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ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
للعاملني سيِِّدنا  املبعوِث رمحًة  الُة والسالُم عىل  العاملني، والصَّ احلمُد هللِ ربِّ 

حممد، وعىل آلِه وصحبِه أمجعنَي، وبعُد،،، 

مادة  اإلعدادي، يف  الثاين  ف  الصَّ رة عىل طالِب  املقرَّ املوضوعاُت  فهذه هي 
باِب يف رشح الكتاب؛ للشيخ عبد الغني  ت ِمن كِتاب اللُّ الفقه احلنفي، وقد ُأِعدَّ
مشقيِّ امَليداينِّ احلنفيِّ )من علامء القرن الثالث عرش اهلجري(، عىل  الغنيمي الدِّ
الُقدوري  حممد  بُن  أمحُد  احلسني  أبو  اإلماُم  َصنََّفه  الذي  الُقدوري(،  )خمترص 
ٍة؛  ، امُلتوفَّ سنة 428هـ ، وقد ُروعي فيه أن يكوَن بعباراٍت سهلٍة ميسَّ الَبغداديُّ
حتى تتناسَب مع إمكاناِت هذه الفئة العمرية، مع رضب بعض األمثلة العرصية؛ 
لتقريب األحكام إىل األذهان، مع اختصاِر بعِض املباِحِث التي سُتدرس الِحًقا 

يف السنواِت الدراسيَّة امُلقبِلِة بمشيئِة اهلل تعاىل.

َق هبا وهلا النفُع والَقبوُل، إنه سبحانه وتعاىل خرُي مأموٍل،  واهلل نسأُل أن يتحقَّ
وأكرُم مسئول.

* * *



4

أهداف تدريس املعامالت

يتم تدريس املعامالت يف املرحلة اإلعدادية؛ لتبصري الطالب ببعض املعامالت 
وأحكامها مع تشجيعهم عىل التعامل بام يتناسب مع أحكام اإلسالم.

ُع من الطالب أن : ويف هناية دراستهم للمعامالت ُيتوقَّ

د أنواع املعامالت. ـ 1  ُيعدِّ

  ُيميِّز بني املعامالت اجلائزة واملعامالت املحرمة رشًعا. ـ 2

 يوضح املقصود بكل نوع من أنواع املعامالت املقررة عليه. ـ 3

 يستنبط من النصوص الرشعية أحكام املعامالت. ـ 4

  يبني أنواع اخليارات. ـ 5

ح احلكمة من مرشوعية املعامالت اجلائزة. ـ 6  ُيوضِّ

 َيعِرَف ضوابط املعامالت يف الرشيعة اإلسالمية. ـ 7

ر دور الرشيعة اإلسالمية يف تنظيم املعامالت. ـ 8  ُيقدِّ

 حيفظ اآليات واألحاديث التى ُيستدل هبا عىل أحكام هذه املعامالت. ـ 9

* * *
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
كتاب البيوع

تعريف البيع لغة وشرًعا:

ى بيًعا يف اللغة. البيع لغة: مبادلة يشٍء بيشٍء مطلًقا، فأي مبادلة ُتسمَّ

ايض. ورشًعا: مبادلة ماٍل بامٍل بالتَّ

أدلَُّة مشروعية البيع:

نَّة: ثبتت مرشوعيُة البيِع بالكتاِب والسُّ

أما الكتاب؛ فقوله تعاىل: نث ٹ ٹ ٹ مث )1(.

وأما السنَّة؛ فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام البيع عن تراٍض«)2(.

مب ينعقُد البيع؟

ينعقد البيع: باإلجياب والقبول إذا كانا بلفظ املايض، كبِْعُت، واشتيُت.

ومعنى هذا:

أنك إذا أردَت أن تشتَي شيًئا، أو تبيَع شيًئا؛ فال ُبدَّ من عبارٍة أو مجلٍة تدلُّ 
عىل تلك اإلرادة، فتقول: إذا رغبت يف الرشاء: اشتيت هذا اليشء، وإذا رغبت 
ى هذا باإلجياب، فإذا ريض الطرف اآلخر  ف البيع تقول: بعُت هذا اليشء، وُيسمَّ

ى هذا قبواًل. يقول: َرِضيُت ؛ وُيسمَّ

)1( سورة البقرة. اآلية: 275. 
)2( رواه ابن ماجه. 
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ة البيع ال تتوقَّف عىل لفظِ: بعُت واشتيُت؛ بل كل ما يؤدي  واعلم أن ِصحَّ
هذا املعنى ينعقد البيع به؛كقولك: أعطنى هذا اليشء بكذا أو أخذته بكذا.

السلعة من غري  وتأخذ  الثمن  تعطي  كأن  ألفاظ؛  بدون  البيع  وكذلك جيوز 
ى »بيَع التعاطي«؛ ألنك تعطي الثمن وتأخذ  أن تقول: بعُت واشتيُت، ويسمَّ

السلعة دون تلفظ.

متى يلزم البيع؟

يلزم البيُع بحصول اإلجياب والقبول؛ فإذا قال البائع:بعُت، وقال املشتي: 
قبلُت؛ َتمَّ البيع .

ما يتعلق بالثمن من أحكام:

؛ بأن يدفع املشتي الثمن كاماًل عند الرشاء. جيوز البيع بثمٍن حالٍّ

لعة وال يدفع ثمنها إال بعد فتة من الزمن  ٍل بأن يأخذ السِّ وجيوز بثمٍن مؤجَّ
برشط أن يكون األجُل معلوًما؛ كأسبوٍع أو شهٍر أو َسنٍَة، قال تعاىل: 

ڀڀمث)1(؛  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ   نث 
ألن جهالَة األََجِل تؤدي إىل املنازعة.

اًل؛ فالبد أن يكوَن الثمُن  وسواء أكان الثمُن حاالًّ )أي عىل الفور( أم مؤجَّ
معلوم الَقدر ؛ كقوِل البائع مثاًل: هذه السلعة ثمنُها مائة جنيه.

)1( سورة البقرة. من اآلية: 282. 



7

ما يتعلق باملبيع من أحكام:

املبيع: هو السلعة؛ وإذا عرفَت أن الثَّمن البدَّ أن يكوَن معلوَم القدِر، فالبد 
أيًضا أن تكون السلعُة معلومَة القدر، فإذا كانت ُتوزن فالبد من معرفِة وزهنا، 
البيُع بال كيٍل أو وزٍن؛ اعتامًدا  وإذا كانت ُتكال فالبد من معرفِة كيلها، وجيوز 

ى هذا: بيع املجازفة. عىل تقديِرها بالنَّظر ويسمَّ

* * *
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اخليار وأنواعه

اخليار لغة: طلب أفضل األمور.

واصطالًحا: إعطاء املتعاقَدْيِن احلق يف إمتام العقد أو فسخه.

أنواع اخليار:

اخليار ثالثة أنواع:

ط. ـ 1  خيار الرشَّ

 خيار الرؤية. ـ 2

 خيار الَعيب. ـ 3

رط: أوًل: خيار الشَّ

ر  ى ويفكِّ تعريفه: أن يشتَط املتعاقدانـ  البائع واملشتيـ  أو أحدمها مدة يتوَّ
فيها قبل إمتام العقد أو فسخه.

حيتاج  قد  وهلذا  والرشاء،  البيَع  حُيسن  إنسان  كلُّ  ليس  مرشوعيته:  ِحْكمة 
البعض إىل استشارة ذوي اخلربة، وقد حيتاج اإلنسان إىل فرصٍة للتفكري قبل البيع 
ر فيها؛ ليختار  ل ويفكِّ أو الرشاء؛ لذلك أباح له الرشع أن يشتط لنفسه مدًة يتمهَّ

هل سيشتي أو يبيع أو ال؟

ُحكمه: جائز للبائع أو املشتي، أو هلام مًعا، أو لغريمها.

الكتاب  هذا  بعُتك  آلخر:  شخٌص  يقول  أن  وحده؛  للبائع  اشتاطه  ومثال 
بعرَشة جنيهات، عىل أن يكون يل اخليار يف إمتام هذا العقد أو فسخه مدة يومني 

مثاًل، ويقبل املشتي.
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ومثال اشتاطه للمشتي وحده؛ أن يقوَل املشتي ابتداء: اشتيته منك عىل 
أن يكون يل اخليار ثالثة أيام ـ مثاًل ـ ويقبل البائع.

بِْعُتَك هذا الكتاب، عىل أن يكوَن  البائُع:  ومثال اشتاطه هلام معا؛ أن يقوَل 
لكلٍّ منَّا اخلياُر ف فسخ هذا العقد أو إمتامه ف ُمّدِة يوم، ويقبل املشتي.

بكذا،  الكتاب  بعُت  املشتي:  أو  البائُع  يقوَل  أن  لغريمها؛  اشتاطه   ومثال 
 أو اشتيته بكذا عىل أن يكون لفالٍن اخليار يف إمتام العقد أو فسخه ف ثالثة أيام 

ـ مثاًل ـ ويقبل اآلخر.

مدته:

مدة خيار الرشط ثالثة أيام فأقّل، وال جيوز أن تزيد مدة اخليار أكثر من ذلك 
ة اخليار عىل ثالثِة أياٍم  عند أيب حنيفة، وقال أبو يوسف وحممد: جيوز أن تزيَد مدَّ

ًة معلومًة. برشط أن تكون مدَّ

ثانًيا: خيار الرؤية:

األصل يف البيع: أن تكون السلعُة حارضًة وموجودًة وقت العقد حتى يراها 
املشتي؛ فإذا كانت السلعة غائبة وقت العقد؛ كأن كانت ف املخزن أو داخل 
املحّل مثاًل، واشتاها املشتي عىل ذلك، كان له احلقُّ بعد رؤيتها ف قبول البيع 

أو عدم قبوله.

إذن فخياُر الرؤية هو: أن يكون للمشتى احلقُّ ف فسخ العقد أو إمتامه عند 
رؤية املبيع إذا مل تتّم الرؤية وقت العقد.
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ملن يثُبت خياُر الرؤية؟

يثبت خيار الرؤية للمشتي فقط؛ حلديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من اشتى شيًئا مل يره 
فله اخليار إذا رآه« )1(.

أما إذا باع البائع سلعة ـ مثاًل ـ ف خمزنه ومل يرها فال خيار له.

ثالًثا: خياُر الَعيِب:

إذا اشتى شخٌص سلعًة فوجد هبا عيًبا ـ مل يكن قد اطَّلع عليه عند الرشاء 
ـ جاز له ردُّها، وأخذ الثمن الذي دفعه فيها، فمثاًل من اشتى كتاًبا فوجد به 

نقًصا ف عدد أوراقه كان له فسخ العقد، وردُّ الكتاب هبذا العيب.

العيب الذى ُتَردُّ به السلعة:

هو العيُب الذي ُيوِجُب نقصان الثمن يف عادة التُّجار، كام مر يف املثال السابق، 
فإنَّ نقصان عدد أوراق الكتاب عيب ُيوِجُب نقصاَن ثمنه.

ُمسقطات الرّد بالعيب:

أنه  ـ 1 املشتي  عىل  البائع  اشتط  فإذا  العيوب؛  من  الرباءة  برشط  البيع   
لعة، وريض املشتي بذلك، فليس له الرد  بريء من كل عيٍب يظهر بالسِّ

بالعيب بعد ذلك.

ها إىل البائع َحَدَث هبا عيٌب  ـ 2 لعة عيًبا، وَقْبل أن يردَّ  إذا َوَجَد املشتي بالسِّ
آخر مل يكن موجوًدا بالسلعة عند البيع، فليس له الردُّ بعد ذلك، إال إذا 

ريض البائع أن يأخذه بعيبه.

)1( رواه الدار قطني. 
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ف املشتي يف السلعة؛ كأن كانت السلعة قامًشا فخاطه، أو دقيًقا  ـ 3  إذا ترصَّ
فخبزه.

وجيوز للمشتي ف احلالتني األخريتني أن يأخذ الفرق؛ بمعنى أنه إذا كانت 
السلعة سليمًة من العيوب بعرَشة، وإذا كانت معيبًة تساوي مخسًة رجع إىل البائع 

وأخذ منه الفرق.

صور من البيوع الباطلة:

 بيع امليتة والدم واخلمر واخلنزير؛ لعدم املالية عندنا ولنهي النبى ملسو هيلع هللا ىلص عن  ـ 1
ذلك.

  بيع السمك يف املاء قبل صيده؛ ألنه َبْيُع ما ليس عنده وقد هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ـ 2
عنه.

تسليمه،  ـ 3 عىل  مقدور  غري  املبيع  ألن  صيده؛  قبل  اهلواء  يف  الطَّري  َبْيُع    
َيْعَتاُد  الذي  الطري  اهلواء، وُيستثنى من ذلك  يبيع عصفوًرا يطري يف  كأن 

الرجوع، كاحلامم األهيل.

الذي يكون ف بطن األنعام، وذلك  ـ 4 أو اجلنني  النََّتاج؛ وهو احلمل  بيع    
لعدم حتقق وجوده.

ع؛ جلهالة مقداره. ـ 5  بيع اللبن يف الضَّ

صور من البيوع املكروهة كراهة حتريم:

الرشاء؛  ـ 1 يريد  ال  وهو  السلعة  ثمن  يف  شخص  يزيد  أن  وهو  النْجش:   
التَّاجر مع شخٍص؛ لريفع يف ثمن السلعة عند  َيتَِّفَق  ب غريه، كأن  لرُيغِّ

حضور املشتي ترغيًبا له يف الرشاء.
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 البيع عند أذان اجلمعة األول؛ لقوله تعاىل: نث ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ  ـ 2
ٿ ٿ  ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ  ڀ  پ      پ پ  پ 

ٿ                 ٹ مث )1(. 
والفرق بني البيوع الباطلة واملكروهة: أن البيوع الباطلة ال تصحُّ أصاًل، أما 

املكروهة فإهنا تصحُّ مع الكراهة التحريمية.

* * *

)1( سورة اجلمعة. اآلية: 9. 
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اإلقالة
قد يشتي اإلنساُن سلعًة ثم يندُم عىل رشائها، فرييد أن يردَّها ويستدَّ ثمنها، 
َي هذا عند  وهذا ال جيوز إال إذا ريض البائع، وإذا وافق البائع عىل ردِّ السلعة ُسمِّ

الفقهاء باإلقالة.
تعريفها:

فع. اإلقالة لغة: الرَّ
ورشًعا: َردُّ السلعة للبائع واستداد ثمنها.

حكمها: جائزة ف البيع.
دليله: قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )من أقال نادما بيعته أقال اهلل عثرته يوم القيامة()1(

ما تنعقد به اإلقالة:

العقد، برشط موافقة  الفسخ وإرادة رفع  يدل عىل  لفٍظ  اإلقالة: بكل  تنعقد 
قال أحدمها:  أو  َأَقْلُتك،  فقال:  َأِقْلني،  للبائع:  املشتي  قال  فلو  العاقد اآلخر، 
أردَّ  أن  أريد  املشتي:  قال  أو  أجزُت،  أو  رضيُت  اآلخر:  وقال  البيع،  تركت 

َِّت اإلقالة. السلعة وآخذ مايل، وريض البائع، مَت
ما يرتتب عليها:

تَُّب عىل اإلقالة: استحقاق املشتي للثمن الذى دفعه عىل الفور من غري  َيَتَ
زيادة عليه أو نقصان منه، إال إذا حدث يف املبيع عيٌب عند املشتي، فإهنا تصحُّ 
بأقل من ثمنها، فإن رشط أحدمها أقلَّ من الثمن األول، أو أراد تأجيل الثمن؛ 

فالرشط باطٌل، وَيردُّ ِمْثَل الثَّمَن األَوِل حاالًّ حتقيًقا ملعنى اإلقالة.

)1( رواه ابن حبان واحلاكم. 
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أقسام البيع باعتبار الثَّمن الذي َيتَِّفُق عليه املتبايعان

1ـ بيع امُلَساَوَمة
البائَع يف ثمن السلعة، أو يشتهيا منه بالسعر الذي  ُيَساِوَم املشتي  وهو أن 

ده دون حتديٍد ملقدار الربح. َحدَّ

2ـ بيع امُلراحبة
هي أن يبيع السلعة بزيادة حمددة عىل الثمن الذي اشتاها به، كأن يقول البائع 

للمشتي: اشتيُت هذه السلعَة بعرَشِة جنيهاٍت وأبِْيُعها َلَك بخمسَة عرش.

فاملشتي  املرابحة،  بيع  ف  البائع  َكِذُب  ظهر  إن  املرابحة:  ف  اخليانة  حكم 
باخليار عند أيب حنيفة؛ إن شاء فسخ البيع واستدَّ الثمن الذي دفعه، وإن شاء 

َأَخَذُه بجميع الثمن، وذلك لفوات الرضا.

3ـ بيع التَّْولية
يشتي  زيادة،كأن  غري  من  به  اشتاها  الذي  الثمن  بنفس  السلعَة  يبيع  أن 

السلعة بعرشة ويبيعها بعرشة أيضا دون زيادة.

املشتي من  استدَّ  التولية  البائع يف  إن ظهر كذب  التولية:  اخليانة ف  حكم 
البائع ما زاد عىل الثمن، عند اإلمام أيب حنيفة، ألنه لو مل يستد املشتى ما زاد 

عىل الثمن ال يبقى تولية.
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ما جيوز إضافته إىل رأس املال:

جيوز للبائع أن يضيَف إىل رأِس املاِل ُأجرَة محِل السلعِة، أو َنْقلِها، أو إحداث 
زيادة فيها؛ جلريان الُعْرف بإحلاق هذه األشياء برأس املال يف عادة التجار، فإذا 
اخلمسني  أضاف  جنيًها،  مخسني  نقلها  يف  جنيه،وتكلَّف  بألف  السلعَة  اشتى 
إىل أصل السلعة، وال يقول: اشتيُتها بكذا؛ حتى ال يكون كذًبا، ولكن يقول: 

ُكْلَفُتها كذا.

* * *
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األسئلة

ينعقد  وبم  مرشوعيته،  عىل  الدليل  ذكر  مع  ورشًعا،  لغة  البيع  ف  َعرِّ س1: 
البيع؟

س2: َبنيِّ احلكم فيام يأيت :

 بيع التعاطي.)أ( 

  البيع بثمن مؤجل.)ب( 

 خيار الرشط.)ج( 

 خيار الرؤية للبائع.)د( 

س3: اخت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيام يأيت:

اشتى قامًشا وخاطه ثوًبا ثم اكتشف أن بالقامش عيًبا )يرد بالعيب )أ( 
ـ ال يرد ـ ال يرد ويأخذ قيمة العيب(. 

بيع السمك ف املاء قبل صيده )جائز ـ باطل ـ مكروه(. )ب( 

بيع السلعة بنفس الثمن الذى اشتاها به من غري زيادة بيع )مرابحة )جـ(  
ـ تولية ـ مساومة(.

ف اإلقالة لغة ورشًعا، مع بيان حكمها ودليله، وبم تنعقد؟ س4: َعرِّ

س5: قارن بني املرابحة والتولية .

* * *
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باب الرِّبا

تعريفه:

الربا لغة: مطلق الزيادة.

ورشًعا: الزيادة املرشوطة يف العقد.

لعة،  ومعنى هذا: أن يشتَط أحُد املتعاقدين عىل اآلخر زيادًة ف الثَّمن أو السِّ
وليس هلذه الزيادِة مقابٌل.

حكمه، ودليله:

نَّة وإمجاع األمة. ٌم بالكتاب والسُّ َبا حُمَرَّ الرِّ

السنة،  وأما   ،)1( مث  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  نث  تعاىل:  فقوله  الكتاب،  أما 
وموكله  َبا  الرِّ آكَل  ]َلَعَن اهلل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ابن مسعود  أن  فقد ُروي عن 

ُة عىل حتريمه. وشاهديه وكاتَبه[)2(، وأمجَعِت اأُلمَّ

ما يكون فيه الربا:

الطعام  من  أكانت  سواء  ُتوَزُن،  أو  ُتَكال  التى  األشياء  ف  الربا   يكون 
أم من غريه، وعىل هذا يكون الربا ف القمح والشعري والتمر والزبيب؛ وغريها مما 

ُيكال، ويف الذهب والفضة واحلديد والنحاس؛ وغريها مما يوزن .

أما األشياء التى ال ُتكاُل وال ُتوزُن؛ كاألشياء التي ُتباُع بالعدد ؛ مثل: البيض، 
أو باملت، مثل القامش، فال يدخلها الربا.

)1( سورة البقرة. اآلية: 275. 
)2( رواه البخاري. 
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علة حتريم الربا:

كبيع  بجنسه؛  املكيل  بيع  فإذا  اجلنس،  مع  الوزن  أو  اجلنس،  مع  الكيل  هي 
التامثل  وجب  ـ  بالذهب  الذهب  كبيع  بجنسه؛  املوزون  أو  بالقمح،   القمح 
ف الكيل والوزن، كبيع إردٍب من القمح بإردٍب من القمح، أو جراٍم من الذهب 

بجراٍم من الذهب.

* * *

األسئلة

ف الربا لغة ورشًعا . س1: َعرِّ

س2: َبنيِّ ما يكون فيه الربا وما ال يكون فيه الربا فيام يأيت :

القمح. ـ 1

البيض. ـ 2

احلديد. ـ 3

 القامش. ـ 4

* * *
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باب الصرف

تعريفه:

ف لغة: الدفع والرد. الرصَّ

ورشًعا: بيع الثَّمن بالثَّمن جنًسا أو بغري جنس.

 ، اد اجلنس: بيع اجلنيه املرصي بجنيه ِمرصيٍّ  فمثاُل بيِع الثَّمن بالثَّمِن مع احتِّ
أو دوالر بدوالر، وهكذا..

بسبعة جنيهات مرصية  بيع دوالر  بالثَّمن من غري جنسه:  الثَّمن  بيع  ومثال 
مثاًل، وهكذا ....

افة تدخل حتت  َ الرصِّ العمالت تعرف بمكاتب  لتجارة  أماكن  ويوجد اآلن 
هذا الباب.

ِة  بالِفضَّ ة  والِفضَّ هِب  بالذَّ هُب  »الذَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  جائز  عقد  ف  الرصَّ حكمه: 
ِمثاًل بِمثٍل يًدا بيٍد، والفضُل ِربا«)1(.

شروط صحته:

بيع  ـ 1 جيوز  فال  اجلنس،  احتاد  عند  ـ  الثمنني  أي  ـ  الِعَوَضنِي  بني   التامثل 
أو استبدال خاتم من الذهب وزنه مخسة جرامات بخاتم آخر من الذهب وزنه 
أربعة جرامات، وال جيوز أيًضا بيع أو استبدال ألف جنيه مرصي بألف ومائة 
جنيه مرصي؛ الحتاد اجلنس، أما إذا اختلف اجلنس فال يشتط التامثل بل جيوز 

)1( رواه مسلم. 
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التفاضل فيجوز بيع جرام ذهب بعرَشة جراماٍت من الفضة، وبيع ريال سعودي 
بجنيهني مرصيني، وهكذا الختالف اجلنس مع حصول القبض يف جملس العقد؛ 
لقول النبى � : »إذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يًدا بيد«.

َقْبُض الِعَوَضنِي يف جملس العقد قبل االفتاق باألبدان، فال جيوز التأجيل  ـ 2
ِف، بل البد من القبِض يف احلال. ف الرصَّ

* * *

األسئلة

ف الرصَف لغة ورشعا . س1: عرِّ

س2: َبنيِّ احلكم فيام يأيت :

 بيع جنيه مرصي بجنيهني مرصيني. ـ 1

  بيع جنيه مرصي بدوالر. ـ 2

* * *
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هُن الرَّ

تعريفه:

هن لغة: احلبس. الرَّ

ورشًعا: طلب الدائن من امَلِدين شيًئا حيبسه؛ ليكون ضامًنا لسداد الدين.

ومثاله: إذا كان عليك َديٌن آلخر فأعطيته ساعتك رهنًا به إىل أن تؤديه إليه 
ى: رهنًا،  ْين الذي عليك، فالساعة املرهونة ُتسمَّ فإن هذه الساعة ضامن لردِّ الدَّ

وصاحبها: راهن، وآخذها: مرهتن.

دليل مشروعيته:

ثبتت مرشوعية الرهن بالكتاب يف قوله تعاىل: نث ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
أبى  عند  درعه  رهن   � »أنه  روى:  ما  السنة  ومن   ، مث)1(   ڀڀ   پ  پ    

الشحم اليهودى باملدينة« )2(.

مب ينعقد ؟

ينعقد الرهن باإلجياب والقبول ؛ مثل سائر العقود، غري أنه ال َيتِمُّ وال يلزم 
ِم  بمجرد صدور اإلجياب والقبول، وإنام َيتِمُّ ويلزم بتسليم املرهون، فإذا مل ُيَسلِّ
أي:  َلِزَمه  َمُه  َسلَّ فإذا  عنه،  والرجوع  إمضائه  بني  باخليار  فهو  الرهَن  اهُن  الرَّ

املرهتن، وال جيوز له الرجوع فيه وال يملك استداده.

)1( سورة البقرة. اآلية: 283. 
)2( رواه البخاري. 
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شروط املرهون:

يشتط يف املرهون عدة رشوط منها:

أن يكون مااًل أو شيًئا له قيمة مالية. ـ 1

 أن يكون مقدوًرا عىل تسليمه. ـ 2

َتلَِط بغريه من جنسه. ـ 3  أن يكون مميًَّزا؛ حتى ال َيْ

ما جيوز رهنه:

جيوز رهن كل ما يمكن استيفاء الدين منه؛ كالنقود وغريها.

ما ل جيوز رهنه:

ال جيوز رهن كل ما ليس له قيمة مالية، كاخلمر واخلنزير وال جيوز رهُن يشٍء 
يشتُك فيه أكثُر من مالك.

أحكام الرهن:

يُن الذي ُرِهَن  ـ 1  للمرهتن حق االحتفاظ باليشء املرهون إىل أن ُيستوف الدَّ
اهُن من بيعها حتى يستوف حقه منها. ن الرَّ به، وال ُيمكَّ

  حفظ الرهن: للمرهتن أن حيفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده. ـ 2

 جيوز وضع الرهن عند رجل أمني يتفق عليه الراهن واملرهتن. ـ 3

 أجرة البيت الذي حُيفظ فيه الرهن وأجرة حافظه عىل املرهتن. ـ 4

 للمرهتن أن يطالَب الراهن بدينه إذا جاء وقت سداده، وله أن يرفَع األمَر  ـ 5
إىل القضاِء للمطالبة بحبسه إذا ماطله؛ ألن الرهن للتوثيق والدين معه 

قائم.
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الدين  ـ 6 إذا سدد  املرهتن إال  إذن  املرهون بغري  بيع اليشء  للراهن  ال جيوز 
الذي عليه.

ضمان الرهن: اليشء املرهون يدخل ف ضامن املرهتن بعد تسليمه إليه.

* * *

األسئلة

هن لغة ورشًعا. واذكر له مثااًل من عندك. ف الرَّ س1: عرِّ

س2: َبنيِّ ما جيوز رهنه وما ال جيوز رهنه فيام يأيت:

 الذهب.)أ( 

 األرز.)ب( 

  ثمرة عىل رأس الشجرة.)ج( 

  اخلمر.)د( 

س3: ضع عالمة )√( أما العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة اخلاطئة 
مع تصوبيها:

ين.   )      ()أ(    من حق املرهتن حبس العني املرهونة حتى يأخذ الدَّ

  للمرهتن حفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده.                     )      ()ب( 

  جيوز للراهن بيع العني املرهونة يف أي وقت.                     )      ()ج( 

* * *
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احَلْجُر

تعريفه:

احَلْجر لغة: املنع.

ِف يِف َحقِّ َشْخٍص معني. واصطالحا: امْلَنُْع من التَّرَصُّ

غر، واجُلنون. والسبب املوِجُب للَحْجر: الصِّ

املجنون، فألنه  بعد، وأما  يكتمْل  مل  َعْقَله  أن  الصغري:  والعلة ف احلجر عىل 
فاقد للعقل.

فات الصيبِّ واجملنون: تصرُّ

فات الصبيِّ غري املميز واملجنون غري جائزة؛ بمعنى أنه ال يصح بيعهام  ترصُّ
سائر  وهكذا  إقرارمها  يصح  مل  عليهام،  بامل  اعتفا  أو  أقرا  وإن  رشاؤمها،  وال 
قان بني مصلحة أو مضة، النعدام العقل، وإذا أتلفا شيًئا  العقود؛ ألهنام ال يفرِّ

لزمهام ضامنه، ودفع وليهام قيمة ما أتلفاه.

ف ببيع أو رشاء دون علم وليه أو دون إذنه،  أما إذا كان الصبيُّ مُميًزا )1(، وترصَّ
فإن  أعلم بمصلحته،  َولِيِّه؛ ألنه  َفُه يكون موقوًفا عىل إجازة وموافقة  فإن ترصُّ
علم أن فيه مصلحة أجازه وإال فال؛ وهذا يعني أنه إذا أذن له وليه بالترصف؛ 
عىل  له  دليل  الويل  إذن  ترصفه؛ألن  صح  يشء  بيع  أو  يشء  لرشاء  أرسله  كأن 

حسن ترصفه.

)1( الصبى املميز: هو الذى يفرق بني اخلري والرش، واحلسن والقبح. 
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احَلْجر على السفيه:

السفيه: هو خفيف العقل الذي اعتاد عىل التبذير وإتالف املال فيام ال فائدة 
وال مصلحة فيه، وقد ذهب أبوحنيفة  إىل عدم جواز احَلْجِر عليه إذا كان 
آلدميته،  إهداًرا  واليته  سلب  يف  ألن  جائٌز؛  ماله  يف  ترصفه  وأن  عاقاًل،   بالًغا 
وهو أشدُّ رضًرا من التبذير؛ إال أنه قال: إذا بلغ الغالم وهو غري رشيد مل ُيسلَّم 
إليه ماله، حتى يبلغ مخًسا وعرشين سنة، فإذا بلغ مخًسا وعرشين سنًة ُسلِّم إليه 

ماله، وإن مل يؤنس منه الرشد.

ماله،  يف  ف  الترصُّ من  ويمنع  السفيه  عىل  حُيَْجُر  وحممٌد:  يوسف  أبو  وقال 
املالية، كالزواج  َينُْفذ بيعه وال رشاؤه، أما الترصفات غري  فإن باع أو اشتى مل 

والطالق؛ فإهنا تصح منه، والفتوى عىل قوهلام.

أبًدا  ماله  إليه  ُيدَفع  ال  رشيٍد:  غري  وهو  بلغ  فيمن  وحممد  يوسف  أبو   وقال 
حتى يؤنس منه الرشد، وال جيوز ترصفه فيه.

من أحكام مال السفيه:

َرج الزكاة من مال السفيه. ـ 1  ُتْ

 ُينَفق منه عىل أوالده، وزوجته، وَمن جتب نفقته عليه من ذوي أرحامه. ـ 2

ة الفريضة مل ُيمنع منها، ولكن ال ُيسلِّم القايض النفقة إليه،  ـ 3  إن أراد َحجَّ
وُيَسلُِّمها إىل شخص موثوق فيه من احلجيج ُينِْفُقَها عليه يف طريق احلج.

 إن مرض وأوىص بوصايا يف الطاعات وأبواب اخلري، جاز ذلك من ثلث ماله. ـ 4
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عالمات بلوغ الصغري:

االحتالم،  الصبي:  بلوغ  فعالمة  بالسن،  أو  بالعالمة  إما  البلوغ،  ُيعرف 
بلوغ  أيب حنيفة، وعالمة  ثامين عرشة سنًة عند  له  َيتِمَّ  يوجد ذلك فحتى  مل  فإن 
سنًة،  عرشة  سبع  هلا  يتم  فحتى  ذلك  يوجد  مل  فإن  واالحتالم،  احليض   البنت: 

وقال أبو يوسف وحممٌد: إذا تم للغالم واجلارية مخس عرشة سنًة فقد بلغا .

احلجر على املديون:

إذا استدان رجل وحلَّ أجُل سداد دينه، ومل يستطع السداد وطالب أصحاُب 
أبا حنيفة  الديوِن القايض بمنعه من الترصف ف ماله واحلجر عليه، فإن اإلمام 

يرى عدم جواز احلجر عليه، ألن ف احلجر عليه إهداًرا آلدميته.

وإن كان له ماٌل مل يترصف فيه احلاكم، ولكن حيبسه أبًدا حتى يبيعه يف دينه، 
خالًفا أليب يوسف وحممد؛ فإهنام يقوالن بجواز احلجر عليه.

 * * *
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األسئلة

ف احلجر لغة ورشًعا، مع بيان أسباب احلجر. س1: عرِّ

س2: بنيِّ احلكم فيام يأيت :

 بيع الصبي غري املميز.)أ( 

 رشاء املجنون.)ب( 

  إجارة الصبي املميز.)ج( 

 احلجر عىل السفيه.)د( 

 إخراج الزكاة من مال السفيه.)هـ( 

 أداء السفيه للحج من ماله.)و( 

 احتلم الصبي.)ز( 

 احلجر عىل املديون. عند أبى يوسف وحممد.)ح( 

* * *
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كتاب اإلجارة

تعريفها:

اإلجارة لغة: اسم لأُلجرة.

واصطالحا: عقٌد عىل املنافع بِِعَوٍض .

فإذا أردت أن تستأجر شقة؛ لتسكن فيها، فالسكن: هو املنفعة، واألجرة التى 
تدفعها يف مقابل السكن: هى العوض.

شروط صحتها:

والسيارة؛  ـ 1 للزراعة،  األرض؛  كاستئجار  معلومة؛  املنافع  تكون  أن   
لك  لينقل  العامل؛  واستئجار  املسافة،  معلوم  حمدد  مكان  إىل  للذهاب 

شيًئا من مكان إىل مكان آخر، وهكذا...

 أن تكون األجرُة معلومًة. ـ 2

وإنام اشتطنا هذين الرشطني؛ألن جهالة املنفعة أو األجرة تؤدي إىل املنازعة.

أمثلة ملا جيوز استئجاره:

للتجارة،  ـ 1 )املحالت(  والدكاكني  كنى  للسُّ املنازل  استئجاُر  جيوز    
وال يشتط ف سكنى املنازل واملحالت أن يبنيِّ طبيعة العمل أو النشاط الذى 
يبارشه فيها؛ ألن العمل املتعارف عليه فيها هو السكنى أو التجارة، فينرصف 
 إليه، إال إذا كان االنتفاع سيض بالعقار؛ كاستئجار منزل ليقيم عليه خمبًزا، 

أو حمالَّ للحدادة، فالبد من توضيح ذلك عند العقد؛ ألنه يض بالبناء.
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  جيوز استئجار األرايض للزراعة، وال يصح العقد حتى حيدد ما يزرع  ـ 2
تقع  لئال  ؛  التحديد  من  فالبد  األرض،  تض  الزروع  بعض  ألن  فيها؛ 

املنازعة )أو يقول: عىل أن يزرع فيها ما شاء( .

 جيوز استئجار الدواب للركوب واحلمل عليها؛ كالسيارات والقطارات  ـ 3
والطائرات.

 جيوز استئجار الثياِب للبسها مدًة معلومًة كالبَِدل والفساتني.  ـ 4

واخلالصة: أن كل ما جاز االنتفاُع به رشًعا جاز استئجاُره.

أنواع اأُلَجراء وما يتعلق بهم من أحكام:

األجراء نوعان:

النوع األول: األجري املشتك؛ وهو َمْن ُيستأجر لعمل معني، ويعمل جلميع 
الناس، غرَي خمتصٍّ بواحٍد، كالنَّجار واحلداد واخلياط وغريهم.

األجرة  يستحقُّ  ال  املشتك  األجري  األجرة؟  املشتك  األجري  يستحقُّ   متى 
إال بعد الفراغ من عمله.

هالك السلعة يف يده :

عىل  يقوم  مما  ونحومها  وطعام  ثياب  من  املشتك  األجري  يد  ف  ما  هلك  إذا 
عمله مل يضمن شيًئا، عند أيب حنيفة، وقال أبو يوسف وحممد: يضمنه إال من 
 يشء خارج عن إرادته؛ كحريق، أو مطر شديد، أو حدوث زلزال، أو غري ذلك، 
مما يؤدي إىل إتالفه، وذهب بعض املتأخرين من علامء املذهب إىل أنه ُيصاَلح عىل 

نصف القيمة، والفتوى عىل قول اإلمام أبى حنيفة.
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الثانى األجري اخلاص: وهو الذي يعمل إلنسان عماًل حمدًدا يف وقت  النوع 
حمدد؛ كاستئجار طبَّاٍخ لعمل طعام ف مناسبة ما.

متى يستحق األجري اخلاص األجرة؟ األجري اخلاص يستحق األجرة بتسليم 
نفسه يف املدة متى كان قادًرا عىل العمل.

هالك السلعة يف يده :

إذا هلك يشء ف يد األجري اخلاص أثناء عمله، فال ضامن عليه؛ إال إذا تعمد 
اإلفساد، فإنه يضمن.

والفرق بني األجري املشتك واألجري اخلاص: أن املشتك ال ُيمنَع من العمل 
؛ فللمستأجر أن يشتط أال يعمل لغريه ف مدة إجارته. للغري، أما اخلاصُّ

متى جيب على املستأجر دفع األجرة؟

ال جيب عىل املستأجر دفع األجرة بعد كتابة العقد مبارشة، بل جتب بواحد 
مما يأيت:

ر عىل املستأجر أن يدفع األجرة مقدًما. ـ 1  اشتاط املؤجِّ

ًما دون أن يشتط املؤجر ذلك عليه. ـ 2  أن يدفع املستأِجر األجرَة مقدَّ

 استيفاء املعقود عليه. ـ 3

ما ل جيوز أخذ األجرة عليه:

ال جيوز االستئجار عىل املعايص، كالبكاء عىل امليت والنياحة عليه، والغناء 
والرقص.

* * *
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انتهاء اإلجارة

ينتهي عقُد اإلجارِة يف حالٍت، منها:

املستأجرة  ـ 1 العني  رد  املستأجر  عىل  وجيب  العقد،  ف  املحددة  املدة  ُمِضُّ    
إىل مالكها.

 موت أحد املتعاقدين. ـ 2

ر، كمن  ـ 3 ر، سواء أكانت ف حق املستأِجر أم املؤجِّ  األعذار املوجبة للضَّ
استأجر قاعًة إلقامة حفل زفافه فيها مثاًل، ثم ماتت الزوجة، فهذا عذر 
أفلس ولزمته  ثم  منزله  بتأجري  قام  العقد، وكمن  للمستأجر فسخ  يبيح 
فسخ  له  يبيح  عذًرا  هذا  كان  داره،  ببيع  إال  سدادها  عىل  يقدر  ال  ديون 

العقد.

 * * *
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فعة كتاب الشُّ
تعريفها:

. الشفعة لغًة: الضمُّ
ورشًعا: َتَملُّك العقار املبيع من مشتيه بنفس الثمن الذي اشتاه به.

فمثاًل: إذا اشتك اثنان ف ملكية منزل، فباع أحدمها نصيبه إىل شخص آخر 
غري رشيكه، كان للرشيك أن يتملك هذا النصيب املبيع من مشتيه بنفس الثمن 

الذى اشتاه به .
حكمها: جائزة، ودليله قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »اجلار أحق بشفعته«)1( وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»جار الدار أحق بشفعة الدار«)2(.
بسبب  اجلار  أو  الرشيك  يصيب  قد  الذى  الضر  رفع  مرشوعيتها:  حكمة 
مشاركة شخص أو جماورته يف ملكه، وربام يكون ذلك الرشيك أو اجلار اجلديد 
بإزالته  وأمر  الضر  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  هنى  وقد  بذلك،  فيتضر  اخُلُلق  سيِّئ 

ورفعه.
ثبوت الشفعة:

تثبت الشفعة بواحٍد من األمور اآلتية:
كة ف العقار، فإذا اشتك اثنان ف ملكية عقار ـ منزل أو أرض ـ كان  ـ 1  الرشَّ

ألحدمها حقُّ الشفعة إذا باع الرشيك لشخص آخر.
ل  ـ 2 املوصِّ النافذ(  )غري  اخلاصِّ  كالطريق  اخلاصة،  احلقوق  ف  كة  الرشَّ  

لألرض.

)1( رواه أبو داود والتمذى. 
)2( رواه أبو داود والتمذى. 
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 اجلوار، فيستحق اجلار أخذ الدار بالشفعة إذا باعها جاره لشخٍص آخر  ـ 3
َوَرِغَب هو يف الرشاء.

متى تثبت الشفعة؟

البيع للغري، فليس للشفيع رشيًكا كان أو جاًرا أن  ال تثبت الشفعة إال بعد 
يطالَب باألخذ بالشفعة إال بعد العقد.

كيفية طلب الشفعة:

إذا َعلَِم الشفيُع بالبيِع طالب بالشفعة عىل الفور، وَأْشَهَد يف جملسه ذلك عىل 
امُلَطالبة، ثم بعد ذلك ُيشهد عىل البائع إِْن كان املبيع يف يده، َوُصوَرُتُه أن يقول: 
الشفعة وأطلبها اآلن،  الدار، وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت  باع هذه  إنَّ فالًنا 
ْت شفعته، ومل تسقط بالتأخري عند أيب  فاشهدوا عىل ذلك، فإذا فعل ذلك اْسَتَقرَّ

حنيفة.
وقال حممٌد: إن تركها شهًرا بعد اإلشهاد من غري عذٍر، بطلت شفعته.

ما يصح فيه الشفعة، وما ل يصح:

الشفعة ال تكون إال ف العقار؛ ألنه دائم وثابت، َفُترْشع فيه لدفع رضر اجلوار، 
أما املنقول؛ مثل: السيارات والسفن والثامر وغري ذلك؛ فال شفعة فيه.

سواء؛  الشفعة  استحقاق  يف  والنصارى  اليهود  من  الكتاب  وأهل  واملسلم 
ألهنام مستويان يف السبب واحلكمة؛ فيستويان يف االستحقاق.

مسقطات الشفعة:

تسقط الشفعة بأمور كثرية منها :
 التنازل عنها بعد ثبوهتا للشفيع. ـ 1
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 تأخري املطالبة هبا دون عذر. ـ 2
 موت الشفيع بعد البيع وقبل القضاء له بالشفعة. ـ 3

* * *

األسئلة

ف الشــفعة لغــة ورشًعــا، ومــا حكمهــا، ودليلــه؟ ومــا حكمــة س1: عــرِّ

مرشوعيتها؟

س2: ملَِن تثبت الشفعة؟

س3: بنيِّ احلكم يف املسائل التالية:

  باع أحد الرشيكني يف العقار نصيبه لثالث.)أ( 

 الشفعة للجار.)ب( 

 الشفعة يف السيارات.)ج( 

  تأخر الشفيع يف املطالبة بحقه يف الشفعة بغري عذر.)د( 

 مات الشفيع بعد البيع وقبل القضاء له بالشفعة.)هـ( 

* * *
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ركة كتاب الشَّ

الرشكة لغًة: اخُلْلطة.

ورشًعا: اختصاص اثنني أو أكثر يف يشء واحد.

فاألصل: أن كلَّ واحٍد يتصُّ بالترصف فيام يملك، فإذا أراد اثنان أن يشتكا 
منهام  املال، ويترصف كلُّ واحٍد  مبلًغا من  يدفع  منهام  فإن كل واحد   يف يشء، 

يف هذا املبلغ.

فسخها  الرشكاء  من  واحد  لكلِّ  أن  بمعنى  اجلائزة  العقود  من   والرشكة 
متى شاء.

أقسام الشركة:

تنقسم الرشكة إىل قسمني:

رشكة أمالك. ـ 1

 رشكة عقود. ـ 2

القسم األول: شركة األمالك.

تعريفها:

أن يتملك رجالن أو أكثر شيئا من غري عقد الرشكة بينهام.

ورشكة األمالك: قد تثبت بفعل الرشيكني؛ كأن يشتيا شيًئا، أو ُيوَهب هلام، 
واملوروث  َوامْلَْوُهوُب  امُلشَتي  فيصري  شيًئا،  يرثا  كأن  فعلهام،  بغري  تثبُت  وقد 

َكَة ِمْلٍك. ًكا َبْينَُهاَم رَشِ ُمْشَتَ
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َف يف نصيب اآلخر إال بإذنه. حكمها: ال جيوز ألحد الرشيكني أن َيَترَصَّ

والقسم الثاني: شركة العقود، وهي على أربعة أوجٍه:

ُمَفاَوَضٍة. ـ 1
ِعنَاٍن. ـ 2
َصنَائٍِع.  ـ 3
 ُوُجوٍه. ـ 4

وإليك تعريف كل نوع وبيان بعض أحكامه:
1ـ شركة املفاوضة:

تعريفها: أن يشتك الرجالن فيتساويا يف ماهِلام وترصفهام وِدينِِهَما.
ض ُكلٌّ منهام أمر الترصف   وذلك؛ ألهنا رشكة عامة يف مجيع التجارات، ُيَفوِّ

إىل صاحبه عىل اإلطالق.
2 ـ شركة الِعَنان:

تعريفها: أن يشتك اثنان أو أكثر بجزء من أمواهلام.
فُيْحِض كل واحد  كاء ماٌل كثرٌي،  وصورهتا: أن يكون لكل واحد من الرشُّ

منهم جزًءا من ماله؛ ليشتك به مع غريه.
ويمكن التفريق بني رشكتي الُمَفاَوَضة والِعنَاِن بأن رشكة الُمَفاَوَضة يشتط 
فيها تساوي الرشيكني يف رأس املال والترصف بخالف رشكة الِعنَان، فال يشتط 

فيها ذلك.
3ـ شركة الصنائع:

تعريفها: أن يشتك اثنان أو أكثر عىل عمل، ويكون الكسب بينهام.
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وذلك كأن يشتك بعض أصحاب احِلَرف يف عمل، كالنجارين أو احلدادين، 
أو النقاشني، عىل أن ما رزقه اهللَّ ـ تعاىل ـ به من مال أو كسب فهو بينهم.

4ـ شركة الُوُجوه:

تعريفها: أن يشتك الرجالن وليس هلام مال عىل أن يشتيا السلعة بناء عىل 
ثقة الناس فيهام ثم يبيعاهنا والربح مشتك بينهام.

مبطالت الشركة:

تبطل الرشكة بموت أحد الرشكاء.

* * *

األسئلة

س1: ما املصطلح الفقهي املقصود من العبارات التالية؟

)أ( اختصاص اثنني أو أكثر بمحل واحد.

)ب( متلك رجالن أو أكثر شيئا من غري عقد الرشكة بينهام.

)ج( اشتك رجالن برشط التساوي يف ماهلام وترصفهام وَدينهام.

س2: َبنيِّ احلكم فيام يأيت:

)أ(  ترصف أحد الرشيكني ف نصيب اآلخر بغري إذنه.

)ب( مات أحد الرشكاء.

* * *
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كتاب الوكالة

تعريفها:

الوكالة لغة: اسم من التوكيل، وهو التفويض أو احلفظ.

ورشًعا: إقامة الغري مقام نفسه يف ترصٍف معلوم.

ما يصح فيه التوكيل: كلُّ عقد جاز أن َيْعِقَدُه اإلنسان بنفسه جاز أن يوكل به 
غريه، فتصح الوكالة يف سائر العقود بيًعا ورشاًء وإجارة ونكاًحا وغري ذلك، كام 

تصح يف اخلصومات وسائر احلقوق.

رشوط صحتها: لصحة الوكالة عدة رشوط منها:

التوكيل  ـ 1 به بنفسه؛ فال يصح  ل    أن يكون املوكِّل ممن يملك فعل ما َوكَّ
من املجنون والصبي الذي ال يعقل أصاًل .

 أن يكون الوكيل ممن يعقل عقد الوكالة ويقصده؛ أي يعقل البيع وغريه  ـ 2
من العقود؛ ألنه يقوم مقام املوكل ف اإلجياب والقبول، فيعرف أن الرشاء 

جالب للمبيع وسالب للثمن ويعرف الغبن الفاحش من اليسري.

غريه  ـ 3 وكَّل  فلو  اجلهالة،  معه  تنتفي  علاًم  معلوًما  فيه  ل  املوكَّ يكون  أن    
ْلُتك يف  يف رشاٍء فال بد أن يبني له جنس ما يريد رشاءه، فيقول مثاًل: َوكَّ
رشاء سيارة نوعها كذا وسنة صنعها كذا ولوهنا كذا، وبلد صناعتها كذا.
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التوكيل ألكثر من شخص:

* جيوز لإلنسان أن ُيَوكِّل وكيلني فأكثر، فإذا فعل فليس ألحدمها أن يترصف 
فيام ُوكِّال فيه دون علم اآلخر وموافقته، وهذا فيام حيتاج إىل رأي ومشورة: كالبيع 
ين، فيجوز ألحدمها  ونحوه، وأما ما ال حيتاج إىل ذلك: كردِّ الوديعة، وقضاء الدَّ

أن ينفرد بالترصف.

توكيل الوكيل لغريه:

برأيه،  ريض  إنام  ل  املوكِّ ألن  به؛  ل  ُوكِّ فيام  غريه  َل  ُيوكِّ أن  للوكيل  جيوز  ال 
والناس يتفاوتون يف اآلراء.

عزل الوكيل:

جيوز للموكِّل أن يعزَل الوكيَل عن الوكالة متى شاء؛ ألن الوكالة حقه، فله 
أن يبطله، إال إذا تعلَّق به حق الغري، وينعزل الوكيل إذا بلغه خرب العزل، فإن مل 

فه جائز حّتى يعلم. يبلغه اخلرب، فهو مستمرٌّ عىل وكالته، وترصُّ

مبطالت الوكالة: وتبطل الوكالة بأمور منها:

 موت املوكِّل. ـ 1

 جنون املوكِّل. ـ 2

. ـ 3  إذا مات الوكيل أو ُجنَّ

ل به. ـ 4 ل فيام ُوكَّ  ترصف امُلوكِّ
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األسئلة

ف الوكالة لغة ورشًعا. س1: عرِّ

س2: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة اخلاطئة 
مع تصوبيها:

ل البالغ بالًغا مثله يف خصومة.                                            )       ()أ(   َوكَّ

وطالب )ب(  ففعل  كذا  بمبلغ  السيارة  له  يبيع  أن  يف  آخر  َوكَّل  شخص   
املوكِل املشتي بالثمن.             )       (

ل الرجل أكثر من شخص .      )       ()ج(   َوكَّ

* * *
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الوديعة

تعريفها :

ك. الوديعة لغًة: التَّ

ورشًعا: تسليط الغري عىل حفظ ماله، وهي: اسم أيًضا ملا حيفظه املوَدع عنده.

بنفِسه أو سافر وأراد أن يعطيه  فإذا كان لإلنسان مال ال يستطيع أن حيفظه 
ى: وديعة، ومالكه: موِدًعا، وحافظه:  لشخص آخر حيفظه له، فإن هذا املال يسمَّ

مسَتوَدًعا.

الوصف الشرعي للوديعة:

الوديعة أمانة يف يد املوَدع، ومعنى كوهنا أمانة: أهنا إذا هلكت من غري تقصري 
فلو  االستيداع،  إىل  حاجة  بالناس  أن   : تضمينه  عدم  وسبب  يضمنها؛  مل  منه 

نَّاه المتنع الناس عن قبول الودائع؛ فتتعطل مصاحلهم. ضمَّ

كيفية حفظ الوديعة:

بحفظها،  أوالده  واحًدا من  يأمر  أو  بنفسه،  الوديعة  أن حيفظ   للموَدع عنده 
أو يأمر زوجته بحفظها؛ ألن اإلنسان ال يمكنه مالزمة بيته، وال أن يأخذ الوديعة 
معه عند خروجه، وال جيوز للموَدع عنده أن حيفظ الوديعة عند صديٍق أو جاٍر، 
األمانة،  يف  تتلف  واأليدي  غريه،  بيد  ال  بيده  ريض  املالك  ألن  ضمن؛   وإال 

إال لضورة كأن يقع يف داره حريق مثاًل، فيسلِّمها إىل جاره.
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خلط مال املوَدع مبال الوديعة:

ال جيوز للموَدع أن َيْلَِط ماَل الوديعة بامله خلًطا ال ُيميُِّز ماله عن مال الوديعة 
فإن فعل ذلك َضِمن.

متى يضمن املوَدع الوديعة؟

إذا طلبها صاحبها فامتنع املوَدع عن الرد بال عذر فهلكت الوديعة. ـ 1

ى املوَدع عىل الوديعة، بام يكون سبًبا يف إتالفها، أو أودعها عند  ـ 2 إذا تعدَّ
غريه فتعدى عليها أيًضا، فإن أزال التعدي وردها إىل يده زال الضامن.

إذا طلبها صاحبها فجحده إياها فهلكت َضِمنََها. ـ 3

مسائل

للموَدع عنده أن يسافر بالوديعة عند أيب حنيفة، وقال الصاحبان: ليس له ـ 1
ذلك إذا كان يف نقله هلا وسفره هبا تكلفة وتعريٌض للضياع.

 إذا قال صاحُب الوديعة للموَدع ال تسلِّمها إىل زوجتك، فسلَّمها إليها، ـ 2
مل يضمن.

وإن قال صاحب الوديعة للموَدع: احفظ هذه الوديعة يف هذه احلجرة، ـ 3
فحفظها يف حجرة أخرى من املنزل، مل يضمن، وإن حفظها يف منزل آخر، 

َضِمن.

* * *
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األسئلة

ًحا كيفية ِحفظها. ف الوديعة لغًة ورشًعا، موضِّ س1: َعرِّ

س2: َبنيِّ احلكم فيام يأيت مع التوجيه إن وجد.

 دفع املوَدع الوديعة لزوجته حلفظها.)أ( 

 خلط املوَدع ماله بامل الوديعة.)ب( 

 طلب صاحب الوديعة وديعته فامتنع املودع عنده حتى هلكت الوديعة.)ج( 

 السفر بالوديعة.)د( 

 قال صاحب الوديعة للموَدع: »ال تسلِّمها إىل زوجتك« فَسلَّمها إليها.)هـ( 

* * *
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أهداف تدريس فقه األسرة

لتعريف  ذلك؛  وغري  ورجعة  وطالق  زواج  من  األرسة  فقه  تدريس  يتّم 
الطالب نظام األرسة يف اإلسالم وما يتتب عليه من أحكام.

ُع من الطالب أن: ويف هناية هذا الباب ُيَتَوقَّ

 يعرف املقصود بكل موضوع من موضوعات األحوال الشخصية. ـ 1

 يستنبط من النصوص الرشعية أحكام كل منها. ـ 2

د املحرمات من النساء. ـ 3  حيدِّ

 يميِّز بني األنكحة اجلائزة وغري اجلائزة. ـ 4

ز أحكام الويل يف املذهب. ـ 5  ُيرْبِ

ل أحكام املهر. ـ 6  ُيَفصِّ

 يبنيِّ األحكام املتعلقة بنظام األرسة. ـ 7

ل أحكام النفقات. ـ 8   ُيَفصِّ

  يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي. ـ 9

ـ 10  حيفظ اآليات واألحاديث املتعلقة بكل موضوع. 
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كتاب النِّكاح

م واجَلمع. النِّكاح لغة: الضَّ
ورشًعا: عقد يفيد ِحلَّ استمتاِع الرجِل باملرأة.

دليله: ثبتت مرشوعية النِّكاح بالقرآن والسنة واإلمجاع.

أما القرآن؛ فقوله تعاىل: نث ژ   ژ ڑ ڑ ک ک مث   )1(.
باب َمِن استطاَع منكم الباءَة َفْليتزوْج[)2(. نَّة؛ فقوله ملسو هيلع هللا ىلص : ]يا معرش الشَّ وأما السُّ

وأما اإلمجاع؛ فقد أمجعت األمة عىل مرشوعية عقد النكاح.
ما ينعقد به النكاح:

جتك ابنتي،  ، كام لو قال الويل للخاطب: زوَّ يتمُّ عقد النكاح بلفَظنْيِ ماضَينْيِ
فقال اخلاطب: َقبِْلُت، أو كام لو قال اخلاطب للويل: تزوجُت ابنَتك، فقال الويل: 

رضيُت.
كام يتم بلفظني؛ أحدمها: بصيغة الفعل املايض، واآلخر: بصيغة فعل األمر، 

جني ابنتك. فقال الويل: زوجتك. وذلك كام لو قال اخلاطُب للويل: زوِّ
الشهادة يف النكاح:

يشتط يف نكاح الرجل واملرأة حضوُر شاهَدْيِن، ورشطهام ما ييل:
إذا كانت  ـ 1 املسلمني،  بشهادة غري  النكاح  ينعقد  فال  يكونا مسلَمنْي،  أن   

أن  جاز  مسلاًم  والزوج  كتابيًة،  الزوجة  كانت  إذا  أما  مسلمة،  الزوجة 
يكون الشهود من أهل الكتاب عند أيب حنيفة وأيب يوسف، خالًفا ملحمد 

بن احلسن.
)1( سورة النساء. اآلية: 3. 
)2( رواه البخاري ومسلم. 
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، فال ينعقد النكاح بشهادة الصبيان واملجانني. ـ 2 أن يكونا بالَغنْيِ عاقَلنْيِ

أن يكونا سامَعنْيِ لكالم العاقدين مًعا. ـ 3

وال  ـ 4 العربية  اللغة  بغري  العقد  كان  فإن  العقد،  لصيغة  فامَهنْيِ  يكونا  أن   
يفهم ذلك الشاهدان، فال ينعقد النكاح.

مات من النِّساء: امُلَرَّ

مات من النساء عىل قسمني: امُلَحرَّ

َمات ُحرَمة مؤبَّدة )عىل الدوام( ويشمل هذا القسم ثالثة  القسم األول: امُلَحرَّ
أنواع:

: مات عن طريق القرابة ؛ وُهنَّ النوع األول: امُلحرَّ

ات، سواء أُكنَّ من جهة األب أم من جهة األم. ـ 1 هات واجَلدَّ  األمَّ

األبناء  ـ 2 وبنات  وبناهتا  البنت  فيشمل  نزلن،  وإن  األوالد  وبنات  البنات   
مطلقا.

(. ـ 3   األخوات، سواء أُكنَّ شقيقاٍت أم غرَي شقيقاٍت )أي ألٍب أو ألمٍّ

. ـ 4   بنات األخ من أي جهة ُكنَّ

. ـ 5  بنات األخت من أي جهة ُكنَّ

 العامت. ـ 6

 اخلاالت. ـ 7
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وقد مجع اهللَّ هذه املحرمات يف قوله تعاىل: نث ڍ ڌڌ   
ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک 
ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ      
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہ ہ     ھ ھ ھ ھ ے ے     ۓ   ۓ ڭ 

ڭڭ ڭ    ۇ ۇ    ۆ ۆ مث )1(. 
ضاعة؛ وهن: مات بسبب الرَّ النوع الثاني: امُلَرَّ

 األمُّ من الرضاعة.           2ـ  األخت من الرضاعة. ـ 1

ک    ک   ک  نث  تعاىل:  قوله  حتريمهام:  عىل  والدليل 
الرضاع  من  مات  امُلَحرَّ بقية  ذكر  وسيأيت  گمث،  گ   ک 

يف باب الرضاع.

: مات بسبب املصاهرة؛ وُهنَّ النوع الثالث: امُلَرَّ

هُتا مطلًقا وإن  ـ 1  أمُّ زوجته لقوله تعاىل: نث گ گ    مث ، وجدَّ
َعَلْت؛ سواء أدخل ببنتها أم َعَقد عليها ومل يدخل هبا.

 بنت زوجته من شخص آخر وإن نزلت، ويشتط لتحريمها أن يكون  ـ 2
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  تعاىل:نث   لقوله  بأمها؛  دخل  قد 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ 

ۀ ہ مث.

)1( سورة النساء. اآلية: 23. 
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أم مل يدخل، وزوجة أجداده مطلًقا  ـ 3 أبوه   زوجة األب، سواء أدخل هبا 
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  نث  تعاىل:  لقوله  َعَلْوَن  وإن 

ڃمث)1(.
تعاىل:  ـ 4 لقوله  َنَزْلَن  وإن  مطلًقا  أوالده  أبناء  زوجة  وكذا  االبن،  زوجة   

نثہ ہ ہ     ھ ھ مث.
مات يف آيتني من سورة النساء؛ ومها:  وقد مجع اهلل تعاىل هذا النوع من امُلَحرَّ

گ  نث  وقوله:   ، مث  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  نث 
ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ      
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ہ ہ     ھ ھ مث )2(.
َمات حرمة ُمَؤقَّتة: القسم الثاني: امُلَرَّ

جاز  املانع  زال  فإذا  هبن،  الزواج  يمنع  مانع  وجود  بسبب  املحرمات  وُهنَّ 
الزواج هبن، وهن:

 أخت الزوجة، فال جيوز اجلمع بني أختني، لقوله تعاىل: نث ھ ھ  ـ 1
ے ے مث.

املرأة  ـ 2 بني  وال  وعمتها،  املرأة  بني  اجلمع  جيوز  فال  وخالتها،  املرأة  ة  عمَّ  
وخالتها ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »ال ُتنْكح املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها وال عىل 

ابنة أخيها وال عىل ابنة أختها«)3(.
بأختها،  ج  التزوُّ له  جيز  مل  بائنًا؛  طالًقا  زوجته  الرجل  َطلَّق  إذا  أنه   واعلم 
هُتا من هذا  تها، أو خالتها، وال ابنة أختها، وال ابنة أخيها؛ حتى تنقض ِعدَّ أو عمَّ

الطالق، أما لو ماتت الزوجة؛ فله أن يتزوج من أختها أو غريها مطلًقا.

)1( سورة النساء. اآلية: 22. 
)2( سورة النساء. اآلية: 23. 

)3( رواه مسلم. 
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هلن،  ـ 3 كتاب  ال  ألنه  والكواكب؛  والنار  األصنام  كعابدات  املرشكات،   
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال   ،  )1( مث  ڄ  ڄ  ڄ  نث  تعاىل:  قوله  يف  فدَخْلَن 
جموس َهَجر: »ُسنُّوا هبم سنة أهل الكتاب غري ناكحي نساءهم وال آكيل 

ذبائحهم« )2(.

يؤمنَّ  ُكنَّ  إذا  الصابئيات)3(  مطلًقا، وكذا  التزوج هبن  فيحل  الكتابيات؛  أما 
. بنبي، ويعتفن بكتاٍب سامويٍّ

العمرة  أو  باحلج  امُلحِرمة  أو  امُلْحِرم  عقد  التحريم  يف  يدخل  ال  أنه   واعلم 
أو هبام مًعا حال اإلحرام؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تزوج ميمونة؛ وهو حمرم، وأما ما ُروي 

من قوله ملسو هيلع هللا ىلص:»ال َينْكُِح امُلْحِرم وال ُينَْكح«)4(؛ فهو حممول عىل الوطء ال العقد.

انعقاد النكاح بدون ولي:

ْت العقد بنفسها  ينعقُد نكاُح املرأِة البالغِة العاقلِة برضاها فقط، سواء َأَبارَشَ
أم َوكَّلت غريها، وال يتوقف انعقاد العقد عىل إذن الويل أو مبارشته للعقد؛ وهذا 
ثيًبا، وذلك ألن هذا خالُص  املرأة بكًرا أم  عند اإلمام أيب حنيفة، سواء أكانت 
وقال  هنا،  فكذا  ماهلا  يف  الترصف  هلا  أن  وكام  احلق،  لذلك  أهل  وهي  ها؛  حقِّ

الصاحبان: ال ينعقد نكاُح املرأة إال بويل.

اإلجبار على النكاح:

ال جيوز للويل مطلًقا إجباُر املرأة البكِر البالغة عىل النكاح؛ ألن واليته عليها 
قد انقطعت بالبلوغ.

)1( سورة البقرة. اآلية: 221. 
)2( رواه عبد الرزاق وابن  أيب شيبة بمعناه. 

)3( أهل كتاب يعظمون الكواكب وال يعبدوهنا فصاروا كالكتابيات. 
)4( رواه مسلم. 
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)أمارات قبول النكاح(

تتلف عالمات قبول النكاح باختالف حال املرأة بكًرا كانت أو ثيبـًا:

أو ضحكها؛ الستحيائها  الداللة عىل رضاها سكوهتا  فيكفي يف  البكُر:   أما 
من إظهار الرغبة رصاحة يف النكاح .

بد  بل ال  أو ضحكها  الداللة عىل رضاها سكوهتا  الثَّيُِّب فال يكفي يف   وأما 
من الترصيح بالقبول؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : ]ال ُتنَْكُح الثَّيُِّب حتى ُتْسَتْأَمر وال ُتنَْكُح البِكر 

ُموُت[)1(. حتى ُتْستأذن، وإذهنا الصُّ

األلفاظ اليت ينعقد بها النكاح:

ينعقد النكاح بنوعني من األلفاظ:

الويل:  ـ 1 قال  لو  كام  التزويج،  أو  النكاح  لفظ  وهو  فيه:  الرصيح  اللفظ   
ْجُتَكها أو َأْنَكْحُتَكها. َزوَّ

 ألفاظ الكناية: وهي األلفاظ التي تدل داللة احلال عىل إرادة الزواج هبا،  ـ 2
كلفظ التمليك واهلبة مع ذكر املهر أو النية، أما األلفاظ التي ال تدل داللة 
احلال عىل إرادة الزواج؛ كلفظ : َأَبْحُت، أو َأَعْرُت، فال ينعقد العقد هبا.

األولياء يف النكاح:

األولياء يف النكاح هم: الَعَصبة من القرابة عىل ترتيب املرياث، وهم األبناء 
العم  األخ عىل  وكذا  األب  االبن عىل  فيقدم  األعامم،  ثم  اإلخوة،  ثم  اآلباء  ثم 

وهكذا...
)1( رواه التمذي. 
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واخلال  والعمة  واألخت  واجلدة  كاألم  ـ  األقارب  من  الَعَصبات  غري  وأما 
واخلالة واجلد ألم وغريهم من األرحام ـ فلهم التزويج عند اإلمام أيب حنيفَة عند 

عدم العصبات، وقال أبو يوسَف وحممٌد: ال تثبت هلم الوالية.

فإذا ُعِدَم األولياء فالوالية لإلمام؛ ألنه ويلُّ من ال ويلَّ له، فإذا غاب األقرب 
بداًل عنه، واألبعد  يزوج  أن  الدرجة  بعيًدا يف  الوالية ولو كان  يليه يف   جاز ملن 

يف الوالية يقدم عىل اإلمام.

يشتط فيمن يتوىل عقد النكاح من األولياء: أن يكون بالًغا عاقاًل مسلاًم.

الكفاءة يف النكاح:

النكاح معتربة   وهي أن يكون الرجُل مساوًيا لزوجته يف أمور، والكفاءة يف 
من جانب الرجل؛ ألن املرأة إذا مل يكن الرجل كفئـًا هلا فإهنا ُتعريَّ به، فإذا تزوجت 
واألمور  عنهم،  العار  لدفع  بينهام  قوا  يفرِّ أن  فألوليائها  هلا  كفء  بغري   املرأة 

التي تعترب فيها الكفاءة هي:

 النَّسب: لوقوع التفاخر به بني الناس. ـ 1

ين: فالفاسق ال يكون كفئـًا للصاحلة أو لبنت الرجل الصالح. ـ 2  الدِّ

 املال: بأن يكون الزوج مالًكا للمهر والنفقة. ـ 3

ا. ـ 4 ا ودنوًّ نائع: فأصحاب احلرف يتفاوتون فيام بينهم ُعُلوًّ  الصَّ

فإذا تزوجت املرأة من رجل كفء هلا، ونقصت من مهر مثلها من النساء، 
فألوليائها حق االعتاض عىل هذا الزواج عند أيب حنيفة حتى يتم الزوج هلا مهر 

ٌد: ليس هلم ذلك. مثلها من النساء، وقال أبو يوسَف وحُمَمَّ
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أحكام املهر يف النكاح:

ه للمرأة، ويصح النكاح  ى الزوج فيه مهًرا؛ ويلزمه ما سامَّ يصحُّ النكاح إذا َسمَّ
ـ أيًضا ـ وإن مل ُيَسمِّ فيه مهًرا؛ ألن التسمية يف العقد إلظهار رشف املرأة ال لكونه 

رشًطا أو ركنًا يف النكاح.

أقلُّ املهر:

ِر رشًعا عرشة دراهم أو قيمة ذلك من سائر األموال، والدرهم  أقلُّ املهر املقدَّ
)3.125 جراًما(، فيكون مقدار املهر من اجلرامات يساوي )31.25 جراًما( .

ى الزوُج يف العقد أقلَّ من َعرَشِة دراِهَم، فللزوجة عرشة دراهم. فإن َسمَّ

الزيادة يف املهر بعد العقد:

جتوز الزيادُة يف املهر بعد متام العقد، وَيلزم الزوج ما زاد؛ لتايض الزوجني 
عىل الزيادة، وتسقط الزيادة يف املهر بالطالق قبل الدخول؛ لعدم تسميتها حال 

إمتام العقد.

تناُزُل الزوجِة عن املهر:

ى يف العقد لزوجها، جاز ذلك،  إذا تنازلت الزوجة عن جزٍء من مهرها املسمَّ
وسقط ما تنازَلْت عنه من املهر، حتى لو تنازلت عن مجيع مهرها.

اخُللوة باملرأة املعقود عليها:

إذا خال الزوج بزوجته خلوًة صحيحًة بعد أن عقد عليها، ومل يكن هبا عيٌب 
يمنع من معارشهتا، ثم طلقها، فلها املهر كاماًل.
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األحكام املتعلقة باملتعة )1(:

املتعة يف النكاح هلا حالتان:

مهٌر  هلا  ُيذكر  مل  الدخول  قبل  مطلقة  لكل  وهي  الوجوب،  األوىل:   احلالة 
يف عقد النكاح، بداًل عن نصف املهر.

احلالة الثانية: االستحباب، وهي لكل مطلقة قبل الدخول أو بعده إذا سمي 
هلا مهر يف عقد النكاح.

األنكحة املنهي عنها شرًعا:

غار؛ وصورته: ـ 1  نكاح الشِّ

أن يزوج الرجُل ابنَته أو أخَته، عىل أن يزوجه اآلخُر بأخته أو ابنته، بال ِذْكِر 
َمْهٍر لكلِّ منهام، ويكون أحد العقدين بداًل عن املهر يف العقد اآلخر.

وحكمه: أن العقد جائز رشًعا، ولكل واحدة منهام مهر مثلها؛ لعدم ذكر مهر 
يف العقد.

 نكاح املتعة، وصورته: ـ 2

شهر،  أو  كيوم،  الزمن؛  من  معينًة  مدًة  بك  أمتتَّع  للمرأة:  جل  الرَّ يقول   أن 
أو سنة مثاًل، بكذا من املال.

حكمه: باطل باإلمجاع، ودليل بطالنه أن النبى ملسو هيلع هللا ىلص: »هنى عن املتعة«)2(.

)1( املتعة : قدر من املال يعطيه الرجل ملطلقته مواساة هلا وعوًضا عام يلحقها من رضر. 
)2( رواه البخاري. 
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 النكاح املؤقَّت، وصورته: ـ 3

أن يتزوَج الرجل املرأة مدة معينة من الزمن وبمهر صحيح رشًعا.

وحممد  يوسف  وأبو  أبوحنيفة  فقال  حكمه؛  يف  احلنفية  فقهاء  اختلف   وقد 
ابن احلسن: العقد باطل، ألنه أتى بمعنى املتعة، وألن التأقيت هو املبطل وهو 

املغلب ملعنى املتعة، وقال ُزَفر: العقد صحيح ويبطل الرشط )املدة املعينة(.

والفرق بني نكاح املتعة والنكاح املؤقت أن نكاح املتعة يكون بلفظ التمتع، 
أما النكاح املؤقت فيكون بلفظ النكاح أو الزواج.

اشرتاط املرأة على زوجها يف العقد:

 إذا تزوج الرجل بامرأة واشتطت عليه يف العقد أن يكون املهر ألًفا من املال 
ـ مثالـ  إن أقام هبا يف بلدها، وألفني إن مل ُيِقْم هبا يف بلدها، فإن وفَّ الزوج بالرشط 
اتفقا عليه، وإن أخرجها من بلدها إىل مكان آخر، فلها مهر مثلها من  فلها ما 

النساء.

الزواج على مهٍر جمهوٍل:

َج امرأة عىل مهٍر غري معلوم،  اجلهالة يف املهر ال تفِسُد عقد النِّكاح؛ فمن تزوَّ
بأن قال هلا: تزوجُتِك عىل مهر من آالف اجلنيهات، فإن التَّسمية ال تصحُّ جلهالة 

املهر، وجيب مهر مثلها.

التفريق بني الزوجني:

للقايض أن يفرق بني الزوجني إذا فقد عقد النكاح رشًطا من رشوط صحته؛ 
كام لو تزوجها بدون شهود، فإن وقع تفريق من القايض قبل الدخول هبا فال مهر 
الدخول  بعد  بينهام  التفريق  إذا خال هبا خلوة صحيحة، وإن وقع  هلا، وكذلك 
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ى يف عقد النكاح وذلك  فلها مهر مثلها، برشط أال يزيد مهر املثل عىل املهر امُلَسمَّ
لرضا املرأة به، وعليها العدة بعد التفريق.

ما يعترب يف مهر املثل:

مهر املثل يعترب ـ عند احلكم به من القايض ـ بأخوات املرأة وعامهتا، وبنات 
عمها؛ ألهنم قوم أبيها، وال يعترب مهر املثل بأمها وخالتها إذا مل يكونا من أقارب 

أبيها؛ ألن النسب يعترب من جانب األب.

نِّ واجلامل،  والصفات املعتربة يف تقدير مهر املثل : أن تتساوى املرأتان يف السِّ
والُثيوبة،  والَبكارة  والعرص،  والبلد،  والتَّديُّن،  العقل،  ورجاحة  واملال، 
باختالف  يتلف  املثل  مهر  ألن  اخُللق؛  وحسن  واألدب،  العلمية،  واملؤهالت 

هذه الصفات.

العدل بني الزوجات:

إذا كان للرجل زوجتان فأكثر وجب عليه أن يعدل بينهن فيام ييل:

 املبيت. ـ 1

 امَلْلبس. ـ 2

 املأكل. ـ 3

ا َجاَء َيْوَم  والدليل عىل ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرَأَتاِن َفاَمَل إىَِل إِْحَدامُهَ
ُه َمائٌِل«)1(. اْلِقَياَمِة َوِشقُّ

* * *

)1( رواه أبو داود. 
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األسئلة
س1: عرف النكاح لغة ورشًعا مع ذكر الدليل، وما الذي ينعقد به النكاح؟

س2: أكمل العبارات الفقهية التالية بام يناسبها :
ـ 1  يتم عقد النكاح بلفظني .......... كام ينعقد بلفظني أحدمها ..........  

واآلخر ...........
ـ 2   يشتط يف نكاح الرجل واملرأة ............ 
ـ 3   ،.........  ،..........،........... املصاهرة  بسبب  املحرمات 

..........
ـ 4  اجلمع بني األختني حمرم حترياًم ............. 
ـ 5  حكم إجبار املرأة عىل الزواج .............. 
ـ 6   رشوط الويل............، ...........، ............. 
ـ 7  األمور التي تعترب فيها الكفاءة هي : .........، .......،........،........ 
ـ 8  وأقل املهر املقدر رشًعا ............. 
ـ 9  إذا خال الزوج بامرأته خلوة صحيحة بعد أن عقد عليها ومل يكن هبا  

عيب يمنع من وطئها ثم طلقها فلها ..............
غار................ ـ 10 حكم نكاح الشِّ
يف  ـ 11 بينهن  يعدل  أن  عليه  وجب  فأكثر  امرأتان  للرجل  كان  إذا 

........... ،.......... ،.........
حكم نكاح املتعة واملؤقت ............ ـ 12
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كتاب الّرضاع
تعريف الّرضاع:

الّرضاع بالكس والفتح يف اللغة: املّص.
ويف الرشع: َمصُّ اللبن من املرأة يف وقت خمصوص.

حكمه: واجب، إحياء للولد، لقوله تعاىل: نث ھ ھ ھ مث )1( 
مقدار ما حيرم به من الرضاع وشرطه:

قليل الرضاع وكثريه سواء يف التحريم؛ لعموم قوله تعاىل: نث ک 
ک   ک   مث)2(، ورشط التحريم به أن يكون يف مدة الرضاع.

مدة الرضاع امُلرِّم:

م عىل قولني: اختلف فقهاء املذهب يف مدة الرضاع امُلحرِّ
 قال أبو حنيفة: مدة الرضاع املحرم ثالثون شهًرا؛ لقوله تعاىل: نث ڀ  ـ 1

ڀ ٺ ٺٺ مث)3( .
نث ھ  ـ 2 تعاىل:  لقوله  بُن احلسن: عامان؛  ُد  أبو يوسَف وحُمَمَّ وقال   

ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ مث )4( .
ُرم بالرضاع: ما حَيْ

من  حيرم  ما  ضاع  الرَّ من  »حَيُْرم  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  بالنسب  حَيُْرم  ما  بالرضاع  ُرُم  حَيْ
النسب«)5(.

)1( سورة البقرة. اآلية: 233. 
)2( سورة النساء. اآلية: 23. 

)3( سورة األحقاف. اآلية: 15. 
)4( سورة البقرة. اآلية: 233. 

)5( رواه البخاري. 
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ويستثنى من ذلك ما يلي:

 أم األخ أو األخت من الرضاع. ـ 1
 أخت االبن من الرضاع. ـ 2

* * *
مسائل

يتزوج  ـ 1 أن  ألحدمها  جيوز  فال  واحدة،  امرأة  من  وبنت  ولد  رضع  إذا   
باآلخر؛ ألهنام أخوان.

التي أرضعتها؛  ـ 2 املرأة  امُلرَضعة من مجيع أوالد  البنت  تتزوج   ال جيوز أن 
ألهنم إخوهتا من الرضاع.

خالته  ـ 3 ألهنا  منها؛  رضع  من  بأخت  يتزوج  أن  امُلرَضع  للصبي  جيوز  ال    
من الرضاع.

* * *
األسئلة

الرضاع  من  به  حيرم  ما  مقدار  ًحا  موضِّ ورشًعا  لغة  الرضاع  ف  َعرِّ س1: 
ورشطه .

س2: ما حكم الرضاع وما دليله؟
س3: ضع عالمة )√( أما العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة اخلاطئة 

مع تصوبيها:
 حيرم بالرضاع املحرمات بالنسب مطلًقا.      )      ( ـ 1

 مدة الرضاع عند اإلمام أيب حنيفة عامان .     )      ( ـ 2
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الق كتاب الطَّ
الطالق لغة: رفع القيد.

ورشًعا: رفع النكاح يف احلال أو يف املستقبل بألفاظ خمصوصة.
حكمه: جائز رشعا.

دليله: قوله تعاىل: نث ہ ہہ  مث)1( 
حكمة مشروعيته:

إن النكاح رُشع ملصالح كالنسل واملودة، والرمحة، والسكن، وهذه املصالح 
ِة، فرُشع  قد تنقلب إىل مفاسد من التباغض والعداوة وغري ذلك عند سوء الِعرْشَ

الطالق لرفع هذه املفاسد.
شروط من يقع منه الطالق:

 البلوغ، فال يقع طالق الصبي. ـ 1
 العقل، فال يقع طالق املجنون، وال امُلْغَمى عليه، وال النائم. ـ 2

وال يشتط االختيار يف وقوع الطالق بل يقع طالق املكره.
طالق السكران:

ي يقع طالقه، بخالف من زال عقله  من زال عقله برشب ُمسكِر بقصد التَّلهِّ
بأخذ ُمسكِر عىل وجه الضورة، كمن زال عقله ببنج أو دواء فإن طالقه ال يقع 

ألنه أخذ البنج بقصد التداوي ال بقصد املعصية.
طالق اهلازل:

إذا طلَّق الرجُل زوجته عىل وجه املزاح وقع طالقه.

)1( سورة البقرة. اآلية: 229. 
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صريح الطالق وكنايته:

رصيح الطالق: هو اللفظ الذي ال يستعمل إال يف الطالق وهو لفظ )طلق( 
وما اشتق منه؛ كقوله: أنت طالق وما يشبهه.

ويقع الطالق هبذا النوع دون حاجة إىل نية.

الطَّالق وغريه كقوله لزوجته:  الذي حيتمل  اللفظ  الطَّالق: فهو  وأما كنايُة 
الطَّالق  به  يقع  فارقُتك، وال  أو  أو أنت حرام،  اذهبي عني،  أو  بأهلك،   احلقي 

إال بنية.

وطالق الكناية يكون رجعيًّا أو بائنًا حسب اللفظ املستعمل فيه.

تعليق الطالق بشرط:

إذا ُعلِّق الطالق برشط وقع الطَّالق عقب حتقق الرشط؛ كمن قال لزوجته: 
إن َفَعْلِت كذا فأنِت طالٌق، فإهنا تطلق بمجرد فعلها ذلك اليشء.

الق قبل الدخول: الطَّ

إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول هبا طلقة واحدة وقعت وباَنْت منه بينونة 
صغرى، والبد للرجوع إليها من عقد ومهر جديدين.

تفويض الزوجة يف حق الطالق:

له  حيقُّ  ال  التفويض  منه  صدر  وإذا  الطالق،  يف  زوجته  ض  يفوِّ أن  للزوج 
ضها به. الرجوع فيه، ويتلف احلكم باختالف اللفظ الذي فوَّ

فإن قال لها: طلِّقي نفسك، فلها أن تطلِّق نفسها طلقة واحدة رجعية يف جملس 
القول.
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واحدة  طلقة  نفسها  تطلِّق  أن  فلها  شئت،  متى  نفسك  طلِّقي  هلا:  قال  وإن 
رجعية من غري تقيٍُّد باملجلس الذى قيل فيه؛ ألنه يراد هبذه العبارة كل الوقت، 
وإن قال هلا: طلِّقي نفسِك كلام ِشْئِت، فلها أن تطلِّق نفسها من طلقة إىل ثالِث 

َطَلقات.

التوكيل بالطالق:

للزوج أن يوكِّل غريه بالطالق، وذلك كام لو قال لرجل: طلِّق زوجتي، فله 
اًل. أن يطلِّقها حاالًّ أو مؤجَّ

فإن  شئت،  إن  زوجتي،  طلِّق  له:  قال  بأن  الوكيل  بمشيئة  التوكيل  قيد  فإن 
الطالق ال يقع إال يف احلالِّ فقط.

الطالق يف مرض املوت:

إذا طلق الرجل زوجته طالًقا بائنًا يف َمَرِضه الذى مات فيه بغري طلب منها، 
وقع الطالق، إال أهنا ترثه إذا مات وهي يف العدة، أما إذا مات بعد انقضاء عدهتا 

فال مرياث هلا.

* * *
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األسئلة

من  احلكمة  وما  دليله،  وما  حكمه  وما  ورشًعا،  لغة  الطالق  عرف  س1: 
مرشوعيته؟ وما أقسامه؟

س2: قارن بني رصيح الطالق وكنايته.

س3: بني احلكم فيام يأيت .

 طلق زوجته قبل الدخول هبا طلقة واحدة. ـ 1

 طالق املكره. ـ 2

 طالق السكران. ـ 3

  رجل علق طالق امرأته عىل فعل يشء. ـ 4

  تفويض الزوجة يف حق الطالق. ـ 5

 طلق الرجل زوجته طالًقا بائنًا يف مرضه الذى مات فيه بغري طلب  ـ 6
منها .

* * *



63

كتاب الرجعة

تعريفها:

الرجعة لغة: اإلعادة والرد.

ورشًعا: إعادة الزوجة املطلقة للِعْصَمِة من غري جتديد عقد الزواج.

وقت الرجعة:

بعد  الطالق  إذا وقع  ها إىل عصمته  يراجع زوجته يف عدهتا ويردَّ أن  للزوج 
الدخول، سواء رضيت بالرجوع أو مل ترَض، لبقائها عىل الزوجية؛ لقوله تعاىل: 

نث ک ک ک  مث )1(  فسامه يف اآلية زوًجا، وهذا دليل عىل بقاء الزوجية.
ما تكون به الرجعة:

تكون الرجعة:

وال  ـ 1 رَدْدُتِك،  أو  راجعُتك  رجعيًّا:  املطلقة  لزوجته  يقول  كأن  بالقول:   
حتتاج الرجعة بالقول إىل نيٍة.

 بالفعل: وذلك كام لو نظر إليها أو ملسها بشهوٍة أو َقبَّلها. ـ 2

يراجعها  أن  ويستحب  مكروهة،  أهنا  إال  بالفعل  جائزة  الرجعة  كانت  وإذا 
بالقول بعد ذلك.

)1( سورة البقرة. اآلية: 228. 
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اإلشهاد على الرجعة:

مل  فإن  ذلك،  املرأة  تنكر  ال  حتى  بشاهدين؛  الرجعة  عىل  اإلشهاد  يستحب 
ُيْشِهْد صحت املراجعة؛ لبقاء حالة الزواج.

ادعاء الزوج أنه راجعها:

ة،  إذا قال الزوج لزوجته املطلقة بعد انقضاء العدة: قد كنت راجعتك يف الِعدَّ
ِعي بال بينة. َقْتُه املرأة، فهي رجعة، وإن كذبته، فالقول قوهلا؛ ألنه يدَّ َفَصدَّ

ما تنقضي به العدة يف الطالق الرجعي:

الثالثة بعد مض عرشة  الدم من احليضة  بانقطاع  ِعّدة املطلقة رجعيًّا  تنقض 
أيام؛ ألنه أكثر مدة احليض، وإن مل تغتسل من حيضها.

أما لو انقطع الدم ألقل من عرَشة أياٍم يف الزوجة املسلمة مل تنقطع الرجعة حتى 
تغتسل من حيضها، أو يمض عليها وقت صالة، أو تتيمم وتصيل؛ الحتامل عود 

دم احليض.

* * *
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األسئلة

س1: عرف الرجعة لغة ورشًعا حمدًدا وقت الرجعة.

س2: أكمل العبارات الفقهية التالية بام يناسبها:

تكون الرجعة بـ ............، ............ ـ 1

 اإلشهاد عىل الرجعة.............. ـ 2

   إذا قال الزوج لزوجته املطلقة بعد انقضاء العدة: قد كنت راجعتك  ـ 3
يف العدة فصدقته املرأة .......... وإن .......... فالقول ...........

  تنقض عدة املطلقة رجعيًّا بـ .......... من احليضة الثالثة بعد مض  ـ 4
.............؛ ألنه أكثر مدة احليض، وإن مل تغتسل من حيضها أما لو 
انقطع ............ ألقل من ........... يف الزوجة املسلمة مل تنقطع 

حتى..............

* * *
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ة كتاب الِعدَّ

تعريفها:

. العدة لغة: اإلحصاُء، والعدُّ

ة التي ال جيوز للمرأة أن تتزوج فيها عقيب الطالق والوفاة  ورشًعا: هي املدَّ
حتى تنتهي هذه املدة.

حكمها:

واجبة؛ ودليلها قوله تعاىل: نث ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
کک  مث )1( ؛ أي ال تعقدوا العزم عىل الزواج باملطلقات يف أثناء عدهتن.

أنواعها:

ة من طالق: ـ 1  امُلْعَتدَّ

)أ( إذا مل تكن حاماًل فعدهتا ثالُث َحْيضاٍت إذا كانت من ذوات احليض لقوله 
تعاىل: نث ڃ ڃ    چ چ چچ مث )2(.

)ب( إن مل تكن من ذوات احليض كاآليسة والصغرية فعدهتا ثالثة أشهر لقوله 
تعاىل: نث ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې 

ې  ىى مث)3( .

)1( سورة البقرة. اآلية: 235. 
)2( سورة البقرة. اآلية: 228. 

)3( سورة الطالق. اآلية: 4. 
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 املعتدة من وفاة: ـ 2
)أ( إذا مل تكن حاماًل فعدهتا أربعة أشهر وعرًشا؛ لقوله تعاىل: نث ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ   ڀڀ مث )1( .

نثائ ائ  تعاىل:  لقوله  إذا كانت حاماًل فعدهتا وضع احلمل،  )ب( 
ەئ ەئ وئ وئ مث )2(.

ة عليها: من ل ِعدَّ
ڍ  ڍ  ڇ  تعاىل:نث  لقوله  الدخول؛  قبل  املطلقة  عىل  العدة  جتب  ال 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ      ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گگ  مث )3(  .
ة: مسائل يف الِعدَّ

وكان  ـ 1 بائنًا،  طالًقا  املوت  مرض  مريض  وهو  الرجل زوجته؛  طلق  إذا   
فإن  العدة؛  يف  وهي  ومات  املرياث  من  حرماهنا  الطالق  هذا  من  قصده 
عدهتا تكون بأبعد األجَلنْيِ ـ عدة الوفاة أو عدة الطالق أهيام أبعد ـ فتثه 

معاملة بنقيض َقصده.
وإذا كان الطالق رجعيًّا تكون عدهتا عدة الوفاة.

 إذا طلق الرجل زوجته يف حال احليض ال حتتسب احليضة التي وقع فيها  ـ 2
الطالق فتبدأ العدة من احليضة التالية.

 إذا كانت املرأة املطلقة كبرية يف السن وانقطع عنها الدم فاعتدت بالشهور،  ـ 3
انتهاء العدة بالشهور بطل ما مىض من عدهتا، وكان  ثم رأت الدم قبل 

عليها أن تبدأ العدة باحليض مرة أخرى.

)1( سورة البقرة. اآلية: 234. 
)2( سورة الطالق. اآلية: 4. 

)3( سورة األحزاب. اآلية: 49. 
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ابتداء العدة:

تبدأ العدة َعِقب الطالق والوفاة ؛ ألهنام السبب يف وجوهبا، فيعترب ابتداؤها 
من وقت وجود السبب، فإذا مل تعلم املرأة بالطالق أو الوفاة حتى مضت مدة 
العدة فقد انقضت عدهتا؛ ألن العدة هي: إحصاء مدة معينة، فإذا مضت املدة 

انقضت العدة.

خطبة املعتدة:

حيرم الترصيح بخطبة املرأة املعتدة، وجيوز التعريض بخطبة املعتدة من وفاة 
 أو من طالق بائن كأن يقول ملن يريد خطبتها: إين أرغُب يف الزواج، أو مثُلك 

َج، أو غري ذلك. ال ُبدَّ أن تتزوَّ

ڃ  ڃ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  تعاىل:نث  لقوله 

ڌ  ڌ  ڍ    ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  ڃچ  ڃ 

ڎ ڎڈ  مث)1(  .

* * *

)1( سورة البقرة. اآلية: 235. 
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األسئلة

س1: عرف العدة لغة ورشًعا . وبني حكمها.

س2: أكمل العبارات الفقهية التالية بام يناسبها:

 عدة املرأة احلامل ............... ـ 1

 عدة املرأة املتوف عنها زوجها .............. ـ 2

 عدة املطلقة قبل الدخول .................. ـ 3

فاعتدت  ـ 4 الدم  عنها  وانقطع  السن  يف  كبرية  املطلقة  املرأة  كانت  إذا   
بالشهور ثم رأت الدم قبل انتهاء العدة بالشهور ..............

 تبدأ العدة يف الطالق ................. ـ 5

 جيوز التعريض بخطبة املعتدة من .............،.............. ـ 6

* * *
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كتاب النفقات

النفقة لغًة: ما ينفقه اإلنسان عىل َمْن تلزمه نفقته.

ورشًعا: أن ُيِرَج اإلنساُن ِمن ماله ما يكفي ـ بحسب قدرته ـ ملن جتب عليه 
نفقته، من مأكٍل وملبٍس ومسكٍن .

أسباب وجوب النفقة:

جتب النفقة بسببني:

 الزوجية. ـ 1

القرابة. ـ 2

أنواع النفقة:

 نفقة الزوج عىل زوجته. ـ 1

 نفقة القريب عىل قريبه. وتشمل: ـ 2

)أ( نفقة اآلباء عىل أوالدهم وإن نزلوا.

)ب( نفقة األبناء عىل اآلباء وإن َعَلوا.

)ج( النفقة عىل األقارب غري األصول والفروع.

وسنكتفي يف هذه املرحلة بدراسة نفقة الزوج ونفقة األب عىل أوالده.
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أوًل: نفقة الزوج على زوجته:

مسلمًة  الزوجُة  أكانت  سواء  زوجها  عىل  للزوجة  واجبة  النفقة   حكمها: 
أم كتابيًة، فقريًة أم غنيًة، حتى لو كانت مريضة.

الوقت الذي جتب فيه النفقة:

جتب النفقة: إذا سلَّمت الزوجة نفسها إىل زوجها، وانتقلت إىل منزله، وإن مل 
ُيعارشها ُمعارشَة األزواج.

األنواع الواجبة للزوجة يف النفقة:

ر لزوجته أربعة أمور، وهي: جيب عىل الزوج أن يوفِّ

 الطعام. ـ 1

 والرشاب. ـ 2

والكسوة. ـ 3

 واملسكن. ـ 4

املعترب يف تقدير النفقة:

الغنى  جهة  من  والزوجة  الزوج  من  كل  حال  إىل  ينظر  القايَض  أن  الراجح 
والفقر عند تقدير النفقة، فإن كانا فقريين فرض القايض عىل الزوج نفقة الفقراء، 
وإن كانا غنيني فرض القايض عليه نفقة األغنياء. وقيل: املعترب حال الزوج فقط.
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أحكام امتناع الزوجة من النتقال إىل بيت الزوجية:

* إذا امتنعت الزوجة عن االنتقال إىل بيت زوجها حتى يعطيها الزوج مهرها 
م، وجبت هلا النفقة؛ ألهنا امتنعت بحق. املقدَّ

ل  ل، أو أن بعضه مؤجَّ * لو اتفق الزوجان قبل الزواج عىل أن املهر كله مؤجَّ
وقد أخذت املقدم من املهر، فليس هلا أن متنع نفسها عن االنتقال إىل منزل الزوج.

* إن خرجت الزوجة من بيت زوجها بغري إذنه بغري حق، مل جتب هلا النفقة 
حتى تعود إىل منزله، فإن عادت وجبت هلا النفقة.

حكم نفقة الرجل على مطلقته:

إذا طلق الرجل زوجته فلها عليه النفقة والسكنى يف فتة عدهتا، سواء أكان 
الطالق رجعيًّا أم بائنًا.

نفقة امُلَتوفَّى عنها زوجها:

ال نفقة للُمَتوفَّ عنها زوجها؛ ألهنا جتب يف ماله شيًئا فشيًئا، وال مال له بعد 
املوت، وال يمكن إجياهبا عىل الورثة.

سقوط النفقة:

تسقط النفقة يف كل ُفرقة جاءت ِمن ِقَبِل املرأة بمعصيٍة منها.

أما ف حالة إذا ما مرضت الزوجة؛ وهي يف منزل الزوج، فلها النفقة كاملة.

سكن الزوجة:

أهله  من  أحد  فيه  ليس  حاهلام،  بحسب  منفرًدا  مسكنًا  لزوجته  الزوج  يوفر 
سوى أوالده منها ُمْطلًقا، وأوالده الصغار من غريها.
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حكم اإلعسار بالنفقة:

فإنه  فيها؛  وقع  مالية  لضائقة  زوجته  عىل  ينفق  أن  الزوج  يستطع  مل  لو   * 
د هلا القايض مقدار النفقة، ويطلب منها أن تستدين عليه؛  ق بينهام، بل حيدِّ ال ُيفرَّ
إبقاء حقه، وتأخري  التفريق إبطال حقه، ويف االستدانة تأخري حقها مع  ألن يف 

احلق أوىل من إبطاله.

قضاء  بعد  ثم  فقرًيا،  الزوج  لكون  اإلعسار؛  بنفقة  هلا  القايض  قىض  إذا   *
القايض اغتنى الزوج، فرفعت أمرها إىل القايض مرة أخرى ليزيد هلا مبلغ النفقة، 

زادها القايض؛ ألن النفقة تتلف باختالف الغنى والفقر.
ثانيـًا: نفقة األقارب:

)أ( نفقة األب عىل األوالد الصغار:
حكمها: واجبة عىل األب وحده.

ا، واألم غنية، فإهنا تؤمر باإلنفاق عىل األوالد، ويكون  فإن كان األب ُمْعِسً
هذا املال دينًا عىل األب، أما إن كان األوالد الصغار أغنياء، كأن يكون هلم مرياث 
ولكنه  األب،  عىل  واجبة  ليست  أهنا  أي:  ماهلم؛  من  فنفقتهم  أمهم،  جهة   من 

لو أنفق عليهم، فهذا أمٌر جائز.
ونفقة الصغري واجبة عىل أبيه، وإن خالفه يف ِدينِه؛ لعموم قوله تعاىل: نث ۇ  

ۇ     ۆ ۆ  مث)1(  .
إرضاع الصغري:

 إن كان الصغري رضيًعا، فال جيب عىل أمه أن ترضعه حتى لو َرفع األب  ـ 1

)1( سورة البقرة. اآلية: 233. 
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أمره إىل القضاء؛ ألن إرضاعه جيري جمرى النفقة، ونفقته عىل أبيه .
وجيب عىل األب يف هذه احلالة أن يوفر للصغري من ترضعه ولو بأجرة، أو 
عىل األقل عن طريق الرضاعة الصناعية، وإن كانت الرضاعة الطبيعية أفضل 

لكن ذلك للضورة .
 إن كانت األم مل تؤمر بإرضاع صغريها قضاًء)1( ُأِمَرْت بإرضاعه ِديانًة)2( . ـ 2
القايض  ـ 3 عىل  وجب  أمه،  غري  من  الرضاعة  يقبل  ال  الرضيع  كان  إن    

أن ُيْلِزَمها باإلرضاع صيانًة للرضيع عن اهلالك.

* * *

مسائل

* ال ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إىل أقارهبا املحارم يف كل مجعة 
ولو مرة واحدة.

* إذا مضت مدة مل ينفق الزوج فيها عىل زوجته، فطالبته الزوجة بنفقة املدة 
املاضية، مل يفرضها القايض هلا إال يف حاالت حمددة يأتيك بياهنا يف املرحلة الثانوية.

* * *

)1( قضاًء: أي ما ألزمه به القايض. 
)2( ديانة: أي بني اإلنسان وربه. 
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األسئلة

ف النفقَة لغة ورشًعا . وبنيِّ أسباب وجوب النفقة . س1: عرِّ

س2: ما أنواع النفقة ؟

س3: بنيِّ احلكم يف املسائل التالية :

 إنفاق الزوج عىل زوجته.)أ( 

 إذا امتنعِت الزوجة عن االنتقال إىل بيت زوجها حتى يعطيها الزوج )ب( 
مهرها املقدم.

 إن خرجت الزوجة من بيت زوجها بغري إذنه بغري حق.)ج( 

 النفقة للمتوفَّ عنها زوجها.)د( 

  مرضت الزوجة وهي يف منزل الزوج)هـ( 

 إنفاق األب عىل أوالده.)و( 

* * *
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كتاب احَلَضانة

املقصود هبا: بيان من هو األحقُّ من الزوجني باإلرشاف عىل تربية أوالدمها 
عند حدوث الُفرقة بينهام بسبٍب من األسباب، كالطالق.

أو هى رعاية الصغري وتربيته والعناية به بدفع ما يضه وجلب ما يصلحه.

وترتيب األحّق باحلضانة عند احلنفيَّة عىل النحو التايل:

 األم ولو كانت كتابيًة؛ وذلك ألهنا َأْشَفُق عىل الولد، وأعرف بتبيته. ـ 1

 أم األم. ـ 2

 أم األب. ـ 3

 أخوات الولد القادرات عىل حفظه. ـ 4

 اخلاالت. ـ 5

 العامت. ـ 6

أجنبيٍّ  برجٍل  منهن  واحدٌة  تزوجت  إذا  للطفل  هؤالء  حضانة  وتسقط 
قاسية،  معاملة  يعامله  قد  الولد  عن  الغريَب  وَج  الزَّ ألن  الطفل؛  عن  )غريب( 
بخالف ما إذا كان الزوج من أقاربه، وهذا من اهتامم اإلسالم بالتنشئة النفسية 

لألطفال.

ها يف احلضانة، لزوال املانع. فإذا حدثت ُفرقة عاد حقُّ
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احلكم إذا مل تكن للصيب امرأٌة قريبٌة من أهله:

إىل  تنتقل  احلضانة  فإن  احلضانة،  تستحقُّ  أهله  من  امرأٌة  للصبي  تكن  مل  إذا 
الرجال، وترتيبهم يف األحقية: ترتيبهم يف الَعَصبة.

اْسَتَوْوا  ُأويِل األرحام، فإن  انتقلت احلضانة إىل  ثم إذا مل يكن للصبي عصبة 
ُيْتار للولد أكثر قرابته شفقة عليه.

مدة احلضانة:

 حضانة الذكور: يستمر احلق يف احلضانة للولد الذكر إىل أن يستغني عن  ـ 1
اخلدمة الضورية، بأن يأكل َوْحَده، ويرشب َوْحَده، ويلبس وحده.

ر ِسنُّ استغنائه عن احلضانة بسبع سنني؛ اعتباًرا للغالب. وُقدِّ

ثم ينتقل احلق يف حضانته بعد ذلك إىل الرجال، والسبب يف ذلك: أن الولد 
إذا استغنى عن اخلدمة الضورية حيتاج إىل التأديب والتخلق بآداب الرجال، 

واألب أقدر عىل التأديب والتثقيف.

 حضانة البنات: أما البنات فيستمر احلق يف حضانتهن إىل أن يبلغن؛ ألن  ـ 2
البنت بعد االستغناء عن اخلدمة الضورية حتتاج إىل معرفة آداب النساء، 

واملرأة عىل ذلك أقدر.

هذا إذا كانت احلاضنة هي األم أو اجلدة، أما إذا كانت احلاضنة غريمها فهن 
أحق هبا حتى تبلغ تسع سنني فقط.

احلامية  إىل  حتتاج  البلوغ  بعد  ألهنا  الرجال؛  إىل  بلوغها  بعد  احلق  ينتقل  ثم 
واحلفظ، والرجال يف ذلك أقوى.
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سفر احلاضنة بولدها

إذا أرادت املطلقة أن تسافر بولدها من بلدها إىل بلد آخر، بحيث ال يمكن 
فيه من اإلرضار  ملا  هلا ذلك؛  فليس  أو مشقة  تعب  يرى ولده دون  أن  لزوجها 

باألب، لعجزه عن رؤية ولده.

تنبيه: ينبغى مراعاة هذه األحكام عند عدم وجود قانون ينظِّم مسائل احلضانة.

* * *

األسئلة

س1: ما احلضانة لغة ورشعا؟ وما ترتيب األوىل باحلضانة؟

س2: ما احلكم إذا مل تكن للصبي امرأة قريبة من أهله؟

* * *
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