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 احملّرمات من النساء""

 0مؤقت  أومؤبد  إماالتحرمي  -

 أسباب هي : ثالثة ولتحرمي املرأة على سبيل التأبيد*احملرمات املؤبدة : 

 0حملرمات بسبب الرضاع ا -3   0بب املصاهرة احملرمات بس -2   بة.احملرمات بسبب القرا -1

اعتدا واج بقر باتت  معة اإلستممية للرلتل الت  أابحتت الرتر حملرمات بسبب  الرراببة " النسب  " : ا -أولا 

 اُاُ  ع َوَأَخببَواُاُ  ع ُ  ع َوبَبنَببأُمََّهببااُ  ُحرَِّمبب ع َليَببمعُ  ع " قولببت اىلببا  : أربعتتة أاتتمشات التيتتا ح تتة واحتتدة وهتت  

 0 "  َوَلمَّاُاُ  ع َوَخالَُاُ  ع َوبَبَناُت اأَلخِّ َوبَبَناُت اأُلخع ِّ 

ت فيرتلل ييتأ أاتول  اإلمشو اتوري  دتد كتدوه  ا ميتا علتو أاول الرتص  وأ   -1واُرس  إ  :

 روع الرص  وفروع فروع  وإ  ن لن  البمشات وبمشات ا وريه.ف -2  واجلدات.

 ني مثل ا خت وفروع فروعيم اإلمشو وإ  ن لن  ا خوات وبمشاهتن.فروع ا بو  -3

     هو  فروعين.        روع ا لداه واجلدات لطبقة واحدة فقط وهن العلات واخلاريتف -4

رم بسبب املصاهرةحملرمات بسب  املصاهرة : ا –اثنماا   أربع أصناف هي : وُيح

يتتة ل ب, وجولتتة اجلتد, وإ  عتم ستتوا  أ تا  اجلتتد متن : وترتتلل جولتة ا زوجبة أصببل ال ب   -1

دع النَِّّساء إِّلَّ َما قَب مِّّنَ  ؤُُك َ َح آبَ َوَل اَن ُِّحواع َما نَ )  ودلمل ذلك قولت اىلا  :ا ب أو من لية ا م 

تاا َوَساء َسبِّمالا  َ ةا َوَمرع                                                                 0(  َسَيَف إِّنَُّت َكاَن فَاحِّ
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اتتتول جولتتتة أ اتتتل د تتتره العقتتتد ستتتوا   أ التتتدخول لتتتا أم ري, وري  تتتدخل   التحتتترمي اوحتتتترم جولتتتة  - 

 .فروعيا  هنن دد كرمات الرص  وري 

   تت وج هت ا ا ب أ : ا ب تت وج ا م وهت ا ا م  تا بمشتات متن دتد هت ا ا ب فيمشتا  صت   بتن مثال

 البمشت .

لببك ودلمببل ذإ  علتتو  متن ليتتة ا ب أو متتن ليتتة ا م : وترتتلل أميتتا ولتتدهتا و أصببول الجوجببة  -2

بَخبَوااُ نَباُاُ  ع َوأَ ُحرَِّم ع َلَيمعُ  ع أُمََّهاُاُ  ع َوببَ " قولت اىلا : َوبَبنَباُت اأَلخِّ َوبَبنَباُت  اُاُ  ع َوَخبالَُاُ  ع ُ  ع َوَلمَّ

                                  0 " أُمََّهاُت نَِّسآئُِّ  ع رََّضاَلةِّ وَ َن المِّّ اأُلخع ِّ َوأُمََّهاُاُ ُ  الالَِّتِّ َأرعَضىلعَنُ  ع َوَأَخَواُاُ   

قيتتا أو لتتا لتتو  ل د اتتحي  حرمتتت عليتت  أميتتا ولتتدهتا ولتتو    تتدخل لتتا  فتتا ا تتت وج رلتتل ابمتترأة بعقتت-

ات ُيتتترم ل اب ميتتت) العقتتد علتتتى البمشتتتات ُيتترم ا ميتتتات والتتدخو  فالرالبببدة اربببولماتتتت قبتتتل التتدخول, 

 0أما الجواج بلىلرد الفاسد فال حيرم إل بلدخول البمشات (, 

 ا  رمة لن ريبدمشات بمشاهتا وإ  ن لن واحلب وهنَّ بمشات ال ولة وب: أي الرابئ فروع زوجة ال    -3

ببن ِتِّ ِفِّ حُ ُ ُ  الببالَّ َوَرَبئِّبببُ "  ودلمببل ذلببك قولببت اىلببا  :متتن التتدخول إ ا ري  جمرتت  عتتره العقتتد  ُجببورُِّك  مِّّ

  0 "  ُجَناَح َلَيمعُ  ع ِبِِّّنَّ َفالَ  َخيعُت نَِّّسآئُِّ ُ  الالَِّتِّ َدَخيعُت  ِبِِّّنَّ فَإِّن َّلَّع َاُ ونُواع دَ 

 هختل لتا أم أ ة ابن بمشت  ميلا بعدت سوا     ولة ابمش  أو ابن ابمش  أو جول  زوجة فرع ال    : -4

 " وحالئل أبنائ   الذين من أصالب   ". لرولت اىلا الرراق قبل الدخول 
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 ى إ مقت  متا  ه ا التحرمي  ثبت د ره العقد    المش  لا  مطلقا  من أي قيد, واملطلق جيري علتو  -

 ليل على تقيدا. قم ه

 * التحرمي لن طريق الرضالة :

 اىلريف الرضالة : -1

رضتاعة و طلتق ضتاعا  و ر ً  : هو التقتام الطرتل يتدي امترأة ريستتصراج اللتو ممشت  واملصتدر ممشت  : رضتأ لغة

رِضعة 
ح
 0بمشا   على ه ا اريشتقاق ا م الرضيعة وا م امل

 0 مدة معيمشة : هو م  الطرل الرضيأ اللو من يدي امرأة  اصطالحاا 

باُا ُ اُاُ  ع َوأَ ُحرَِّم ع َلَيمعُ  ع أُمََّهاُاُ  ع َوبَبنَ : ) قولت اىلا  دلمل التحرمي : -2  ع َوَخبالَُاُ  ع َخبَواُاُ  ع َوَلمَّ

َن الرََّضالَ ُ  ع َوَأَخوَ َضىلعنَ َوبَبَناُت اأَلخِّ َوبَبَناُت اأُلخع ِّ َوأُمََّهاُاُ ُ  الالَِّتِّ َأرع   0ةِّ ( اُاُ   مِّّ

 " ُيرم من الرضاع ما ُيرم من المشسب ". الى هللا علي  وسلم وقول النيب

 ة " .ن ا سر " التحرمي  تعلق ابلطرل ال ي التقم الثدي فيصب  واحدا  م والرالدة ارول 

 لرضاع :احملرمات بسب  ا -3

 0ضاعر رضعن, وأمياهتن نسبا  أو اول الرص  من الرضاعة ميلا علوا أي ا ميات الميت أأ -1

تيتا رضاعا  وابمش ة أبمش ن الرضاع وميلا ن لوا  البمشت ابلرضاعة وابمشتيا وإ  ن لت وابمشمفروع الرص   -2

ضتاعا  ر ن من الرضاعة أي ا خوات من الرضاعة وبمشتات أخوتت  وأخواتت  فروع ا بو  -3.    وإ  ن لت 

 ميلا ن لن, سوا  أحتد جمن الرضاع أم    تحد.
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, أمتتتا اعة برتتترن انرصتتتا ن بدرلتتتة واحتتتدة "  العلتتتات واخلتتتاريت "الرضتتت فتتتروع اجلتتتد واجلتتتدة متتتن -4

             0فروعين فم ُيرمن  ن  ُيل ال واج لن نسبا  فم حرمة لن رضاعا .

هرة ن طرية املصاهذه األنواع األربىلة هي احملرمات بلرضاع لن طريق النس , وأما احملرمات لف -

 بلرضاع فهي :

 0لة من الرضاعة ولدهتا وإ  علت رص  من الرضاعة أي أم ال و أاول جولة ال -5

بتل أ  قلرص  من الرضاعة أي بمشت ال ولتة متن الرضتاعة وهت  متن أرضتعتيا ال ولتة فروع جولة ا -6

  0تت وج ه ا الرص  

 م    دخل. من الرضاع   ولة ا ب واجلد وإ  عم سوا  هخل ا ب أو اجلد لا أ جولات أاول  -7

 يلا ن لوا مبن البمشت من الرضاعة وا أحد فروع  من الرضاع, أي جولة اريبن وابن اريبن جولة -8 

اَلثُببوَن فَِّصببالُُت ثَ وَ يُببُت َوَحع أ   جمتتو  الرضتتيأ هو  الستتمشتني قتتال تعتتا  : " * شببروا التحببرمي بلرضببالة :

راا  ىلعَن َأوعَلَدُهنَّ ", وقول  تعا  : " َشهع ِّ  َوالعَوالَِّداُت يُبرعضِّ َليع ِّ َحوع  ."  َكامَِّييع

 ."  لمس دون احلولي حترميواحلد ث الرر ف : "  

 : وهي عدة أقوال    لك* شروا انممة الرضالة : هناك 
تر ِم ( و لتك  عتا ميلتا  انتت   قول احلنفمبة واملال مبة ا الطرتل يتب التش شترلليتة احلل :) قليلت  و ثتدا ُيح
 0(  ِتِّ َأرعَضىلعَنُ  ع َوأُمََّهاُاُ ُ  الالَّ واستدلوا بقول  تعا  )

هتت  أ   لتتتقم  والرضببىلة امل بببىلة :رضتتعات محرتتبعات,  مخببس قتتول الرتتافعية واحلمشابلتتة وبعتتء الرقيتتا 

ابحلتتتد ث الرتتتر ف : " اتتتش رضتتتعات مرتتتبعات واسبببتدلوا الطرتتتل يتتتدي امتتترأة وري  ش يتتتا حتتت   رتتتبأ 
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رمن "   0ُيح

 أسباب : لىلدةالرأي ا ول على الثاين  رّجحواولجمن دالبية الرقيا  

  0وة هليل الرأي ا ول  ن  استدل ابآل ة الجمرمية ق -1

 0ا ول  لعلل الصحابة ومن بعدهم ابلرأي -2

 0دم هرا ةع  نتي ة عدم مبارية أو محتيان :    قليل من المشسوة    ضبطن الرضعة فقد  جمو ل -3

 نون األحوال ال  صمة .وبلرأي األول أخذ قا  -

 حترمي الرضاع دون السنتي ؟ سؤال : ما احل مة من

طتتتام غ ستتتن الرو لتتتك    الطرتتتل   النالتتتب  مشحصتتتر   تمشليتتتة لستتتل  علتتتى احلليتتتب, أمتتتا عمشتتتدما  بلتتت

 0فالطرل بعد  لك  بدأ اب  ل فل ا ري  جمو  كصورا  على احلليب فقط 

 * احملرمات املؤقتة :

كمبببا اربببول , لتحتتترميستتتبب جال ا: معمشتتتاا التحتتترمي بستتتببل فتتتا ا جال ال سبببؤال: مبببا هبببو التحبببرمي املؤقببب 

 0" إذا زال املانع لاد املمنوع " الرالدة الفرهمة

 والتحرمي املؤق  لت لدة أنواع : -

: ري جيوج  حد أ   ت وج جولة الند أو معتدت  سوا   أ انت عتدة وفتاة أو زوجة الغري أو مىلتدات  -1

تت , وعل تتة التحترمي همشتتا هتو احلتتر   تمق أو هختول برتتبية أو جواج فاستد و لتتك لتعلتق حتتق الت وج ب ول

علتتتى حرتتتا اإلنستتتا  ومراعتتتاة حلتتتق أو لعتتتدم اريعتتتتدا  علتتتى حقوقتتت  وعتتتدم خلتتتق العتتتداوة والبنضتتتا  بتتتني 
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المشاس, وقد أيأ فقيا  املسللني على حترمي جواج املت ولة وقد وره ه ا التحرمي اراحة    القرح  الجمرمي 

َصَناُت مَِّن النِّّسَ :)برولت اىلا   ( . اءَوالعُمحع

اة حتت  تمشتيتت  لتتا اترتتق الرقيتتا  علتتى حتتترمي جواج املعتتتدة متتن النتتد ستتوا   أ تتا  ستتببيا  تتمق أو وفتت   -

َدَة النِّّ َ العدة والدليل على  لك قول  تعا  ) ُيغَ احِّ َحّتََّ َوَل اَبىلعجُِّمواع ُلرع  . ( الع َِّتاُب َأَجَيُت  يَبببع

ببنَ وقولت  تعتا  ) َبَّصع ََ بهِّنَّ َثالَثَبب َوالعُمطَيََّربباُت َي َنُفسِّ فتتا ا   شتيرنو  الستتوري حتدهها بثميتتة أ"القتا( َوء  َة قُبببرُ ِبِّ

َببَوُأوعَلُت األعَ  انتتت املتترأة حامتتل فعتتتدهتا أ  تضتتأ لليتتا و لتتك لقولتت  تعتتا  ) نَّ َأن َيَضببىلعَن الِّ َأَجُيُهببحع

 ( . َحعَيُهنَّ 

َن َوالَّبببذِّي  : ) لتتتك قولتتت  تعتتتا دلمبببلو تتتتون عمشيتتتا جوليتتتا فعتتتدهتا أربتتتأ أشتتتير وعرتتترة أ م أمتتتا عتتتدة امل  -

َنفُ  َبَّصعَن ِبِّ ََ َن مِّنُ  ع َوَيَذُروَن َأزعَواجاا َي هِّنَّ يُبتَبَوفبَّوع راا أَ َأرعبَبىَلَة  سِّ ُهر  َوَل ع                                            0(  شع

متت عليت     قتة الثالثتة حر لطللت  اإ ا  لق ال وج جو النوع الثاين : املطيرة ثالاثا بلنسبة ملن طيرها : 

ك  لت ودلملنرى اتبيمشونة  الطمق ال ي شر ع  هللا لل وج في  مرالعة جولت  هو الطمق الرلع  والبائن

ىلعُروف  َأوع َاسع قول  تعا   َسان  رِّيٌح بِِّّ )الطَّاَلُق َمرَََّتنِّ فَإِّمعَساٌك ِبِّ  . ( حع

طَيََّرَها  )فَإِّنعا  : تة لقول  ة ري ُيليا عقد وري مرالعفا ا تلرا ال وج ابلطلقة الثالثة حرمت علي  حرم 

َهُ  م رمي هتو حت   ش تث ال ولتا  فتمتن هت ا التحت احلجملتةو (,  َفاَل حتِّلُّ َلُت مِّن بَبىلعُد َحّتََّ اَن َِّح َزوعجاا غَبريع

 0 قدما  على  لك إري بعد أتمل وترجمد   عواقب تصرفيلا  
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   ولت  متا هامتتج أبخت ج ُيرم على ال وج ال وا تي أو من ح مها :النوع الثالث : اجلمع بي األخ

َ  لك قول  تعا  : ) ودلملعصلت  حقيقة  أو حجملا   ِّ َإلَّ  اأُلخع َوَأن ََتعَمىُلواع َبيع  (.  َما َقدع َسَيفَ َتيع

 لك ري رقيتتا  ولتتو قصتتد متتن   حجمليتتا أختتت ابلمشستتب أو أختتت  ابلرضتتاعة وهتت ا التحتترمي  يتتاع ال  

 لتتك قتتول  ودلمببلدة جيتتوج للرلتتل أ   تتت وج أختتت جولتتت  أو علتيتتا أو خالتيتتا حتت   طلقيتتا وتمشتيتت  العتت

 0رسول هللا الى هللا علي  وسلم ) وإنجمم إ  فعلتم  لك تقطعوا ا رحام ( 

 اع متتا ُيتترم عتتنلقولتت  اتتلى هللا عليتت  وستتلم " ُيتترم متتن الرضتت عوييحببق ِبببذا احل بب  التحببرمي بلرضببا  -

رابتة وري ن حيتث القمتجيوج للرلل اجللأ بني أختتني بيمشيلتا رضتاع حت  ولتو  انتت أختتني المشسب " فم 

 0بني املرأة وعلتيا أو خالتيا من الرضاع 

ل  لت واج ابمترأتنيرلل بعقد واحد ووقتت واحتد علتى اإ ا أقدم ال -:أ * ح   زواج اجلمع بي احملرمي

و  واب تل   علتى ا ى ري حتتل لت  فالعقتد اتحيبيمشيلتا فتا   انتت أحتدلا حتتل لت  وا ختر  جيوز اجلمبع

إ ا  -ب 0رييمشتني  تل علتى اعلى الثانية, وأما إ ا  ا  ري متانأ  حتدلا  لتا لتو  انتتا أختتني فالعقتد اب

 0ت وج بعقد ن خمتلرني فالعقد ا ول احي  إ ا توافرت شرو   والثاين اب ل

م أستتبقية يحا  متتن حيتتث الرتترون و  نعلتتمتتا إ ا ليتتل التتتار ل بتتني العقتتد ن و تتا   تتل ممشيلتتا اتتحأ -لتتت

 0ى اآلخر أحدلا فالعقد ن فاسد ن لعدم ولوه مرل   ثبت أولو ة أحدلا   اإلنرا  عل

 : ُيتترم علتى املستلم التت واج دتن ري تتتد ن بتد ن  تتاوي النبوع الرابببع : املبرأة الببي ل ابدين بببدين  باوي

بب لتتك قولتت  تعتتا  :) ودلمببل ببرَِّكة  َولَببوع َوَل اَن ُِّحببواع العُم ع ببن مُّ ع نَببٌة َخببريعٌ مِّّ مِّ مِّنَّ َوأَلَمببٌة مُّؤع رَِّكاتِّ َحببّتَّ يُبببؤع
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معمشاها الش ارتدت عن ه مشيا إ  واملرادة ( , واملرتدة أتخ  حجمم املرر ة وه ا ا مر قياس,  َألعَجبَبتعُ  ع 

 ن بتد ن  تاوي ه ن دد  اوي, والسبب    لك هو اختمت الرجمر والعقيدة بني املسلم والتش ري تتد

ممتتتا  مشرتتتأ معتتت  متتتن تبتتتا ن   الستتتلو  واملرتتتاهيم والمشىتتترة إ  احليتتتاة و شتتتتب علتتتى عليتتت  اخلتتتمت والمشتتت اع 

 والرقاق وري ُيقق السعاهة وا لرة الش حر  اإلسمم على ولوهها بني ال ولني .

ممشت     نستبة ولتدهارة أو نرأهتم ال وج جولت  ابلراح إ االفرقة بسب  اليىلان : وهي  النوع اخلامس :
حلرتتت خمصواتتة و  إميتتامشهعتتواا وأاتترت ال ولتتة علتتى نرتت  هتت ا التيلتتة وحلتتف التت وج  إيبتتاتو   ستتتطأ 

 لتك  إيبتات  ابلت مش هو  متن  تتيم جولتت  أ متن املقترر   نت ال ولة  ت لك أمتام القاضت  ف  رترق بيمشيلتا 
ا ء مث َّل أياو من النسا احملصنات)والذين يرمون : أبربعة شيوه عدول  عاقب حبد الق ت ,لقول  تعا  

لت ي ري ا عتن الت وج افعت   ت وه فاجيدوه  مثباني جيبدة ,ول اربيبوا شب  شبهادة أببداا (ِبربىلة شهداء 
ال اىلبا  : فربالتة , ميجممش  السجموت علا هو فيت  فقتد شتر ع اللعتا  وهتو القستم املصصتو  ملثتل هت ا احل

هادات بهلل شب  أرببع  أنفسبه  , ف بهادة أحبده)والذين يرمون أزواجه  , وَّل ي بن شب  شبهداء إل
ن ىلببذاب الاويببدرأ لنهببا  إنببت ملببن الصببادقي , واخلامسببة إن لىلنببة ك ليمببت ان كببان مببن ال بباذبي ,

 ن مبن الصبادقيا إن كاليمها هد أربع شهادات بهلل انت ملن ال اذبي ,و اخلامسة ان غض  ك 
. ) 
د ولتو بعقت إلييا ا وولب الترر ق بيمشيلا وري جيوج ل  العوهةوليفا ا أ  لك فقد حرمت ال ولة على ج -

قتتتالوا  ا  التتت  نلد تتتد حتتت   جمتتت ب نرستتت  و قتتتام عليتتت  حتتتد القتتت ت عمشتتتد احلمشريتتتة خمفتتتا  جلليتتتور الرقيتتت

الصتعب بتل  قتوهة ومتنابحلرمة املؤبدة وستبب  لتك أ  الثقتة بتني الت ولني بعتد هت ا اريهتتام أاتبحت مر

 احلياة ال ولية كا ة ابلر ب والرجمو  والىمشو  .من املستحيل استلرار ه ا 
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 عمشتد التمشتاجع ل أو نريت وفق التعد ل اجلد د لقانو  ا حوال الرصصية  تم إيبات نسب الطرمالحظة : 

  "ي إ  أي فيلا عدا ال ولني عن  ر ق استصدام البصلة الورايية " احللء المشووي أو الد

 النوع السادس :

ين ولات ليش بيمشج ت وج أربأ  أابح اإلسمم للرلل أ  متجوجاا أربع زوجات : ملرأة اخلامسة ملن كان ا

العتدة متن  تأ انتوا  ستقرابة كرمة , وحرم علي  جواج اخلامسة ح   طلق إحدى جولات  ومتض  عدهتا 

  مق رلع  أو ابئن .

 بلررآن ال رمي والسنة النبوية واإلمجاع : وقد ورد ذلك -

  ربع فبإن خفبتىن وثبال  و الررآن ال رمي : قولت اىلا  :)فان حوا ما طاب ل   من النساء مث -أ 

 أي أحل هللا لجمم  لك     اب معمشاها همشا أحل . اىلدلوا فواحدةا ( إل

 لات فلتن  لتكعدة أحاه ث متمشأ الرلل ال واج دا جاه على أربأ جو  وقد ورهت السنة النبوية : –ب 

ك أربىلببا مسببأ:)   النببيب صببيع ك ليمببت وسببي لببت ل ببر نسببوة فرببال مة ولنببدهغببمالن بببن سببيأسببي  )

 وفارق سائرهن (

وقتتد انعقتتد إيتاع ا متتة علتى  لتتك هو  حتتمت ممشت  نتت ول القتترح  حت  عصتترمش احلاضتتر اإلمجباع :  -ج

عرفمشتا أ  هت ا الرتر عة  إ اول ا فقد أابحت الرر عة اإلسممية تعتده ال ولتات وتبتدو لمشتا حجملتة  لتك 

فالقرح  الجمرمي أابح تعده ال ولات ال ي  ا  معروفتا  لا ت عامة شاملة لجمل ا مم وملصتلف العصور 
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 ح مة الت ريع اإلسالمي بثالثة قمود :لدى العرب هو  قيد ف ا ت 

 القدرة على اإلنراق .و  -3لمشسا  .    العدل بني ا -2ربأ جولات فقط   حصر العده أب -1 

تلتأ مرتجممت ح  هللا لي مشتب اج ة ليش درجملة  لا  تصورها البعء بل أابعمج ووقا إ افالتعده  -

  ورة إليت  , و دعو الضتر تتري حل  ا بتدو  هت ا المشىتام , ف تا  القترح  الجمترمي ف عتل التعتده مباحتا  حتني 

و سباء ولبدلوا ببي النوا ان اىلبِف قولت اىلا  :)وَّل اسبتطمىلجيعل  أمرا  والبا  على  ل مسلم بل إنمشا نرى 

لىلتتم , لتعتتده خرتتية ارلتتال عتتن اختو رتتا  أو ترديبتتا  لل (حرصببت  فببال اميببوا كببل املمببل فتببذروها كاملىليرببة 

ني   لك حت لسالماول ليمت , وقد فسر الرسو  ا فا  ال واج ا مثل هو ال واج املرره   نىر اإلسمم 

ولاتت     ج ستم بتني    ق ا  ُيب السيدة عائرة أ ثر متن ددهتا لعلليتا و  ائيتا فجمتا   قتول , بعتد أ

يبك ( وكبان ك ول اماليهب  هبذا قسبمي فممبا أميبك فبال ايمبمت فممبا ايب ل ما ميجمتن العتدل فيت  :) 

لبك فبجرجو ان ذسوى  ماوألمر ابن اخلطاب رضي ك لنت يرول أيضاا :)اليه  اما قييب فال اميك 

 ألدل ( . 

 

  " إن اء لرد ولية " 

 اجة أحد.لى إنرا  العقد مشف ا  دد موقوت على إله  القدرة ع*  اىلريف الولية : 

 تقسم الوري ة إ  قسلني : وري ة قاارة ووري ة متعد ة.* أقسامها: 
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ن دتت تتت و ن نرستت  وري تتة التتش ميلتتك لتتا الراشتتد "  امتتل ا هليتتة " احلتتق  وهتت  الالوليببة الراصببرة:  -1

  را  وابملير ال ي  ر دا هو  توقف على إلاجة الند.

 تة , وتقستم الوريدا حبجمتم الرترعدتهت  قتدرة العاقتد علتى إنرتا  العقتد نيابتة عتن  الولية املتىلديبة : -2

 ت  ابإلشتراتختت املبال : الوليبة ليبع -أ , وري تة علتى املتال ووري تة علتى التمشرش :قسمياملتعد ة إ  

لقااتر اؤو  وختتت  برتلولية ليبع البنفس : ا -ب والتصرت   شؤو  مال القاار دا في  مصلحت .

 اخلااة دد املالية  التطبيب والشبية والتعليم والت و ن.

رشقتتتا  تجتتلتتتأ الوري تتتتا  وتثبتتتت حجملتتتا  لتتتقب علتتتى أوريها القصتتتر هو  ختتتمت بتتتني الرقيتتتا , ف و  -

 فالوري ة على المشرش لرص  والوري ة على املال لرص  أخر.

ى ر  الرارع علحلثبت لقم أوري  قبل ا ب ت  ن أن نسممها بولية احلضانةميوهناك ولية أخرى  -

ة بشبيتت  شترق هنتا أعترتمصلحة القاار, حيث لعل  بي  وري تة التمشرش واملتال, و مت  وري تة احلضتانة  

                                    وأ ثر حمشامش  من ا ب   ه ا السن املبجمر من حياة الطرل .               

لقااتتتر   رعا تتتة اهتتتملتتتا  انتتتت وليرتتتة التتتوحب علتتتى التتتمشرش حبجمتتتم وري تتتت  لبببنفس : * شبببروا البببوا ليبببع ا

 ا العتتب  لتم التتوحب واإلشترات علتى خمتلتتف شتؤون  واختيتار ا اتتل  لت   تتا  ريبتد متن تتتوافر شترون لقيتا

َا فمت:امللقى علي , وقد ن  الرقيا  على شرون الوحب   وري ة جمشو  على إ  ريالىلرل:  -1فرالوا ي 

عتت  تات  القوليتة يتأ تصترف  ك وج علي  فأو  أ  ري تجمو  ل  وري ة على ددا فضم  على أ  ينرس   ن

 ه را  " ري قيلة  ا ".
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يم  فتا مر أ   جمتو  و ت احلنفمبة ليمممبج  ألتاج وه ا شرن عام علتى ستائر التصترفات, وإالبيوغ:  -2

و لتك بتني  :إحتباد البدين -3  ت املو تل.خيتلف   الوري ة    الو يل مع  عن إراهة ددا وحتت إشترا

 , وأراه آلختتر مستتيحلتتو  تتا  للصتتندة املستتيحية أختتوا  أحتتدلا مستتلم وا ومثببال ذلببكالقااتتر والتتوحب, 

متا متن صاحليا ما هاأعرت د  ن  " ملاذا "مسلم ال واج لا  انت الوري ة على ت وجييا  خييا املسيح  

 ه ن واحد.

  ملتال , فالستريإ     جمتن رشتيدا    شتؤو  او رشتيدا    شتؤو  الت واج  وهو أ   جمو  الوحب الرشد: -4

 هائلا . ختيار ا  رأقرابة رياحمل ور علي  لسو  تصرف  قد  جمو  رشيدا    شؤو  ال واج وخبدا  تدفع  ال

 بار.ري ة  مشرره فييا الواحب حبق الت و ن وتسلى وري ة اإللو  -ولية الجواج نولان :  -

 فييا ابلرأي مأ من حتت وري ت  وتسلى بوري ة اريختيار. وري ة  رش  -                         

الصت  و لنتد مميت ة, ا" الصتبية  تثبت وري ة اإللبتار علتى القااتر ن فاقتدي ا هليتةولية اإلجبار :  أولا:

 لي ة " . امللي  وامل  ةا هلي الند ممي , واجمشو  واجمشونة, واملعتوا واملعتوهة,  لا تثبت على مشقص 

لتى أ  ري علي  احي  عقد جواج السري  احمل ور ع ما هو ح   لرد زواج السفمت والسفمهة؟ سؤال:

 -اع.لتبت  ر والضتيالت  متن اممشتان احل تر عليت  هتو اتيانة أمو  ألن   د املير عن مير املثل حرىا   موال  

لتتى أ   جمتتو  ن ترتتا  عا أ  تتت وج نرستتيا دتتوري وري تتة  حتتد علتتى الستتريية الجمبتتدة   أمتتر جواليتتا فليتت

 ال وج  رؤا  ودير املثل.
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هتت   نني واملعاتيت   علتتة وري تة اإللبتار علتتى اجتاأري ختمت بتتني الرقيتا  علتى  ليبة وليبة اإلجبببار : -

شتتؤو   م القااتترفقتتد العقتتل وضتتعف اإلهرا , وإ  علتتة الوري تتة علتتى الصتتند هتت  الصتتنر حيتتث ري  ريتت

 .ة في ال واج وري املصلح

 ية ليع الصغرية فرد اختيف الفرهاء فمها:أما ليع الول -

ا  متتت الرتتتاة بجمتتر ة هتت  عتتدم جتربتتة حيتتاة التت واج , فلتتا هاإ  علتتة الوري تتة علتتى الصتتند  قببال ال ببافىلي:-1

, أمتا إ ا  اج حت  تتت وجمور الت و  هنا جتيل أملاذا "  فالوري ة اتبعة لولييا سوا  أ انت اندة أم  بدة "

إ   انتت  موافقتيتاو لت و لقت أو مات عمشيتا جوليتا فتم جيتوج لولييتا أ    وليتا هو  أخت  رأ يتا ت و 

 ابلنة.

نيتتتة ,  هنتتتا اثمتتا الصتتتندة الثيتتتب فتتم وري تتتة  حتتتد علييتتا , وجيتتتب أ  تمشتىتتتر البلتتو  حتتت  تتتتت وج متترة أ -
 ا.فرلت ابملرة ا و  وري مصلحة   ت وجييا مرة اثنية قبل بلوديا واستئ اهن

  ة هت  الصتنر  نتأ  علتة الوري تة علتى الصتند : "رجحها ابن الربم " فمة ورواية لن أحدوقال احلن-2
لرقيتا  هتو ق ييتأ اسبب الع   ال ي  للت  ولتدت الوري تة , و   ستبب الوري تة علتى الصتندة ابترتا

 الصنر والعلة واحدة سوا  أ ا  اندا  أم  انت  بدة.
ري تة  قولو  أ  و  ة:رأي ال افىلم -ولية اإلجبار ؟أ نا, من الذي لتوالسؤال الذي يطرح نفست ه -

دتتدهم   تتم هو  اإللبتتار علتتى الصتتندة والصتتند تجمتتو  لتتقب, و  حالتتة عتتدم ولتتوها لل تتد فقتتط   

ا م  ب واجلد احلتات إ  االوري ة على مال الصنار لولوه شرقتيلا, وأما على اجانني واملعتوهني فيض

 مشا  حالة ملثل ه ا ال واج.على أ  تجمو  ه
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دهم  ة للراستق عمشتهمشا  رشن الرافعية   الوحب عدا عن الررون العامة أري  جمو  فاسقا   ن  ري وريو  -

جمتو  التت وج  ي تب أ   فوأري  جمتو  سترييا  علتتى الترأي املرتيور   املتت هب , وإ ا  انتت ال ولتة اتتندة 

 ثة شروا:جبار ثالاإللرافعية  رش و  لوري ة  رؤ  ا لئم  لحقيا ضرر من ه ا ال واج, أي أ  ا

 التوحب أ   جمتو  دتد فاستق ودتد   رتشن  -2  الوحب   اإللبار هو ا ب أو اجلد هو  دتدهم. -1

 أ   جمو  ال وج  رؤا  للرتاة. -3  سري .

 يتا ييتور الرق  اإللبار فلم  قصتروها علتى ا ب واجلتد  لتا فعتلوسعوا الوري ة  رأي احلنفمة :  -ب

يتتتمشيم وبتتتني تتوستتتط ب بتتتل قتتتالوا تثبتتتت الوري تتتة ابلتتتمشرش جلليتتتأ العصتتتبات وهتتتم ا قتتتارب التتت  ور التتت  ن ري

   أربىلة أصناف:الرص  أنثى وهم 

 ترلل ا ب واجلد وإ  عم. هة األبوة:ج -2 لا ن ل.ترلل اريبن وابن اريبن مي جهة البنوة :-1

 ئيلا ميلا ن لوا.خ  ب وأبمشاترلل ا خ الرقيق وا جهة األخوة:  -3

 العم  ب وأبمشائيلا وإ  ن لوا.و ترلل العم الرقيق  جهة الىلمومة : -4

او عمشد أيب يبيم   املد أما ترتيب العص بات   وري ة ال واج فيو  شت   األولماء لند احلنفمة :ارام - 

ليتة ا بتوة  من ن  ا حمشيرة وأيب  وسف, فيقدم من  ا  من لية البمشوة, أي اريبن وابن اريبن على م

  ا ب وأيب ا ب  لا  قدم من  ا  لية ا خوة على من  ا  من لية العلومية.

لللتترأة البالنتتة العاقلتتة أ  تتت وج نرستتيا دتتن أراهت, علتتى أ   جمتتو  التت وج  رئتتا   تتا * وليببة الختمببار : 
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  ري تواتتف وديتتر املثتتل, دتتد أنتت   ستحستتن أ  تستتتأ    ولييتتا وأ   قتتوم هتتو  لتترا  عقتتد جوالتت  حتت

إ  لتتتيش متتتن المئتتتق أ  تمشرتتتره فتتتتاة بتتتت و ن نرستتتيا هو  الرلتتتوع  -   ابخلتتتروج عتتتن العتتتاهات والتقاليتتتد .

لولييتتا و تت ا  يتتت هتت ا الوري تتة وري تتة المشتتدب واريختيتتار,    ال ولتتة متلتتك حتتق اإلنرتتراه بتتت و ن نرستتيا 

 ." رأي احلنفمة"وأ  تتو  العقد هو  الرلوع لولييا 

يتا ة   أمتر جوالا  التوحب متأ املترأريبتد متن اشتش  ور فه  ليع خبالف : ففريبق مبنه  قبالأما اجلمه -

جيتتوج ال : قببيببق آخببر وفر علتتى أ   قتتوم التتوحب  لتترا  العقتتد حبجمتتم وري تتت  عمشيتتا وتستتلى بوري تتة الرتتر ة, 

 ا .اقيلا معلللرأة أ  تعقد جواليا بمشرسيا على أ   وافق ولييا على  لك إ  ريبد من اتر

لتصتترت   ااقلتتة احلتتق   ة البالنتتة العلللتترأد بىلبببارة املببرأة : املسببجلة ليببع رأيببي :قببال احلنفمببة الىلربب -
يت   املتة فملرأة تعت  نرا , فاسائر أموا ا لجملال أهليتيا, ودا أ  عقد ال واج  بقية العقوه من حيث اإل
قتتل ستتا  علتتى العا لتتك قياقتتد, و ا هليتتة, فليتتا أ  تتت وج نرستتيا  لتتا  تتا أ  تو تتل النتتد   تجمتتو ن هتت ا الع
 ه. سائر العقو الرلل   البالغ, إ  ري فرق بيمشيلا ما هام    ره ن   ررق بني أهلية املرأة وأهلية

 م وري ة  حد على املرأة البالنة   أمر جواليا .وعلى ه ا ف -

ا ابلترأي مرتار ة ولييت متن ريبد أما اجليور فقالوا : ليش لللرأة الثيب البالنة أ  تمشرره ابختيار جوليا بل

 وأ   قوم  نرا  العقد.

ُت ُ  َوإَِّذا"  ودلميه  قولت اىلا  : نَ  َأنع  وُهنَّ اَبىلعُضيُ  اَل فَ  َجَيُهنَّ أَ  فَببَبَيغعنَ  النَِّّساءَ  طَيَّرع  ". زعَواَجُهنَّ أَ  يَبنع ِّحع

طلقتتات إ ا بلنتتن فولتت  اريستتتدريل لتت ا اآل تتة أ  هللا تعتتا  هنتتى ا وليتتا  عتتن عضتتل المشستتا  وهتتو ممشتتأ ال

أللين من أ   ت ولن من خيش  من ا جواج, وإمنا  تحقق املمشأ ممن    دا امللمشتوع, فتدل هت ا علتى أ  
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أ  هللا تعتتا  أضتتات عقتتد  أمببا األحنبباف فببردوا ليببع ذلببك : - أمتتر المشجمتتاح بيتتد التتوحب ري بيتتد املتترأة.

 جمتتو  خمتصتتا  بتت  ومالجمتتا  لتت  إري أ  التت واج إ  املتترأة وا اتتل   إستتمشاه الرتت   وإضتتافت  إ  شتتص  أ  

  قوم الدليل على خمف  .

 * إنفراد املرأة بىلرد الجواج:

  ولد رأ  :همشا    هل جيوز شا أن انفرد بجراء لرد الجواج من دون أخذ رأي ولمها؟ سؤال:

ة  حد علييا   وري  ل واج وري  انت أم ييبا   ا ارينرراه بعقد ااملرأة البالنة العاقلة بجمرا   أبو حنمفة :-1

جواليتا   و لتك إ ا  تا ,جواليا وعقدها احي     الوري ة علييا وري ة اختيار وندب ري وري ة إلبار 

 ابلجمف  ودير املثل.

 جمم فيلتتا فعلتتن  قولتت  تعتتا  " فتا ا بلنتتن ألليتتن فتتم لمشتاح علتتي لرببرآن ال ببرمي:ا-أ  أدلبة احلنفمببة : -

  ن همشا هو عقد ال واج.أنرسين ابملعروت " واملراه برعلي

ا  نرستيا وأ هنت م " ا مي أحتق بمشرستيا متن ولييتا والبجمتر تستتأمر قولت  عليت  الستمالسنة النبوية: -ب 

ا , رت حبق خال   بالنة الراشدة حيمشلا ت وج نرسيا إمنا تتصإ  املرأة ال من املىلرول:-جب الاهتا " .

ا  ولييتا فتلى  تل حتال وع  بسائر العقوه املالية وه   املة ا هلية فتصرفيا احي  مشف   لا تتصرت 

رها اقل من و  ا  مي راقب ه ا العلل فا  ولدها أسا ت اختيار جوليا  لا لو  ا  دد  ف   ا  أ

 مير مثيمهتا  ا  ل  حق املطالبة ابلرسل.

 هو  ولييا . ري جيوج أ  تمشرره املرأة ب واليا مجهور الفرهاء : -2
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  أدلة اجلمهور : -

 لصاحلني من عباه م"قول  تعا " وانجمحوا ا  مى ممشجمم وا الررآن ال رمي:-1

 وقول  تعا "." وري تمشجمحوا املرر ني ح   ؤممشوا " .

 مشسا .اخلطاب   هاتني اآل تني مول  إ  ا وليا  فدل على أ  ال واج إلييم ري إ  الف -

 ل, جماحيا اب ل , ابنرسيا بند إ   ولييا فمشأميا امرأة أنجمحت  قول  علي  السمم" السنة النبوية:-2

 .ريبد من إ   الوحب لصحة المشجماح  اب ل " فدل ه ا احلد ث على أن 

بتد ب واليتا, فم ر ا امتة واخلطتدة فلتيش متن مصتلحتيا أ  تمشرترهأ  ال واج من ا مو من املىلرول :  -3

 اهة  .لمشسا  عطلأ علييا اأ   جمو  جواليا دوافقة ولييا لجمثرة جتارب  ومعرفت  أبمور ري ت

 رأي توفيق  بني رأي احلمشرية ورأي اجلليور . بوالقانو  أخ  -

 نتهت احملاضرةا


