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±

ُب إلي ِهِهِه ،ونعوُذُذُذ باِهللِهللِهلل ِمِمِمن
إَّنَّنَّن الحمَدَدَد ِهللِهللِهلل ،نحمُدُدُدُهُهُه ،ونستعيُنُنُنُهُهُه ،ونستغفُرُرُرُهُهُه ،ونتو ُبُب
ِت أعما ِلِلِلناَ ،مَمَمن يه ِدِدِد ِهِهِه ا ُهللُهللُهلل فال م  ضَّلَّلَّل ل  ه و َمَمَمن يضلْلْلْل فال هادَيَيَي
شروِرِرِر أنف ِسِسِسنا وس ِّيِّيئا ِتِت
له ,وأشهُدُدُد أ ْنْنْن ال إل َهَهَه إ اَّلاَّلاَّل لا  ُهلُهلُهل ،وأشهُدُدُد أَّنَّنَّن محمًدًدًدا عبُدُدُدُهُهُه ورسو ُلُلُلُهُهُه.

[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] {آل عمران.}102:

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] {النساء.}1:

[ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ] {األحزاب.}71 ،70:
أَّمَّمَّما بعُدُدُد:

ُت بجمِعِعِع محت َوَوَواها ِمِمِمن كت ٍب
ٍبٍب ع َّدَّدَّدٍةٍةٍة   ،اخرت ُتُتُت نم ها م  ا يحتاُجُجُجُهُهُه
فهذ  ه ورقاٌتٌتٌت قم ُتُت
ْأْأ
َت ْذ ُة ْلْل َمَم ُذُذ
مأذو ُنُنُن األنكحِةِةِة   ،سمي ُتُتُتها ( َتْذْذِكِك ِكَرَرَر ُة اْلَمْأُذوِنِنِن) أسأُلُلُل ا َهللَهللَهلل أ ْنْنْن ينف َعَعَع هبا   ،وأ ْنْنْن يجع َلَلَلها لي
عل ًمًمًما ينتف ُعُعُع به ،وصلى ا ُهللُهللُهلل على نب ِّيِّينا م  حم ٍدٍدٍد.

عبيُدُدُد بُن عسا ِف
ِفِف الَّطَّطَّطوياو ُّيُّي
ُّي
ُنُن
مأذوُنُنُن أنكحٍةٍةٍة يف دم ين ِةِةِة موقٍقٍقٍق بحائٍلٍلٍل
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ُد الِّنِّنَكَكا ِح
ِح
َعْقْق ُد
َع

عقُدُدُد ال ِّنِّنِّنكاِحِحِح عق ٌدٌدٌد شرعٌّيٌّيٌّي يقتضي حَّلَّلَّل استمتاِعِعِع كٍّلٍّلٍّل ِمِمِم َنَنَن الَّزَّزَّزوجي ِنِنِن باآلخ ِرِرِر كما
ُصوا ِبِبِبالِّنِّن َسَسَساِءِءِء َخَخَخ ْيْيْيًرًرًرا؛ َفَفَفِإِإِإَنَنَنُهُهُه َّنَّنَّن َعَعَع َوَوَوا ٍنٍنٍن ِعِعِع ْنْنْن َدَدَدُكُكُكْمْمْم ،اْسْسْس َتَت ْحْحْحَلَلَل ْلْلْل ُتُتُتْمْمْم ُفُفُف ُرُرُروَجَجَجُهُهُه َّنَّنَّن
قا َلَلَل النبُّيُّيُّي « :اْسْسْس َتَت ْوْوْو ُصُص
ِبِبِب َكَكَك ِلِلِلَمَمَم ِةِةِة اِهللِهللِهلل»(.)1

وعقُدُدُد ال ِّنِّنِّنكاِحِحِح ميثاٌقٌقٌقٌق بي َنَنَنَن الَّزَّزَّزَّزوجي ِنِنِن ،قا َلَلَلَل ا ُهللُهللُهلل تعالىى[ :ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ] {النساء ،}21:فهو عق ٌدٌدٌدٌد يوج ُبُبُبُب عل ك ى ٍّلٍّلٍّل ٍّل ٍّل ِمِمِم َنَنَن الَّزَّزَّزَّزوجي ِنِنِن نح َوَوَوَو
اآلخ ِرِرِرِرِرِر الوفا َءَءَء َءَءَء بمقتضا ُهُهُه ُهُهُه ،قا َلَلَلَلَلَل تعال ىىى ى[ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ]

{املائدة.}1:

ف ِمِمِمن هنا وج َبَبَب االهتماُمُمُم به ،وجع ُلُلُلُهُهُه ميثا ًقًقًقا وعقًدًدًدا صحي ًحًحًحا ،ويكو ُنُنُن ذلك
بمراعا ِةِةِة سن ِنِنِن ِهِهِه وأركا ِنِنِن ِهِهِه وشروِطِطِط ِهِهِه ،وه َيَيَي كال َّتَّتَّتالي:
أواًلاًلاًل :ما ُيُيُي َسَسَس ُّنُّنُّن عن َدَدَد العق ِدِدِد:

يس ُّنُّنُّن عنَدَدَد إراد ِةِةِة العق ِدِدِد تقديُمُمُم خطب ٍةٍةٍة قب َلَلَل  ه تس َّمَّمَّمى خطب ُةُةُة اب ِنِنِن مسعو ٍدٍدٍد  ،يخط ُبُبُبها
العاقُدُدُد أو غيُرُرُرُهُهُه ِمِمِم َنَنَن الحاضري َنَنَن ،ولفُظُظُظها:
إَّنَّن الحمَدَد ِهللِهللِهلل ،نحمُدُدُهُهُه ،ونستعيُنُنُهُهُه ،ونستغفُرُرُهُهُه ،ونتوُبُب إلي ِهِهِه ،ونعوُذُذ باِهللِهلل ِمِمن
شروِرِر أنف ِسِسنا وسِّيئا ِت
ِت أعما ِلِلناَ ،مَمن يه ِهِهِدِد ا ُهللُهلل فال م  ضَّلَّل ل  ه و َمَمن يضلْلْل فال هادَيَي
ِّي
له ،وأشهُدُد أ ْنْن ال إل َهَه إ اَّلاَّل ا ُهللُهللُهلل ،وأشهُدُد أَّنَّن م  حمًدًدا عبُدُدُهُه ورسو ُلُلُهُهُه.
[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] {آل عمران.}102:

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] {النساء.}1:

[ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ] {األحزاب.}71 ،70:
( )1روا  ه ابن م  ا  هج والرتمذ  ي والنسائي.
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ثان ًيًيًيا :أركاُنُنُن العق ِدِدِد:

للعق ِدِدِد أركاٌنٌنٌن ثالث ٌةٌةٌة ال يصُّحُّحُّح إ اَّلاَّلاَّل هو اهب  يَََ:
أواًلاًلاًل :وجوُدُدُد الَّزَّزَّزوجي ِنِنِن الخاليي ِنِنِن ِمِمِم َنَنَن الموانِعِعِع ال ِّتِّتِّتي تمن ُعُعُع صح َةَةَة ال ِّنِّنِّنكاِحِحِح ،بأ ْنْنْن
اَلاَلاَل تكو َنَنَن المرأ ُةُةُة مث اًلاًلاًلم  ِِِ َنَنَن ال َّلَّلَّلوا ِتِتِتي َيَيَي ْحْحْحُرُرُر ْمْمْم َنَنَن على هذا ال َّرَّرَّرج ِلِلِل بنس ٍب
ٍبٍب أو ِرِرِرضا ٍعٍعٍع أو ع َّدَّدَّدٍةٍةٍة
أو غي ِرِرِر ذلك ،وال يكو ُنُنُن ال َّرَّرَّرج ُلُلُل مث اًلاًلاًل رفاك  ًًًا والمرأ ُةُةُة مسلم ًةًةًة ..وغيُرُرُر ذلك ِمِمِم َنَنَن
الموانِعِعِع الَّشَّشَّشرعيِةِةِة ال ِّتِّتِّتي سنبِّيِّيُنُنُنها إ ْنْنْن شاَءَءَء ا ُهللُهللُهلل تعالى.
ثان ًيًيًيا :حصوُلُلُل اإليجا ِبِبِب ،وه َوَوَو ال َّلَّلَّلفُظُظُظ ال َّصَّصَّصاد ُرُرُر ِمِمِم َنَنَن الولِّيِّيِّي أو َمَمَمن يقوُمُمُم مقا َمَمَمه ،بأ ْنْنْن
يقو َلَلَل للَّزَّزَّزوِجِجِج :زوج ُتُتُتك فالن ًةًةًة أو أنكح ُتُتُت َكَكَكها.
ثالًثًثًثا :حصوُلُلُل القبو ِلِلِل ،وهو ال َّلَّلَّلفُظُظُظ ال َّصَّصَّصاد ُرُرُر ِمِمِم َنَنَن الَّزَّزَّزوِجِجِج أو َمَمَمن يقوُمُمُم مقا َمَمَمه ،بأ ْنْنْن
ُت هذا ال َّنَّنكا َحَحَح أو هذا ال َّتَّتَّتزويَجَجَج.
يقو َلَلَل :قبل ُتُت

واختا َرَرَر شيُخُخُخ اإلسال ِمِمِم اب ُنُنُن تيمي َةَةَة ،وتلمي ُذُذُذُهُهُه اب ُنُنُن القي ِمِمِم :أَّنَّنَّن ال ِّنِّنِّنكا َحَحَح ينعقُدُدُد بك ِّلِّلِّل
لف ٍظٍظٍظ يد ُّلُّلُّل عليه ،وال يقتصُرُرُر على لف ِظِظِظ اإلنكاِحِحِح وال َّتَّتَّتزوي ِجِجِج.
ُت رم ًةًةًة فضيل َةَةَة الَّشَّشَّشي ِخِخِخ عب ِدِدِد اِهللِهللِهلل ب ِنِنِن ج ْبْبْبري َنَنَن -حف َظَظَظ  ه ا ُهللُهللُهلل -عنَدَدَدما زا َرَرَرنا يف
وق ْدْدْد سأل ُتُت
ُت
دم ينِةِةِة َمَمَم ْوْوْو ِقِقِقٍقٍقٍق ،عن ال ِّصِّصِّصيغِةِةِة ال ُمُمُمث َلَلَلى للعق ِدِدِد ،فذك َرَرَرها لي ،وه َيَيَي ال ِّصِّصِّصيغ ُةُةُة ال ِّتِّتِّتي م  ا زل ُتُت
أعقُدُدُد هبا ِمِمِمن حي ِنِنِنها وح َّتَّتَّتى يوِمِمِمنا هذا ،وه َيَيَي:

أ ْنْنْن يقر َأَأَأ المأذو ُنُنُن الخطب َةَةَة المشا َرَرَر إليها آن ًفًفًفا -خطب ُةُةُة اب ِنِنِن مسعو ٍدٍدٍد.-
ث َّمَّمَّم يطل ُبُبُب ِمِمِم َنَنَن الولِّيِّيِّي أ ْنْنْن يقو َلَلَل للَّزَّزَّزوِجِجِج :زوج ُتُتُتك أو يقو َلَلَل أنكح ُتُتُتك ابنتي -إ ْنْنْن
كان ْتْتْت مث اًلاًلاًل ابن ًةًةًة له -فالن َةَةَة.
ُت هذا الَّزَّزَّزوا َجَجَج أ ِوِوِو ال ِّنِّنِّنكا َحَحَح.
فيقوُلُلُل الَّزَّزَّزو ُجُجُج :قبل ُتُت
ث َّمَّمَّم يسأُلُلُل المأذو ُنُنُن الول َّيَّيَّي قائ اًلاًلاًلَ :زَزَز َّوَّوَّو ْجْجْج َتَتَتُهُهُه؟
فيقوُلُلُل :نع ْمْمْم.

ث َّمَّمَّم يسأُلُلُل الَّزَّزَّزو َجَجَج :قبل َتَتَت هذا الَّزَّزَّزوا َجَجَج؟
فيقوُلُلُل الَّزَّزَّزو ُجُجُج :نع ْمْمْم.
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ُت إلى الَّشَّشَّشاهدي َنَنَن ،يسأ ُلُلُل ُهُهُهما :أتشهَدَدَدا ِنِنِن على هذا؟
ث َّمَّمَّم يلتف ُتُت
فيقوال ِنِنِن :نع ْمْمْم.

ِف( :بار َكَك َكَكَك ا ُهللُهللُهلل ل مه اا ،وبار َكَك َكَكَك علي مه اا،
فيدُعُعُعُعُع و الم وذأ ُنُنُنُنُن لهمالاب  ُّدُّدُّدُّدُّدُّدُّد عا ِءِءِء المعور ِفِف ِفِف

و مج َعَعَع بين مه ا يف خي ٍرٍرٍر).
ُب
َس بكتاب ٍةٍةٍة أو إشارٍةٍةٍة مفهوم ٍةٍةٍة ،وإذا حص َلَلَل اإليجا ُبُب
وينعقُدُدُد ال ِّنِّنِّنكا ُحُحُح ِمِمِمن أخر َسَس
والقبوُلُلُل انعقَدَدَد ال ِّنِّنِّنكا ُحُحُح ولو كا  ن ال ُمُمُم َتَتَت َلَلَل ِفِفِفُظُظُظ هاز اًلاًلاًل دصقي مل  ْْْ معناُهُهُه حقيق ًةًةًة؛ لقو ِلِلِل ال َّنَّنبِّيِّيِّي
َ (( :ثَثَث اَلاَلاَل ٌثٌث
ٌث َهَهَهْزْزْز ُلُلُلُهُهُه َّنَّنَّن َجَجَجٌّدٌّدٌّدَ ،وَوَوَجَجَج ُّدُّدُّد ُهُهُه َّنَّنَّن َجَجَجٌّدٌّدٌّد :الَّطَّطَّط اَلاَلاَلُقُقُق ،والِّنِّنكاُحُحُح ،وال َّرَّرَّرجع ُةُةُة))(.)1
ثالًثًثًثا :شروُطُطُط صح ِةِةِة العق ِدِدِد:

يش رت ُطُطُط لصح ِةِةِة العق ِدِدِد شرو ٌطٌطٌط أربع ٌةٌةٌة يه كال َّتَّتَّتالي:
ال َّشَّشَّشرُطُطُط األوُلُلُل :تعيي ُنُنُن كٍّلٍّلٍّل ِمِمِم َنَنَن الَّزَّزَّزَّزوجي ِنِنِن ،ف كي ال ِفِفِفِف ي أ ْنْنْن يقو َلَلَلَل َ :زَزَز َوَوَو ْجْجْج ُتُتُت َكَكَك بن ِتِتِت ي:

إذا كا  ن ل  ه ع َّدَّدَّد َةَةَة بنا ٍتٍتٍت ،أو يقو َلَلَل :زوج ُتُتُتها اب َنَنَن َكَكَك ،ول ع ه َّدَّدَّدَّدَّد َةَةَة أبنا ٍءٍءٍءٍء  ،ويحص ُلُلُلُل ال َّتَّتَّتعيي ُنُنُنُن

باإلشار ِةِةِة إلى المتزوِجِجِج ،أو تسمي ِتِتِت ِهِهِه ،أو وص ِفِفِف ِهِهِه بما يتمي ُزُزُز به.
ال َّشَّشَّشرُطُطُط ال َّثَّثَّثاينِ :رِرِر َضَضَضى كٍّلٍّلٍّل ِمِمِم َنَنَن الَّزَّزَّزوجي ِنِنِن باآلخ ِرِرِر ،فال يصُّحُّحُّح أ ْنْنْن ُيُيُي ْكْكْك َرَرَر َهَهَه أحُدُدُد ُهُهُهما

ِث أبي هرير َةَةَة  (( :اَلاَلاَل ت ُُُ ْنْنْن َكَكَك ُحُحُح ا َألَألَأل ِّيِّيِّي ُمُمُم َحَحَح َّتَّتَّتى ُتُتُتْسْسْس َتَت ْأْأْأ َمَمَم َرَرَرَ ،وَوَو اَلاَلاَل لا  ْْْ ِبِبِب ْكْكْك ُرُرُر َحَحَح َّتَّتَّتى
عليه؛ لحدي ِثِث
ُتُتُتْسْسْس َتَت ْأْأْأ َذَذَذ َنَنَن))( .)2إ اَّلاَّلاَّل صلا  َََّّّغيُرُرُر نم هما الذ  ي ل  م يبلْغْغْغ والمعتوُهُهُه ،فلول ِّيِّي ِهِهِه أ ْنْنْن يزو َجَجَجُهُهُه بغي ِرِرِر
إذ ِنِنِن ِهِهِه.
ُث :أ ْنْنْن يعق َدَدَد َدَدَد عل  ى ا أرمل ِةِةِةِةِةِةِةِةِة ول ُّيُّيه ااا؛ لقو ِلِلِلِلِل ِهِهِه  (( :اَلاَلاَلن  ِِِ َكَكَكَكَك ا َحَحَح ِإِإِإ اَّلاَّلاَّل
ال َّشَّشَّشَّشَّش رُطُطُط ال َّثَّثَّثال ُثُثُث ُثُث
ِبِبِبِب َوَوَو ِلِلِلٍّيٍّيٍّي))( ،)3فل ْوْوْوْوْو َزَزَز َوَوَو َجَجَجَج ِتِتِت المأر ُةُةُةُةُة نف َسَسَسَس ها بود ِنِنِنِنِن ول ِّيِّيهاا ،فنكا ُحُحُحهاطاب  ٌلٌلٌلٌلٌلٌلٌل ؛ ألَّنَّنَّن ذلك   
رذ يع ٌةٌةٌة إلى ال ِّزِّزِّزن ،وألَّنَّنَّن المرأ َةَةَة قاصر ُةُةُة ال َّنَّنظ ِرِرِرِر ع ِنِنِنِن اختياِرِرِرِر األصل ِحِحِحِح لهاا ،وا ُهللُهللُهلل تعا ىل   

خاط َبَبَبَبَبَبَب األوليا َءَءَءَء َءَءَء بال ِّنِّنِّنكا ِحِحِحِح ِحِحِح ،فقا َلَلَلَلَلَلَل تعال ىىىى ى[ :ﭑ ﭒ] {النو ررر رر،  }32:
( )1روا  ه الرتمذي.
( )2متف  ق عليه.

( )3روا  ه الخمس  ة إال النسائي.

تذكرة املأذون
ِت.
وقا َلَلَل تعالى[ :ﮉ ﮊ ] {البقرة ،}232:وغي ِرِرِر ذلك ِمِمِم َنَنَن اآليا ِتِت
وولُّيُّيُّي ال رم أِةِةِة هو :أبوها ،ث َّمَّمَّم وص ُّيُّي  ه فيها ،ث َّمَّمَّم ج ُّدُّدُّدها أل ٍّبٍّبٍّب وإ ْنْنْن ع اَلاَلاَل ،ث َّمَّمَّم ابُنُنُنها ،ث َّمَّمَّم
بنو  ه وإ ْنْنْن نزلوا ،ث َّمَّمَّم أخوها ألبوين ،ث  م أخوها أل ٍّبٍّبٍّب ،ث  م بنوهما ،ث  م ع ُّمُّمُّمها ألبوين،
ِث ،ث  م المعت ُقُقُق ،ث  م
ُب عصب ِتِتِتها نس ًبًبًبا ،كاإلر ِثِث
ث  م ع ُّمُّمُّمها أل ٍّبٍّبٍّب ،ث  م بنوهما ،ث  م أقر ُبُب
الحاكُمُمُم.

ِث جاب ٍرٍرٍر رم فو ًعًعًعا (( :اَلاَلاَل ن  ِِِ َكَكَكا َحَحَح
ال َّشَّشَّش طر اُ ُ  ل َّرَّرَّراب ُعُعُع :ال ِّشِّشِّشهاد ُةُةُة على عق ِدِدِد ال ِّنِّنِّنكاِحِحِح؛ لحدي ِثِث

ِإِإِإ اَّلاَّلاَّلب  ِِِ َوَوَو ِلِلِلٍّيٍّيٍّي َوَوَو َشَشَشا ِهِهِه ِدِدِد ْيْيْي َعَعَع ْدْدْد ٍلٍلٍل))( )1فال يصُّحُّحُّح إال بشاهدي ِنِنِن عدلي ِنِنِن.
ٌت ال يجوُزُزُز معها العقُدُدُد:
راب ًعًعًعا :حاال ٌتٌت

ِت ال ِّتِّتِّتي ال يجو ُزُزُز معها العقُدُدُد ،ويعتُربُرب العقُدُدُد باط اًلاًلاًل ،وه َيَيَي:
ُض الحاال ِتِت
يوجُدُدُد بع ُضُض
 -1العقُدُدُد يف حالِةِةِة اإلحرا ِمِمِم :وهو أ ْنْنْن يتزو َجَجَج ال َّرَّرَّرج ُلُلُل ،وهو م  حر ٌمٌمٌم بح ٍّجٍّجٍّج
ٍةٍة
أو عمرٍة قب َلَلَل ال َّتَّتَّتحل ِلِلِل نم هما ،فالعقُدُدُد يكو ُنُنُن باط اًلاًلاًل؛ لقو ِلِلِل ال َّنَّنبِّيِّيِّي  (( :اَلاَلاَل ي  َََ ْنْنْن ُحُحِكِك
ا ْلْلْل ُمُمُم ْحْحْح ِرِرِرُمُمُم َوَوَو اَلاَلاَل ي  ِِِكْكْنُنُ ُحُحُح))( ،)2أ ْيْيْي :ال ُيُيُيعقُدُدُد عقُدُدُد نكا ٍحٍحٍح له ،وال َيَيَيعقُدُدُد لغي ِرِرِر ِهِهِه ،وال َّنَّنهُّيُّيُّي هنا
لل َّتَّتَّتحري ِمِمِم ،وهو م  قت ٍضٍضٍض للبطال ِنِنِن.
 -2العقُدُدُد يف الع َّدَّدَّد ِةِةِة :وهو أ ْنْنْن يتزو َجَجَج ال َّرَّرَّرج ُلُلُل المرأ ُةُةُة المعتد ُةُةُة ِمِمِمن ط  ال ٍقٍقٍق أو وفاٍةٍةٍة،
فهذا ال ِّنِّنِّنكا ُحُحُح باط ٌلٌلٌل؛ لقو ِلِلِل اِهللِهللِهلل تعالى[ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ] {البقرة.}235:

ُّي على الَّزَّزَّزوِجِجِج،
 -3عنَدَدَد عق ِدِدِد ال ِّنِّنِّنكاِحِحِح يكو ُنُنُن هناَكَكَك شروٌطٌطٌط يشرت ُطُطُطها الول ُّي ُّي
أ ِوِوِو الَّزَّزَّزو ُجُجُج على الَّزَّزَّزوجِةِةِة ،أو الَّزَّزَّزوج ُةُةُة على زو ِجِجِجها ..وال ُّشُّشُّشروُطُطُط يف الِّنِّنكا ِحِحِح تنقس ُمُمُم إلى

قسمين:

 -1شرو ٌطٌطٌط صحيح ٌةٌةٌة.

( )1روا  ه الخمس  ة إال النسائي.
( )2روا م ه سلم.

 -2شرو ٌطٌطٌط فا دس ٌةٌةٌة.

تذكرة املأذون
أواًلاًلاًل :ال ُّشُّشُّشروُطُطُط ال َّصَّصَّصحيح ُةُةُة يف ال ِّنِّنكا ِحِحِح:

* إذا اشرتط ِتِتِت الَّزَّزَّزوج ُةُةُة أ ْنْنْن اَّلاَّلاَّل جوزتي  ُُُ عليها زوج ًةًةًة أخ َرَرَرى.
* إذا اشرتط ْتْتْت أ ْنْنْن اَّلاَّلاَّلي  ُُُ ْخْخْخ ِرِرِر َجَجَجها ِمِمِمن داِرِرِرها أو ِبِبِبال ِدِدِدها.
* إذا اشرتط ِتِتِت الَّزَّزَّزوجِةِةِة أ ْنْنْن اَّلاَّلاَّل ُيُيُيف ِّرِّرِّر ُقُقُق بينها وبي َنَنَن أوال ِدِدِدها ،إ ْنْنْن كا  ن لها أوال ٌدٌدٌد.

* إذا اشرتط ْتْتْت مه ًرًرًرا م  ع َّيَّيَّي ًنًنًنا.

فإذا اشرتط ِتِتِت الَّزَّزَّزوج ُةُةُة شي ًئًئًئا ِمِمِمن هذ  ه ال ُّشُّشُّشرو ِطِطِط وج َبَبَبَب عل لا ى َّزَّز َّزَّزَّزوِجِجِج أ ْنْنْن يف َيَيَيَي ب هه ،
وإ ْنْنْن ل ْمْمْمْمْم ي ِفِف  اهلف ا سفل ُخُخُخُخُخُخ ُخُخُخ ،وِمِمِمِم َنَنَن األدل ِةِة ِةِةِة عل لذ ى كككك ك ،قو ُلُل ُلُلُل ال َّنَّنب ِّيِّيِّي ِّي ِّي ِ (( :إِإِإ َّنَّنَّن َأَأَأَحَحَحَح َّقَّقَّق
ال ُّشُّشُّش ُرُرُرو ِطِطِط َأَأَأ ْنْنْن ُتُتُت َوَوَو ُّفُّفُّفوا ِبِبِبِهِهِهَ ،مَمَما اْسْسْس َتَت ْحْحْحَلَلَل ْلْلْل ُتُتُتْمْمْم ِبِبِبِهِهِه الُفُفُف ُرُرُروَجَجَج))(.)1

قا َلَلَل العالم ُةُةُة اب ِنِنِن القي ِمِمِم :يج ُبُبُب الوفا ُءُءُء هبذ  ه ال ُّشُّشُّشرو ِطِطِط ال ِّتِّتِّتي ه َيَيَي أح ُّقُّقُّق أ ْنْنْن يوف َيَيَيها،
َض ببذ ِلِلِل ِبِبِب ْضْضْض ِعِعِعها
وهو م  قت َضَضَضى الَّشَّشَّشرِعِعِع والعق ِلِلِل والقيا ِسِسِس ال َّصَّصَّصحي ِحِحِح ،فإَّنَّنَّن المرأ َةَةَة ل  م تر َضَض

للَّزَّزَّزوِجِجِج إ اَّلاَّلاَّل شلا اذه ىلع  َََّّّر ِطِطِط ،ولو ل ْمْمْم يج ِبِبِب الوفا ُءُءُء ب  ه ل  م يك ِنِنِن العقُدُدُد عن ترا ٍضٍضٍض،
وكا  ن إلزا ًمًمًما بما ل  م تلتز ْمْمْمُهُهُه ،وبما ل  م يلز ْمْمْمها ا ُهللُهللُهلل ب  ه ورسو ُلُلُلُهُهُه.
ثان ًيًيًيا :ال ُّشُّشُّشروُطُطُط الفا دس ُةُةُة:

وال ُّشُّشُّشروُطُطُط الفا دس ُةُةُة يف الِّنِّنكا ِحِحِح نوعان:

أ  -شرو ٌطٌطٌط فا دس ٌةٌةٌة تبط ُلُلُل العق ِدِدِد ،وه َيَيَي ثالث ُةُةُة أنواٍعٍعٍع:

 -1كأ ْنْنْن يزو َجَجَج ُمُمُمو ِلِلِل َيَيَي َتَتَتُهُهُه ب رش ٍطٍطٍط أ ْنْنْن ُيُيُي َزَزَز ِّوِّوِّو َجَجَجُهُهُه اآلخُرُرُرُر مولي َتَتَت ُهُهُه وال م  ه َرَرَرَر بينهماا ،وه اذ   
هو م  ا يعر ُفُفُف بنكاِحِحِح ال ِّشِّشِّشغاِرِرِر ،وهو حرا ٌمٌمٌم ال يجو ُزُزُز.

 -2كأ ْنْنْن ُيُيُيزو َجَجَجُهُهُه مولي َتَتَتُهُهُه المطل َقَقَق َةَةَة البائن َةَةَة ،ويشرت ُطُطُط أ  ن يط ِلِلِل َقَقَقها بقص ِدِدِد تحلي ِلِلِلها
لزو ِجِجِجها األو ِلِلِل ،فالعقُدُدُد يكو ُنُنُن باط اًلاًلاًل ،يقوُلُلُل ال َّنَّنبُّيُّي َ (( :أَأَأ اَلاَلاَل أ  ُُُ ْخْخْخ ِبِبِب ُرُرُرُكُكُكْمْمْم ِبِبِبال َّتَّتَّت ْيْيْي ِسِس
ِس
ُّي
ا ْلْلْل ُمُمُمْسْسْس َتَت َعَعَعا ِرِرِر؟)).
قالوا :بلى يا ر  سو َلَلَل اِهللِهللِهلل!
( )1متف  ق عليه.

