاب أن تكفي اإلشارة من الازوج علاى ماا يفهام مان كاالم احلطااب ، واملفهاوم مان كاالم ابان عباد ال
   (3)تكفي اإلشارة من الزوج أيضا.

 الشهادة علز الزواج  -4
واملعاينة ، واحللف ، تقول أشهد بكذا أي أحلف ، وشاهدت : عاينت واجلمع ،  اخلرب القاطعالشهادة لغة :  -أ 

ي احلاضر يعلم ما ا يعلمه والشاهد الذي يرى ما ا يرى الغائب ، أ (1)شهود ، والواحد شاهد .والشهود احلضور 
 (2)الغائب .قال ابن فارس : الشهادة اإلخبار مبا قد شوهد .

 : هيفي االصطالح و 
 اإلخبار حبق شخ  على رريه عن مشاهدة وعيان ا عن  مني وحسبان . هي - 1
 .الشهادة بالسماع: هي الشهادة حبق من رري معاينة ، ولكن بناء على لاعه عن ثقة  – 2  
 هادة الزور : هي تعمد الكذب  ي الشهادة ش – 3
   (3)الشهادتان : هي قول ا إله  إا  اهلل ، وأن حممد رسول اهلل  – 4
 أقوال فقها المالكية في الشهادة   - 5
 ي شرط من شروط النكاح خل .هقال ابن رشد : خل قال مالك إن الشهادة  
د الدخول ، أو شرط صاحة ياؤمر باه عناد العقاد. وقاال سابب وقال ابن رشد : اختلفوا هل هي شرط متام يؤمر به عن  

اخلاال  هال الشاهادة حكام شارعي أو ساد ذريعاة ااخاتال  أو اإلنكاار .فمان قاال حكام شارعي قاال الشاهادة حكام 

                                                           
. الصااااوي ، بلغااة الساااالك 350ص 2د علااايش ، الشاارح املاااذكور مطبااوع ثاااامش حاشااية الدساااوقي علااى الشااارح الكبااري جحمماا - (2)

 224ص 2ألقرب املسالك ج 
(3)

 949 - 948ص 3وي  الفواكه الدواين جافر لنا -  
 197الرازي ، خمتار الصحاح  ص  - (1)
 195الفيومي ، املصباح املنري ص  - (2)
 266عه  جي ، حامد  صادق قني   ، معجم لغة الفقهاء ص حممد رواس قل - (3)



شرعي قال هي من شروط الصحة ، ومن قال هي توثق ، قال هاي شارط متام.واألصال  ي هاذا ماا روى ابان عبااس عان 
ا خمااالف لااه ماان الصااحابة وكثااري ماان  (4)( ال نكــاح إال  بشــاهدي عــدل وولــي مرشــده وساالم :) الناا  صاالى اهلل علياا

ذكار أن  هذا احلديث قد روي مرفوعا ذكره الادار قطا ، و الناس رأى أن هذا داخال  ي باب اإلمجاع، وهو ضعيف، و
  ي ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانده 

ت  ي موضاااوع الشاااهادة علاااى الااازواج ولكااان ررااام تضاااعيف ابااان رشاااد هاااذا احلاااديث فاااإن أحادياااث كثاااري ورد (1)هاهيااال 
كما قال ابن رشاد رمحاه اهلل تعااىل حياث قاال : : خلواتفقاوا علاى اناه ا   ءوتنهى على نكاح السر الذي أمجع عليه الفقها

وقااد وردت روايااات كثاارية  ي هااذا املوضااوع منهااا روايااة عماارو باان حياان املااازين عاان جااده أن الناا   (2)جيااوز نكاااح الساار خل 
. (3) (كـان يكـره نكـاح السـر حتـز يضـرب بـد  ، ويقـال أفينـاكم أفينـاكم فحيونـا نحيـيكم:)وسالم  صلى اهلل عليه

وعاان علااي رضااي اهلل عنااه أن رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم ماار هااو وأصااحابه بباا  زريااق فساامعوا رناااء ولعبااا فقااال مااا 
نه ، هفا النكاح ، وال سـفاح، وال نكـاح : ) كمخ ديهذا ؟ فقالوا نكاح فالن يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .قال

   (4)سر ، حتز يسمع د  أو يرأ دخان ( 
وفقهاء املالكية يرون أن الشهادة عند العقد مستحبة ، وأما عند الدخول فواجبة . وقاالوا  حيصال الفشاو بالوليماة وهاي 

ن  اااالساااائد  ي هتمعنااا  طعااام العاارس ، وقاااد جاارى عاار  النااااس  عاال الوليمااة قبااال الاادخول باازمن يساااري وهااذا للعاار 
، وذلاااك ملاااا رواه  (5)املغارباااة ، فألجااال ذلاااك قاااال الفقهااااء باساااتحباب إعاااالن النكااااح وإشاااهاره وإطعاااام الطعاااام علياااه 

أعلنـوا هـفا النكـاح وأجعلـوه فـي الرتمذي عان عائشاة رضاي اهلل عنهاا قالات : قاال رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم ) 
فصــخ مــا بــين الحــرام والحــالل الــد  وقااال صاالى اهلل عليااه وساالم : )   (1)(  المســاجد ، واضــربوا عليــه بالــدفو 

وقال النفراوي  ي شرح الرسالة : خل حيرم عليه أن خيتلي ثا الزوج حىت يشهد . وأماا عادد الشاهود فاإهنم  (2)(  والصوت
املتفاارقني فقااالوا بأربعاااة كتفااي فيهااا بشااااهدين عاادلني، وشااهادة األباااداد أي يفرقااوا بااني الشاااهادة  ي هلااس العقااد الاااذي 

 .(3)وستة شهود  ي الثيب شاهدين على الزوج ، وشاهدين على الوي ،وشاهدين على الزوجة شهود  ي البكر،

                                                           
 13947برقم  306ص  10البيهقي سنن اللبيهقي الكربى  كتاب النكاح ، باب النكاح  ج - (4)
 17ص  2ابن رشد  بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج  - (1)
 17ص  2بن رشد  بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج  ا - (2)
 16271برقم  31ص  5أمحد كتاب حديث أ  حسن ، باب حديث أ  حسن  ج أمحد مسند - (3)
بااارقم  125ص  11البيهقاااي سااانن اللبيهقاااي الكاااربى  كتااااب التصاااادق ، بااااب ماااا يساااتحب مااان إاهاااار النكااااح ، وإباحاااة الضااارب بالاااد  علياااه   ج - (4)

15066 
 290ص  3رقاين على خمتصر خليل ج. شرح الز  26ص  5ينظر مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل للحطاب  ج - (5)
 1088برقم  257الرتمذي سنن الرتمذي  ، كتاب النكاح ، باب ما جاء  ي إعالن النكاح  ص  - (1)
 1088برقم  257الرتمذي سنن الرتمذي  ، كتاب النكاح ، باب ما جاء  ي إعالن النكاح  ص  - (2)
   290ص  3. الزرقاين على خمتصر خليل ج 948ص   3القريواين ج  النفراوي  ، الفواكه  الدواين على رسالة أ  زيد - (3)



 الصيغة في قانون األسرة الجزائري   -3
 09املاادة جااء  ي ناه جعل من رضا الزوجني ركنا من أركان الزواج و جعلاه أول أركا األسرةن املشرع اجلزائري  ي قانون إ

منه يتم عقد الزواج برضا الزوجني و بوي الزوجة و شااهدين و صاداق و مان مث كاان علاى املشارع أن ياتكلم عان صايغة 
عاان الرضااا ان الرضااا هااو شاارط ماان شااروط الصااحة حيااث ا يتصااور و جااود صاايغة صااحيحة  الاازواج ضاامن العقااد ا

 األسارةانظار قاانون –ت صادرة عن رضا وطيب خااطر صااحبهاثارها إا إذا كانألمكونة ملاهية العقد الشرعية و منتجة 
أما قانون األسرة املعدل فإنه ركز على الرضا كركن من أركان الزواج، وجعال مان أهلياة الازواج  22إىل  09ملواد: القد  ا

أي الفقهاا وماا ، والصداق ، والوي ، والشاهدان ، وانعدام املوانع الشرعية للازواج ، كلهاا شاروطا .وباذلك خاالف رأياه ر 
وحسنا فعل املشرع اجلزائري ملا جعل الشاهدين من الشروط اليت جيب توفرهاا  ي عقاد الازواج  (1)جاء  ي القانون القد  
 (2)وبتخلفها خيتل العقد 

 في عقد الزواج وشروطه الولي الركن الثالث 
ماع واة ، والصا  واملارأة ماوىل علياه .والواياة اجلة فالفاعال وال و أ، ووليات علاى الصا  واملار ةمن وي واي لغة  الوي -1

 (2)أماار واحااد فهااو وليااه  ىل والااوي : ضااد العاادو وكاال ماان تااو  (1)، بااالفتح والكساار النصاارة ، واملااوىل الناصاار واحلليااف .
 (3)هر والوي ااسم مناه : الاب والصاديق ، والنصاري ، واملانعم ، والتاابع ، والصا .الوي بسكون الالم  : القرب والدنو.
آل  و اهلل ولـي المـ منين  اهلل تعااىل:  هلاو قلو الصاديق و السايد،  ةالنصرة والبا.فالوي لغة يدور حول هذه املعاين 

يا أيها الفين آمنوا ال فتخفوا اليهود و النصارأ أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتـولهم   :وقوله  –68عمران 
 .51املائدة   م الظالمينمنكم فإنه منهم إن اهلل ال يهدي القو 

مـن لـه علـز المـرأة ملـك أو أبـوة أو فعصـيب أو إيصـاء أو كفالـة أو سـلطنة أو عرّفاه إبان عرفاة : خل وفي االصـطالح
 (4)ذو إسالم"

 :  شرح التعريف
 : يشمل احلرة و األمة . علز المرأة

 اأٍلحام ،كاخلال.  : كاابن و األيف شقيقا كان أو ألب و كذلك العم و رريه مستبعدا ذوى فعصيب 
 : أي من أسند إليه اإليصاء على املرأة كوصي كاألب .إيصاء 

   .: يع  القاضي سلطنة 

                                                           
 6ص  م 2005مايو 4املؤريف  ي  09– 05قانون األسرة اجلزائري  - (1)
 6ص  م 2005مايو 4املؤريف  ي  09– 05قانون األسرة اجلزائري  - (2)

(1)
 400املصباح املتري للفيومي  ص -  

(2)
 393  -392املختار الصحاح للرازي ص -  

(3)
 1344القاموس الي، للفريوز آبادي ص -   

(4)
 946ص 3النفراوي ، الفواكه الدواين ج -  



  مبعىن عامة املسلمني :  إسالمذو 
 ت األولياء وأنواعها .اوثذا أشار إىل جه

 شروط الولي وفرفيب األوالياء :الفرع الثاني
ال تصااح وايتااه علااى املعقااود عليهااا إا بوجودهااا ، فااإن اختاال منهااا أي وي الزوجااة فيااه شااروط همعااة فاا : الــولي شــروط

 وهي ستة: شرط ا تصح وايته 
: يشاارتط  ي الااوي أن يكااون مساالما إذا كاناات الاايت يتااوىل عقااد نكاحهااا مساالمة ، فااإن كاناات كااافرة فااال اإلســالم – 1

 . الدين ختال  واية له عليها بنتا كانت أورريها ، كما ا واية للكافر على املسلمة ا
ــة – 2 : يشاارتط  ي الااوي أن يكااون حاارا ، فااال تصااح وايااة العبااد القاان ، وا ماان فيااه شااائبة حريااة كاملكاتااب ،  الحري

ولو علاى ابنتاه ، فلاو عقاد عليهاا أو علاى رريهاا حارة أو أماة فساخ النكااح ولاو بعاد الادخول ، بال  (1)واملدبر ، واملبعض
هاار كااامال باملساايس . واملالحااظ  ي فقهنااا الااواقعي أن شاارط احلريااة  ي زماننااا رااري موجااود ولااو ولاادت املاارأة األواد وهلااا امل

 ألن الناس كلهم أحرار فألجل هذا يسق، هذا الشرط من شروط الوي .
: يشاارتط  ي الااوي أن يكااون رشاايدا ، فالساافيه الااذي ا حيساان التصاار  إذا كااان لااه وي ا تصااح وايتااه  رشــيد -  3

 رأي ووقع صوابا فيمضي عقده ، وا كالم للوي حين ذ. وليه ، اللهم إا إذا كان ذاللعقد إا بإذن 
 يشرتط  ي الوي أن يكون مكلفا أي عاقال بالغا ، فاجملنون ا تصح وايته للعقد ، ومثله الص  . مكلف : – 4
  تصح وايته للعقد .: يشرتط  ي الوي أن يكون رري حمرم حب  أوعمرة ، وإن كان كذلك فال غير محرم -  5
يشرتط أا تكون املعقود عليها حمرمة كذلك ، فإن كانت حمرمة فال يصح العقاد عليهاا حاىت تتحلال مان محرمة :  – 6

 (2)( المحرم الينكح وال ينكحلقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم )  (1)إحرامها ، ولو كان وليها رري حمرم.
 ية شروط ستة منها متفق عليها  ي صحة الواية وهي : ويقول ابن رشد اجلد : خل للواية مثان

 البلوغ، العقخ، الحرية، اإلسالم، الفكورية، كونه مالكا لنفسه.
 (4) الرشد، العدالة وأما ااثنان املختلف فيهما مها: 

 فرفيب األولياء : -2
 الواية  ي النكاح تنقسم إىل قسمني خاصة وعامة : ف
 .71التوبة  والم منون والم منات بعضهم أولياء بعضية اإلسالم لقوله تعاىل : هي واالوالية العامة : – 1

                                                           
مان كاتاب املدبّر : الرقيق الذي علق عتقه على موت سيده .ومثاله قول السيد لعبده : إن مت فأنت حر .واملكاتب بضم امليم وفتح التاء اسم مفعول  - (1)

 455 - 418سيده على أن يدفع له مبلغا من املال ةوما أي مفرقا ليصري حرا .ينظر معجم لغة الفقاء قلعه جي ص.الرقيق الذي مت عقد بينه وبني 
(1)

  947  -  946ص  3. وينظاار النفااراوي ، الفواكااه الاادواين ج 37 – 36ص 2عثمااان باان حساانني بااري سااراج السااالك شاارح أسااهل املسااالك ج -  
 364ص 2لكبري ، وثامشه الشرح املذكور ج.الدسوقي ، حاشية الدسوق على الشرح ا

ال ينكح المحرم وال ينكح وال .أخرجه مسلم بلفظ ) 563مسلم صحيح مسلم ، كتاب النكاح باب حتر  نكاح الرم ، وكراهية خطبته ص - (2)
 (يخطب 

 297ص  5ابن رشد اجلد املقدمات املمهدات مصدر سابق ج - (4)



 : الوالية الخاصة فإنها فنقسم إلز خمسة أقسام وهي – 2
: واية نسب وهي على مراتب أعالها األب وأدناها الرجل من العشرية على ماذهب ابان القاسام ، فيادخل فياه  األول

ىل األساافل و ماان التااالني ، وقياال الرجاال ماان العصاابة فااال ياادخل فيااه علااى هااذين القااولني املاااملااوىل األساافل ، وفيااه الرجاال 
 والتاي من الواية .

 : واية تقد  وهي على وجهني تقد  من قبل أب وتقد  من قبل السلطان .الثاني 
 : واية عامة وهي على وجهني موىل أعلى وموىل أسفل . الثالث
 : واية سلطان . الرابع

 : واية حضانة .  خامسال
وعلياه فاإذا زوج علاى مااذهب ابان القاسام الااوي مان الواياة اخلاصااة فيماا عادا األب  ي ابنتااه البكار ، والوصاي  ي يتيمتااه 

   (1)منه حاضر وقت النكاح مل جيز أوىلوي البكر ، مث 
بة كاان أحاق بالواياة ، واألبناااء بان فمان كاان أقارب عصاويارى  مالاك رضاي اهلل عناه أن الواياة معتاربة بالتعصايب إا اا

فقاا، .مث  لااألب للااألب واألمثاا ااخااوة باااء ، مث اإلخااوة لااألب واألم ، مث لااألب ، مث بنااوآلعنااده أوىل وإن ساافلوا ، مث ا
أحااق  هخااوة وإن سافلوا مث املاوىل مث الساالطان ، واملاوىل األعلااى عنادااألجاداد لاألب وإن علااوا، مث العموماة علااى ترتياب ا

قال أبن رشاد واختلاف أصاحابه فايمن أوىل  (2)األب خل ي، والوصي عنده أوىل  من وي النسب خل أع  وصمن األسفل 
وصااي األب أو وي النسااب ؟ فقااال اباان القاساام : خل الوصااي أوىل مثاال قااول مالااك خل.وقااال اباان املاجشااون ، واباان عبااد 
 احلكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام:

 .(3)خل الوي أوىل خل
مان األيف. وقاال :  ىل أو  اجلاد  ب ااخاتال  بسابب مان هاو أقارب ؟ هالوقال ابن رشد : اختلفوا  ي واية اجلد، وساب
 ويتعلق بالرتتيب ثالث مسائل مشهورة : 

: إذا زوج األبعااد  مااع وجااود األقرب؟.واجلااواب اختلااف فيهااا قااول مالااك قااال : ماارة إن زوج األبعااد مااع حضااور األولــز 
لألقاارب أن جييااز أو يفسااخ.وهذا اخلااال  فيمااا عاادا األقاارب فالنكاااح  مفسااويف. وماارة قااال: النكاااح جااائز . وماارة قااال : 

م هااال األب  ي ابنتاااه البكااار والوصاااي  ي حمجورتاااه فإناااه ا خيتلاااف. والسااابب الااارئيس  ي اخاااتالفهم  ي هاااذه املساااألة قاااوهل
الرتتيااب حكاام شاارعي أعاا  ثاباات بالشاارع  ي الوايااة أو لاايس حبكاام شاارعي؟، فااإن كااان حكمااا. فهاال ذلااك حااق ماان 

أو حق من حقاوق اهلل .؟ فمان مل يار الرتتياب حكماا شارعيا قاال  اواز األبعاد ماع حضاور األقارب  حقوق الوي األقرب
.ومن مل ير أنه جكم شرعي، ورأى أنه حق للوي قاال النكااح منعقاد، فاإن أجاازه الاوي جااز وإن مل جيازه انفساخ. ومان 

 ى أنه حق هلل قال رري منعقد. وقد أنكر قوم على هذا املعىن  ي املذهب.أر 
                                                           

 297ص  5مهدات مصدر سابق جابن رشد اجلد املقدمات امل - (1)
 13ص  2ابن رشد ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج - (2)
 13ص2املصدر نفسه ج - (3)



إن مالكاا يقاول إذا فإذا راب األقرب ، هل تنتقل الواية إىل األبعد أو إىل السلطان ؟. وجواب املسألة الثانية  الثانية :
ألن سابب اخاتالفهم  ي هاذه املساألة ، هال الغيباة  ي ذلاك مبنزلاة املاوت  راب الاوي األقارب انتقلات الواياة إىل األبعاد.

 (1)ا  ي املوت .أوا .وذلك اخال  عندهم  ي انتقاهل
تفصاايل  ههااذه املسااألة فياا واجلااواب علااى : إذا راااب األب عاان ابنتااه البكاار ، هاال تنتقاال الوايااة ، أو ا تنتقاالوالثالثــة 

 بعد المكان ، طول الغيبة أو قربه ، الجهخ بالمكـان أو العلـم بـه ، وحاجـة البنـتوخال  يرجع كله إىل اآليت : ) 
 .واملسألة فيها خال  )تزوج  ي الغيبة البعيدة  إما للخو  عليها من الصونو ،  إما لعدم النفقة إلز النكاح

 .  (1)و ي األسر واجلهل مبكانه ، وإذا كانت رري صون(
 و خالصة القول  ي ترتيب األواياء وتقدميهم يكون كاآليت : 

نهااا . فااإن مل يكاان هلااا اباان فاااألحق مقاادم علااى رااريه ماان األولياااء  ي العقااد عليهااا ملاان أراد تزوجيهااا لقرابتااه م ابــن المــرأة
بعااد ابنهااا واباان ابنهااا أحااق بالوايااة عليهااا فهااو مقاادم علااى رااريه ، فااإن فقااد األب  األب.مث  ابــن ابنهــابالوايااة عليهااا  

ألبيهاا .وهكاذا فيصاار علاى الجـد  أيف فااألحق بالواياة شاقيقا كاان أوألب .فاإن مل يكان هلاا لـخخوالذين قبلاه فالواياة 
( أي فااابن األيف يقااادم علااى اجلااد واجلاااد يقاادم علااى العااام والعاام يقاادم علاااى اباان العااام .واأليف  ن كـــخ رفبــوافــابقاعاادة )

ب ، العام الشاقيق يقادم علاى العام لاألب ألاأليف الشقيق يقدم على ابان األيف لا ألب ، وابن  الشقيق يقدم على  األيف
حد مان العصابة فااألحق بالواياة عليهاا مان كفلهاا .وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لألب ،  فإن مل يكن للمراة أ

ساانني فااأكثر، والكافاال هوالااذي يقااوم بنفقتهااا وحفظهااا عشاار ماان الرجااال ولوتربعااا حااىت بلغاات عنااده ، أو مكثاات مبنزلااه 
ألن إقامتها عنده عشر سنني فاأكثر موجباة للشافقة والعطاف عليهاا .فاإن مل يكان للمارأة كافال يتاوىل نكاحهاا إن طلانب 

 طماان الرجااال احلاااكم ماان قااا  أونائبااه ، فااإن مل يوجااد حاااكم فوليهااا أحااد املساالمني إذا امجعاات فيااه شاارو ا يهااالعقااد عل
وهكاذا حتاال مشالكلة الااوي بالنسابة للنسااء الاااليت لايس هلاان عصابة كعاادميات النساب ، وكااذلك  (2)الاوي املاذكورة سااابقا

 ! دات وما أكثر هن  ي زماننا هذامن فقدن عصبتهن  ي الكوارث الطبيعية كالزازل ورريها واملتشر 
 قال الناام : 

 أخ فجد فابن كخ رفبوا        دم ابن فابنه ثم ألبـوق
 (1)مولز كفيخ حاكم فالمسلم        شقيقهم عمن ألب قدموا

  : 
ياه قهارا . وأجربتاه علاى كاذا بااأللف محلتاه عل (2) عليهأي أكرهه  األمرمن أجربه على  لغة  اإلجبار:والية إجبار   -3

   (4)وجربه على األمر أكرهه عليه .واإلجبار اإلكراه وهوسلب ااختيار من اانسان  ي أفعاله  (3)ورلبة فهو هرب 
                                                           

(1)
 15 - 14ص  2ينظر هذه املسألة  ي كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد انب رشد ج -  

 14ص  2ابن رشد ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج  - (1)
-  57ص 5.ينظر احلطاب ، مواهب اجلليال لشارح خمتصار خليال ج 38 - 37ص 2نني بري سراج السالك شرح أسهل املسالك جعثمان بن حس - (2)
58  
(1)

 37ص  2املصدر نفسه ج  -  



 هوسالبأو   (4)إن مل تبلذ قهارا عليهاا  أي بكارهتا  هو إنكاح األب ابنته البكر  اليت مل تذهب عذرهتا   ي ااصطلحو 
ااختيااار  ي الازواج مبان تررااب فياه قهاارا. والاذي لااه احلاق  ي اإلجبااار  -ذهب عاذرهتا الايت مل تاااألب اجملارب ابتاه البكاار  -

 توىل فال حاجة لذكره . األب ، والوصي والسيد وما دام أن عهد الرق قد
 األب بنته إجبار   - 4
ساب ، حياث  نرضااها ، أو كاان الازوج راري كافء هلاا  ي احلساب وال بغاري له اجلرب على ابنته البكر  ي نكاحها ولو -1

كااان حاارا مساالما ولاايس مث مااانع شاارعي ولوعنساات أي ولوكاناات بنتااه البكاار عانسااا كبناات مخسااني أوسااتني ساانة مااامل 
 يرشدها فإن رشدها بأن 

 . افك عنها احلجر وقامت بأمورها فال جرب له عليه
مر أالات بكارهتاا باله جرب بنتاه إن صاغرت و الايت صاارت ثيباا بازوال بكارهتاا بسابب وطء مان نكااح صاحيح ، أو ز  -2

منهاا حياث مل تكان بالغاة ، أو  عار  هلا من وثبة أو ضربة بعود وقعت علياه ، بال ولاو زالات بكارهتاا بزناا ، ولاو تكارر
طلقهااا زوجهااا بعااد أن أزال بكارهتااا ، أوتااوىف عنهااا قباال بلورهااا .وأمااا إن طلقهااا الاازوج بعااد بلورهااا وقااد زالاات بكارهتااا 

ذن باالقول. والبكار الايت زوجات مث طلقات ومل تازل أها ، وليس له تزوجيها حاىت ترضاى وتاأوتوىف عنها فال جرب لالب علي
بكارهتا ا خيلوا إما أن تقيم مع زوجها سنة أوا ، فإن قامات سانة مث طلقهاا الازوج بعاد ذلاك خرجات مان اإلجباار ألن 

 يها .إقامة سنة تقوم مقام الثيوبة وإن طلقها قبل السنة واحلالة هذه رجعت هربة ألب
فإذا عني له الزوج وقال له : اجرب بنايت على التازوي  قبال البلاوغ وبعاده .أو : الفي ثبت له اإلجبار األب وصي  -3

قال للوصي : أنت مبنزليت  ي تزوي  بنايت، فإن مل يكن الوصي وصيا مان جهاة األب بال أقاماه القاضاي وصايا علاى مان 
يس لااه ااجبااار عليهااا بااذلك .وا جاارب ألحااد بعااد األب والوصااي إا ه وصاايا أمهااا فلااتاامااات أبوهااا وهااي صااغرية أو أقام
 سابقا . السيد فإننا مل نتكلم عنه ملا قلناه

رر مبن جيربها على ضإجبار األب والوصي :سبق وأن قلنا لألب والوصي احلق  ي اإلجبار بشرط عدم ال رد  -4
، أو من به برص، أو خصي ، أو عنني ، أو أعمى الزواج ، فإن زوجها من ذي عاهة كمجنون أو معتوه ، أو هذوم 

هلم عليها  ، أو قبيح املنظر ، أو  و ذلك ممن يتصفون ثذه العيوب اليت توجب الرد فال جرب هلما عليها بل وا واية
  (1)أصال إذا كان الوصي من أولياء العصبة .

                                                                                                                                                                                           
(2)

 62خمتار الصحاح للزازي ص -  
(3)

 58املصباح املنري للفيومي ص  -  
(4)

 159معجم لغة الفقهاء مرجع سابق ص -  
(5)

 951ص 3الفواكه الدواين ج النفراوي ، -  
(1)

.الدسااوقي حاشااية الدساوقي علااى الشاارح الكبااري وثامشااه الشاارح   39 -  38ص 2حساانني بااري سااراج السااالك شارح أسااهل املسااالك جعثمااان بان  -  
 951ص 3. النفراوي الفواكه الدوان  ج354 -  353 – 352ص 2املذكور ج



 ي و  انتقاااااء : وتفضاااايل الشاااايء علااااى رااااريه.ا وهااااومصاااادر اختااااار ، (1) ااصااااطفاء لغااااة ومعناااااه: واليــــة االختيــــار  -5
   (2) اإلكراهضد  ، وهوالشرع ااتيان بالتصر  على الوجه الذي يريده  : ااصطالح

الزوج والرضا به إما باإلذن أو باإلفصاح وعلى هذا اختيار وتكون واية ااختيار للمرأة البالذ الرشيد والثيب احلق  ي 
خال  بني اجلمهور واحلنفية  ، و بني فقهاء وهذا فيه العقد بنفسها ، أو بإذن وليها  فال تزوج إا بإذهنا ، و ي إبرام

 املذهب املالكي أنفسهم  وهذه آراؤهم : 
  ي عقاد النكااح ا ة وليااأولعادم صاحة كاون املار  (3): قال مالك ا يكون نكاح إابوي وأنه شرط  ي صحة العقد.أوال 

النااور آيااة  وأنكحــوا األيــامز مــنكم    حنيفااة رضااي اهلل عنااه .ولقولااه تعاااىل :أل اخالفاا اعلااى نفسااها وا علااى رريهاا
 . فيه دليالن : 232البقرة  ينكهن أزواجهن فال فعضلوهن أن  .فخ  الرجل بالواية .ولقوله :32

 .ن العضل هو املنع الذي ا خالص منه ،ولو كان هلن أن يعقدن، مل يكن امتناع األولياء عضال هلن إ:  أ
 طلقها .فنزلت هذه  ليت ن سبب ذلك امتناع معقل بن يسار من إنكاح أخته اإ : ب

 فإن  -قاهلا ثالثا -أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطخاآلية . وقوله: ) 
 .(4)( منها فإن فشاجروا فالسلطان ولي من ال ولي له  دخخ بها فالمهر لها بما أصاب

ال فـنكح المـرأة المـرأة وال فـنكح عليه وسالم ) وقول الرسول صلى اهلل (1)د ورريهم احق لهفأثبت للوي حقا  ي العق
 .(2)نفسها  الزانية فنكح نفسها بغير إذن وليها (

 وجاء  ي هذا املعىن قول الناام 
 في حجرها العقد أنثز فحجر  وفقبخ المرأة عقد الفكر      

 تـقهــكة ومعـمالوصـّية   ووكلت ذكورنا المحققه         
أو كافلاة  ن كانات وصاية علياهأوراري رشايد با صابيا حجرها إذا كاان مبعىن أن املرأة جيوز هلا أن تتوىل عقد الذكر الذي  ي

   (3)له ، وا جيوز هلا أن تتوىل نكاح من هي  ي كفالتها من اإلناث ، اشرتاط الذكورية  ي وي األنثى .
لقاسام ألناه يارى املارياث باني الازوجني إذا مت الازواج بغاري وي .ويارى أناه جياوز للمارأة الواية سنة افر  عناد ابان ا : ج 

رااري الشااريفة أن تسااتخلف رجااال ماان الناااس علااى إنكاحهااا .ولكنااه كااان يسااتحب أن تقاادم الثيااب وليهااا ليعقااد عليهااا 

                                                           
(1)

 115خمتار الصحاح للرازي ص -  
(2)

 50لغة الفقهاء مرجع سابق ص معجم  -  
(3)

 8ص  2ابن رشد ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج -  
(4)

 .أخرجه الرتمذي ،  ي سننه، = 325ص 2ابو داود سنن صحيح املصطفى، كتاب النكاح، باب  ي الوي ج -  
 1306 - 1305ص  3لوهاب ج.ينظر ااحتا  للقاضي عبد ا 260 – 259=كتاب النكاح ، باب ما جاء ا نكاح إا بوي ص

 1306 - 1305ص 3القاضي عبد الوهاب ، اإلحتا  بتخري  أحاديث اإلشرا  ج - (1)
ال فزوج المرأة المرأة ، وال فزوج المرأة نفسها ،  .أخرجه بلفظ )  327ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب ا نكاح إا بوي ص - (2)

 (فسها فإن الزانية هي التي فزوج ن
(3)

 37ص 2حسنني بري سراج السالك شرح أسهل املسالك ج عثمان بن  -  



قائل بأن لاإلب حاق جارب الباالذ فهذه ثالثة آراء تقابل الرأىي ال  (4)من شروط الصحة  ط التمام او فكأنه عنده من شر 
الرشاايد والثيااب البااالذ وأنااه ا يزوجهااا إا بإذهنااا بالنساابة للبكاار الرشاايد، والثيااب البااالذ بإفصاااحها .كمااا جاااء  ي عبااارة 

إىل اختال  العلماء  ي نصاوص األدلاة الايت اساتدلوثا  هذه املسألة  البغداديني ورريهم .ويرجع ابن رشد رمحه اهلل تعاىل
وسبب اخاتالفهم أناه مل تاأت آياة واسانة هاي اااهرة  ي اشارتاط الواياة  ي النكااح فضاال خل قال :حيث املسألة  ي هذه 
جاارت العااادة بااحتجاااج ثااا عناادي ماان يشاارتطها هااي كلهااا  يكااون  ي ذلااك ناا  ، باال اآليااات والساانن الاايتن عاان أ

ضاا حمتملاة  ي ذلاك ، واألحادياث ماع كوهناا اليت حيت  ثاا مان يشارتط اساقاطها هاي أي يات والسننآلحمتملة ، وكذلك ا
) أن الناا  صاالى اهلل عليااه وساالم قااال: رضااي اهلل عنهمااا  حمتملااة  ي ألفااهااا خمتلااف  ي صااحتها إا حااديث اباان عباااس

وثاذا احلاديث احات  داود  ي الفارق  (1)(األيم أحق بنفسها من وليها، والبكر فسـتأذن  فـي نفسـها وإذنهـا صـمافها 
 ر وهو مشهور ما احت  به الفريقان من السماع .بني الثيب والبك

جلمهاور ورااريهم اوإن كاان املساق، هلااا لايس عليااه دليال ألن األصاال باراءة الذمااة وقاد أورد مشااهور ماا احاات  باه الفرقااان  
وال  وقولااه :  . 230البقاارة  . فــإذا بلغــن أجلهــن فــال فعضــلوهن أن يــنكحن أزواجهــن  .فماان الكتاااب قولااه:

جنـاح علـيكم فيمـا  فال وقوله : حتز فنكح زوجا غيره وقوله : 220البقرة   كين حتز ي منوافنكحوا المشر 
 .  أن ينكحن أزواجهنوقوله:  فعلن في أنفسهن بالمعرو 

وإن  -ثــالذ مــرات-أيمــا امــرأة نكحــت بغيــر إذن وليهــا فنكاحهــا باطــخ قولااه صاالى اهلل عليااه وساالم :)  ومان الساانة
 ال نكـاح إال بـولي )  (   وقولاهاشـتجروا فالسـلطان ولـي مـن الولـي لـه ن ا فـإهـبما أصـاب مندخخ بها فالمهر لها 

.قاال ابان رشاد : ومعلاوم أناه كاان  ي املديناة  ( )ال نكـاح إال بـولي و شـاهدي عـدل :وقوله  صلى اهلل عليه و سالم .(
   (2)نصب لذلك من يعقدها.كان يعقد أنكحتهم وا ي  نها وي له ومل ينقل عنه صلى اهلل عليه وسلم أ من
 الوالية في قانون األسرة   -6

 : يتوىل زواج القصر أولياؤهم وهم األب فأحد األقارب األولني والقاضي وي من ا وي له . 7املادة 
 ؟ : تعقد املرأة الراشد زواجها حبضور وليها وهو أبوها أو أحد أقارثا أو أي شخ  آخر  تاره 11املادة 
ا جيوز للوي أبا كان أو رريه أن جيرب القاصرة اليت هي  ي وايته على الزواج ، وا جيوز له أن يزوجها  : 13املادة 

 بدون موافقتها .
 ي رأينا أن املواد الواردة   ي القانون رري واضحة وذلك ما جاء  ي املادة السابعة اليت أشارت إىل أن القصر يزوجهم 

له واملادة الثالثة عشرة تناقض ما جاءت به املادة السابعة وهو أن الوي ا جيوز له  أولياؤهم والقاضي وي من ا وي
                                                           

(4)
 9ص  2ابن رشد ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج -  

(1)
.وملسالم 567 -566مسلم صاحيح مسالم  ، كتااب الكااح ، بااب اسات ذان الثياب  ي النكااح باالنطق والبكار بالساكوت ص -  

الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكـر فسـتأمر (. ) تز فستأمر ، وال فنكح البكر حتز فستأذنأن فسكت األيم حأيضا بلفظه ) 
 567( صحيح مسلم ص الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمافها ( . )وإذنها سكوفها 

(2)
 11-  10  - 9ص  2ابن رشد ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج -  



أن جيرب القاصرة اليت  ي وايته ، وثذا التناقض مل يقل املشرع بواية اإلجبار اليت تكون على القصر . أما واية 
واجها بشرط حضور وليها وهو األب أو أحد بقوله : إن املرأة الرشيد تعقد ز 11ااختيار فقد أشار إليها  ي املادة 

   (1)أقارثا فإن عدم األولياء  تار أي شخ  حيضر عقد زواجها .
 .في عقد الزواج وشروطه الصداقالركن الرابع 

الصاادق ضااد الكااذب ، والصاادقة مااا تصاادقت بااه علااى الفقااراء ، والصااداق بفااتح الصاااد وكساارها ماان الصااداق لغااة  -1
.والصادقة  بضاام  4النسااء    وآفـوا النسـاء صـدقافهن نحلـة  الادال لقولاه تعااىل : مقة بضامهار املارأة ومثلاه الصاد

والصادقة بفاتح الصااد والصادقة بضام الصااد والادال معاا  (1)الصاد وتسكني الدال من أصدق املرأة أي لاى هلاا صاداقا 
بفااتح الصاااد وكساارها : مهاار  ضاام الصاااد وتسااكني الاادال ، والصاادقة بفااتح الصاااد وتسااكني الاادال والصااداقب والصاادقة

العااادد أصااادقة ، والكثاااري صااادق .ويقاااال أصااادق املااارأة حاااني تزوجهاااا أي جعااال هلاااا صاااداقا .وقيااال  أدىن املااارأة ومجعهاااا  ي
 . (2)أصدقها لى هلا صداقا 

صــداق ، مهــر ، نحلــة ، فريضــة ، طــول ، حبــاء ، عقــر ، وللصاداق عشاارة ألاااء وردت  ي كتاااب اهلل وساانة رسااوله : 
 ،النكاح. عالئق أجر ،

 وقد مجعها الناام بقوله : 
 حباء وأجر ثم عقر عالئق  مهر صداق نحلة وفريضة   

    4النساء   نحلة وآفوا النساء صدقافهن    ي قوله تعاىل : الصداق – 1
 .24النساء   فما استمتعتم به منهن فأفوهن أجورهن فريضة قواه فعالز ::   األجر -  2
 عليااه وساالم :  ومااا العالئااق  ( قياال يارسااول اهلل صاالى اهلل أدوا العالئــققولااه صاالى اهلل عليااه وساالم )  : العالئــق  - 3

   (3)(ما يتراضز عليه األهلون ولو قضيبا من أرا  ؟قال ) 
 33النور   ومن لم يستطع منكم طوال :  لقوله تعاىل :  الطول – 4  
 33النور     يجدون نكاحاوليستعفف الفين ال  : لقوله تعاىل: النكاح  - 5
ينحلها )  لة ( بالكسر أي أعطاهاا مان طياب نفاس مان راري مطالباة، و  –من  ل املرأة أي أمهرها  : النحلة  - 6 

4النساء    وآفوا النساء صدقافهن نحلة   قال تعاىل قيل من رري أن يأخذ عوضا
 

     النساء مالم فمسوهن أو ففرضوا لهن فريضة ال جناح عليكم إن طلقتمالفريضة :   قال تعاىل :    - 7
 236البقرة 
      (1)بالضم يطلق لغة على دية الفرج املغصوب. وعلى صداق املراة العقر:  – 8

                                                           
 7-6قانون األسر اجلزائري املعدل ص - (1)

 203 - 202خمتار الصحاح للرازي ص  - (1)
 197ص 10ابن منظور ، لسان العرب مصدر سابق ج - (2)

 . ينظر أحكام اخلطبة و الزواج للدكتور سلمان نصر و الدكتورة سعاد سطحي.244ص  3أخرجه الدارقط  ج - (3)



 (2): صداق املرأة  المهر - 9
 (3)بغري عو   والكسر أعطية الشيء : باملد حباء – 10
والفضة ، أو حلقة القرط ، أو احللقة من احللاي ومجعهاا وزاد بعضهم اخلرص : بضم وكسر  وهو حلقة الذهب  – 11

 رمبا يقدم إحداها مهرا . (4)خرصان 
قااال اباان رشااد اجلااد : خل  (5)ااسااتمتاع ثااا  ويساامى مهاارا . يعطااى للزوجااة  ي مقاباال الصااداق هااو مااا ي ااصااطالح  و

يعاااتض علياااه فهاااي  لاااة مااان اهلل فرضاااها  الااازوج ايساااتبيح الفااارج إا بصاااداق ألن اهلل قاااال فياااه إناااه  لاااة ، والنحلاااة ماااامل
ثا ويلحقها من ذلاك مثال الاذي يلحقاه  به كما يتمتع عللزوجات على أزواجهن ا عن عو  ااستمتاع ثا ألهنا تتمت

ولاو كاان الصاداق  ، ألن املباعضة فيما بينها وبني زوجها واحدة ، وهلذا املعىن مل يفتقر عقد النكااح إىل تسامية صاداق
فاإن ابان رشاد خياالف رأي   (1)حقيقة ملا صح النكاح دون تسميته كالبيع الذي ا ينعقاد إا بتسامية الاثمنخل مثنا للبضع 

فالصااداق   (2).الاادردير القائاال  بااأن الصااداق مقاباال البضااع .خل أو هااو مااا يبااذل ماان املااال للماارأة  ي نظااري العقااد عليهااا خل
 . ع بالكتاب والسنة  الشريفةعن طيب نفس من رري مطالبة. وهومشرو  ما يبذل للمرأة هو 
    الكريم والسنة النبوية الشريفة  الكتابب الصداق مشروع   -2
يسـتطع مـنكم  م ومـن لـوقولاه تعااىل : . 4النسااء    وآفـوا النسـاء صـدقافهن نحلـة قال تعااىل  : الكتاب -1

تعااىل  وقولاه . 25النساا   من فتيافكم المومنات  مطوال أن ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت أيمانك
 :  ــأموالكم محصــنين غيــر مســافحين فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن فــآفوهن و أحــخ لكــم مــا وراء ذلكــم أن فبتغــوا ب

. 24النسااء    أجورهن فريضـة وال جنـاح علـيكم فيمـا فراضـيتم بـه مـن بعـد الفريضـة إن اهلل كـان عليمـا حكيمـا 
وهن أجــورهن بــالمعرو  محصــنات غيــر مســافحات وال متخــفات فــانكحوهن بــإذن أهلهــن وآفــ تعاااىل :  وقولااه 
 . قيد املوىل ااحالل بدفع املهر 25النساء    أخدان
هاذه اآلياة دليال .  ي  50األحازاب  حللنا لك أزواجـك الالفـي أفيـت أجـورهن إنا أأيها النبي  يا  :تعاىل  و قال

وآفيـــتم إحـــداهن تعااااىل :  وقولاااه ساااتمتاع ثاااا شااارعا. علاااى أن املهااار واجاااب علاااى الااازوج يدفعاااه للمااارأة ليحااال لاااه اا
الرجـال قـوامن علـز النسـاء بمـا فضـخ اهلل بعضـهم علـز بعـض وبمـا أنفقـوا مـن   وقوله تعااىل:  20النسا قنطارا

 34النساء أموالهم 

                                                                                                                                                                                           
(1)

 443ادي صالقاموس الي، للفريوز آب -  
(2)

 203 - 202خمتار الصحاح للرازي ص -  
(3)

 75املصباح املنري للفيومي ، ص  -  
(4)

 617القاموس الي، للفريوز آبادي ص -  
(5)

 463ص 2احلطاب ، حاشية الدسوقي على  الشرح الكبري للدردير ج   
(1)

 294   -  293ص  5ابن رشد اجلد ، املقدمات املمهدات ، مصدر سابق ج -  
(2)

 40ص 2بري سراج السالك شرح أسهل املسالك ج حسنني عثمان بن -  



وسالم وباه أثار ن بن عو  جاء إىل الن  صلى اهلل عليه لرمحأن عبد ا فعن أنس بن مالك:الشريفة النبوية السنة   -2
عليااه وساالم فااأخربه أنااه تاازوج ماان األنصااار فقااال رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم )   الصاافرة ، فسااأله الرسااول صاالى اهلل

وعان عباد  (1)( أولـم و لوبشـاة( قاال : زناة ناواة مان ذهاب قاال رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم : )  كم سقت إليهـا
عـدة قبـخ عصـمة  –) أيما امرأة نكحت علز صداق أو حباء أو سلم قال : اهلل بن عمرو أن الن  صلى اهلل عليه و 

 (2)لها ، وما كـان بعـد عصـمة النكـاح فهـو لمـن أعطـاه ، وأحـق مـا أكـرم عليـه الرجـخ ابنتـه أو أختـه ( النكاح فهو
وي  علااى وجااوازه صاالى اهلل عليااه وساالم التااز  (3)( ال نكــاح إال بــولي وشــاهدي عــدل  ) : وقولااه صاالى اهلل عليااه وساالم

. فعان أ  سالمة قاال  (4)سورة من القرآن ، والتزوي  على اإلسالم والتزوي  على خامت من حديد ، والتزوي  على العتاق
، فقلاات وماا نااش  نـشعلياه وساالم قالات ثنتااا عشارة أوقيااة و  ساألت عائشاة رضااي اهلل عنهاا عاان صاداق الناا  صالى اهلل

ال خطبناا عمار رمحاه اهلل تعااىل فقاال : أا ا تغاالوا بصاداق النسااء وعان أ  العجفااء السالمي قا (5)قالت نصف أوقية 
فإهنا لاو كانات مكرماة  ي الادنيا أو تقاوى عناد اهلل لكاان أواكام ثاا النا  صالى اهلل علياه وسالم ، ماا أصادق رساول اهلل 

 . (6)صلى اهلل عليه وسلم امرأة من نسائه ، وا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنيت عشرة أوقية 
مـن نكـح امـرأة و هـو يريـد خيانتهـا يمـوت عليه الساالم : ) .بقوله كما أنه حذر من  قصد التهرب من دفع الصداق
لــيس فــي نفســه أن و بصــداق نكح امــرأة رجــخ يــمــن  مــا)وقااال    .( يــوم يمــوت و هــو عنــد اهلل خــائن أو كمــا قــال

بيعـا ، ولـيس فـي نفسـه أن يـ ده  إليـه إال كـان عنـد ي ده  لها إال كان عند اهلل زانيا وما من رجخ يشتري من رجخ 
إن أعظــم الــفنوب  : ). و عاان اباان عماار رضااي اهلل عنهمااا أن رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه و ساالم قااال (1) (اهلل خائنــا 

عند اهلل رجخ فزوج امرأة فلما قضز حاجته طلقها و ذهب بمهرها و رجـخ اسـتعمخ رجـال فـفهب بأجرفـه و آخـر 
 . (2)خلايقتخ دابته عبث

 حكم الصداق وشروطه :  -3
قال ابن رشد رمحاه اهلل تعااىل : خل أماا حكماه فاإهنم اتفقاوا علاى أناه شارط مان شاروط الصاحة وأناه ا جياوز التواطاؤ علاى 

فـانكحوهن بـإذن أهلهـن وآفـوهن وقولاه تعااىل:  4النسااء     وآفـوا النسـاء صـدقافهن نحلـةتركه لقولاه تعااىل : 

                                                           
(  كـم أصـدقتها. وأخارج هاذا احلاديث بلفاظ )518النسائي ، سانن النساائي كتااب النكااح ، التازوي  علاى ناواة مان ذهاب ص - (1)
 518ص
 519 - 518املصدر نفسه ص - (2)
 13498ديث رقم احل 125ص 7أخرجه البيهقي  ي سننه الكربى ج  - (3)
  -517 - 516املصدر نفسه ص  - (4)
 328ص1أبو داود صحيح سنن املصطفى ، كتاب النكاح ، باب الصداق ج  - (5)
 328ص 1املصدر نفسه ج - (6)
 10443برقم  185ص  6عبد الرزاق ، مصنف عبد الرزاق ، كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج املرأة ا ينوي أداء صداقها  ج - (1)
.احلاااكم ، مسااتدرك  14746بارقم  22ص  11البيهقاي ، ساانن البيهقاي الكااربى  ، كتاااب الصاداق ، باااب مااا جااء  ي حاابس الصاداق علااى املاارأة ج - (2)

 2743برقم  198ص  2احلاكم ، كتاب النكاح ج



لك شااارح أساااهل املساااالك قولاااه : خل والاااراجح أناااه شااارط  ي صاااحة ا. وجااااء  ي ساااراج السااا (3) 25النسااااء   أجـــورهن
أي   (5).قااال النفااراوي : خل وحياارم النكاااح بغااري صااداق بااأن دخااال علااى إسااقاطه خل (4) ي صااحة العقاادخل الاادخول فقاا، ا

، وا يكاون نكااح شارعي  أمـا الـولي والـزوج والزوجـة والصـيغة فالبـد منهمـااتفقا علاى اساقاطه . وقاال احلطااب : خل 
إاثما .لكن الظااهر أن الازوج والزوجاة ركناان ، والاوي والصايغة شارطان .أماا الشاهود والصاداق فاال ينبغاي أن يعادا مان 
األركان وا  ي الشروط لوجود النكاح الشارعي بادوهنما راياة األمار أناه شارط  ي صاحة النكااح أن ا يشارتط  ي ساقوط 

فقوله : خل راياة األمار أناه شارط خل ولكان لنساأل ملااذا ةاده  (1) خل !  دخول اإلشهاد فتأمله لاالصداق ، ويشرتط  ي جواز 
حسااانني باااري : خل وعناااد النااااام املهااار ركناااا تبعاااا لقاااول صااااحب  عثماااان بااان  ي كتاااب املاااذهب أناااه ركااان خل واجلاااواب قاااول

ل خل واحلطاااب ايااراه حااىت الرسااالة : وا نكاااح إا بااوي وصااداق وشاااهدي عاادل . والااراجح أنااه شاارط  ي صااحة الاادخو 
؟ بقوله : خلرايته أنه شرطخل. والذي أراه أن رأي احلطااب هاو الصاواب ألناه إذا دخال الازوج  (2) ي صحة الدخول اشرط

لعقاد وا  ي الادخول حبياث كال منهماا يقاع صاحيحا ا بزوجته ومل يسم هلا مهرا ، فإنه يشارتط هلاا مهار املثال وا تاأثري  ي
 .واهلل أعلم 

 لصداقشروط ا -4
علااى تسااليمه . معلااوم القاادر و الصاافة  ايشاارتط فيااه مااا يشاارتط  ي مثاان الساالعة ماان كونااه طاااهرا منتفعااا بااه شاارعا. مقاادور 

للمتعاقاادين .وابااد ماان علاام األجاال فيهمااا ، كااأن يكااون مااؤجال كلااه أو بعضااه . و أا يكااون ههااوا قاادرا و صاافة و ا 
مغضاااوبا. فاااإن وقاااع العقاااد علاااى أن يصااادقها ةساااا كخمااار ، وخنزيااار ، أو طااااهر ا جياااوز اانتفااااع باااه كآلاااة اللهاااو ، أو 

صافة أو أجاال فساخ النكااح  ههاوا  قادرا أو  ي مااء ر أو رانم أو معاز أو إبال شااردا ، أو لكاا من بقا ايصدقها حيوان
.وقااال اجلطاااب : خل يشاارتط أن يكااون  (3)ثااا ثباات النكاااح بصااداق املثاال .   قباال البناااء لفساااده وا شاايء هلااا .وإن بااىن

 رة مل يبد صالحها على التبقية، مثا طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما امخرا و ا خنزيرا و 
 :    بن جزي رمحه اهلل تعاىل . وقال(4)ويغتفر فيه يسري اجلهل خل...خل وجاز بشورة 

 :ثالثة ه شروط

                                                           
 18ص 2ابن رشد بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج - (3)
 41ص  2ل املسالك جعثمان بن حسنني بري ، سراج السالك شرح أسه - (4)
 964ص  3النفراوي  الفواكه الدواين على رسالة أ  زيد القريواين ج  - (5)
  43 – 42ص  5احلطاب مواهب اجلليل ، لشرح خمتصر خليل ، ج - (1)
 41ص  2حسنني بري ، سراج السالك شرح أسهل املسالك جعثمان بن  - (2)
 277ص  2.الصاوي بلغة السالك ألقرب املسالك ج 41ص  2سهل املسالك جحسنني بري ، سراج السالك شرح أعثمان بن  - (3)
. أي مبعاىن إذا  464 -463ص 2الشورة : بفتح الشني : متاع البيت .و بضمها : اجلمال . ينظر احلطاب ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج - (4)

ه من متاع البيت ، فهذا يعترب صاداقا  وجياوز النكااح باه .أماا إذا قاد الازوج لزوجتاه الصاداق  ي قدم الوزج شورة بالفتح : كالفراش والغطاء واخلزانة والسرير ورري 
 شكل حلي ولباس =

 شورة .= وأدوات زينة لتتجمل ثا الزوجة ، فهذه هي الشورة بالضم .والعادة عندنا   ي الزواج يقدم الزوج الصداق للمرأة هتمعا، الشورة، وال



: أن يكااون مماااجيوز متلكااه وبيعااه ماان العااني والعااررو  واألصااول ورااري ذلااك ، وا جيااوز خبماار وخنزياار ورريمهااا ممااا  األول
 ايتملك .

لوماااا فاااال جياااوز مبجهاااول إا  ي نكااااح التفاااويض، وا جياااب وصاااف العااارو  وإن وقاااع علاااى راااري : أن يكاااون مع الثـــاني
 وصف فلها الوس، .

 . (1)ن يسلم من الغرر فال جيوزفيه بعريا شاردا وشبيههأ:  الثالث
سارق. بأقل ما تقطع به يد ال ايرى فهاء املالكية أن حد أقل  الصداق ثالثة دراهم اعتبار : وأكثره الصداق أقخ  -5

قال ابن رشد خل خل وهذ ااعتبار صحيح ألن اهلل تعاىل أوجب قطع يد السارق إذا سرق مطلقا دون تقييد مبقدار ،  
كما أوجب الصداق  ي النكاح مطلقا دون تقييد مبقدار وقام الدليل على أنه اجيوز أن يستباح الفرج مبثل ذلك من 

مقيدا وجب أن حيمل النكاح على املطلق عليه   ي السنة الشيء احلقري .فلما وجد ما يقطع فيه يد السارق 
مبقدارخل...مث قال : إن اهلل تعاىل ملا عدم الطول  ي نكاح اإلماء وأباحه ملن مل جيد طوا علم أن الطول اجيده كل 

الطول  والقبضة من الشعري ملا عدمه أحد. ومعلوم أن -أي السنتيم  ي عملتنا– (2)الناس ، ولو كان الفلس والدانق
هو املال  ي هذه اآلية وا يقع اسم املال على أقل ثالثة دراهم فوجب أن مينع من استباحة الفرج مبا ا يكون طوا 

.(1)  
قال ابن رشد : خل وقد ذهب مجاعة مان أهال العلام إىل أناه جياوز بالادرهم والادرمهني وبالشايء اليساري ، مانهم ابان وهاب 

وقااال اباان  (2)مالااك رمحااه اهلل تعاااىل ومجهااور أصااحابه وماان قااال بقولااه وقااوهلم خل ماان أصااحابنا ، والصااحيح مااا ذهااب إليااه
باان : خل أمااا مالااك فقااال أقلااه ربااع دينااار ماان الااذهب ، أو ثالثااة دراهاام ماان فضااة أو مايساااوى الاادراهم الثالثااة ، ارشااد ا

 (3)أع  دراهم الكيل فق،  ي املشهور خل
آفيتم إحداهن قنطارا فال فأخفوا منه شيئا أفأخفونه بهتانا وإثمـا مبينـا وإن   وأما أكثره فال حد فيه لقوله تعااىل : 

   قال ابن رشد : خل القنطار ألف دينار ومائتا دينار ، إا أن املياسارة  ي الصاداق عناد أهال العلام أحاب 20النساء .
صاادقات أزواج رسااول اهلل  . وكااان (4)(  فياســروا فــي الصــداقإلاايهم ماان املغااااة فيااه لقولااه صاالى اهلل عليااه وساالم : ) 

صاالى اهلل عليااه وساالم علااى عظمااتهن مرتبااة علااى قاادره واقاادارهن اثناايت عشاارة أوقيااة ومثنااا ، واألوقيااة أربعااون درمهااا ومثنااا 
                                                           

 135نني الفقهية ط دار القلم ، لبنان ، صابن جزي ، القوا - (1)
الفلس : بسكون الالم مجع فلوس ، وأفلس قطعة من النحاس يتعامل ثا النااس قيمتهاا سادس درهام .ينظار معجام لغاة الفقهااء  - (2)
 226.والدانق يساوي سدس الدرهم أيضا فارسي املنجد  ي اللغة واألعالم ط دار املشرق  350ص

(1)
 295  -294ص 5قدمات املمهدات جابن رشد ، امل -  

(2)
 294ص 5ابن رشد ، املقدمات املمهدات ج -  

غ . والاادرهم الااذي تااوزن بااه األشااياء  4،25.الاادينار الااذه  زنتااه 18ص  2اباان رشااد ااباان  بدايااة اجملتهااد وهنايااة املقتصااد ج - (3)
. و الدرهم البغلي يساوي 212- 208ها ص ينظر معجم لغة الفق 2,979.والدرهم النقدي من الفضة يساوي  3,171يساوي 
3,776  

 10398رقم احلديث  174ص  6أخرجه عبد الرزاق  ي مصنفه ج - (4)



.وكاااان رساااول اهلل صااالى اهلل علياااه وسااالم يااازوج بناتاااه علاااى مثااال ذلاااك ماااع عظااام ماااراتبهن وعلاااو أقااادارهن .ملياسااارته  ي 
 (5)صداقهن .

 ي اآليااة دلياال علااى جااواز املغااااة  ي املهااور ، ألن اهلل ا ميثاال إا مبباااح وخطااب عماار رضااي اهلل عنااه  قااال القاارط  : خل
صدقات النساء فإهنا لو كانت مكرمة  ي الدنيا أو تقوى عناد اهلل لكاان أواكام ثاا رساول اهلل صالى  فقال : اتغالوا  ي

فاوق اثنايت عشارة أوقياة ، فقامات لاه امارأة فقالات : يااعمر ، ة مان نساائه وا بناتاه أاهلل عليه وسالم ، ماا أصادق قا، امار 
،   وآفيــتم إحــداهن قنطــارا فــال فأخــفوا منــه شــيئا  ىل يقااول : ايعطينااا اهلل وحترمنااا أناات ! ألاايس اهلل ساابحانه وتعاا

خاارى فقاال عمار : خل أصاابت اماارأة وأخطاأ عمار ، و ي رواياة فااأطرق عمار مث قاال : كال الناااس أفقاه مناك يااعمر . و ي أ
 .(1)امرأة أصابت ورجل أخطأ خل

و إن طلقتموهن من قبخ   : جيب نصفه بالعقد الصحيح ان املوىل ن  على ذلك بقوله:وجوب الصداق   -6
   237البقرة     أن فمسهون و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم 

ز لها صداقا في مجلس ،أي فإذا عقد عليها عقدا صحيحا وسمو الطالق ال يكون إال بعد زواج صحيح 
 العقد ، فإنها فستحق نصفه بمجرد العقد عليها كبيرة كانت أو صغيرة.

 إلكمالااااااااااااااه هلااااااااااااااا،و أمااااااااااااااا النصااااااااااااااف الثاااااااااااااااين ماااااااااااااان الصااااااااااااااداق فااااااااااااااال بااااااااااااااد لااااااااااااااه ماااااااااااااان وجااااااااااااااود مؤكااااااااااااااد يؤكااااااااااااااده  
 :اآليتو مؤكداته 

ليهاا ولاو حائضاا أو بعاد العقاد ع: و املقصاود بالادخول هاو الاوطء أو ما يقوم مقامه من خلـوة الدخول الحقيقي –أ 
 وهي مطيقة ، وهو مغيب احلشفة  ي القبل ولومل ينزل . امعتكفة إذا كان بالغ

 الخلـوةفاال باد مان النظار  ي ناوع تلاك  ،ء و أنكار ذلاك الازوج الاوط الزوجاة  أما إذا حصل نزاع بني الازوجني فادعات 
ء مث طلقهاا وتنازعاا  ي املساايس فقاال الازوج مااا بزوجتاه خلاوة اهتاادا إذا اختلاى الاازوج ، أي (2) خلــوة اهتـداءفاإذا كانات 

أو ثيبااا سااواء أكااان الاازوج صاااحلا أم ا ! وهااذا إذا  بكاارا أصاابتها، وقالاات هااي باال أصاااب  فإهنااا تصاادق بيمااني ، كاناات 
 أفضل.  بامرأتني .و ي زماننا بالكشف من قبل الطبيب، وااستعانة بالتحاليل الطبية اتفقا على اخللوة أو ثبتت ولو

قااال الاادردير : و  . (1)مااا إن اختلفااا فيهااا ، قااال اباان عرفااة:خل إن أنكرهااا صاادق بيمااني ، فااإن نكاال راارم مجيااع الصااداق أو 
فيها أحد من الوط ء، وإن كانت متلبسة مبانع شرعي كحيض وإحارام أو كانات صاغرية فاأوىل الكبارية  خلألنه قّل أن خيلو

                                                           
 295ص 5ابن رشد ، املقدمات املمهدات ج - (5)
 92ص  3القرط  ، اجلامع ألحكام القرآن ج  - (1)
وخلوة ااهتداء هي املعروفة عند الفقهاء بإرخاء .كن لآلخر و يطم ن إليه خلوة ااهتداء : من اهلدوء و السكون ألن كل واحد من الزوجني يس - (2)

قال صاحب التاج واإلكليل : خل خلوة . 284ص 2ينظر بلغة السالك ألقرب السالك ج ء أكان هناك إرخاء الستور أم رلق باب أو رريه .الستور. وسوا
: من املدونة : تصدق باخللوة ولو كانت حمرمة أو حائضا أو  ي هنار رمضان إذا كانت خلوة ااهتداء : من هديت املراة إىل زوجها هداء وهي مهدية .وقال 

 . 184بناء .ص
.ينظاار التاااج اإلكلياال ملختصاار خلياال مطبااوع 184ص 2. ينظاار مواهااب اجللياال لشاارح خمتصاار خلياال ج284ص  2بلغااة السااالك اقاارب السااالك ج - (1)

 184ص 5بأسفل مواهب اجلليل ج



وإن زار أحاادمها اآلخاار وتنازعااا  ي الااوط ء صااّدق الزائاار منهمااا  : خل الاادرديريقااول  . خلــوة زيــارةأمااا إذا كاناات . (2) خل
وإن كاناا ، بيمني ، فاإن زارتاه صاّدقت أناه وط هاا وا عاربة بإنكااره .وإن زارهاا صاّدق  ي نفياه وا عاربة بادعواها الاوط ء 

فإناه يصاّدق هاو  ي قاال علايش  : خل وحاصال ماا ذكاره الشاارح أناه إن كاان هاو الزائار و  (3)معا زائارين صاّدق  ي نفياه خل  
دعااواه عاادم الااوط ء ، وإن كاناات هااي الزائاارة صااّدقت  ي دعواهااا الااوط ء .وإن كانااا زائاارين إي لغريمهااا واجتمعااا  ي بياات 

زائاارا فتصااّدق املاارأة  ي  اذلااك الغااري، فااالقول قولااه .ولااو اختليااا  ي بياات أوفااالة ماان األر  لاايس بااه أحااد ، ولاايس أحاادمه
واج ببعضااهما وخاصااة ز .وهااذا األماار جيااب التنبيااه عليااه  ي زماننااا اخااتالط األ (4)فيااه دعواهااا الااوط ء ألن الرجاال ينشاا،

 قبل الوليمة واإلعالن !! 
فإن مات الزوج قبل البناء استحقت الزوجة مجيع الصداق ، ولو كان الزوج رري باالذ وهاي مطيقاة ، وهلاا  الوفاة  –ب 

  هاااثااا .وهااذه ماان املسااائل املهمااة جيااب التنبااه هلااا حلصااول اخلطااأ فيدخول ملاااملاارياث ثابتااا ، وعليهااا العاادة ، وااحااداد كا
كثريا. ومثل موت الزوج  ي تكميل الصداق موت الوزجاة ، وهاذا  ي نكااح التسامية .أماا  ي نكااح التفاويض فاال شايء 

 (1)هلا إا املرياث فق، .
د لااه ولاو  ااوار أهلهاا وهااي مطيقااة فمكاث الزوجااة ماع زوجهااا  ي بيتااه املعا: إقامـة الزوجــة ســنة فـي بيــت الزوجيــة – ج

سانة كاملاة ومل حيصال مناه وط ء ) أي مغياب حشافة ( لعاار  مان قارن ، أو رتاق ، ولاو مفاتعال ، إذا مل يطلاب  للوطء
 (2)لتنزيل املدة املذكورة منزلة الوط ء .، العالج للرتق املفتعل قبل كمال السنة  

أن يعلمها شي ا معلوما من القرآن كجزء من على تزوج امرأة  و جيوز ملن حيفظ من الرجال القرآن أو بعضا منه و
(3)أجزائه الثالثني أو أكثر أو أقل و رضيت املرأة صح العقد و كذلك أن يقوم بنفقتها  ي حجة الفر  .

 

 الصداقأقسام   -7
 من حيث التسمية و عدمها :  -1
.فإهنا تستحق ا يقل عن احلد األدىن شرعا  مبا،: خلهو املسمى هلا صداقا  ي هلس العقد : الصداق المسمز  أ

 لقول الناام :  (4)نصفه مبجرد العقد عليها ويكمل هلا بالقضاء ، على الزوج بأحد ثالثة أمور املذكورة  خل
 بالعقد وأكمله لها بالقهر     وفـملك الزوجة نصـف المهر    

 (5)وطئتعاما ببيت زوجها ما   بالوط ء او بالموت أو إن مكثت       

                                                           
 121ص 2،الشرح الصغري  ط ، وزارة الشؤون الدينية اجلزائر ، ج الدردير - (2)
 121ص 2الدردير ،الشرح الصغري  ط ، وزارة الشؤون الدينية اجلزائر ، ج - (3)
 476ص 2الشيخ عليش الشرح املذكور ، مطبوع ثامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج - (4)

(1)
 41ص  2رح أسهل املسالك جحسنني بري ، سراج السالك شعثمان بن  -  

(2)
 41ص  2حسنني بري ، سراج السالك شرح أسهل املسالك ج عثمان بن  -  

(3)
 41ص  2حسنني بري ، سراج السالك شرح أسهل املسالك ج عثمان بن  -  

(4)
 41ص  2حسنني بري ، سراج السالك شرح أسهل املسالك ج  عثمان بن  -  

(5)
 41ص  2ج السالك شرح أسهل املسالك جحسنني بري ، سرا   عثمان بن  -  



 و الفقاااااااار  الغااااااااىن : و هااااااااو القاااااااادر ماااااااان املااااااااال الااااااااذي يررااااااااب الاااااااازوج دفعااااااااه مماااااااان يساااااااااويه  ي : مهــــــــر المثـــــــــخ ب 
و الاااادين كمساااالمة و يهوديااااة و نصاااارانية و احلسااااب ان العاااارب كااااانوا يتفاااااخرون و يؤخااااذ للزوجااااة ثااااذه ، و التوساااا،

و لكن كاان فاسادا أو مل تانكح نكاحاا صاحيحا  ا لليت مل يعني مهرها أو عني هلاإالصفات و األصل فيه أنه ا يكون 
فيهاا أي  ي الزوجاة، به مثله  الزوج  أو مت وطؤها دون العقد عليها كما  ي الوطء بشبهه. قال الدردير : خل هو ما يررب

ا  باعتبار التدين والافظة على أركانه ، والعفة ، والصيانة من حفظ نفسها وماهلا، وماله، ومن مال ومجال وحساب ،ومما
يعااد ماان مفاااخر اآلباااء ماان كاارم وحلاام وةاادة وصااالح ، وإمااارة ، وماان اعتبااار نسااب .وهااو خيتلااف باااختال  الاابالد ، 
فمااىت وجاادت هااذه األشااياء عظاام مهرهااا ، ومااىت فقاادهتا أو بعضااها قاال مهاار مثلهااا كاااليت ايعاار  هلااا أب وا هااي ذات 

أماااااا املتصااااافة  مياااااع صااااافات الكماااااال فمهااااار مثلهاااااا ر، و اماااااال وا مجاااااال وا دياناااااة وا صااااايانة فمهااااار مثلهاااااا رباااااع دينااااا
   (1)األلو !!خل
   ويتقرر:

بالعقد عليها مع عدم تسمية الصداق باأن فاو  الاوي للازوج  ي أمار الصاداق، ودخال ثاا الازوج ووط هاا بالفعال   - 1
 (2)يقبض الثمن خل  ىتمنع نفسها منه قبل القبض ألهنا بائعة ، والبائع له أن مينع سلعته ح لزم الزوج صداق مثلها.وهلا

 عتبار األوصا  يوم الوطء:ا، )كنكاح الشبهة ( فإنه يعترب صداق املثل فيه ب النكاح الفاسد – 2
:  فالااذي يانكح رلطااا  اماارأة أجنبياة ماارارا وهاي رااري عاملاة بساابب نااوم أو إرمااء أو جنااون اناا منااه أهنااا  الوصـف األول

 لها مهر واحد. ف سلمىزوجته ليلى ، و ي الثانية أهنا امرأته 
 مهر هلا وحتد. زانية اهي فعنها بأنه أجن   الذي ينكح امرأة أجنبية رلطا وهي تعلمالوصف الثاني : 

: يتعدد الصداق بتعدد الوطء املظنون كالزنا بامرأة رري عاملة لعذرها بعدم العلم ، ويسمى زناا بالنسابة  الثالث فالوص
 هلا. له ا

 .(1)اق بتعدد الوطء على الواط  باملكرهة ، ولوكان املكره هلا رريه : يتعدد الصد الوصف الرابع
خبااال  املكرهااة ورااري العاملااة ، مهاار هلااا وعليهااا احلااد ألهنااا زانيااة ن العاملااة املختااارة اإ وخالصااة القااول  ي هااذه املسااألة :

 فلها الصداق .
 ما إن كان العلم منه فيتصور أربع حالت وهي :أو 
 زنا من الطرفني . علمهما معا وهو – 1  
 علمها دونه ، هو زنا منها واشيء هلا وحتد. - 2
 ن احتدت .إجهلهما معا وفيه املهر، ويتعدد إن تعددت الشبهة ا  – 3
 (2)دوهنا فهو زان وعليه املهر ويتعدد بتعدد الوط ء .واملراد بالوط ء إيالج احلشفة وإن مل ينزل .  علمه – 4

                                                           
(1)

 125ص2الدردير ، الشرح الصغري ج -  
(2)

 41ص  2حسنني بري ، سراج السالك شرح أسهل املسالك ج عثمان بن  -  
(1)

 126ص 2الدردير ، الشرح الصغري ج -  



جياال بشاارط وحاصاال مااا جاااء  ي فقااه هااذه أأوجااب املالكيااة التعجياال وأجااازوا التخ:والم جــ المعجــخالصــداق  : -2
حكماه .وقاالوا أيضاا بفسااد النكااح إذا   ي هلس العقد أو ما  ياملسألة خلقالو بوجوب تعجيله إذا كان الصداق حاضرا 

ري ولااو رضاايت بااه، وهااذا نااه يفسااد العقااد بالتااأخأدخااال عليااه علااى التأجياال، وهااذا الكااالم يقتضااي أن التعجياال حااق هلل و 
 حمذور فيه  يت إذا وقع العقد بشرط التأخري، وأما إن مل يشرتط فاحلق هلا  ي تعجيل املعني، وهلا التأخري إذ اأإ ا ي

 لدخوله ضماهنا بالعقد .
ل واخلالصة إن الصداق إذا كان من العرو  أو احلياوان أو األصاول فاإن كاان رائباا عان بلاد العقاد صاح النكااح إن أجا

 ي البلد وجب تسليمه هلا أو لوليهاا ياوم  اقبضه بأجل قريب حبيث ا يتغري فيه رالبا وإا فسد النكاح .وإن كان حاضر 
العقد وا جيوز تأخريه ولو رضيت بذلك حيث اشرتط التأخري  ي صلب العقد ، وإن مل يشرتط كان تعجيلاه مان حقهاا 

ت أو إىل أن تطلبيه فاملنقول عن ابان القاسام أناه إن كاان ملي اا جااز  وأما لو قال مىت ش  (1)فإن رضيت بالتأخري جاز خل
صاحيح. أو قياده بأجال بعيااد  ماا لاو ذكار الصاداق ومل ياذكر حلاوا وا أجااال فيحمال علاى احللاول والنكااحأكامليسارة .و 

ساااقاط خول علاااى إدخبمساااني سااانة فيفساااخ قبااال البنااااء، ويثبااات بعاااده بصاااداق املثااال ألناااه مظناااة للااا ه جااادا كماااا لاااو قياااد
 عجالالطالق. وقال بعضهم: هاذه العلاة تفياد أن حمال الفسااد إذا أجال كلاه أو عجال مناه أقال مان رباع ديناار، وأماا إن 

ائما ماع التسامية للصاداق دو لقد ذهب املشرع اجلزائري إىل جواز التعجيل و لكن  (2)ر أو أكثر فصحيحخلامنه ربع دين
 يد الصداق  ي العقد سواء أكان معجال أم مؤجال خل.بقوهلا خل جيب حتد 15و التعيني حيث نصت املادة 

و الزوجاة أو وليهااا أوالورثااة  ي الصااداق  مان حيااث القاادر أو اجلاانس أو  الاازوج :  قااد يتنااازع التنـازع فــي الصــداق - 3
 :القبض

  و تقااول هااي تاازوج  علااى ثالثااة مالياانيمليااونني إذا حصاال اخلااال  علااى القاادر كااأن يقااول تزوجتهااا علااى  : القــدر -أ
و إن حلااف  ،يتفاسااخان و  يتحالفااانوأتااى الاازوج مبااا يشاابه واملاارأة مبااا يشاابه،  ن كااان اخلااال  قباال الاادخولإقااال مالااك 
اآلخاار كااان القااول قااول احلااالف . وإن نكااال مجيهااا كااان مبنزلااة مااا إذا حلفااا مجيعااا ، وماان أتااى مبااا يشاابه  ونكاالأحاادمها 

 .(1)دخول فالقول قول الزوجن كان ااختال   بعد الإمنهما كان القول قوله، و 
بقارة  :  و أما إذا اختلفا  ي اجلنس كأن يقول تزوجتهاا علاى عشارين مان الغانم و تقاول هاي تازوج  علاى الجنس -ب

إن كااان ااخااتال  قباال البناااء . وإن كااان بعااد البناااء  يتحالفااان ويتفاسااخان أو علااى ناقااة  و اسااتمر اخلااال   حلااوب 
يكن أكثر مما ادعت أو أقل مما اعرتفت به .وقال ابن القصار : يتحالفان قبال الادخول  ثبت وكان هلا صداق املثل مامل

 ، والقول قول الزوج بعد الدخول . 

                                                                                                                                                                                           
(2)

 126ص 2الدردير ، الشرح الصغري ج -  
(1)

 469ص 2مش حاشية الدسوقي على الشرح الكبري جالشرح املذكور  حممد عليش ، مطبوع ثا -  
(2)

 122ص 2الشرح الصغري ج -  
 29ص 2ابن رشد بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج - (1)



وقال أصبذ : القول قول الزوج إن كان يشبه . سواء أشابه قوهلماا أو مل يشابه فاإن مل يشابه قاول الازوج ، فاإن كاان قوهلاا 
 قوهلا مشبها مشبها  كان القول قوهلا ، وإن مل يكن 

   (2)حتالفا وكان هلا صداق املثل .
:  و  ي حالة ااختال   ي القبض إذا قالت الزوجة مل أقبض صداقي و قال الازوج قبضاته كلاه ففاي هاذه القبض  -ج

الاادخول أمااا بعااده فااالقول قااول الازوج ، و هناااك ماان ياارى ماان فقهاااء املالكيااة مراعاااة حااال عاار   قباال احلالاة القااول قوهلااا
   (3) تسليم خللعد طوعها بابها ، وليس هلا ذلك ققال ابن جزي : خل للمرأة منع نفسها حىت تقبض صدا. البلد

                                                           
 31 -30ص 2ابن رشد بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج - (2)
 136ابن جزي القوانني الفقهية ص  - (3)



  المهر في قانون األسرة  -7
: الصداق هو ما يدفع  لة للزوجة من نقود أو رريها من كل ما هو مباح شرعا ، وهو ملك هلا  14عرفت املادة 

 تتصر  فيه كما تشاء . 
 ي حالة عدم حتديد قيمة الصداق و :  حيدد الصداق  ي العقد سواء كان معجال أم مؤجال 15ة اء  ي املادو ج

 .تستحق الزوجة صداق املثل 
 : تستحق الزوجة الصداق كامال بالدخول أو بوفاة الزوج ، وتستحق نصفه عند الطالق قبل الدخول .16املادة 
أو ورثتهمااا ولاايس ألحاادمها بينااة ، وكااان قباال الاادخول ، فااالقول  :  ي حالااة الناازاع  ي الصااداق بااني الاازوجني 17املااادة 

 للزوجة مع اليمني ، وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمني .
قباال الزفااا  بعضااا ومل يشاار القااانون إىل خلااوة الزيااارة قباال البناااء وهااذا  ي رأينااا مهاام ألن األزواج اليااوم خيتلطااون ببعضااهم 

 (1)ورريمها . بالزيارة والسفر

  

 الثالثالفصـخ 
 التعريف بالطالق  

 وفيه مباحث :
 التعريف بالطالق لغة واصطالحا  : المبحث األول

 : مشروعية الطالق وحكمه والحكمة منه الثاني المبحث
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 المبحث األول 
 .التعريف بالطالق لغة واصطالحا 

 فعريف الطالق  لغة و اصطالحا  -1
 : الق  ي لغة العرب بعدة معان منهاوردت كامة الط فعريف الطالق لغة : -أ 
 ، وطليق الوجه رري العبوس فيقال رجل طلق الوجه الوجه الضاحك – 1
 ، أو طلقة اليدين ين، وامرأة طلق اليدالسماحة، فيقال رجل طلق اليدين – 2
أي فصيح  .أو لسان طلقة اللسان فيقال: رجل طلق اللسان، وهي تعرب عن  فصاح :إطالق القول إذا أرسلته – 3

 عذب 
 .الطلق وجع الوادة عند املرأة، إذا أخذ ها املخا  - 4
 ، أي شوطا أوشوطني فيقال: عدا الفرس طلقا أو طلقتنيجري الفرس  – 5
 ، فيقال أطلق الرجل يده باخلري ى بس، اخلري باليديطلق عل – 6
 .الناقة من عقاهلا يقال أطلق األسري إذا خّلي سبيله. وأطلق: فك األسري  - 7
، وقد ورد هذا املعىن الغوي  ي القرآن الرجل امرأته فهي طالق أي سّرحهافك الرابطة الزوجية: كقولنا طلق  – 8

 3،4﴾بإحسان الطالق مرفان فإمسا  بمعرو  أو فسريح: ﴿. قوله تعاىلالكر 
مطليق  ن كثر طالقه للنساء يقال لهوالطالق معناه تسريح الزوج زوجته، وفك العصمة، ويقال لغة رجل مطلق فإ

 : ومطالق قال الشاعر العر 
 5كفلك أمور الناس غاد وطارقه *  أياجتارفا بيتي فإنك طالقة

الطالق، و اإلطالق  ي لغة العرب تدل على اإلرسال  وخل طلق. فمادة: خل6: بانت منه. فهي طالقوطلق زوجته طالقا
كان   ، و رفع القيد سواءطلقه إذا رفع القيد عنه و أرسله السجان األسري و و رفع القيد و املفارقة .فيقال لغة أطلق

 .فارقها وذلك بفك  رباط الزوجيةأي  .معنويا كقولنا طلق الرجل  زوجته ، أوحسيا كرفع القيد عن البوس
  تبعدة تعريفا اصطالحاعر  املالكية الطالق  :اصطالحافعريف الطالق  -ب 

 منها:
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 7حل العصمة املنعقدة بني الزوجنيالطالق هو  – 1 
  8خل مع نيةما، أو بلفظ خلالزوجة بصريح لفظ أو كناية ااهرةإزالة عصمة  – 2
: الطالق صفة حكمية فرفع حلية متعة ، فقال ابن عرفةوأما حقيقته  ي الشرع طاب  ي مواهب اجلليل:قال احل –3

9ها عليه قبخ زوج، ومرة لفي رق حرمتبزوجته موجبا فكررها مرفين للحر الزوج
. 

 : شرح التعريف
:  ةاسة حقيقيةول املعىن، فالنجاسة على قسمني أعطي حكم رريه ألمر رري معق ما ،: احلكميالصفة الحكمية

 وةاسة  .كالبول والغائ، و ومها
 .10حكمية وهي مايوجب الوضوء والغسل كاجلنب

سوس فعندما نقول طلق الرجل زوجته باملعىن السوس فالصفة احلكمية  ي الطالق تقع على املعىن وا تقع على ال
 .أي أنه حل العصمة معىن وليس حسا ،الذي كبلت به وهذا رري وارد لغة، وإ ا الوارد لغة هو املعىن فإنه يفك وثاقها

ل بلفظ خمصوص يفيد ذلك صراحة أو كناية أو مبا آرفع قيد الزواج الصحيح من جانب الزوج  ي احلال أو املأي  
 يقوم مقام اللفظ من الكتابة أو اإلشارة.

 لىكل منهما ع  حيرم ثذه الصفة احلكمية أي بالطالق يصبح الزوجان أجنبيني  :فرفع حلية متعة الزوج بزوجته 
 اآلخر. 

، الذي له احلق فيه ار اع زوجته دون  ديد طالق الذي ميلكه الزوج على زوجتهأي بيان لعدد ال :موجبا فكررهما
، وأما العبد فال 11﴾الطالق مرفان وذلك لقول اهلل تعاىل: ﴿ .  رج  الزوجة من عدهتامهر ووي بشرط أن اعقد و 

، ومرة لفي موجب فكرارها مرفين للحر. وهذا معىن )واحدة تكون رجعية، وبالثانية حترم عليه، فبحق له  ي تكرارها
رق ولكن الرق مايزال له بقايا  ي أطرا  املعمورة ومثالنا قد ( و ن إذ أوردنا حكم الرقيق هنا انقصد به التشريع للرق

 .به  ي موريطانيا إىل اليومن نظام الرق مايزال معموا أل ،يقع صحيحا  ي الواقع املعيش
جلاهلية مل يكن عندهم ثبت أن أهل ا ،12﴾الطالق مرفان : ﴿اهلل تعاىل عند تفسري قوله تعاىليقول القرط  رمحه 

، فإذا كادت ما شاء من الطالق ، وكان الرجل منهم يطلق امرأته كانت عندهم العدة معلومة مقدرةو  ،للطالق عدد
 ديد اهلل تعاىل هذه اآلية بيانا لعددالطالق للزوج فيه أن ير ع دون  حتل من طالقها راجعها. فأنزل 

13مهر ووي، ونسخ ما كان عليه أهل اجلاهلية 
. 
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حخ العصمة المنعقدة بين األزواج بألفات : الطالق هو :خلاصطالحا  ي تفسريه بقوله وعرفه القرط  رمحه اهلل تعاىل
 14خلمخصوصة

 : شرح التعريف
  15 لت ، فاالعقدة فتحها حّخ: يقال حخّ 

أن عصمة الزواج اليت كانت ممنوعة من احلل والفكاك وحمفواة بني الزوجني فقد طرأ : واملعىن. ، واحلفظاملنع: العصمة
طالق تنحل كذلك مبوت أحد ، ألن عقدة الزواج كما تنحل بالأو املوت أي موت أحد الزوجني بالطالقعليها احلل 
  .الزوجني

، كعقد البيع والزواج ورريه والعقدة موضع العقد وهو ما عقد عليه .عقد احلبل والبيع والعهد فانعقد يقال: لمنعقدةا
16هاوحل العصمة املنعقدة بني األزواج فكاكها بعد انعقاد

. 
 اربكالق، وباللفظ الكنائي حبلك على رلفظ الصريح: أنت طلكقولنا با  17ضد األلفا  العامة: بالفات مخصوصة

وضوح و ن خنتارتعريف القرط  رمحه اهلل تعاىل ونأخذ به  ألنه ميتاز بال .العصمة الزوجية فهذه ألفا  خاصة حتل ثا
 .وااختصار وألنه جامع منانع
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 111ص  2
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 في قانون األسرة الجزائري  فعريف الطالق - 2
م  ي الباب الثاين  2005فرباير  27ؤريف  ي  م  02-05عر  قانون األسرة اجلزائري املعدل واملتمم باألمر رقم 

 –مكرر  53- 53 -52 -51-50- 49-48-47،  ي مواده  اآلتية إنحالل الزواجحتت عنوان  الطالق
 مكرر.  57 – 57 – 56 – 55 -54
 .خل حخ الرابطة الزوجية بالطالق أو الوفاةفن : خل47املادة 

 الفصخ األول الطالق 
أدناه حيل عقد الزواج  49مع مراعاة أحكام املادة  م(2005راير فب 27م رخ في  02-05أمر ) :48املادة  

 من 54  -53بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج أو برضى الزوجني أو بطلب من الزوجة  ي حدود ما ورد  ي املادتني 
 .18هذا القانون
عدة حماوات صلح  ايثبت الطالق إاحبكم بعد م(2005راير فب 27م رخ في  02-05رقم  أمر): 49املادة 

 جيريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثالثة أشهر إبتداء من تاريخ الدعوى. 
 ب، والطرفني.مساعي ونتائ  حماوات الصلح، يوقعه مع كاتب الضيبنّي  يتعني على القاضي حترير حمضر

  تسجل أحكام الطالق وجوبا  ي احلالة املدنية بسعي من النيابة العامة
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 . يعة اإلسالمية  ي هذه املادةر املشرع اجلزائري أخذ مبا جاءت به الشفعليق : 



 
 المبحث الثاني 

 مشروعية الطالق في اإلسالم وحكمه والحكمة منه
 الطالق مشروع بكتاب اهلل  و سنة رسوله صلى اهلل عليوسلم

 :من الكتاب - 1
وجه ااستدال من  19نساء ما لم فمسوهن أو ففرضوا لهن فريضة﴾﴿ال جناح عليكم إن طلقتم ال :قوله تعاىل
ماع، سواء  فر  مهرا أم مل خبار من اهلل برفع احلرج عن املطلق قبل البناء واجلا: خلهو ل القرط  رمحه اهلل تعاىلاآلية قا
 فلو كان الطالق حراما ملا رفع الشارع عن فاعليه اجلناح أي اإلمث . ، 20خل يفر 

 ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدفهن و أحصوا العدة  :ىلو قوله تعا
 بينة و أفقوا اهلل ربكم ال فخرجوهن من بيوفهن وال يخرجن إال أن يأفين بفاحشة م

، قال 21حدود اهلل فقد ظلم نفسه ال فدري لعخ اهلل يحدذ بعد ذلك أمرا﴾و فلك حدود اهلل و من يتعد 
، وقيل له تعاىل هذه اآليةخل طلق حفصة فأنزل اهلل ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:ية أالواحدي إن سبب نزول اآل
نزلت  ي عبد اهلل بن عمر من إحدى أزواجك ونسائك  ي اجلنة. قال: وقال السدي:  راجها فإهنا صوامة قوامة وهي

ميسكها حىت تطهر مث حتيض حيضة وذلك أنه طلق امرأته حائضا فأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يراجعها و 
 وملا رواه اإلمام البخاري  ي هذا  .22خلا فإهنا العدة اليت أمر اهلل ثاشاء قبل أن جيامعه أخرى فإذا طهرت طلقها إن

( مث يطلق من قبل ليراجعها: )ر للن  صلى اهلل عليه وسلم فقالاملعىن أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عم
ونستنت  من احلديث أن الطالق مشروع ولكنه  .23أرايت إن عجز واستحمق تد بتلك التطليقة قال:عدهتا قلت: فتع

 : رريأن للمالكية رأيان  ي املسألةيقع حراما  ي الطهر الذي ميس فيه الزوج زوجته عند اجلمهور، 
  : يرون مايراه اجلمهور.األول
صلى اهلل عليه وسلم ابن عمر لعلة الم الزوجة بتطويل  الن  يوإ ا هن .: ايرون فيه حرمة بل هو مباحالثاني
 .24عدهتا
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ذ الشريعة  ي أمته ويبني الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو الذي يتوىل تنفيالشيخ الطاهر بن عاشور رمحه اهلل: خلقال  
ل صيغة اجلمع ث، وعليه إن كان التشريع الوارد يشمله ويشمل األمة جاء اخلطاب يشتمل على ما يفيد ذلك مأحواهلا

عليه وسلم جاء مبا يقضي ذلك  ﴾ وإن كان التشريع خاصا بالرسول صلى اهللتم النساءطلقإذا ﴿ ي قوله تعاىل هنا: 
ورة  ي هذه السورة عامة للمسلمني، فضمري : فاألحكام املذك. مث قال25ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك﴾﴿ : و

وتوجيه اخلطاب إليه ألنه املبلذ  .ثا هو وأمته بعده من الضمائر مثله مراد﴾ وما تم النساءطلقإذا ﴿ :اجلمع  ي قوله
لتقدير إذا طلقتم أيها للناس وإمام أمته وقدوهتم واملنفذ ألحكام اهلل تعاىل فيهم فيما بينهم من املعامالت فا

وكذلك  ،لطالق  ي اإلسالمل على مشروعية ايتقرر مما سبق ذكره أن اهلل رفع اإلمث عن املطلق فيه دلي، 26خلاملسلمون
الطالق ﴿: قوله تعاىل ة، وكذلكخطاب اهلل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم  واز الطالق فيه كذلك دليل على املشروعي

عقد اإلمام البخاري  ي اآلية دليل على جواز طالق الثالث  وقد  .27﴾مرفان فإمسا  بمعرو  أو فسريح بإحسان
. ﴾الطالق مرفان فإمسا  بمعرو  أو فسريح بإحسان﴿ :تعاىل، لقوله الثالث له بابا لاه: باب من أجاز طالق

فيما ذكر أهل العلم بالتفسري أي أكثر  ﴾الطالق مرفان﴿ :وقال العسقالين رمحه اهلل تعاىل: خلفإن معىن قوله تعاىل
فيمسك الزوجة أو  ، مث حين ذ إما أن خيتار استمرار العصمةون بعد اإلمساك أو التسريح مرتانالطالق الذي يك

  28املفارقة فيسرحها بالطلقة الثالثة خل
 :  السنة الشريفة -2

على سبيل املثال ا أما مشروعية الطالق بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقد وردت أحاديث كثرية نذكر منها
 : احلصر اآليت

اهلل عنها مث أمره اهلل تعاىل أن يراجعها، ورد  ي الصحيح أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم طلق حفصة رضي   – 1
   29(طلق حفصة ثم راجعها) ى اهلل عليه وسلم:وذلك ملا روى ابن ماجه  عن عمر بن اخلطاب أن رسول اهلل صل

مره  )سلم فقال له: و يروى أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته و هي حائض فسأل عمر رسول اهلل صلى اهلل عليه  - 2
قبلة سوأ حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها يض حيضة أخرأ مستجعها حتز فحافلير 

 .30( ، ففلك الطالق للعدة كما أمر اهللطاهرا من حيضتها، قبخ أن يمسها
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عبد الرمحن بن عو  طلق غرية بن شعبة طلق زوجاته األربع، و ، و املبت أن عمر بن اخلطاب طلق أم عاصمث - 3
 ومل ينكر عليهم  أحد من الصحابة.متاضر زوجته 

من عهده صلى اهلل أحد من علمائهم بعدم جوازالطالق يقل سلمني فيشهد على أن املسلمني مل أما واقع امل - 4
 عليه و سلم إىل يومنا هذا . 
 ثانيا حكم الطالق الشرعي: 

، إا أن األوىل عدم ارتكابه أمث فاعلهنا فيه وا ييرى فقهاء املالكية أن الطالق وإن كان مباحا  أي مشروعا ومأذو 
، وتدمري أواصر الرحم بني ، وضياع األوادا فيه من قطع األلفة بني الزوجني، و ريب بيت الزوجيةواللجوء إليه، مل

أبغض )لم: وقالوا إن الكراهة  ي حديث الن  صلى اهلل عليه وس .شقاق والبغضاء بني أفراد اجملتمع، وزرع الاألسر
( اإلثم) ، ا للطالق ألن اهلل أباحه ورفع احلناح عن فاعله أيقصد الشرعي منها لعلة سوء العشرة( العنداهللالحالل 

 .فعله الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وقدفهذا يقتضي اإلباحة
، وحممل كونه أبغض أنه أقرب سبب رّجحهاألقرب منه كونه منه صلى اهلل عليه وسلم كان لقلت: خل 31قال اخلطا 

أي مبعىن إذا كان الشقاق الدائم واملستمر بني فيكون أحل من الطالقخل احلالل إىل البغض، فنقيضه أبعد من البغض 
غو  إذا مل يكن على ألن الطالق حالل  ي نفسه مب ، احلية الطالقوجب حلية الفراق باستعمال الطالقالزوجني ي

عىن صفته الشرعية يكون حالا إا أن األوىل اجيوز فألجل ذلك قال العلماء إن حكم الطالق مب .الوجه الشرعي
، فألجل ذلك ا جيوز اإلقدام عليه إا اخلر ملا فيه من قطع األلفة وضياع األواد ووو..ظفعله ألن األصل فيه احل

خذ أقسام احلكم من هنا اختلفت صفة الطالق الشرعية فيأاب  تلف من حيث قوهتا و ضعفها و لسبب و األسب
 : حرام ومكروه ومباح ويكون كاآليتمن ندب وواجب و في الشرعي التكلي
خو  الوقوع  ي إهتامها ك : إذا كانت الزوجة بذي ة اللسان أو تتربج إىل الرجال األجانب وذليكون مندوبا إليه -1

فتكون بذلك  ، أو تاركة حلقوق اهلل كالصالة و الصيامالفعل . أو إيقاعها األذى بأقارب الزوج بالقول أو32بالفاحشة
 قدوة سي ة ألوادها

ن، حا أو يسبها أو يسب والديها بلعضرثا ضربا مربّ على : كما لو كانت تفعل ما حيمل الزوج يكون واجبا - 2 
، وحل حمل احلب واملودة الشقاق الدائم وا لك إذا فسد مابينهما من مودة وحبوكذ .أوما إىل ذلك من أنواع الشتم

 .33و يسلم دينها معه وجب الفراقها أيكاد يسلم دينه مع
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أي  ،ا  إن طلقها من الوقوع  ي الزنامن احلالل و خي : كما لوكان الزوج قادرا على اإلنفاق عليهايكون حراما - 3
. أو طلق الزوج زوجته على الوجه رري  املشروع كأن  يطلق زوجته و هي حائض قصد الوقوع  ي ارتكاب كبرية
 .34ل هنى عنه الشارع احلكيماإلضرار ثا، ألن هذا الفع

: إذا كان الزوج والزوجة كل منهما يؤدي حق صاحبه وحيسن العشرة مع صاحبه فستحب بقاء يكون مكروها – 4
  35العصمة بينهما ويكره الطالق

كالنفور الطبيعي بني الزوجني، يستوي فيه جانب الفعل و الرتك إذا كان الباعث عليه ضعيفا  : يكون مباحا - 5
كان كانت الزوجة مسنة ومل يررب فيها، أو   . ويستحب إذاية حق زوجها، أو كان الزوج كذلكالزوجة رري مؤد كانتأو 

 . رري راربة فيه فلها طلب التطليق الزوج مسنا وهي شابة
بني الزوجني، و ألن و الطالق و إن كان مباحا  ي نفسه فهو قريب من أن يكون مكروها فعله ملا فيه من قطع األلفة 

 :عليه السالميقول ، و النعمة ا جيوز قطعها إا إذا زالت صفتها و هلذا املعىن زواج نعمة، و الطالق قطع هلاال
 .36أبغض الحالل إلز اهلل الطالق "خل

 : ثالثا الحكمة منه
  : ي هذه املسألة الطولإن احلكمة من تشريع الطالق متنوعة و عديدة نذكر منها ما قل لتجنب 

كانت   ا تتحقق هذه املقاصد و ا تؤيت مثارها الطيبة إا إذاالزواج ليحقق مقاصده السامية، و شرع إن اهلل  -1
 رفرفت عليهما أجنحة البة و املودة .العشرة حسنة بني الزوجني و 

يكون من اخلري  صار أمرمها على شقاق دائمبني الزوجني و تنافرت طباعهما واخالقهما و  إذا ساء ت العالقة -2
حبيث يصبح كل منهما يدبر ة هتدد حياهتما وحياة صغارمها، ايبقى الزوجان  يتخبطان  ي مشكلن يفرتقا و هلما أ

.  للشقاق، بل من اخلري هلما أن حتل رابطة الزوجية بينهما و ذلك بالطالق حسما لآلخر املكائد و جيلب له املصائب
يلبث أن متتد جوانبه إىل ويقلل من دائرة النزاع الذي ايطفي نار العداوة بني الزوجني  كما أن الطالق حيسم الداء و

ينت  عنه من الكوارث و اآلام و اجلرائم ما ا يعلم مداه إا اهلل سبحانه و ارب الزوجني وتكتوي بناره األسر و أق
 . ىلتعا

، و قد القيخلقيا أم عيبا خلقيا بعد التقد يطلع أحد الزوجني من صاحبه على ما ا حيب سواء كان سلوكا  -3
إجياد باب للخالص من ، فكان و ا بد من خر معه العشرة و ا الصرب عليهيصاب أحدمها مبر  ا يستطيع اآل
 هذه العالقة، وامللخ  هو الطالق.

الم ، فآثر اإلسلزوج زوجته أو تكره الزوجة زوجهاشرع الطالق كحل وس، لتحقيق الرربات فقد يكره ا  - 4
و األم تتقالهما أنانية األب واألم و  بني األب موزعني، فبالطالق يصبح األواد لضررينبتشريعه الطالق ألخف ا
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األم املتبارضان اللذان يسريان  ي نفق مظلم مسدود قد األب و ا شك ضرر و لكن إذا بقيت العالقة بني هذا و 
كث فيه سنني طويلة أوبقية يمرتكاب جرمية قتل مبوت أحدمها و يساق الثاين إىل السجن لايؤدي  ي النهاية إىل 

 أن حتل الرابطة الزوجية ويعيش أوادهم بينهما ولو مفرقني بينهم خريا من أن يعيشوا أيتاما. ، فمن اخلريحياته
: وجية حبلوها ومرها لقوله تعاىلاإلبقاء على احلياة الز ررب األزواج  ي الصرب و التحمل و و مع هذا كله فإن اإلسالم 

، وطلب من املرأة الزوجه اّا تطلب  37﴾ سز أن فكرهوا شيئا و يجعخ اهلل فيه خيرا كثيرا﴿فإن كرهتموهن فع
ما  زوجها الطالق في غير )أيما امرأة سألتلقوله صلى اهلل عليه وسلم:  ق من زوجها إا لضرر يلحق ثا،الطال

 وكذالك ا تطلب من 38(بأس فحرام عليها رائحة الجنة
وشرع ، 39(الفسأل المرأة طالق أختها لتكتفئ ما في إنائها: )ى اهلل عليه وسلمضرهتا لقوله صل زوجها طالق

أسلم وحتته  ، أواد عن العدد املسموح به شرعااإلسالم الطالق ملن أسلم وحتته أكثر من أربعة نسوة  أن يطلق ماز 
حه أن وهب السدي روى أبو داود  ي صحي ك حلكمة مضارة النساء وقطع الرحم.أختان أن يطلق واحدة منهن وذل

: م فقال الن  صلى اهلل عليه وسلمقال أسلمت وعندي مثانية نسوة فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
وعن الضحاك بن فريوز عن أبيه قال قلت يارسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إين أسلمت وحتيت ، 40(ختر منهن أربعاا)

 .41( طلق أيتهما شئت) أختان قال:

 

 
 الرابع الفصخ
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ملصطفى ط دار الكتاب العر  بريوت، تفريع أبواب . أبو داود، صحيح سنن ا1190رقم احلديث  283، مكتبة املعار  ص 
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 أركان الطالق في الفقه المالكي و شروطه 
 :  مباحث وفيه

 األهخ أو نائبه : الركن األول موقع الطالق أو األولالمبحث 
 الركن الثاني القصد من موقعه  الثاني المبحث 
 : الركن الثالث المحخ أو ملك العصمة الثالث المبحث 
 وكناية خفية.ية ظاهرة كناو : صريح : الركن الرابع: اللفظالرابع المبحث
  أنواع الطالق في الفقه المالكي وأقسامهالخامس :المبحث 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الركن األول " األهخ " وهو موقع الطالق أو نائبه:  األولالمبحث 
ه موقّعه من زوج أو نائبه كوكيل أو حاكم ومثلهما الزوجة اململكة أو املخرّية  ي عصمتها. أو وليّ خل األهخخل املرادف -1

 غريا  كوكيل أو حاكم.إن كان ص
، شروط الرّكن، فإنه يقع منه صحيحا فالركن األول  ي الطالق ينصب على موّقع الطالق وهو الزوج إذا توفرت فيه

وإذا  ّلف  .و املخرية  ي عصمتهازوجته اململكة أ وكذلك ،هو الذي يسمى نائب الزوج أووكيلهومثله إذا أناب رريه و 
، و الزوجة بعدم اانفاق عليها مثال وأما  ي حالت الم ن كالصغر مثال فإنه ينوب عنه وليه.شرط من شروط الرك

فهذا معىن  خل "حاكم استحكام اخلال  بني الزوجني ورريه فإن أمر الطالق يوكل للقاضي أي احلاكم وهذا معىن أو
،  ية إليقاع الطالق على الزوجةأهل وهو من كانت فيه خل حسب اصطالح فقهاء املالكيةاألهخخل  أوخلموقعهالركن خل

فالزوج املالك للعصمة قبل إيقاع  كالزوج أو نائبه كوكيل أو حاكم، ومثلهما الزوجة اململكة أو املخريّة  ي عصمتها.
، كمن يقول: إن تزوجت فالنة فهي طالق فإن تزوجها احلق  ي إيقاع الطالق على زوجته الطالق أو بعده بالتعليق له

، ألن موقعه  ي لق عليه مبجرد العقد عليها، أو نائبه، أو ولّيه إن كان صغريا، وا يرد طالق الفضويهنا تطبالفعل فإ
 42احلقيقة هو الزوج بدليل أن العدة  تبدأ من يوم إجازة الزوج ا من يوم إيقاع الطالق من الفضوي 

 :هيو شروط الركن  - 2
 العقخ    -1

 فعريف العقخ لغة واصطالحا 
أو هو العلم خبري اخلريين،  .حسنها وقبحها، وكماهلا ونقصاهنا: هو العلم بصفات األشياء من العقل لغة تعريف  -أ 

. أو تمعة  ي الذهن، وملعان هون ثا التمييز بني القبح واحلسنأو هو قّوة يك .وشر الشرين. أو هو العلم مبطلق األمور
ويكون  ،43، واحلسن والقبحوالباطل ، واحلقييز بني اخلري والشرومظهره التم ،راك األشياء على حقيقتها باجلملةهو إد
 ، وهلي ة حممودة لإلنسان  ي حركاته وكالمه. دمات تستتب ثا األررا  واملصاحلمبق

زال ، مث ا يوده عند اجتنان الولد  ي بطن أمهويبدأ وج .نفس به العلوم الضرورية والنظريةنور روحاين تدرك ال العقخ:
 44ومجعه عقول .يكمل عند البلوغ ينمو إىل أن

:  أيضا نور  ي بدن اآلدمي يضي  به طريقا يبتدئه من حيث  ينتهي إليه درك احلواس، فيبدو به املطلوب والعقخ
 . درك القلب بتوفيق اهلل ،  يللقلب
 .: كالشمس  ي امللكوت الظاهرةوالعقخ
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علم ة يلزمها اليصفة رريز  العقخ :هلمو املع  بقو وه .ادراكات: هو قوة للنفس ثا تستعد للعلوم واالعقخ وقيل
 .بالضروريات عند سالمة اآلات

 45أي النفس اإلنسانية– ي باطن اإلنسان يبصر به القلب: نور معنوي العقخوقيل 
 ، وهو هنايةهاء الذكاء واملعرفة والنظر إليه: انتالنهز"وخل خل ألنه حيجر عن ركوب املناهي،الحجرخل :العقخومن ألاء 

 .وخالصته 46: ألنه صفوة الّربخلو"اللب. املؤدي إىل صالح الدنيا واآلخرة مامينح العبد من اخلري
   47: إلصابة احلجة به وااستظهار على مجيع املعاين خلو"الحجز

 فعريف العقخ في االصطالح -ب 
 .48، واحلسن والقبحاطلق والب، واحلومظهره التمييز بني اخلري والشر ،راك األشياء على حقيقتها باجلملةإدهو 

 : والعقخ أقسام منها
 .ض إلدراك املعقوات كما لألطفال: هو ااستعداد الالعقل اهليواين – 1
 .هو مناط التكليفو .واستعداد النفس بذلك اكتساب النظريات منها .العقل بامللكة: هو العلم بالضروريات – 2
 .ن الضرورياتاط النظريات م: هو ملكة استنبالعقل بالفعل – 3
 .يات اليت أدركها حبيث اتغيب عنه: هو أن حيضر عنده النظر العقل املستفاد – 4

د يسمى ، فهذا ااستعدافيه العقل والتوجه  و املدركات اإلنسان  ي أول أمره استعدادا ألن يوجد ىرفأيقال إن 
 .49ادا، فيسمى عقال مستفمالل شي ا فشي ا إىل ان يبلذ الك، مث حيدث العقعقال بالقوة وعقال رريزيا

، مبعىن يكون  ي تكون له القدرة على فهم التكليف و ي الشرع العقل هومناط التكليف وهو شرط  ي املكلف حىت
 .ه حىت يتمكن من امتثال ما أمر به، بنفسه أو بواسطة رري ألحكام اليت يكّلف ثا من الشارعاستطاعته فهم ا
 .ادراك والفهم، وبه تتجه اإلرادة إىل اامتثال، ألنه أداة التفكري واف بالعقلق القدرة على فهم التكليولكي تتحق
 عقل له وا فهم عبث افائدة فيه. ، وخطاب من اا عقل له حمال ألن التكليف خطابوتكليف ما
ضع حد ، ووصفا باطنيا حيصل لإلنسان بالتدري  كان ابد من و ل أمرا خفيا ايدرك باحلس الظاهروملا كان العق
جود العقل ، ويعترب مظنة و ب، التكليف بامر ااهر يدرك باحلس، ولذا ةد الشارع ر يكون مناطا استكماله منضب،

، را  تدل على خلل  ي قواه العقلية، فمن بلذ احللم راشدا ومل تظهر عليه أعواستكماله مرحلة النض ، وهو البلوغ
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ليل ذلك قوله ، ودف، ويصبح املكلف صاحلا ألن يكلفالتكليفقد توافرت فيه القدرة على فهم اخلطاب الذي هو 
، وعن الصبي حتز يحتلم وعن المجنون رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتز يستيقظ: )صلى اهلل عليه وسلم

، ورفع املؤاخذة عن التصر  معناه عدم  اه رفع املؤاخذة عن تصرفات هؤاءورفع القلم معن ،50(حتز يعقخ
 .52وم والصغر واجلنون من عوار  األهلية وهي نوعان لاوية ومكتسبة والن ،51التكليف

قال ولكنه كان ، أوبالغا عالطالق، فإذا كان صبياواخلالصة إن شرط العقل  ي املطلق واجب لكي يصح منه فعل ا
بيع  نرى م، كما ايصح منه إبرام عقوده األخأو مكرها  فاليصح منه طالق زوجته، نائما أو مغمى عنه، أو هنونا

 . راء وإجارة ورريهاوش
 البلوغ: -2

 فعريف البلوغ لغة واصطالحا 
: وصل إليه ، أو شار  عليه وبلذ املكان بلورا .بلذ الغالم أدرك، وجارية بالذ وبالغة مدركة: فعريف البلوغ لغة –أ 

فأمسكوهن بمعرو   غن أجلهنفإذا بل: ﴿أو الوصول إليه أو ااشرا  عليه. ومنه قوله تعاىلفالبلوغ اادراك ،  .53
، إذ عنده يتم التجاوب . والبلوغ باحللم: قدر الشارع ااطالع به55وبلذ الغالم أدرك، 54﴾أو فارقوهن بمعرو 

بتكامل القوى اجلسمانية اليت هي مراكب القوى العقلية .واألحكام عّلقت بالبلوغ عام اخلندق ، وأما قبل ذلك 
 فكانت منوطة 

  56م علي رضي اهلل عنه بالتمييز بدليل إسال
 :فعريف الحلم لغة -ب 

 .احللم بضم الالم ااحتالم ومعناه: الرؤيا  ي النوم
 .كسر احلاء معناه: األناة والعقل. يقال حلم الرجل إذا صار حليماواحللم ب
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 .531ماا يقع طالقه من األزواج ص 
. عبد الكر  زيدان، الوجيز  ي أصول 66 – 65مصطفى سعيد اخلن، الكا ي الوا ي  ي أصول الفقه، ط، مؤسسة الرسالة ص  - 51

 . 88 – 87الفقه، ط، مؤسسة الرسالة ص 
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لم بالضم . واحلبه رأى له رؤيا أو رآه  ي النوم وحلم .الضم وبضمتني الرؤيا ومجعه أحالمو ي القاموس احللم ب
  57وااحتالم اجلماع  ي النوم وااسم منه احللم

 ، وااسم منه احللم .عرب هو اجلماع  ي النومفاحللم بالضم وااحتالم  ي لغة ال
ولكن  .58: احللم زمان البلوغ لي بذلك لكون صاحبه جديرا باحللم وضب، النفس عن هيجان الغضبقال الرارب

، كما الكالم كناية عن البلوغ واادراك، وأن  النوم وهو حد ااحتالم املعرو اع  يالصحيح أن احللم هنا مبعىن اجلم
وإذابلغ األطفال منكم الحلم : ﴿وطا ببلوغ الص  احللم قال تعاىل ي اآلية الكرمية اليت جعلت حد التكليف من

 59﴾ ه واهلل عليم حكيممن قبلهم كفلك يبين اهلل لكم آياففليستأذنوا كما استأذن الفين 
 فعريف البلوغ في االصطالح  –ج 
 60، والدخول  ي مرحلة التكليفم التكليف، أي عدهو انتهاء مرحلة الصغر – 1
  61 ، إذ عنده يتم التجاوب بتكامل القوى اجلسمانية اليت هي مراكب القوى العقليةتقدير الشارع ااطالع به - 2
لتصبح تصرفاته الشرعية مقبولة شرعا كأن يقوم  ليفالذي يلزم به التك: غاختال  الفقهاء في سن البلو  – 3

 .عقود األخرى من بيع وشراء ورريهوبإجراء ال بطالق زوجته مثال
الطفل يصبح مكلفا مبجرد إىل أن ، 62﴾ وإذا بلغ األطفال منكم الحلم﴿ :ية الكرمية أشارت  ي قوله تعاىلفاآل

خل إذا احتلمت أو حاضت أو الفتاة، وكذلك اجلارية خلقد بلذعلى أن الص  إذا احتلم ف تفق الفقهاءااحتالم، وقد ا
بإمجاع الفقهاء مل محلت فقد بلغت فااحتالم عالمة واضحة على بلوغ الص  أو اجلارية وهو سن التكليف وهذا 

 .خيتلف فيه أحد
 يقول ابن عاشر: 
 مع البلوغ بدم أو حمـخوكخ فكليف بشرط العقخ ٭                 

 أو بثمان عشرة حوال ظهرأوبمني أو بإنبات الشـعر ٭                  
، وقد جعل الشارع هلا ن حالة الطفولة إىل حالة الرجولة: هو قوة حتدث  ي الص  خيرج ثا مفالبلوغ عند املالكية
 ث يشرتك فيها الذكر واألنثى وهي:: ثالا على حصوهلا وهذه العالمات مخسعالمات يستدل ث

 وهو خروج المني االحتالم:  – 1
 " انسوأة اإلنسإنبات شعر العانة وهي " – 2
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 .ه اقتصر الناظم هو ثمان عشرة سنة، وعليالسن وقد اختلف فيه، والمشهور عندهم – 3
 : وأما الثنتان الباقيتان فتختص بهما األنثز وهما

 الحيض  – 1
 الحمخ  – 2

 .63وسلمومن شروط التكليف أيضا بلوغ دعوة الن  صلى اهلل عليه 
 : على البلوغ باآليت ءوقد جاء  ي استدال الفقها

أحد وله أربع  أنه عرض علز النبي صلز اهلل عليه وسلم يوم)استدلوا مبا روى ابن عمر رضي اهلل عنهما:  -1
 64، وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه(عشرة سنة فلم يجزه

ي صلز اهلل عليه وسلم أمر بقتخ من أنبت من قريظة، واستحياء من لم ن النبأي )استدلوا مباروى عطية القرا -2
 ، قال فنظروا إلي فلم أكن أنبت فاستبقاني صلز اهلل عليه وسلم(.ينبت

عاذ رضي اهلل عنه حكم في بني قريظة أن فقتخ الرجال وفي كتاب السيرة النبوية البن هشام أن سعد بن م 
رسول اهلل صلز اهلل عليه وسلم بقتخ من جرت عليه الموسز منهم ومن  مرأف .وفسبز الفرية، وفقسم األموال

أن يكون بلذ رري عاقل كولكن ايكفي وحده ألن املطلق قدي فالبلوغ هو شرط  ي املطلق 65خل لم ينبت ألحق بالفرية
طالقه ايقع  من هؤاء فإن ا، فإذا طلق واحدخا كبريا طاعنا  ي السن قد اختل،، أو يغمى عليه، أو كان شيهنونا
التعريف ، كما ورد  ي يتكامالن  ي الشخ  حىت يصح تصرفه، فالبلوغ والعقل حا لعدم شرط العقلصحي

 . ااصطالحي للعقل والبلوغ
 اإلسالم  -3

 فعريف اإلسالم لغة واصطالحا 
ولكن قولوا ﴿ :ىلاانقياد املتعلق باجلوارح كما جاء  ي قوله تعاأو  .اخلضوع وااستسالم: اإلسالم لغة فعريف -أ

 .66﴾أسلمنا
، كما ورد  اإلميان وجاء أيضا مبعىن ، 67 ﴾إن الدين عند اهلل اإلسالم ﴿:كما جاء اإلسالم مبعىن الّدين لقوله تعاىل

فما وجدنا فيها غير مث ذكر فاء التعليل فقال عز وجل﴿. 68﴾فأخرجنا من كان فيها من الم منين﴿:  ي قوله تعاىل
 .69 ﴾بيت من المسلمين
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أو  .فهو إميان ، فإن وجد معه اعتقاد وتصديق بالقلباخلضوع وقبول قول الرسول: ـ فعريف اإلسالم اصطالحا ب
ااعتقاد بالقلب  . وفوق اإلميان وهو ااعرتا  معا  باللسان وإن مل يكن له اعتقاد، وبه حيقن الدمهو ااعرت 

 .والوفاء بالفعل
ية وحمله معرفته باإلهل . واإلميانله الصدرعرفة اهلل بال كيف وا شبهة وحمإن اإلسالم مويقول أبو منصور املاتريدي: خل

 70خل القلب، وهو الفؤاد : معرفة اهلل بصفاته وحملها داخلداخل الصدور وهو القلب، واما املعرفة
 ويقول  ابن عاشر: 

 قوال وفعال هو اإلسالم الرفيعوطاعة الجوارح الجميع ٭  
اجلوارح السبعة وهي السمع والبصر، واللسان، : هو انقياد و ي الشرعانقياد والطاعة فاإلسالم  ي اللغة : مطلق ا

إسالم  ، وأن اانقياد ببعض اجلوارح دون بعض هونهي عنه، بفعل املأمور وترك املوالفرج، والبطن ،واليدان، والرجالن
  على قول الشارح بتعريفة اإلميان وقد نعرت . 71، ويثبت حكم اإلسالم  ي الظاهر بالنطق بالشهادتني وحدمهاناق 

فهذا رري صحيح  ي رأينا ألن اجلوارح رري مكلفة من الشارع وإ ا املكلف هو  .يت قيده ثابانقياد اجلوارح السبعة ال
خل  فأميا المعدة كافرة، كما يقال: خلا ا تعر  حالا وا حراما. أما اجلارحة فإهنالعقل الذي يعقلها عن فعل الرم

 . زدردته سواء أكان حالا أم حرامايها من الطعام اوضعت ف
عاصي الذين ، وإذا كان من اهل الفسوق واملعمها احلالل إذا كان مسلما مؤمناوإ ا صاحب العقل هو الذي يط

لمني  من املسنا املعيش  أن الكثري، فإنه يضع فيها احلالل واحلرام وايباي كما نراه اليوم  ي واقعتغلبت عليهم شهواهتم
 .  وبقات وايبالون إا من رحم ر ويفعلون امل حلرام كالربا املنهى عنه والرشوة، وشرب اخلمر،املؤمنني،  يأكلون ا

، ألن الطالق يصح من الشخ  البالذ العاقل ا رري مسلم ايصح منه طالق زوجتهقال بالغواخلالصة: فمن كان عا
أوقعه هنون أو ص  أومغمى  و على هذا فإن هطالق من موقّع. فهذه شروط صحة ال72، وا يصح من كافر ماملسل

  ي العصمة لعدم صحة وقوعه منه. ، وا يؤثر خلالا ذكر زوجا فال يقع الطالق ازماكان كل ممعليه، أو كافر، و 
 
 

 الركن الثاني القصد من موقعه:  الثاني المبحث 
 فعريف القصد في اللغة واالصطالح 
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:﴿واقصد في ومنه قوله تعاىل .مصدر قصد وهو استقامة الطريق، والقصد أيضا ااعتدال: فعريف القصد لغة -  1
 74، 73مشيك واغضض من صوفك﴾

 .اختياره وتعمدهصد الطالق مبعىن ومنه ق .، والتعمد75اإلرادة وااختيار: فعريف القصد في االصطالح - 2
مع ااحرتاز  .76مل يقصد حل العصمةاية الظاهرة ولو باللفظ الصريح والكنفالقصد  ي لغة الفقهاء معناه قصد النطق 
يها قصد الزوج . أما الكناية اخلفية فيشرتط فناية الظاهرة، ورريه حفظا للفروجعن سبق اللسان  ي اللفظ الصريح والك

، وإن مل يقصد ها بأحد هذه األلفا  لزمه الطالق، فمىت قصد طالقاملطلق حلل العصمة، كقوله: اذه ، انصر ي
، أو رد النية ألنه عزم ليس معه لفظ، أو هخلفية كاإلشارة، والكالم النفسيشيء عليه،  أو ما يقوم مقام الكناية اا

مل يقصد به و أ النطق به،لو قصد ق كاللفظ الصريح،  و أما الكناية الظاهرة فإنه  يقع ثا الطال  .77فعل كنقل متاعها
الثة ث: )لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلمذ الق اهلازل واملازح يقعهازا أو مازحا، ألن ط حل العصمة بل ولو كان

 78(طالق، والرجعةالزواج، والجدهن جد وهزلهن جد: 
 د حخ العصمة ويتمثخ في اآلفي:وشرط الركن لزوم الطالق بقص -ب 
، العصمة ية الظاهرة ولومل يقصد حلإذا كان لزوم الطالق مشروطا بقصد النطق  ي اللفظ الصريح والكنا - 1

 لسانه للفظ الطالق من رري قصد كمن يقول لزوجتهخل فمن سبقه االختيار والعمد من الزوج المطّلقوالقصد هو خل
 .يه وا يلزم بذلك طالق لعدم قصدهخل فال شيء علمطلةخل أو خلياطالقخلرق ولكن لسانه سبقه فقال هلا: اليت الها طا

واحرتز به عن سبق ونبه إليه الدسوقي بقوله: خل 79كما قال الزرقاينوهذا احرتاز أول ألجل ااحتياط  ي حفظ الفروج  
 .أي  ي اللفظ الصريح، والكناية الظاهرة – 80اللسان  ي األّولني

فمن لّقن لفظ الطالق ملن ايعلم معناه من عر  إىل أعجمي مثال فأوقعه أي بال فهم ملعناه فال يلزمه طالق ا  - 2
 ذا احرتاز ثان وه .81 ي الفتيا وا  ي القضاء

 عىن لفظ الطالق وقال له ايعر  م 82ولكنه أبله أو كان عر  األصل أو اللسان
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لشخ  من رري مبا لقنه ذلك ا 83. ونطق األبله بلفظ الطالقلزوجتك أنت طالق أو مطلقة ثالثا قل شخ  آخر:
 .وهذا احرتاز ثالث .يء عليه وا على زوجته لعدم قصدهفال ش فهم وا دراية أصال،

و طلقت زوجيت أو زوجيت طالق و هو ا يدري ما قال  ةلشدة مر  فقال و هو  ي تلك احلال، 84فمن هذى - 3
 وهذا احرتاز رابع  .يشهد العر  بذلك فال شنء عليه

 فمن شرب مسكرا حالا كاللنب أو العسل أو دواء و صار ا يعقل شي ا   - 4
 وهذا احرتاز خامس  د طالقه فهو كاجملنون لعدم العمد وا ينعق ذره،تلك احلالة فال شنء عليه لع و طلق زوجته  ي

جته.  فيه ففصيخ فقد شعوره و طلق زو و  86البنجو  -كالعفيون–لمرقدات أو ا 85أما من استعمخ المخدرات 
 : في المفهب حاصله

 إنه إذا استعمل من ذلك قدرا ا يؤثر  ي العقل عادة و راب عقله حىت صار ا  -أ 
 ا يصدر منه فال يلزمه طالق لطهارته و عدم لزوم احلد على مستعمله .يعقل م
 احرتاز سادس.وهذا 
إذا استعمل القدر الذي يؤثر  ي العقل ففقد شعوره و طلق زوجته يلزمه الطالق كشارب اخلمر لعمده و  –ب 
 : اا  رأي آخر يقولاملعرو   ي املذهب. و  ي املذهب أيضما يغيب عقله. و هذا هو   على نفسه قدر إدخاله

 .يلزمه الطالق و هو اختيار ضعيف. أو رأي ضعيف
،  أي إكراه، 87(إغالق ال طالق فيفمن أكره على طالق زوجته فال تطلق منه لقوله صلى اهلل عليه و سلم )  – 5
 وهذا احرتازسابع  رضي اهلل عنه. به أخذ مالك و 
 .على طالقها بصريح اللفظ أم بغريهسواء أكان أكره  
 يضرب ضربا مؤملا أو حيبس.ره على طالق زوجته وإن مل يفعل بقتل أو كذلك من أكو 

 خو  الضرر و شدة األلم" . "ومدا ر اإلكراه كله على 
                                                                                                                                                                                           

 =       بري، سراج السالك شرح أسهل املسالك ط وزارة الشؤونعثمان بن حسنني - 82
 74 - 73ص  2الدينية ج=  

(، يع  البله  ي أمر الدنيا لقلة )أكثر أهخ الجنة البله: و ي احلديث .له هوالذي رلبت عليه سالمة الصدر، واملرأة بلهاءرجل أب - 83
 47، الرازي خمتار الصحاح ص مهم ثا وهم أكياس  ي أمر اآلخرةاهتما

. الرازي خمتار 961نفسه ص  رأبو البقاء املصد .لكالم الذي امعىن لهفقهاء هو اهو ترك الصواب وعند ال اهلذيان لغة: - 84
 371الصحاح ص 

حممد السيد -لوعي بصورة  تلف من شخ  إىل آخرجزئي مع فقدان اتعاطيها إىل حالة  دير كلي أو  خلمادة يؤدي:المخدر-85
 120أرناؤوط املخدرات واملسكرات بني القرآن والسنة والطب ص 

، أوراقه كبرية لزجة أزهاره بيضاء أو صفراء أو منمقة بالبنفسجي منبته بني الزرع أو ةانيات سام من فصيلة الباذ : نباتالبن  -86
 49املنجد  ي اللغة واألعالم ص -اخلرائب يستعمل  ي الطب للتخدير

 سبق  رجيه   - 87



فمن كان من أهل املروءات و أمر بطالق زوجته و إا سيشتم أو يضرب أمام الناس و تيقن ذلك و طلقها  -6
 وهذا احرتازثامن. .88 خوفا من وقوع ذلك عليه فال يلزمه طالق

خل  فال تطلق منه زوجته إا ته بلفظ الكناية اخلفية خل انطلقي. اذه  ألهلك. أو ناولني خبزا أو ماءمن قال لزوج – 7
  .طالقإذا قال نويت ثا الطالق أو قصدت ثا ال

 وهذا احرتاز تاسع.
أنت : "فقال هلا .نه طلب منها شي اته عائشة تظن أ: ياحفصة يريد طالقها فأجابدى زوجتيهفمن قال إلح – 8

فتطلق قضاء فق، وهذا  وأما اجمليبة وهي عائشة .الفتيا والقضاء، فاملدعوة وهي حفصة تطلق  ي خل يظنها حفصةطالق
   احرتاز عاشر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الركن الثالث المحخ أو ملك العصمة:  الثالث المبحث 
 لغة واصطالحا فعريف المحخ  - 1
 حخ لغة فعريف الم  -أ 

فهو  .ال حل باملكان وبه حيل بضم احلاء، وحيل بكسر احلاء حال وحلوا: نزل بهيق، 89الل: املكان الذي حيل به
 .90حال به
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أي ، 91﴾وأحخ اهلل البيع وحرم الربا﴿ :حّرم  فهو حالل ومنه قوله تعاىل حيل بالكسر حال خال  ءوحل الشي
. أي حيرم عليهن كتمان احليض، 92﴾ ن ما خلق اهلل في أرحامهنوال يحخ لهن أن يكتمأباحه. وقوله تعاىل: ﴿

 .وقيل احلمل، وقيل احليض واحلمل معا
، وا اطالع عليها إا من جهة ار أمر العدة على احليض واألطهارواملعىن املقصود من اآلية أنه ملا دقال القرط : خل

، وحللت باملكان حلوا، 93خلهن مؤمتنات على ذلكدعت انقضاء العدة او عدمها، وجعلالنساء جعل القول هلا إذا ا
 .94، واللة املكان ينزله القوموالل بفتح احلاء والكسر لغة

، أو حتل له ي كذلك من  باب اجملاز اللغويمبكان الزوجية وهلزواج لغة كأن الرجل حيل باملرأة، أو فالتعبري بالل  ي ا
 ، عاأكانت العالقة بينهما حمرمة شر وحيل هلا بعد 

 .لعضهما بعد أن كانا حمرمني شرعاولذلك قيل هلا حليلة وهو حليل كأهنما حيالن 
 فعريف المحخ في االصطالح:  -ب

أو  ها  ي مسكن واحد.، ألهنا حتل معه وحيل معيلها، والزوج حلالل: من احلليلة، مجع حالئل: الزوجة حليلة الزوج
أو حيل بضم احلاء  نهما لآلخر من احلالل ضد احلرمة.ل كل مومعىن حي، 95اعشر  ألن كل واحد منهما حيل لآلخر

. فألجل ذلك تضمن املعىن ااصطالحي املعنيني، اللغوي وااصطالحي وقد .احللول أي كل منهما حيل  ي اآلخرمن 
 حيل أو أن أحدمها ،خل معا لكوهنما حالا على بعضهماالزوجة و الزوجخل به يقصدو عند الفقهاء  اللأطلق لفظ 
 .96خل المحخ هو الزوج والزوجةخل :. قال الدرديرعلى الوجه الشرعي باآلخر

خل أي مقدرا  فعليقا أو خلمبعىن حاصلة بالفعلخل حقيقةهو ملك العصمة قبل إيقاع الطالق  قوأما الل  ي الطال
 .97ة أو كتابيةكانت الزوجة مسلمأ. فاملقصود بالل إذا هو ملك العصمة حال وقوع الطالق سواء حصوله بالتعليقخل

 :شروط الركن – 2
، و ا وج دون الزوجة ألنه يصح من مسلم مكلفلصحة وقوع الطالق و لزومه بالنسبة إىل الز  يشترط اإلسالم –أ 

 .98يصح من كافر و ا من ص  أو هنون أو مغمى عليه 
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 أركان من : لقول ابن احلاجب: خلأو فعليقا حقيقة ملك العصمةيشترط  -ب
كمن يطلق زوجته اليت ملك عصمتها بعقد زواج صحيح ،  99لعصمة قبله حتقيقا خل لالزوج وشرطه ملكية  الطالق الل
و رج ثذا   لتحقق الوالية  عليهاكمن يقول لزوجته أنت طالق نفذ الطالق . أو ملك العصمة حقيقة، فهذا معىن 

خل  فال ينفذ أنت طالقول امرأة أجنبية عليه خل ، كمن يقالوالية عليها حقيقةاملثال املرأ ة األجنبية اليت ليس للرجل 
خل. فأنت طالقلعي يا امرأ ة إن دخلت داري خلأوكمن يقول امرأة أجنبية علية ا .ملك العصمة حقيقةطالقه لعدم 

والية له علز المحخ فحقيقا وال ، مث دخلت داره مل يقع عليه طالق  ي هذه احلالة ألنه ا مث شاء القدر فتزوجها
هو و  أو ا يأكل طعامه   خل ا يكلم علياعليه الطالقكذلك من قال: خلوألن طالقه مل يصاد  حمال. و   .فعليقا

 ه طالق ألن طالقه مل يصاد  حمال.مث كّلمه أو أكل طعامه فال يلزم خلي من زوجته
، فهذا الذي ما كمن يعلق الطالق على وجود حتقيق الواية على امرأة :ملك العصمة فعليقا أو فقديراأما لو  –ج  

 ومن األمثلة عليه كاآليت: .بتعليق المحخ أو الواليةيسميه الفقهاء 
. فإذا نكحها أو تزوجها وقع الطالق وجتك فأنت طالق: إن نكحتك أو تز حتل له شرعا  ما من قال امرأة  – 1

بني ترتبه عليها  التسوية ، ألن املشهور من املذهب. على الرواية املشهورة  ي املذهب100عليها مبجرد العقد عليها
 .. وألن طالقه مل يصاد  حمال101وألن حتقيق الواية إ ا يقف على نفوذ الطالق ووقوعه .حتقيقا وتعليقا

، من زوجته،  مث كلمه أو أكل طعامهأو ا يأكل طعامه و هو خلي  خل ا يكلم عليا،عليه الطالق: خلذلك من قالكو 
 .المه طالق ألن طالقه مل يصاد  حمفال يلز 
، أو وهرانية أو بليدية، أو عصمة كان يقول إن تزوجت قسنطينية، أو سطائفيةأما من علق الطالق على ملك ال 

يقع عليه الطالق إن عقد عليها و عليه نصف  ة، فهي طالق و تزوج قسنطينية أوسطائفية، أو وهرانية مثال،بلعباسي
كخ امرأة : خلشنء عليه  ي نكاح التفويض. أما إذا قال و ا .ان مسمى أو مذكورا  ي هلس العقدالصداق إذا ك

  خل.فال شنء عليه ألنه ضيق على نفسهفهي طالق  أفزوجها
 .102خل األمر إذا ضاق افسع:خل و القاعدة الفقهية تقول

زمه الطالق  ي زواجه فيل .أتزوجها فهي طالق كخ امرأة بكر أتزوجها فهي طالق. مث قال: كخ امرأة ثيب:ومن قال
كخ امرأة  احلرج والضيق بذكرهن والعكس صحيح، فمن قال:. وا طالق عليه  ي زواج األبكار حلصول بات فق،الثي

                                                                                                                                                                                           
 .351ص  2ان جالصاوي، بلغة السالك ألقرب املسالك، ط، دار الكتب العلمية بريوت لبن -98
 316ص  5احلطاب مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ج -99

 75- 74ص  2عثمان بن حسنني بري، سراج السالك شرح أسهل املسالك ط وزارة الشؤون الدينية ج -100
 316ص  5احلطاب مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ج -101
 121، ص ، دار احلديث عبد العزيز حممد عزام، القواعد الفقهية، طبعة - 102



أتزوجها فهي طالق فيلزمه الطالق  ي زواجه  األبكار فق،  وا  كخ امرأة ثيبمث قال:  .أتزوجها فهي طالق بكر
 .103طالق  عليه  ي الثيبات حلصول احلرج  والضيق

ربعني أومخسني سنة، إذ ، وكان مضى من عمره أفهي طالق خ امرأة أفزوجها مدة أربعين سنةك: وإذا قال رجل
، ومفهوم كالمه أنه أبقى كثريا خبمس وسبعني ، فهو كمن عم النساءه ايعيش الثمانني بناء على التعمري الغالب أن
 .لزمه الطالق ء، ولو كان بالنسبة لغريه قليالمن النسا

فإنه سنة  نين أو أربعطالق، وكان املاضي من عمره عشري فهي مرأة أفزوجها مدة أربعين سنةكخ ا: وكذلك من قال
كخ امراة : وكذلك من قال .السبعني يبلغها الشخ   ي الغالب ي كل من تزوجها مدة األربعني ألن يلزمه الطالق 

  .104أفزوجها ففويضا فهي طالق
، فله أن لق وا نية له  ي تقييد ما أطلقه، مث عمىفهي طا عينيكخ امرأة  أفزوجها قبخ أن أراها ب: ولو قال رجل

. ويعترب لزوم الطالق حال نفوذه اط ميينه كان يتضمن ما دمت بصرياألن بس، أو بس يتزوج من شاء من النساء.
لفعل ، ألن املعترب شرعا  ي ملك العصمة هو وقت الق عليه كدخول الدار وكالم صاحبهاومعناه حلول وقت وقوع املع

 :  الذي عّلق عليه، ا حال التعليق. واملثال يكون كاآليت
مث دخلت ، لبت منه خلع نفسها فطلقها باخللع، مث طزوجته: إن دخلت دار أخيك فأنت طالقإذا قال رجل ل -1

 يه .، فال يلزمه طلق ثان إن تزجها مرة أخرى وذلك لعدم ملك العصمة وقت فعل اللو  علاملرأة دار أخيها وكلمته
بعد ، مث فعلت اللو  عليه إذا طلق زوج زوجته مث قال هلا وهي  ي عدهتا: إن دخلت دار عمك فأنت طالق -2

 .خلت دارعمها فال يلزمه طالق أيضافد إنقضاء عدهتا من طالق رجعي.
مرة أو وكان  ، مث تزوجها هو بعده وكان طالقه هلا قبل زواج الغري هلاا تزوجت رريه مث طلقها ذلك الغريإذ  - 3

ث ثالة األوىل، وألن زواج الغري قبل ، مث دخلت دار عمها بعد أن تزوجها ثانيا لزمه الطالق لبقاء العصممرفين
 تطليقات مل يهدم العصمة األوىل.

مث فعلت اللو  عليه املذكور سابقا مل  إذا طلقها ثالثا وتزوجها رريه، مث طلقها أومات عنها، فتزوجها هو، - 4
 .العصمة السابقة وهذه عصمة جديدة طالق انقضاء يلزمه
 رميه بالطالق الثالث ليقضيه : قال ابن القاسم:خلمن حلف لغمن الحيخ الفقهية - 5

، و هو معدم  أو قصد عدم خلوفه من هيء الوقت طالق الخلعحقه وقت كذا  فقبل هيء الوقت  طلق زوجته  
 .105لك يعقد عليها برضاها بربع دينار خلبعد ذ ايلزمه الثالث، مث القضاء  ي الوقت
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 الركن الرابع : اللفظ :  رابعلاالمبحث 
 وينقسم إىل: صريح، وكناية ااهرة، وكناية خفية

 فعريف اللفظ لغة واصطالحا  – 1



، واللفظ لم بهخل، ولفظ، وتلفظ بالكالم، تكلفاظة، والشيء املرمي خلء من فمه رماه: لفظ الشيفعريف اللفظ لغة –أ 
 .106واحد األلفا  وهو  ي األصل مصدر

ا وحرفا، وما هو حر  ، فيتناول مامل يكن صوتو  ي أصل اللغة مصدر مبعىن الرمي، وهو مبعىن املفعول: هواللفظ
، لكن خ   ي عر  اللغة مبا صدر من الفم من الصوت من الفم  أو ا ، مهمال أو مستعمال صادراواحد وأكثر
 . دا  أو أكثر، مهمال  أو مستعمالاملخرج حرفا واحاملعتمد على 

 .107فاليقال لفظ اهلل بل يقال كلمة اهلل تأدبا معه سبحانه وتعاىل
فه على أي ما قذ .قوهلم: ما لفظه البحر ، ومنهومنه لفظ الشيء ومعناه القذ  به ،واللفظ بفتح فسكون مجعه ألفا 
فألجل ذلك  ،108ه من البحر هو قذفه أي رميهالشيء من الفم ولفظعالقة بني لفظ ، والالشاط  من األلاك ورريها

﴿والفين يرمون المحصنات ثم لم يأفوا : رمي الربيء بكالم يسيء إليه قاذ ، ورد ذلك  ي قوله تعاىللي من  ي
 .109﴾ أولئك هم الفاسقونو  اجلدوهم ثمانين جلدة وال فقبلوا لهم شهادة أبداربعة شهداء فأب

، واستعري له اسم يريد يسبون ﴾.واللفين يرمون: ﴿ وقال: قوله تعاىل .اآلية نزلت  ي القاذفنيرط  هذه قال الق
 .110الرمي ألنه أذية بالقول
 :مث قال:كما قال النابغة

 111وجرح اللسان كجرح اليد
  فعريف اللفظ في االصطالح -ب 
 ر أو جيري عليه أحكامه كالعطفأكثأو   ار  واحدا من شأنه أن يصدر من الفم من احل: هو معند النحاة – 1

 .وكذا الظمائر اليت جيب استتارها ،ل، فيندرج فيه حين ذ كلمات اهللواإلبدا
. وعمر، وعلي : كزيدفمثال األول .لى ماقيل: هو صوت معتمد على مقطع، حقيقة أو حكماوأحسن تعاريفه ع

اح من عناء السفر. فالتقديرفيها: قم  أنت، رت اس ،  ي األفعال مثل  قم إىل العمل،112ومثال الثاين كالضمري املسترت
 .واسرتاح هو
 ىن اللغوي يشمل املعىن ااصطالحي.فاملع ،113هو مانطق به اللسان من الكالم واللفظ أيضا:
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أو هوالعبارة ألهنا عني  .و  اهلجائية: أن األلفا  مجع لفظ وهو الصوت الذي يشتمل على بعض احلر وعند الفقهاء
 .اللفظ

 ي وضعه كلفظ  ي كلمة خلالطاء،  ي ينعقد به الطالق أو الدال على فك العصمة سواء أكانت الدالةواللفظ الذ
 : ، وهو قسمان114لفظ  ي حل العصمة صريح أو كنايةلفاملرد با .والالم، والقا خل أم عرفية كالكناية

 اللفظ الصريح :  – 1
. و مطلقةأو  طالقوجه فمن قال لزوجته أنت [ على أي  ق،ل،ط] القا و   الالمو  الطاءو هو ما اشتمل على 
، ألنه لزمه الطالق  ي مجيع ماتقدم .فطلقت أو طلقتك. أم قال هلا الغيبةأم بضمري  المخاطبسواء أكان بضمري 
، و لو انفرد وى اثنتني أو ثالثا لزمه ما نواه، و تكون واحدة ما مل ينو أكثر. فإن نان مازحا أو هازاقصد لفظه ولو ك

 .أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق ظ. كقولهاللف
ل هذه األلفا   ي حل العصمة فاليقع الطالق  لعدم استعما انطلقيأو  منطلقةأو  مطلوقةأنت  أما لو قال هلا:

  115إا إذا نواه حال التلفظ ثا ألهنا من الكنايات اخلفية .عرفا
مل ينو حلها مىت قصد لفظ  ، ولوبه العصمة الزوجيةهو الذي تنحل والركن الرابع وهولفظه الصريح و قال الصاوي: خل

بالتنكري  طالق.خل ولفظ خل و و ذلك"طالقخل أو أنت علي الطالق خل أوقال:خليلزمني الطالق، كما لو قال: خلالطالق
 ، وسواء نطق باملبتدأ أو باخلرب كعلي أم ا ألنه مقدور واملقدر كالثابتخل .طالقلامعناه يلزم  أو علي 

م املفتوحة وكسر التاء مبعىن م . أو أنت ، أو تطلقت بتشديد الالت بالفعل املاضي املضموم التاءلق: خلوطوقال
المطلوقة ومنطلقة ومطلقة بفتح الطاء والالم مشددة اسم مفعول  و أنت مطلقة ) .تطلقت. وطالق أسم فاعل

بل هي ، هلا  ي العر   ي رري الطالقستعما( فإهنا ليست من صريح لفظ الطالق وا من كناياته الظاهرة اوانطلقي
قصد  ثا الطالق  لزمه وإا فال .ويلزم الزوج  ي صريح الطالق طلقة واحدة إا إذا نوى من  الكنايات  اخلفية  إن 

 . 116أكثر فيلزمه ما نواه خل
طالق منك، قصد اللفظ كطلقت، وأنا  ولفظه الصريح الذي تنحل به العصمة ولو مل ينو حلها مىتوقال الدسوقي: خل
، أو منك و و أو علي أو م ، أو لك، أو عليك، أو مطّلقة بتشديد الالم املفتوحة، أو الطالق ي، أو أنت طالق

األلفا  السابقة كما قال  . ويستثىن من117خلكورة طلقة واحدة إا لنية أكثرذلك ازم  ي هذه األلفا  األربعة املذ 
ون الطاء وفتح الالم خمففة حيث مل ينو به الطالق ألن العر  مل خل بسك، ومطلقةالمنطلقة، ومطلوقة: خلالدسوق

 118ل ذلك حلل العصمة فهو من الكناية اخلفيةخلستعمي
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 :كناية ظاهرة-2
 : فعريف الكناية لغة -أ 

رادفه ، فال يذكره باللفظ املوضوع له ولكن جييء إىل معىن هو مىن من املعاينثبات معافالكناية هي أن يريد املتكلم 
نع من لقرينة امت ،: اللفظ الدال على ما له صلة مبعناه الوضعيم  به إىل املعىن األول، وجيعله دليال عليه. أو هيفيو 

خل أي طويخ النجاد: خلوكما جاء  ي قول الشاعرة اخلنساء .أي مربأ من العيب ."سعيد نقي الثوبخلإرادة احلقيقة. مثل:
 .كثري الكرمخل أي  كثير الرماد: خلمبعىن طول القامة. وقوهلا
 : ومن األمثلة على ذلك

 . كناية عن الغيبة بأكل اإلنسان.119﴾﴿أيحب أحدكم أن يأكخ لحم أخيه ميتا قوله تعاىل:-1
ويرعز أرض . فسافر يده علز الخوان: يقال عنه .خلوانإذا كان الرجل سي  األدب  ي املؤاكلة على ا – 2

 .الجيران
 : فعريف الكناية اصطالحا –ب 

 ىن األصلي لعدم وجود قرينة مانعة.رادة املعاد به رري معناه الذي وضع له مع جواز هي لفظ أري
 : ا أقسامها عن الفقهاء فهي كاآليتوأم، 120هار إىل أقسام أنظرها  ي مصاد وتنقسم

 الكناية الظاهرة  - 1
الغا ثا وكان ذا زوجة ب، يلزمه ثا الطالق كالصريح فمن تلفظ الزوجية إذا قصد ثا الزوج حلها وتنحل ثا العصمة

 : لظاهرة عند  الفقهاء إىل أقساموتنقسم الكناية  ا .عاقال مسلما طلقت منه زوجته
 ل ثا، كقوله لزوجته: إا لنية أكثر  ي املدخو  مايلزم فيه الزوج طلقة واحدة: األول
 ية اخلفية  ي حقها.خل فهو من الكناا رري املدخول ثا فال عدة عليها، فإن قال هلا خلاعتديخل وأماعتديخل

، والزوج ملا خل ألن معىن البت لغة القطعأنت بتة: خل :  قول الزوج  لزوجتهمايلزم فيه الزوج ثالثا مطلقا وهي :الثاني
حبلك علز خل فمعىن لفظ خلحبلك علز غاربكوبني زوجته. وخل لفظ فكأنه قطع العصمة اليت بينهصدر منه هذا ال

كناية عن كونه مل يكن له عليها عصمة كاملمسك بزمام شيء كاحلبل ،  أي لك خل  أي عصمتك على كتفكغاربك
 ورريه  مث يلقيه على كتف صاحبه . 

 .، وواحدة في غيرها بها مالم ينو أكثرلثالث: مايلزم الزوج فيه الثالذ في المدخول بهاا
 :  رريها إا أن ينوي أكثراحدة  ي، وو منها فيها الثالث  ي املدخول ثاوتكون بأحد ثالثة ألفا  يلزمه  ي اثنتني 

 .و  بعد الدخول، إ ا هي بالثالثخل ألن البينونة بغري عةبائن انت: خلمن قال لزوجته بلفظ واحد :األولز
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، بريّة خل، فمعنامها خلّية من زوج، بريّةكخلّية: و وه من كل كناية ااهرة خلخلخليت سبيلك: خلمن قال لزوجته :الثانية
 من زوج .

، ألنه إذا األوىل إذا نواها بقوله أنت طالق، ولكن خل و وه من كل كناية خفيةادخلي الدار: خللزوجتهمن قال  :الثالثة
 خلحبلك علز غاربكأو خل خل" مبتوفةخل أوبتةوقال لزوجته أنتخل  .لزمه الثالث مع الكناية ولو اخلفية فأوىل مع الصريح

ها سواء بسواء ألن البت هو القطع. و املراد باحلبل خل فيلزم بذلك الطالق ثالثا  ي املدخول ثا و رري  أنت خليةأو خل
 يد ثا طالقا،. مث ادعى أنه مل ير علها على كتفها مل يبق منها شيء. وأنت خلية،  يع  من زوجفلما ج مجلة العصمة

 .تنفعه دعواه  ي عدم إرادة الطالق، فهي اتنصر  لغريها
وما عطف عليها  خل تةأنت مبخل كغيرها وإن لم ينو كقوله لزوجته  : مايلزم فيه الزوج الثالذ في المدخول بهاالرابع
. 

   :121مايلزم فيه الزوج الثالذ مطلقا مالم ينو أقخ كقول الزوج لزوجته: الخامس
لزم الزوج طلقة واحدة  ي قوله لزوجته أن ينوي أقل مطلقا دخل أو ا. وي، إا خل يلزمه الثالثخليت سبيلكخل
 رجعية  ي املدخول ثا  خل دخل ثا أوا وهيفارقتكخل

ينوي في غيرها كقول الزوج لزوجته: "وجهي من وجهك : مايلزم الزوج فيه  الثالذ في المدخول بها و دسالسا
 .حرام"
 122""فارقتك:أن ينوي أكثر كقول الزوج لزوجته : مايلزم فيه الزوج واحدة إالالسابع

 :الكناية الخفية -2
مل يدل معناه على إرادة الطالق فلو قال مثال أسق  لفظ به املطلق، و لو ق بأي لفظ توهي أن يقصد الزوج الطال 

: مل أقصد بذلك إهنا تطلق منه مبجرد التلفظ بذلك، فإن قالماء أو ناولي  خبزا و قصد بذلك طالق زوجته ف
 .123ق بال ميني ألن هذه األلفا  من الكناية اخلفيةطالقها صدّ 

، فإن نوى عدمه مل يلزمه وكذلك إذا نوى  ي عدده وى فيه( أي  ي إرادة الطالقوقال الدسوق: خلالكناية اخلفية )ون 
 .و أكثر كقول الزوج لزوجته: خلاذه ، انصر ي، مل أتزوجك، أو سأله رجل ألك امرأة؟ فقال: امانواه من واحدة أ يلزم

أو قال هلا  .فلست ي بامرأةل: إن دخلت الدار خل إا أن يعلق مثأو أنت حرة أو احلقي بأهلك، أو لست ي بامرأة
 .و انية لهامرأة ففعلت لزمه الثالث إن نوى به مطلق الطالق أما أنت ي ب

 ، وإن نوى رري الطالق صدق بيمني  ي القضاء وبغريها واحلاصل إن نوى شي ا لزمه
  124خل لفتوى وهذا هو الراجح  ي املذهب ي ا
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 قانون األسرة الجزائري
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 الطالق  ي الفقه املالكي  من تأليفنا  -2
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، منشورات برييت طبعة م 2008 ا2007، ينظر قانزن األسرة اجلزائري -125
 ، منشورات برييت طبعة م 2008 ا2007، ينظر قانزن األسرة اجلزائري -126


