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 كتاب النكاح
 ض .النكاح يف اللغة : الضم واجلمع والتداخل ، ومنه : تناكحت األشجار : إذا متايلت وانضم بعضها إىل بع

 ونكحت القمح يف األرض : إذا حرثتها ، وبذرته فيها ، ونكحت احلصاة أخفاف اإلبل .  ليها (نكح املطر األرض : اعتمد ع )ويقال 
نكح النعاس عينه غلبها  )وسواء كان التداخل حسياً كما سبق أو معنوياً ، ففي القاموس  ه (نكحه الدواء إذا خامره وغلب) و يف املصباح 

 ء ( .والنكح بالفتح : البضع ، واملناكح : النسا
 ع .ة باآلخر على الوجه املشرو ـــــــوأما اصطالحاً : فأدق ما قيل فيه : إنه عقد وضعه الشارع ليفيد حل استمتاع كل من الزوج والزوج

 ) وه 
 
  و

 
ة
َّ
ن
ُ
 ( . س

 أي : أن األصل يف النكاح أنه سنــة .
 وقد جاءت النصوص الكثرية يف احلث عليه والرتغيب فيه .

 يهم الصالة والسالم .فهو من سنن املرسلني عل
 ( . َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسالً م ِّن قـَْبلَِّك َوَجَعْلَنا ََلُْم أَْزَواًجا َوُذر ِّيَّةً  قال تعاىل )
 ( . ُهَنالَِّك َدَعا زََكرِّيَّا رَبَُّه قَاَل َرب ِّ َهْب ِلِّ مِّن لَُّدْنَك ُذر ِّيًَّة طَي َِّبًة إِّنََّك َسِّيُع الدَُّعاء) وقال تعاىل 

َنا َوُذر ِّيَّاتِّنَا قـُرََّة أَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِّْلُمتَّقِّنَي إِّ  يف عباد الرمحن ) ولهق  ( . َماًماَوالَّذِّيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َهْب لََنا مِّْن أَْزَواجِّ
ُكْم أَْزَواًجا ل َِّتْسُكُنوا إِّلَيْـ  تعاىل )وله وق َنُكم مََّودًَّة َوَرمْحًَة إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آليَاٍت ل َِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ َومِّْن آيَاتِّهِّ أَْن َخَلَق َلُكم م ِّْن أَنُفسِّ  ( . َها َوَجَعَل بـَيـْ
ُ مِّن فَ وله تعاىل ) وق نُكْم َوالصَّاحلِِّّنَي مِّْن عَِّبادُِّكْم َوإَِّمائُِّكْم إِّن َيُكونُوا فـَُقرَاء يـُْغنِّهُِّم اَّللَّ ُ َوأَنكُِّحوا األَيَاَمى مِّ ٌع َعلِّيمٌ ْضلِّهِّ َواَّللَّ  ( . َواسِّ

ْنُكُم اَْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج ، فَإِّنَُّه أََغضُّ لِّْلَبَصرِّ ، َوَأْحَصُن )  قَاَل لََنا َرُسوُل َاَّللَِّّ  َعْن َعْبدِّ َاَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعوٍد  يَا َمْعَشَر اَلشََّبابِّ ! َمنِّ اْسَتطَاَع مِّ
 ُمتَـَّفٌق َعَلْيهِّ . ( ْيهِّ بِّالصَّْومِّ ; فَإِّنَُّه َلُه وَِّجاءٌ لِّْلَفرْجِّ ، َوَمْن ََلْ َيْسَتطِّْع فـََعلَ 

ر ِّ فـََقاَل بـَْعُضُهْم اَل أَتـََزوَُّج الن َِّساَء. َوقَاَل بـَْعُضُهْم اَل آُكلُ  َعْن َعَملِّهِّ يفِّ   َسأَُلوا أَْزَواَج النَّبِّ ِّ   أَنَّ نـََفرًا مِّْن َأْصَحابِّ النَّبِّ ِّ ) َعْن أََنٍس و   الس ِّ
ُأَصل ِّى َوأَنَاُم َوَأُصوُم َوأُْفطُِّر  َما بَاُل أَقْـَواٍم قَاُلوا َكَذا وََكَذا َلكِّن ِّ » اللَّْحَم. َوقَاَل بـَْعُضُهْم اَل أَنَاُم َعَلى فِّرَاٍش. َفَحمَِّد اَّللََّ َوأَثـََْن َعَلْيهِّ. فـََقاَل 

 ( متفق عليه .َس مَِّن ِّ فـََليْ  َوأَتـََزوَُّج الن َِّساَء َفَمْن َرغَِّب َعْن ُسنَّتِّ 
 ُمَكاثٌِّر بُِّكُم يَْأُمُر بِّاْلَباَءةِّ ، َويـَنـَْهى َعنِّ التََّبتُّلِّ نـَْهًيا َشدِّيًدا ، َويـَُقوُل : تـََزوَُّجوا اَْلَوُدوَد اَْلَوُلوَد . إِّن ِّ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّّ ن أنس . قال )  َوع

بَّاَن  َرَواهُ  (َاأْلَنْبَِّياَء يـَْوَم اَْلقَِّياَمةِّ   .َأمْحَُد ، َوَصحََّحُه اِّْبُن حِّ
، فـََقاَل : إِّن ِّ َأَصْبُت اْمَرأًَة َذاَت َحَسٍب َوََجَاٍل ، َوإِّنَـَّها الَ تَلُِّد ، أَفَأَتـََزوَُّجَها ، قَاَل : الَ  َجاَء َرُجٌل إِّىَل النَّبِّ ِّ ) َعْن َمْعقِّلِّ ْبنِّ َيَساٍر ، قَاَل و 

 َة فـَنَـَهاُه ، ُُثَّ أَتَاُه الثَّالِّثََة ، فـََقاَل : تـََزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَإِّن ِّ ُمَكاثٌِّر بُِّكُم األَُمَم.ُُثَّ أَتَاُه الثَّانِّيَ 
 األُمَّةِّ َأْكثـَُرَها نَِّساًء.ذِّهِّ َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ ُجبَـرْيٍ قَاَل : قَاَل ِلِّ اْبُن َعبَّاٍس َهْل تـََزوَّْجَت قـُْلُت : الَ قَاَل فـَتَـَزوَّْج فَإِّنَّ َخيـَْر هَ و 

 د .( رواه أمح رة عين يف الصالةـ)حبب إِل  من دنياكم النساء والطيب، وجعلت ق وعن أنس قال: قال رسول هللا 
ثُورِّ بِّاأُلُجورِّ ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصل ِّى َوَيُصوُموَن َكَما يَا َرُسوَل اَّللَِّّ َذَهَب أَْهُل الدُّ   قَاُلوا لِّلنَّبِّ ِّ   َأنَّ نَاًسا مِّْن َأْصَحابِّ النَّبِّ ِّ ) َعْن َأِبِّ َذرٍ  و 

يَدٍة  َحْمِّ أََولَْيَس َقْد َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم َما َتصَّدَُّقوَن إِّنَّ بُِّكل ِّ َتْسبِّيَحٍة َصَدَقًة وَُكل ِّ َتْكبِّريٍَة َصَدَقٌة وَُكل ِّ » َنُصوُم َويـََتَصدَُّقوَن بُِّفُضولِّ أَْمَواَلِِّّْم. قَاَل 
َأَحُدنَا َشْهَوتَُه  قَاُلوا يَا َرُسوَل اَّللَِّّ أَيَْأتِّ «.  َصَدَقٌة َصَدَقٌة وَُكل ِّ تـَْهلِّيَلٍة َصَدَقٌة َوأَْمٌر بِّاْلَمْعُروفِّ َصَدقٌَة َونـَْهٌى َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقٌة َوِفِّ ُبْضعِّ َأَحدُِّكمْ 

 ر ( رواه مسلم .احلَْاَللِّ َكاَن َلُه َأجْ  َحرَاٍم َأَكاَن َعَلْيهِّ فِّيَها وِّْزٌر َفَكَذلَِّك إَِّذا َوَضَعَها يفِّ  ْو َوَضَعَها يفِّ أَرَأَيـُْتْم لَ » َوَيُكوُن لَُه فِّيَها َأْجٌر قَاَل 
 1فائدة : 

ْنُكُم اَْلَباَءةَ قوله يف حديث ابن مسعود ) ...   ( اختلف العلماء يف املراد هبا على قولني : َمنِّ اْسَتطَاَع مِّ
 : القدرة على الوطء .ول القول األ

 ألمور ثالثة : وهو الصحيح: القدرة على مؤن النكاح ،  القول الثاين 
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  أن اخلطاب إمنا جاء للقادر على اجلماع وهم الشباب أصالً . أوالً :
َن : ومن َل يستطع اجلماع قال يف آخر احلديث ) ومن َل يستطع فعليه بالصوم ( لو فسرنا الباءة باجلماع يصري املع أن الرسول ثانيًا : 

 .فعليه بالصوم وال ريب أن الذي ال يستطيـــــع اجلمـاع ال معَن لكونــــه يؤمر بالصوم 
 جاء يف رواية عند النسائي ) من كان ذا طول فليتزوج ( . ثالثاً : 

َا ُهوَ لَيْ  َواْستِّطَاَعُة الن َِّكاحِّ ُهَو اْلُقْدَرُة َعَلى اْلَمُئونَةِّ  : قال شيخ اإلسالم طَاٌب لِّْلَقادِّرِّ َعَلى فِّْعلِّ  َس ُهَو اْلُقْدَرُة َعَلى اْلَوْطءِّ ، فَإِّنَّ احلَْدِّيَث إمنَّ خِّ
ََذا أُمَِّر َمْن َلَْ   .َيْسَتطِّْع أَْن َيُصوَم فَإِّنَُّه وَِّجاٌء  اْلَوْطءِّ ، َوَلِّ

 وذهب بعض العلماء إىل اجلمع بني القولني :
د َأَصح هَما : أَنَّ اْلُمرَاد َلَماء يفِّ اْلُمرَاد بِّاْلَباَءةِّ ُهَنا َعَلىَواْختَـَلَف اْلعُ  : قال النووي َعانِّ إِّىَل َمْعََن َواحِّ َمْعَناَها اللَُّغوِّي  َوُهَو اجلَِّماع ،  قـَْوَلنْيِّ يـَْرجِّ

ْنُكْم اجلَِّماع لُِّقْدرَتِّهِّ َعَلى ُمَؤنه َوهَِّي ُمَؤن الن ِّ  فـَتَـْقدِّيره : َمْن اِّْسَتطَاعَ  فـََعَلْيهِّ بِّالصَّْومِّ  فـَْلَيتَـَزوَّْج ، َوَمْن َلَْ َيْسَتطِّْع اجلَِّماع لَِّعْجزِّهِّ َعْن ُمَؤنه َكاحمِّ
  .هـ.ا . يـَْقطَعُه اْلوَِّجاء لَِّيْدَفع َشْهَوته ، َويـَْقَطع َشر  َمنِّي ه ، َكَما

وفسرت مبؤن النكاح ، وال ينايف التفسري األول إذ  طء ،فسرت الباءة بالو ج ( من استطاع منكم الباءة فليتزو ه ) وقول : وقال ابن القيم
 . املعَن على هذا مؤن الباءة

 2فائدة : 
قيل املعَن : خري أمة حممد من كان أكثر نساء من غريه ممن يتساوى :  قال احلافظ ابن حجر (  فَإِّنَّ َخيـَْر َهذِّهِّ األُمَّةِّ َأْكثـَُرَها نَِّساءً  قوله ) 

، وباألمة أخصاء أصحابه ، وكأنه أشار إىل أن ترك  الفضائل ، والذي يظهر أن مراد ابن عباس باخلري النب معه فيما عدا ذلك من 
 غريه . التزويج مرجوح ، إذ لو كان راجحاً ما آثر النب 

 3فائدة : 
 حكم النكاح :بعض 

 إمنا من مقاصده العظيمة طلب النسل. : طلب النسل ، ألنه ليس املقصود من الزواج التلذذ قضاء الوطر و  احلكمة األوىل
 : االستمتاع ، استمتاع كل واحد من الزوجني باآلخر. احلكمة الثانية

حصيل النسل لتكثري األمة وال ريب أن تكثري األمة هو مصدر قوهتا وعزهتا وهيبتها بني األمم فهذا مقصد عظيم من  احلكمة الثالثة :
 مقاصد الزواج وهو تكثري األمة.

 حفظ املرأة واإلنفاق عليها ألن الزواج يهيئ للمرأة حياة سعيدة كرمية يف ظل الزوج.  ة الرابعة :احلكم
: فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج ،  فما حفظ الفرج وغض البصر مبثل حصني كل من الزوجني اآلخر كما قال  احلكمة اخلامسة :

 الزواج .
 4فائدة : 

 على حرمي االستمناء . ) يا معشر الشباب من استطاع ... (  استدل بعض العلماء حبديث ابن مسعود

َرة إذا خلوا بواد ال أنيس به .  وهذه العادة قدمية معروفة يف اجلاهلية قبل اإلسالم، فقد كانوا جيلدون ُعَميـْ
 كما قال الشاعر :

 إذا ما خلوَت بواٍد ال أنيَس به     فاْجلْد ُعَمرْيَة ال عيٌب وال حرجُ 
 ناية عن الذكر .وعمرية ك

 : هو استدعاء خروج املن بغري َجاع ، سواء كان باليد أو بغريها . ومعىن االستمناء
 وقد اختلف العلماء يف حكمه :

 : أنه حرام . القول األول
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 وهذا مذهب َجاهري العلماء .
هِّْم َحافِّظُوَن . إِّالَّ َعَلى أَْزَواجِّ -أ ُر َمُلومِّنَي . َفَمنِّ ابـْتَـَغى َورَاَء َذلَِّك لقوله تعاىل ) َوالَّذِّيَن ُهْم لُِّفُروجِّ هِّْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم فَإِّنَـُّهْم َغيـْ

 َفُأولَئَِّك ُهُم اْلَعاُدون ( .
 .فأوجب هللا على املسلم أن حيفظ فرجه إال من زوجته أو ما ملكت ميينه ، فإذا جتاوز زوجته وملك ميينه  إىل غريمها فإنه من العادين 

 االستمناء باليد هبذه اآلية رمحه هللا تعاىل : وقد استدل اإلمام الشافعي ومن وافقه على حرمي قال ابن كثري 
أمر بالصيام ، ولو كان االستمناء جائزاً ألرشد إليه  فالرسول وحلديث ابن مسعود ) من استطاع منكم الباءة ... فعليه بالصوم ( -ب

 . النب 
هللا سبحانه وتعاىل أباح للصحابة املتعة يف أول األمر ، ُث نسخت بعد ، وسبب إباحتها ما لقوه من شدة العزوبة يف ومن األدلة : أن -ج

 أسفارهم ، وقد جعلها هللا حالً مؤقتاً لدفع حاجتهم ، ولو كان االستمناء مباحاً لبينه َلم ، وهو أيســــر وأقل مؤونة وأثراً .
 ىل عن االستمناء هل هو حرام أم ال ؟ رمحه هللا تعاابن تيمية وسئل 

وكذلك يعزر َمن فعله ويف القول اآلخر ، فأجاب: أما االستمناء باليد فهو حرام عند َجهور العلماء وهو أصح القولني يف مذهب أمحد 
م رخَّصوا فيه للضرورة مثل ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعني أهن، وأكثرهم ال يبيحونه خلوف العنت وال غريه ، هو مكروه غري حمرم 

ومثل أْن خياف إن َل يفعله أن ميرض وهذا قول أمحد وغريه وأما بدون الضرورة فما علمُت أحداً ، أن خيشى الزنا فال يعصم منه إال به 
 ه .رخَّص في

َتُدلُّ  ( َفَمنِّ ابـْتَـَغى َورَاَء َذلَِّك َفُأولَئَِّك ُهُم اْلَعاُدونَ ) الَّتِّ هَِّي اْعَلْم أَنَُّه اَل َشكَّ يفِّ أَنَّ آيََة َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤمُِّنوَن َهذِّهِّ  : وقال الشنقيطي
ْستِّْمَناءِّ بِّاْلَيدِّ   .بُِّعُمومَِّها َعَلى َمْنعِّ االِّ

َنَّ َمْن تـََلذََّذ بَِّيدِّهِّ َحَّتَّ أَنـَْزَل َمنِّيَُّه بَِّذلَِّك ، َقدِّ ابـْتَـَغى َورَاَء َما َأَحلَُّه اَّللَُّ ، فَـ  َوَقْد ذََكَر ، اْلَكرِّميَةِّ اْلَمْذُكوَرةِّ ُهَنا  ُهَو مَِّن اْلَعادِّيَن بَِّنص ِّ َهذِّهِّ اآْليَةِّ ألِّ
َذِّهِّ  ُّ : قَاَل حمَُ  اْبُن َكثِّرٍي : أَنَّ الشَّافِّعِّيَّ َوَمْن تَبَِّعُه اْسَتَدلُّوا هبِّ ْستِّْمَناءِّ بِّاْلَيدِّ ، َوقَاَل اْلُقْرُطبِّ مَُّد ْبُن َعْبدِّ احلََْكمِّ : َسِّْعُت اآْليَةِّ ، َعَلى َمْنعِّ االِّ

هِّْم َحافُِّظوَن إِّىَل قـَْولِّهِّ اْلَعاُدوَن ) َحْرَمَلَة ْبَن َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ ، قَاَل : َسأَْلُت َمالًِّكا َعنِّ الرَُّجلِّ جَيْلُِّد َعمِّريََة فـََتاَل َهذِّهِّ اآْليََة   ( .َوالَّذِّيَن ُهْم لُِّفُروجِّ
ُ َعْنُه َوَغَفَر َلُه عَ  -قَاَل ُمَقي ُِّدُه  َذِّهِّ اآْليَةِّ الْ  -َفا اَّللَّ َا مِّْن أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ هبِّ َكرِّميَةِّ ، َعَلى َمْنعِّ : الَّذِّي َيْظَهُر ِلِّ أَنَّ اْستِّْداَلَل َمالٍِّك ، َوالشَّافِّعِّي ِّ َوَغرْيِّمهِّ

ْستِّْمَناُء بِّاْلَيدِّ اْستِّْداَلٌل صَ  يٌح بِّكَِّتابِّ اَّللَِّّ ، يَُدلُّ َعَلْيهِّ ظَاهُِّر اْلُقْرآنِّ ، وَلَْ يَرِّْد َشْيٌء يـَُعارُِّضُه مِّْن كَِّتاٍب َواَل ُسنٍَّة َجْلدِّ َعمِّريََة الَّذِّي ُهَو االِّ .    حِّ
 ) أضواء البيان ( .

هِّْم َوالَّذِّيَن ُهْم لُِّفُروجِّ   )وأما حنن فنرى أن احلق مع الذين حرموه مستدلني بقوله تعاىل:  وقال الشيخ األلباين هِّْم َحافُِّظوَن . إِّالَّ َعَلى أَْزَواجِّ
ُر َمُلومِّنَي . َفَمنِّ ابـْتَـَغى َورَاَء َذلَِّك فَُأولَئَِّك ُهُم اْلَعاُدون ( وال نقول جبوازه ملن خاف الوقوع يف الزنا، إال إذا  أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم فَإِّنَـُّهْم َغيـْ

ولذلك  (فمن َل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ج ) يف احلديث املعروف اآلمر َلم بالزوا للشباب  استعمل الطب النبوي وهو قوله 
  .فإننا ننكر أشد اإلنكار على الذين يفتون الشباب جبوازه خشية الزىن، دون أن يأمروهم هبذا الطب النبوي الكرمي

 : أنه مباح . القول الثاين
 وهو قول لبعض أهل الظاهر .

 ملانع ، حيث َل يثبت دليل على املنع .لعدم الدليل ا
 وهو قول ابن حزم .

 القول األول . والراجح
o : لكن يباح االستمناء يف حالتني 

 : خوف الوقوع بالزنا . احلالة األوىل
 : التضرر حببس هذا املاء . احلالة الثانية
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 5فائدة : 
 على الصيام ملن ال يستطيع على مؤن النكاح ألمرين : حث النب 

َياُم َكَما ُكتَِّب َعَلى الَّذِّيَن مِّْن قـَْبلُِّكْم َلَعلَُّكْم تـَتَـُّقو م يورث التقوى. كما قال تعاىل ): ألن الصياوالً أ  .ن(يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا ُكتَِّب َعَلْيُكُم الص ِّ
 : ألن شهوة النكاح تابعة لشهوة األكل ، تقوى بقوته وتضعف بضعفه . ثانياً 

 6فائدة : 
 تدل العلماء هبذا احلديث بأنه ال ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج .اس
 قال : من َل يستطع فعليه بالصوم ، وَل يقل : فليستقرض . فإن النب  
 بالتعفف حَّت يغنيه هللا ، وَل يأمر ( فأمره هللا َوْلَيْستَـْعفِّفِّ الَّذِّيَن اَل جيُِّدوَن نَِّكاحًا َحَّتَّ يـُْغنِّيَـُهْم اَّللَُّ مِّن َفْضلِّهِّ ويدل لذلك قوله تعاىل ) 

 ] املراد بالتعفف : حفظ الفرج وغض البصر [ .باالستدانة .   
 7فائدة : 

 املسألة تنقسم إىل حالتني :جيوز استعمال دواء لدفع الشهوة ؟  هل
 : أن يستعمل دواء لقطعها ، فهذا حرام .  احلالة األوىل

 ألنه قد يقدر بعُد فيندم .
 : أن يستعمل دواء لتخفيفها . نيةاحلالة الثا

 : ال جيوز . فقيل
 أرشد إىل الصيام ملن عجز عن مؤن النكاح ، فهو العالج النبوي ، فال جيوز غريه . ألن النب 

 الصحيح . : جيوز . وهذا هو وقيل
 من نوافلِ العبادة ( . 

ُ
 مع الشهوةِ أفضل

ُ
 ) وفعله

 عبادة .من االشتغال بنفل الأي : أن النكاح أفضل 
 وهذا مذهب َجاهري العلماء .

 ألن النكاح من سنن املرسلني .-أ
 واألحاديث يف احلث عليه ، واألمر به ، والرغبة يف الولد ، أكثر من أن حصر .-ب
 وألن أثر النكاح يصل إىل املرأة ، وإىل اجملتمع ، فضالً عن الزوج نفسه .-ج

 عبادة أفضل .التخلي لنوافل الإىل أن  وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب الشافعي .

 ألن هللا مدح حييي بقوله ) وسيداً وحصوراً ( واحلصور الذي ال يأت النساء ، فلو كان النكاح أفضل ملا مدح برتكه .-أ
 بَنِّني ( .وألن هللا سبحانه ذكر النساء من َجلة املز ينات فقال ) زُي َِّن لِّلنَّاسِّ ُحبُّ الشََّهَواتِّ مَِّن الن َِّساءِّ َوالْ -ب

 والراجح األول .
ْنُه ، َواْنقِّطَاًعا  (َوَحُصورًا  ) َوالتَّْحقِّيُق يفِّ َمْعََن قـَْولِّهِّ  قال الشنقيطي : أَنَُّه الَّذِّي َحَصَر نـَْفَسُه َعنِّ الن َِّساءِّ َمَع اْلُقْدَرةِّ َعَلى إِّتْـَياهنِِّّنَّ تـََبتُّاًل مِّ

 .َفهَِّي التـَّْزوِّيُج َوَعَدُم التََّبتُّلِّ  زًا يفِّ َشْرعِّهِّ ، َوأَمَّا ُسنَُّة النَّبِّ ِّ لِّعَِّباَدةِّ اَّللَِّّ ، وََكاَن َذلَِّك َجائِّ 
َنَُّه عِّن ِّ   َْعََن َمْفُعوٍل ، َوأَنَُّه حَمُْصوٌر َعنِّ الن َِّساءِّ ; ألِّ يٍح َياهنِِّّ نٌي اَل يـَْقدُِّر َعَلى إِّتْـ أَمَّا قـَْوُل َمْن قَاَل : إِّنَّ احلَُْصوَر فـَُعوٌل مبِّ  .نَّ فـََلْيَس بَِّصحِّ
َا ، فَالصََّواُب إِّنْ   َنَّ اْلُعنََّة َعْيٌب َونـَْقٌص يفِّ الر َِّجالِّ ، َولَْيَسْت مِّْن فِّْعلِّهِّ َحَّتَّ يـُثـََْن َعَلْيهِّ هبِّ ٍد مَِّن ألِّ ُر َواحِّ  َشاَء اَّللَُّ ُهَو َما ذََكْرنَا ، َواْخَتاَرُه َغيـْ

 . ) أضواء البيان (ء .      اْلُعَلَما
 ) وجيب على من خياف زنًا برتكــهِ ( .
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 أي : جيب النكاح إذا خاف على نفسه الوقوع يف الزنا ، ألن ترك الزنا واجب ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
 .جوب التزويج عليهال خُيتلف يف و  : املستطيع الذي خياف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة ال يرتفع عنه ذلك إال بالتزوج،قال القرطيب

هِّ اْلُوُقوَع يفِّ حَمُْظوٍر إْن تـََركَ  وقال ابن قدامة : ُهْم َمْن خَيَاُف َعَلى نـَْفسِّ نـْ الن َِّكاَح ، فـََهَذا جيُِّب َعَلْيهِّ  َوالنَّاُس يفِّ الن َِّكاحِّ َعَلى َثاَلثَةِّ َأْضُرٍب ; مِّ
َنَُّه يَـ  هِّ ، َوَصْونـَُها َعْن احلَْرَامِّ ، َوَطرِّيُقُه الن َِّكاُح .الن َِّكاُح يفِّ قـَْولِّ َعامَّةِّ اْلُفَقَهاءِّ ; ألِّ  ) املغن ( .    ْلَزُمُه إْعَفاُف نـَْفسِّ

ٌب . قـَْوال وَ  وقال املرداوي ًدا .. " اْلعَ رمحه هللا يف كتابه اإلنصاف : اْلقِّْسُم الثَّالُِّث : َمْن َخاَف اْلَعَنَت . فَالن َِّكاُح يفِّ َحق ِّ َهَذا : َواجِّ َنُت احِّ
يحِّ   ." ُهَنا : ُهَو الز ِّنَا . َعَلى الصَّحِّ

 أن النكاح جتري فيه األحكام اخلمسة : وهلذا قال بعض العلماء : 

 وهذا هو األصل .أوالً : مستحب ، 
 .على من خاف الزنا برتكه، ألن ترك الزنا واجب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجبواجب ،  ثانياً :

 وليس لديه شهوة .، ا كان فقرياً ال شهوة له ، ألنه سوف يرهق نفسه بالنفقات إذ،  ثالثاً : مكروه
 إذا كان غنياً ال شهوة له ، ألنه قادر على اإلنفاق ، فهو قد ينفع املرأة باإلنفاق عليها .رابعاً : مباح ، 

وحيرم أيضاً إذا أراد  ،فيقتل أوالده أو خيطفون  وذلك فيما إذا كان بدار حرب ، ألنه قد يؤدي إىل أن يكون له أوالد ،خامسًا : حرام ، 
 أن يتزوج ثانية وهو يعلم أنه غري قادر على العدل .

 ) ويسن نكاح ذات دين ( .
 للرجل أن يتزوجها : أن تكون دي نة . أي : من صفات املرأة الت يستحب

َا ، َولِّدِّينَِّها ، فَاْظَفْر بَِّذاتِّ اَلد ِّينِّ تَرَِّبْت يََداَك تـُْنَكُح اَْلَمْرأَ  ) قَالَ  َعنِّ النَّبِّ ِّ  َأِبِّ ُهرَيـْرََة  حلديث َا ، َوحلََِّسبَِّها ، َوجلََِّماَلِّ َْربٍَع : لَِّماَلِّ  (ُة ألِّ
 ه .ُمتـََّفٌق َعَليْ 

ََسبحَها )  ومآثر آبائهم وقومهـــم وحسبوها ، فيحكـــم ملن زاد على غريه . وقيل :  ( احلسب يف األصل الشرف باآلباء واألقارب ، مأخوذ من احلساب ، ألهنم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهمَوحلح
  ( أي : احرص بالزواج باملرأة ذات الدين ، تكتسب هبا مصاحل الدنيا واآلخرة . فَاْظَفْر بحَذاتح اَلد حينح  املراد باحلسب هنا الفعال احلسنة .)

 ءة ، أن يكون الدين مطمح نظره يف كل شيء ، ال سي ما فيما تطول صحبته .: واملعَن ، أن الالئق بذي الدين واملرو  قال ابن حجر
 يقصدون هبا التحريض هبا ، واللوم من جهة أخرى . –كلمة دعاء ال يراد معناها   –لصقت يداك بالرتاب ، والعرب تعن به حصول الفقر ( َترحَبْت َيَداَك ) 

 1فائدة : 
 معىن احلديث :

يح: قال النووي  رَها  يفِّ َمْعََن َهَذا احلَْدِّيث َأنَّ النَّبِّ   الصَّحِّ ُدوَن َهذِّهِّ اخلَِّصال اأْلَْربَع َوآخِّ َا يـَْفَعلُه النَّاس يفِّ اْلَعاَدة فَإِّنَـُّهْم يـَْقصِّ َأْخبَـَر مبِّ
د بَِّذاتِّ الد ِّين . اَل أَنَُّه أََمرَ   . بَِّذلِّكَ  عِّْندهْم َذات الد ِّين ، فَاْظَفْر أَْنَت أَيـ َها اْلُمْستَـْرشِّ

فهو خرٌب عما يف الوجود ، وهي الت يقصدها الر ِّجال من النساء ، أي : هذه األربع اخلصال هي اْلُمرغ ِّبة يف نكاح املرأة : وقال القرطيب 
; ولذلك  وظاهره إباحة النكاح ; لقصد جمموع هذه اخلصال أو لواحدة منها ، لكن قصد الد ِّين أوىل وأهم،  من ذلك ، ال أنه أمٌر بذلك
 . قال ) فاظفر بذات الد ِّين (

 2فائدة : 
 على الزواج بذات الدين حلكم : وحث النب 

 فهي تعني على طاعة هللا . أوالً :
 ُتصلح من يرتِب علي يديها . ثانياً :
 ويأمن أوالده عندها . ثالثاً :
 حفظ ماله وبيته يف غيبته . رابعاً :

جمرًدا عن الدين ،  اب عنه ، وإمنا هو هني عن مراعاتهضر الدين هنيـًا عن مراعاة اجلمال ، وال أمرًا باإل ةمبراعا ليس أمره : و  الغزايل قال
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 ) اإلحياء ( . ذا .إىل الدين ، فوقع يف النهي عن ه فإن اجلمال يف غالب األمر يرغب اجلاهل يف النكاح دون االلتفات
ُذ ؟ قَاَل ُعَمُر : َفأَنَا أَْعَلُم َلُكْم َذلَِّك فَ  ثـَْوبَاَن قَاَل : َلمَّا نـََزلَ  وقد جاء يف حديث َأْوَضَع يفِّ اْلفِّضَّةِّ َوالذََّهبِّ َما نـََزَل قَاُلوا : َفَأيَّ اْلَمالِّ نـَتَّخِّ

 َّ ُذ ؟ فَـ  َعَلى بَعِّريِّهِّ فََأْدَرَك النَّبِّ ْذ َأَحدُُكْم قـَْلًبا َشاكِّرًا ، َولَِّسانًا َذاكِّرًا ، َوَزْوَجًة  )َقاَل َوأَنَا يفِّ أَثَرِّهِّ فـََقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّّ َأيَّ اْلَمالِّ نـَتَّخِّ لَِّيتَّخِّ
رَةِّ  َنًة تُعِّنُي َأَحدَُكْم َعَلى أَْمرِّ اآْلخِّ  ( رواه الرتمذي . ُمْؤمِّ

، وغريمها من العبادات، ومتنعه ) وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه ( أي: على دينه، بأن تذكره الصالة، والصوم -رمحه هللا  –قال املباركفوري 
             من الزنا ، وسائر احملرمات . 

ُع ، َوَاجلَار وَعْن َسْعدِّ ْبنِّ َأِبِّ َوقَّاٍص قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِّ  َُة ، َواْلَمْسَكُن ألَواسِّ الصَّالُِّح ، َواْلَمرَْكُب   ) أَْربٌَع مَِّن اَلسَعاَدةِّ : اْلَمْرأَُة الصَّاحلِّ
ُء ، َوأَْربَع مَِّن اَلًشَقاَوةِّ : َاجْلَاُر السُّوُء ، واملرأة اَلسُّوُء ، َواْلَمْسَكُن اَلضيُق ، َواْلَمرَْكُب السُّ اَ   رواه ابن حبان .وُء ( َلَنِّ
 ) الولود ( . 

 أي : ويستحب أن تكون ولوداً .
 ةِّ ، َويـَنـَْهى َعنِّ التََّبتُّلِّ نـَْهًيا َشدِّيًدا ، َويـَُقوُل : تـََزوَُّجوا اَْلَوُدوَد اَْلَوُلوَد . إِّن ِّ ُمَكاثٌِّر بُِّكمُ يَْأُمُر بِّاْلَباءَ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّّ حلديث أنس . قال )   -أ

بَّاَن  (َاأْلَنْبَِّياَء يـَْوَم اَْلقَِّياَمةِّ   .َرَواُه َأمْحَُد ، َوَصحََّحُه اِّْبُن حِّ
، فـََقاَل : إِّن ِّ َأَصْبُت اْمرَأًَة َذاَت َحَسٍب َوََجَاٍل ، َوإِّنَـَّها اَل تَلُِّد ، أَفَأَتـََزوَُّجَها ،  اَء َرُجٌل إِّىَل النَّبِّ ِّ جَ ) َعْن َمْعقِّلِّ ْبنِّ َيَساٍر ، قَاَل و  -ب

 ( رواه أبو داود . ُلوَد فَإِّن ِّ ُمَكاثٌِّر بُِّكُم األَُممَ قَاَل : الَ ُُثَّ أَتَاُه الثَّانَِّيَة فـَنَـَهاُه ، ُُثَّ أَتَاُه الثَّالِّثََة ، فـََقاَل : تـََزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلوَ 
 وميكن معرفة املرأة الولود بأحد طريقني :  

  . وأخواهتا : من النظر يف حال أمهااألوىل 
 . املتقدم أن تكون تزوجت قبل ذلك ، فُيعلم ذلك من زواجها والثانية :

o وبَ نين ذلك بوجوهقربة يؤجر عليها من حسنت نيته ،  ولد كان ذلكذكر الغزاِل أن الرجل إذا تزوج ونوى بذلك حصول ال :  
  . اإلنسان موافقة حمبة هللا عز وجل يف حصيل الولد إلبقاء جنس األول :
  . تكثري من يباهي هبم األنبياء واألمم يوم القيامة يف طلب حمبة الرسول  الثاين :

 ) اإلحياء ( . . الصاحل له بعده الذنب بدعاء الولدطلب الربكة ، وكثرة األجر ، ومغفرة  الثالث :
 ) الودود ( .

 لألحاديث السابقة .
 ) الودود ( هي الت حب زوجها .  قال اخلطايب :

ََذْينِّ أَلنَّ اْلَوُلود إَِّذا َلَْ َتُكْن َوُدوًدا َلَْ يـَْرَغباملعبود :  نقال يف عو  اْلَمْطُلوب َوُهَو  إَِّذا َلَْ َتُكْن َوُلوًدا َلَْ حَيُْصلالزَّْوج فِّيَها ، َواْلَوُدود  َوقـَيََّد هبِّ
رَايَة طَِّباع َتْكثِّري األُمَّة بَِّكثْـرَةِّ التَـَّواُلد ، َويـُْعَرف َهَذانِّ     هـ.األَقَارِّب بـَْعضهنَّ إِّىَل بـَْعض ا اْلَوْصَفانِّ يفِّ األَْبَكار مِّْن أَقَارِّهبنَّ إِّْذ اْلَغالِّب سِّ

 ) البكر ( .
 ن أن تكون املرأة بكراً .أي : يس

يَا َجابُِّر »  َرُسوُل اَّللَِّّ  فـَتَـَزوَّْجُت اْمَرأًَة ثـَي ًِّبا فـََقاَل ِلِّ  -أَْو قَاَل َسْبَع  -َأنَّ َعْبَد اَّللَِّّ َهَلَك َوتـََرَك تِّْسَع بـََناٍت ) َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  -أ
» أَْو قَاَل «. فـََهالَّ َجارِّيًَة ُتاَلعِّبُـَها َوُتاَلعُِّبَك » قَاَل قـُْلُت َبْل ثـَي ٌِّب يَا َرُسوَل اَّللَِّّ. قَاَل «. فَبِّْكٌر أَْم ثـَي ٌِّب » قَاَل قـُْلُت نـََعْم. قَاَل «. تـََزوَّْجَت 

ُكَك  ُكَها َوُتَضاحِّ  ( متفق عليه .ُتَضاحِّ
 وفيه فضيلة تزوج األبكار وثواهبن أفضل . قال النووي :

 حلديث احلث على نكاح األبكار .ويف ا وقال احلافظ :
َها ، َوَوَجْدَت َشَجراً ََلْ يُـ ) قَاَلْت  -هللا عنها  يرض -وَعْن َعائَِّشَة -ب نـْ ؤَْكْل قـُْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّّ أََرأَْيَت َلْو نـَزَْلَت َوادِّياً َوفِّيهِّ َشَجرٌَة َقْد أُكَِّل مِّ
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َها ، يفِّ  نـْ َها  يالَّذِّ  يفِّ » قَاَل  أَي َِّها ُكْنَت تـُْرتُِّع بَعِّريَكَ  مِّ نـْ َرهَ  تـَْعَنِّ أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ « . ََلْ يـُْرَتْع مِّ  ا ( رواه البخاري .ََلْ يـَتَـَزوَّْج بِّْكراً َغيـْ
 وقال عثمان البن مسعود : هل لك يا أبا عبد الرمحن يف أن نزوجك بكراً ُتذكرك ما كنت تعهد . -ج
  ( .أرحامـًا ، وأعذب أفواهـًا ، وأقل خبـًا ، وأرضى باليسري عليكم باألبكار ، فإهننَّ أنتق)  ر . قال : قال ويف احلديث عن جاب -د
 . أعن األنس بأول مألوف -عليها  ألن البكر حب الزوج وتألفه أكثر من الثيب ، وهذه طبيعة ُجبِّل اإلنسانو  -د

 ( . َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكاراً ًء . نَّا أَْنَشْأنَاُهنَّ إِّْنَشااىل ) إتعنساء اجلنة قال  وقد مدح هللا األبكار وجعل هذه الصفة من صفات
 :يف البكر خواص ال توجد يف الثيب   :يقول الغزايل

 ل .كد احلب ما يقع يف احلبيب األو آاألول ، و  أهنا ال حن أبًدا إال للزوج منها : 
 ك .ويثقل عليه ذل، ور عن الت مسها غريه ــــــاإلنسان النفنفوره منها ، فإن طبع  إقبال الرجل عليها ، وعدم :ومنها 

، وأما الت اختربت الرجال ومارست معهم األحوال فرمبا ال  ر غريهأهنا ترضى يف الغالب جبميع أحوال الزوج ; ألهنا أنست به وَل ت ومنها :
 ه .الت ختالف ما ألفت ترضى بعض األوصاف
 ) األجنبية ( .

 بينها نسب .أي : ليس بينه و 
 : وعللوا ذلك بأموروهذا ذهب إليه َجاعة من الفقهاء ، 

  . يأخذ من صفات أعمامه وأخواله جنابة الولد ، أي حسن صفاته ، وقوة بدنه ، ألنه األول :
  . فيؤدي إىل قطيعة الرحم أنه ال يؤمن أن يقع بينهما فراق ، الثاين :

ََذا يـَُقاُل : اْغرَتِّبُوا اَل َتْضُووا يـَْعنِّ : اْنكُِّحوا اْلَغرَائَِّب َكْي اَل َتضْ َوخَيَْتاُر اأْلَْجَنبِّيَّ :  قال ابن قدامة ، ُعَف أَْواَلدُُكْم َة ، فَإِّنَّ َوَلَدَها َأجْنَُب ، َوَلِّ
َنَُّه اَل تـُْؤَمُن اْلَعَدا َوُة يفِّ الن َِّكاحِّ ، َوإِّْفَضاُؤُه إىَل الطَّاَلقِّ ، فَإَِّذا َكاَن يفِّ قـَرَابَتِّهِّ أَْفَضى َوقَاَل بـَْعُضُهْم : اْلَغرَائُِّب َأجْنَُب ، َوبـََناُت اْلَعم ِّ َأْصبَـُر ; َوألِّ

ُ أَْعَلُم . َلتَِّها َوَاَّللَّ مِّ اْلَمْأُمورِّ بِّصِّ  ) املغن ( .     إىَل َقطِّيَعةِّ الرَّحِّ
  .الدين الولود البكر احلسيبة األجنبية  :  ويستحب ختري  ذات( اإلنصاف) قال يف 

 لكن هذا فيه نظر :
 ابن عم علي ( وأجنبا سيدا شباب اجلنة . ) وأبوها رسول هللا  فقد تزوج علي بن أِب طالب بفاطمة بنت رسول هللا 

 زينب بنت جحش وهي ابنة عمته . وتزوج النب 
 . ا شيء عن النب ذه األحاديث َل يثبت منهـــــــجاء يف بعض األحاديث احلث على تغريب النكاح ، إال أن هوقد 

 ( .7/500قال احلافظ ابن امللقن رمحه هللا :َل أر أنا يف الباب يف كتاب حديثي ما يستأنس به" انتهى من "البدر املنري" )
 وهذه بعض األحاديث الواردة يف هذا :

 اً ( .ال تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد خيلق ضاوي )حديث ح ( و غربوا النكا  )حديث 
 ينبغي أن ال يثبت هذا احلكم لعدم الدليل ، وقد زوج النب  -معلقا على القول باستحباب تغريب النكاح  –السبكي رمحه هللا قال 
 ة .بفاطمة رضي هللا تعاىل عنهما ، وهي قرابة قريباً علي

حيح ، وهل هناك أحاديث أخرى حول ( هل هو حديث ص اغرتبوا ال تضووا قرأُت قواًل يقول : ) وقد سئل الشيخ ابن باز رمحه هللا :
 هذا املوضوع ؟ نرجو توضيح السنة الصحيحة يف مسألة اختيار الزوجة ؟

زوج من أقاربه عليه الصالة والسالم ، أما قول بعض الفقهاء  ليس َلذا أصل ، بل كوهنا تتزوج من األقارب أفضل ، والنب  فأجاب :
 ، ال حرج يف ذلك . اً قريبة كبنت عمه وخاله ، وإن شاء تزوج بعيد هذا ال أصل له ، بل هو خمري ، إن شاء تزوج

وأما قول من قال : األجنبية أجنب وأفضل ، فهذا ال أصل له ، وال دليل عليه ، فإن تيسرت قريبة طيبة فهي أوىل ، وهي من هذا الباب 
 قصود أن يتحرى املرأة الصاحلة قريبة أو غري قريبة ، لقوله امل، ، فاألجنبية أفضل  اً صلة رحم ، أما إن كانت األجنبية أزين ، وأكثر خري 
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  )تنكح املرأة ألربع : ملاَلا ، وحلسبها ، وجلماَلا ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك( ، فاملؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة وإن
 ب ( فتاوى نور على الدر )   ا .ان من غري أقارهبكانت من غري أقاربه ، والزوجة كذلك تلتمس الزوج الصاحل ، وتسأل عنه ، وإن ك

 ) واحـدة ( .
 أي : يسن نكاح واحدة ال أكثر .

 ألن الزيادة عليها تعريض للمحرم ، قال هللا تعاىل ) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم ( .
يحِّ مِّْن اْلَمْذَهبِّ ... قَاَل اْبُن  قال املرداوي احلنبلي : َوُيْسَتَحبُّ أَْيًضا : أَْن اَل يَزِّيَد َعَلى ْعَفاُف ، َعَلى الصَّحِّ َا اإْلِّ َدٍة ، إْن َحَصَل هبِّ َواحِّ

دَ   ة .   ) اإلنصاف ( .َخطِّيبِّ السَّاَلمِّيَّةِّ : َُجُْهوُر اأْلَْصَحابِّ اْسَتَحبُّوا أَْن اَل يَزِّيَد َعَلى َواحِّ
ْعَفاُف ; لَِّما فِّيهِّ مِّْن التَـَّعرُّضِّ لِّْلُمَحرَّمِّ ، قَاَل تـََعاىَل : ) َوَلْن وقال احلجاوي : " وُيْسَتَحبُّ أَْن اَل يَزِّيَد عَ  َا اإْلِّ َدٍة إْن َحَصَل هبِّ َلى َواحِّ

قُُّه َمائٌِّل ( َرَواُه ) َمْن َكاَن َلُه اْمرَأَتَانِّ َفَماَل إىَل إْحَدامُهَا جَ  َتْسَتطِّيُعوا أَْن تـَْعدُِّلوا بـَنْيَ الن َِّساءِّ َوَلْو َحَرْصُتْم ( ، َوقَاَل  اَء يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوشِّ
 ع ( .كشاف القنا ة .    )  اخْلَْمسَ 

 : إىل أن السنة التعدد بشروطه . وذهب بعض العلماء
 وأصحابه إال باألفضل. وال جتتمع ، وال يشتغل النب  ، وفعل ذلك أصحابه تزوج وبالغ يف العدد وألن النب  : ...  قال ابن قدامة

 ) املغن ( .    الصحابة على ترك األفضل، واالشتغال باألدىن .
: األصل يف ذلك شرعية التعد د ملن استطاع ذلك، وَل خيف اجلور ،  ملا يف ذلك من املصاحل الكثرية يف عفة فرجه،  وقال الشيخ ابن باز

 تزوج أكثر من واحدة . من يعبد هللا وحده، وألنه وعفة من يتزوجهن، واإلحسان إليهن، ويكثر النسل الذي به تكثر األمة. وكثري 
 الرجل إىل املرأةِ األجنبية( .

ُ
ظر
 
 ن
ُ
م
ُ
 ) وحير

 يجب على اإلنسان أن يغض بصره عن كل ما حرم هللا تعاىل .حيرم الرجل أن ينظر إىل املرأة األجنبية عنه ، فأي : 
َا َيْصنَـُعوَن ُقل ل ِّْلُمْؤمِّنِّنَي يـَُغضُّوا مِّْن أَْبصَ قال تعاىل )  -أ َناتِّ يـَْغُضْضَن مِّْن . ارِّهِّْم َوحَيَْفُظوا فـُُروَجُهْم َذلَِّك أَزَْكى ََلُْم إِّنَّ اَّللََّ َخبِّرٌي مبِّ َوُقل ل ِّْلُمْؤمِّ

 ... ( . أَْبَصارِّهِّنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ 
 الم ... ( .ـــــــوكف األذى ، ورد السض البصر ، ـــ) إياكم واجللوس يف الطرقات ... ُث قال : غ  وقال النب  -ب
 م .عن نظر الفجاءة فأمرن أن أصرف بصري ( رواه مسل وعن جرير قال  ) سألت رسول هللا  -ج
يٍ   قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِّ  ة .ْبنِّ بـُرَْيدَ َعنِّ ا -د

َرةُ يَا َعلِّيُّ الَ تـُْتبِّعِّ النَّْظَرَة النَّْظرََة ، فَإِّنَّ َلَك ا )لَِّعلِّ  ( رواه أبو داود . أُلوىَل َولَْيَسْت َلَك اآلخِّ
يُبُه مَِّن الز ِّنَ ) قَاَل   َعْن َأِبِّ ُهرَيـْرََة َعنِّ النَّبِّ ِّ و  -ه َنانِّ زِّنَامُهَا النَّظَُر َواألُُذنَانِّ زِّنَامُهَا  ُكتَِّب َعَلى اْبنِّ آَدَم َنصِّ ُمْدرٌِّك َذلَِّك اَل حَمَالََة فَاْلَعيـْ

ْستَِّماعُ   ه ( متفق عليه .ُيَصد ُِّق َذلَِّك اْلَفرُْج َوُيَكذ ِّبُ َوالل َِّساُن زِّنَاُه اْلَكاَلُم َواْلَيُد زِّنَاَها اْلَبْطُش َوالر ِّْجُل زِّنَاَها اخْلُطَا َواْلَقْلُب يـَْهَوى َويـََتَمَنَّ وَ  االِّ
 1فائدة : 

لبصر وسيلة إىل حفظ الفرج ، وإطالق البصر سبب لعدم قوله ) يغضوا من أبصارهم ( قدم غض البصر على حفظ الفرج ، ألن غض ا 
 حفظ الفرج .

 2فائدة : 
 يف غض البصر فوائد :

 : ختليص القلب من أَل احلسرة ، فإن من أطلق نظره دامت حسرته . أحدها
 : أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر يف العني ويف الوجه . ثانيها
 : أنه يورث حجة الفراسة . ثالثها

 ن غض بصره عن احملارم عوضه هللا سبحانه وتعاىل إطالق نور بصريته .فم
 : أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ، ويسهل عليه أسبابه . رابعها
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 : أن الذي خيالف هواه يفرق الشيطان من ظله .ويف األثر: أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته،  خامسها
 ة وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور احلاصل بالنظر .: أنه يورث القلب سروراً وفرح سادسها
 : أنه خيلص القلب من أسر الشهوة . سابعها

 قال ابن القيم : فتنة النظر أصل كل فتنة .
 وقال : من أطلق بصره دامت حسرته .

َر  قال يف الفروع : َا َوَقَع مِّْن َذلَِّك اْلعِّْشُق َوْلَيْحَذْر اْلَعاقُِّل إْطاَلَق اْلَبَصرِّ ، فَإِّنَّ اْلَعنْيَ تـََرى َغيـْ اْلَمْقُدورِّ َعَلْيهِّ َعَلى َغرْيِّ َما ُهَو َعَلْيهِّ ، َوُرمبَّ
ْنُه فـَْلَيتَـَفكَّْر يفِّ ُعُيوبِّ الن َِّساءِّ .  فـَيُـْهلُِّك اْلَبَدَن َوالد ِّيَن ، َفَمْن اُبـُْتلَِّي بَِّشْيٍء مِّ

نـَْيا بَِّأْعَجَب مِّْن قـَْولِّهِّ َعزَّ َوَجلَّ  ْمَرأٌَة فـَْلَيْذُكْر َمثَانـَتَـَها ، َوَما عِّيبَ قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد : إَذا أَْعَجَبْت َأَحدَُكْم ا  (َوََلُْم فِّيَها أَْزَواٌج ُمَطهََّرٌة  )نَِّساُء الدُّ
ْستِّْكثَاَر مِّْن الن َِّساءِّ فَإِّنَُّه يَُشت ُِّت الشَّْمَل ، َويُْكثُِّر اَْلَمَّ .  َوإِّيَّاَك َواالِّ

 3 فائدة :
 الزواج سبب لإلحصان . 

إِّنَّ اْلَمْرأََة تـُْقبُِّل : فـََقاَل  رََأى اْمَرأًَة فَأََتى اْمرَأَتَُه زَيـَْنَب َوْهَى مَتَْعُس َمنِّيَئًة ََلَا فـََقَضى َحاَجَتُه ُُثَّ َخرََج إِّىَل َأْصَحابِّهِّ  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ ) َعْن َجابٍِّر 
 ه ( رواه مسلم .نـَْفسِّ  دُُكُم اْمَرأًَة فـَْلَيْأتِّ أَْهَلُه فَإِّنَّ َذلَِّك يـَُردُّ َما يفِّ ـــَر َأحَ ــَـــــ ُصورَةِّ َشْيطَاٍن فَإَِّذا أَْبص ُر يفِّ ُصورَةِّ َشْيطَاٍن َوُتْدبِّ  يفِّ 

 اِّْمرَأَته أَْو َجارِّيَته إِّْن َكاَنْت َلُه ، فـَْليُـَواقِّعَها لَِّيْدَفع َوَمْعََن احلَْدِّيث : أَنَُّه ُيْسَتَحب  لَِّمْن رََأى اِّْمرَأَة فـََتَحرََّكْت َشْهَوته أَْن يَْأتِّ قال النووي : 
 َشْهَوته ، َوَتْسُكن نـَْفسه ، َوجَيَْمع قـَْلبه َعَلى َما ُهَو بَِّصَددِّهِّ .

َا لَِّما : ) إِّنَّ اْلَمْرأَة تـُْقبِّل يفِّ ُصوَرة َشْيطَان َوتُْدبِّر يفِّ ُصورَة َشْيطَان ( قَاَل اْلُعَلَما قـَْوله  َنة هبِّ َشاَرة إِّىَل اَْلََوى َوالدَُّعاء إِّىَل اْلفِّتـْ ء : َمْعَناُه : اإْلِّ
ْلتَِّذاذ بَِّنَظرِّهِّنَّ ، َوَما يـَتَـَعلَّق ْن اْلَمْيل إِّىَل الن َِّساء ، َواالِّ َعائِّهِّ إِّىَل الشَّر  هبِِّّنَّ ، َفهَِّي َشبِّيَهة بِّالشَّْيطَانِّ يفِّ دُ  َجَعَلُه اَّللَّ تـََعاىَل يفِّ نـُُفوس الر َِّجال مِّ

ْعرَاض بَِّوْسَوَستِّهِّ َوتـَْزيِّينه َلُه . َوُيْستَـْنَبط مِّْن َهَذا أَنَُّه يـَْنَبغِّي ََلَا َأالَّ خَتْرُج بـَنْي الر َِّجال إِّالَّ لِّضَ  ُروَرٍة ، َوأَنَُّه يـَْنَبغِّي لِّلرَُّجلِّ اْلَغض  َعْن ثَِّياهبَا ، َواإْلِّ
َها ُمْطَلًقا .  َعنـْ

أي : يف صفته من الوسوسة ، والتحريك للشهوة ; مبا يبدو منها من احملاسن املثرية للشهوة : ) ... يف صورة شيطان (  رطيبوقال الق
أمت فتنة أضر على  ) ما تركت يف ل النفسية ، وامليل الطبيعي ، وبذلك تدعو إىل الفتنة الت هي أعظم من فتنة الشيطان ، ولذلك قا

إذا أبصر أحدكم املرأة  )هذه املفسدة على أمته أرشدهم إىل طريق هبا تزول وتنحسم ، فقال  ف لم ا خاف ء (الرجال من النسا
 وللرد  وجهان : ،  عجبته فليأت أهله ( ، ُث أخرب بفائدة ذلك ، وهو قوله ) فإن ذلك يرد  ما يف نفسه (أف

 تعلُّق النـَّْفس بالص ورة اْلَمرئية . أنَّ املنَّ إذا خرج ; انكسرت الشهوة ، وانطفأت ، فزال أحدمها :
أن حمل الوطء واإلصابة متساٍو من النساء كل ِّهن ، والتفاوت إمنا هو من خارج ذلك ، فلُيْكَتف مبحل ِّ الوطء ، الذي هو  وثانيهما :

فإن معها مثل الذي ه ، ليأت أهلاملقصود ، ويـُْغَفل عمَّا سواه ، وقد دل  على هذا ما جاء يف هذا احلديث يف غري "األم" بعد قوله ) ف
 ا ( .معه
 رؤيتها ( .فله  ) إال من يريد خِطبتها  

 فله رؤيتها .يف خطبة امرأة  يستثَن من النظر احملر م : الرجل إذا رغبأي : 
 وهذا هو الراجح .( حيتمل أن تكون الالم لإلباحة وحيتمل أن تكون لالستحباب ،  فله قوله )

ُّ  فـََقاَل إِّن ِّ   َجاَء َرُجٌل إِّىَل النَّبِّ ِّ ) َرَة قَاَل َأِبِّ ُهَريْـ  حلديث -أ َها فَإِّنَّ يفِّ »   تـََزوَّْجُت اْمَرأًَة مَِّن األَْنَصارِّ . فـََقاَل َلُه النَّبِّ  َهْل نَظَْرَت إِّلَيـْ
َها « . ُعُيونِّ األَْنَصارِّ َشْيئاً   ( رواه مسلم .قَاَل َقْد نَظَْرُت إِّلَيـْ

اختلف يف املراد بقوله ) شيئاً ( فقيل : عمش ، وقيل : صغر ، قال احلافظ : الثان وقع يف رواية   (ُعُيونِّ األَْنَصارِّ َشْيئاً  يفِّ  فَإِّنَّ قوله )  -
 أِب عوانة يف مستخرجه ، فهو املعتمد .
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َها  إَِّذا َخَطَب َأَحدُُكمُ )  َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللاِّ ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِّ و  -ب اْلَمْرأََة ، فَإِّنِّ اْسَتطَاَع أَْن يـَْنظَُر إِّىَل َما يَْدُعوُه إِّىَل نَِّكاحِّ
َها  َها َما َدَعانِّ إِّىَل نَِّكاحِّ نـْ َها فـَتَـَزوَّْجتـُهَ فـَْليَـْفَعْل ، قَاَل : َفَخطَْبُت َجارِّيًَة َفُكْنُت َأخَتَبَّأُ ََلَا َحَّتَّ َرأَْيُت مِّ  د .ا ( رواه أبو داو َوتـََزوُّجِّ

ُّ و  -ج َنُكمَ )   َعنِّ اْلُمغِّريَةِّ ْبنِّ ُشْعَبَة أَنَُّه َخَطَب اْمرَأًَة فـََقاَل النَّبِّ  ا ( رواه الرتمذي .اْنظُْر إِّلَيـَْها فَإِّنَُّه َأْحَرى أَْن يـُْؤَدَم بـَيـْ
ُب َخطَْبُت اْمَرأًَة ، َفَجَعْلُت َأخَتَبَّأُ ) َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ َمْسَلَمَة ، قَاَل و  -د َها يفِّ ََنٍْل ََلَا ، َفقِّيَل َلُه : أَتـَْفَعُل َهَذا َوأَْنَت َصاحِّ ََلَا ، َحَّتَّ نَظَْرُت إِّلَيـْ

ْطَبَة اْمرَأٍَة، َفالَ بَْأَس َأْن يـَْنظَُر إِّلَ  ؟ فـََقاَل : َسِّْعُت َرُسوَل هللاِّ  َرُسولِّ هللاِّ  ُ يفِّ قـَْلبِّ اْمرٍِّئ خِّ  ا( رواه ابن ماجه .يـْهَ يـَُقوُل : إَِّذا أَْلَقى اَّللَّ
 فهذه األحاديث تدل على جواز نظر الرجل للمرأة الت يريد أن خيطبها وأن ذلك مستحب .

م َكرَاَهته ، َوَهَذا اضِّي َعْن قـَوْ َوُهَو َمْذَهبَنا َوَمْذَهب َمالِّك َوَأِبِّ َحنِّيَفة َوَسائِّر اْلُكوفِّي ِّنَي َوَأمْحَد َوََجَاهِّري اْلُعَلَماء ، َوَحَكى اْلقَ قال النووي : 
 ) نووي ( .  . ثَخطَأ خُمَالِّف لَِّصرِّيحِّ َهَذا احلَْدِّي

 نكاحها استحب أن ينظر إليها لئال يندم ، ويف وجه : ال يستحب هذا النظر بل هو مباح ، إذا رغب يف () روضة الطالبني يف  وقال
 .والصحيح األول لألحاديث 

 يُندب تقدمي النظر إىل من يريد نكاحها ، وهو قــــــــول َجاهري العلماء . : دلت األحاديث على أنه وقال الصنعاين
 علل احلكم بعلة تدل على الطلب وهي قوله ) فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما ( . وألن النب 

 1فائدة : 
 مىت يكون النظر ؟ 

 الصحيح أنه يكون بعد العزم وقبل اخلِّطبة .
 لنظر بعد العزم على نكاحها وقبل اخلطبة .: ينبغي أن يكون اقال ابن تيمية 
 ويدل لذلك :

ْطَبَة اْمرَأٍَة حديث حممد بن مسلمة السابق ) -أ ُ يفِّ قـَْلبِّ اْمرٍِّئ خِّ  ... ( .إَِّذا أَْلَقى اَّللَّ
ظر بعد العزم وقبل ففي هذا احلديث رتب اإلذن بالنظر مبجرد اإللقاء يف القلب ، واإللقاء يكون قبل اخلطبة ، مما يدل على أن وقت الن

 اخلطبة .
 يف قوله ) إذا خطب أحدكم املرأة ... ( أي : إذا أراد أن خيطب . السابقوحديث جابر  -ب

م ، وال يكون بعد اخلطبة ، ألنه لو خطب امرأة ُث نظر إليها وَل تعجبه وتركها ، فهذا يؤثر عليه  -ج  وأيضًا من أجل أن يُقدَِّم أو حيجِّ
 وعليها .
 2فائدة : 

 ل يشرتط رضا املخطوبة ؟ه
 ال يشرتط رضا املخطوبة يف النظر ، وهذا مذهب َجهور العلماء ، ينظر إليها ولو َل ترض . 

 فهو قول الشافعية ، واحلنابلة ، والظاهرية .
ز َهَذا النَّظَر رَِّضاَها ، بَْل َلُه َذلَِّك يفِّ َغْفَلتَها ، َوَمْن َغرْي ُُثَّ َمْذَهبَنا َوَمْذَهب َمالِّك َوَأمْحَد َواجلُْْمُهور أَنَُّه اَل يُْشتَـَرط يفِّ َجَوا...  قال النووي :

َها إِّ تـََقدُّم إِّْعاَلم ، َلكِّْن قَاَل َمالِّك : َأْكَره نَظََرُه يفِّ َغْفَلتَها خَمَاَفة مِّْن ُوُقوع نَظَره َعَلى َعْورَة . َوَعْن  َا َمالِّك رَِّوايَة َضعِّيَفة أَنَُّه اَل يـَْنظُر إِّلَيـْ الَّ بِّإِّْذهنِّ
َنَّ النَّبِّ   ْذن ، َوألَِّ  ، َوَهَذا َضعِّيف ألِّ َنَـَّها َتْسَتْحيِّي َغالًِّبا مِّْن اإْلِّ نَّ يفِّ َذلَِّك تـَْغرِّيرًا ، َقْد أَذَِّن يفِّ َذلَِّك ُمْطَلًقا ، وَلَْ َيْشرَتِّط اِّْستِّْئَذاهنَا ، َوألِّ

بُه فـََيتـْرُكَها َا َرآَها فـََلْم تـُْعجِّ ر َوتـََتَأذَّى  فـَُرمبَّ  .  ) نووي ( .فـَتَـْنَكسِّ
 ( رواه أمحد . بته وإن كانت ال تعلمفال جناح عليه أن ينظر إليها خلطخطب أحدكم امرأة  إذا) حلديث أِب محيد قال: قال  -أ

 ا، فتزوجتها(.وفيه )... فخطبت جارية، فكنت أختبأ َلا حَّت رأيت منها ما دعان إىل نكاحها وتزوجه -السابق  –وحديث جابر 
ففي هذين احلديثني داللة على جواز النظر بدون رضاها وإعالمها ، للتصريح بذلك يف احلديث األول ، وختبأ جابر يف احلديث الثان ، 
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 ولو كان النظر بإعالمها ملا احتاج إىل ذلك ، مما يدل على عدم اشرتاط إعالمها قبل النظر .
 3فائدة : 

 أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، بأن حيضر وينظر َلا فله ذلك، فإن َل ميكن فله أن خيتبئ َلا يف مكان متركن كيف ينظر؟ إذا أمكن ول
 .         ) الشرح املمتع ( . منه، وما أشبه ذلك، وينظر إليها

 غالبًا ( .
ُ
ر
 
 منها ما يظه

ُ
ينظر

 
 ) ف

 هو ما يظهر غالباً .هذا بيان ما الذي جيوز َلذا اخلاطب أن ينظر من هذه املرأة : و 
 من أقوال العلماء .الراجح هذا ، كالوجه ، واليدين ، والقدمني 

الوجه بالنظر مع مشاركة  إذ ال ميكن إفراداً ، إليها من غري علمها ُعلم أنه أذن يف النظر إىل َجيع ما يظهر غالب ملا أذن يف النظر ألنه  
 ع ( .كشاف القنا . ) هغريه يف الظهور ، وألنه يظهر غالبا أشبه الوج

 ورجح هذا القول األلبان ، وهو الصحيح .
 ينظر إىل الوجه والكفني فقط .وقال بعض العلماء : 

 وهذا مذهب الشافعي .
ُث إنه يباح النظر إىل وجهها وكفيها فقط ، ألنه يستدل بالوجه على اجلمال أو ضده ، وبالكفني على خصوبة البدن أو  : قال النووي

 عدمها .
 ينظر إىل َجيع بدهنا . قال بعضهم :و 

 وهو قول داود .
لوة ( .

 
 ) بال خ

 أي : ال جيوز أن خيلو هبا ، ألهنا ما زالت أجنبيــة .
يؤمن مع اخللوة مواقعة  النظر فبقيت على التحرمي ، وألنه ال :  وال جيوز له اخللوة هبا ألهنا حُمر مة ، وَل يَرد الشرع بغريقال ابن قدامة 

 .ر احملظو 
 ( متفق عليه . اَل خَيُْلَونَّ َرُجٌل بِّاْمَرأٍَة إِّالَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرمٍ )  عن ابن عباس . قال : 

 .فإن ثالثهما الشيطان (  بامرأةال خيلون رجل )  وقال 
 . اخللوة باملرأة األجنبية حرام 

 : وهو إَجاع  . قال يف الفتح
 لألحاديث السابقة .
اَّللَِّّ أَفـَرَأَْيَت احلَْْمَو قَاَل  َوالدُُّخوَل َعَلى الن َِّساءِّ فـََقاَل َرُجٌل مِّْن اأْلَْنَصارِّ يَا َرُسولَ  إِّيَّاُكمْ   :قَالَ  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  مٍِّر وحلديث عقبة بن َعا

 احلَْْمُو اْلَمْوت ( رواه مسلم .
أَقَارِّب الزَّْوج : اِّْبن اْلَعم  َوحَنْوه .  د : احلَْمو َأُخو الزَّْوج ، َوَما َأْشبَـَهُه مِّنْ مسلم": قَاَل اللَّْيث ْبن َسعْ  يف "شرح صحيح قال اإلمام النووي

يهِّ، َواْبن اِّتَـَّفَق أَْهل اللَُّغة َعَلى يهِّ، َواْبن َعم ه، َوحَنْوهْم. َواأْلُْخَتانِّ أَقَارِّ  أَنَّ اأْلَمْحَاء أَقَارِّب َزْوج اْلَمْرأَة َكأَبِّيهِّ، َوَأخِّ َواأْلَْصَهار  ب َزْوَجة الرَُّجل .َأخِّ
َنة َأْكثَر لَِّتَمكُّنِّهِّ مِّنْ  )احلَْمو اْلَمْوت( َفَمْعَناُه أَنَّ اخْلَْوف مِّْنُه َأْكثَر مِّنْ  يـََقع َعَلى النـَّْوَعنْيِّ. َوأَمَّا قـَْوله  ْنُه، َواْلفِّتـْ اْلُوُصول  َغرْيه، َوالشَّر  يـُتَـَوقَّع مِّ

آبَائِّهِّ َوأَبـَْنائِّهِّ. فََأمَّا اآْلبَاء َواأْلَبـَْناء َفَمَحارِّم  ِبِِّّاَلفِّ اأْلَْجَنبِّ . َواْلُمرَاد بِّاحلَْْموِّ ُهَنا أَقَارِّب الزَّْوج َغرْي  ,ْلَوة مِّْن َغرْي أَْن يـُْنَكر َعَلْيهِّ إِّىَل اْلَمْرأَة َواخلَْ 
َا، َواَل يُوَصُفوَن بِّاْلمَ  لَِّزْوَجتِّهِّ  َاجَتُوز ََلُْم اخْلَْلَوة هبِّ ، َوإِّمنَّ َْحَرٍم. َوَعاَدة النَّاس  اْلُمرَاد اأْلَخ، َواْبن اأْلَخ، َواْلَعم ، َوابْنه، َوحَنْوهْم ممَِّّْن لَْيسَ  ْوتِّ مبِّ

يهِّ، فـََهَذا ُهَو اْلَمْوت، َوُهَو أَْوىَل بِّاْلَمْنعِّ مِّْن اأْلَْجَنبِّ  لِّمَ   احلَْدِّيث  ْرنَاُه. فـََهَذا الَّذِّي ذََكْرته ُهَو َصَواب َمْعََن ذَكَ  ااْلُمَساَهَلة فِّيهِّ، َوخَيُْلو بِّاْمَرأَةِّ َأخِّ
 هذه احلرمة مطلقة ، سواء أمنت الفتنة أم َل تؤمن، وسواء وجدت العدالة أو َل توجد . -
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 ( ويف قوله  ) ... نستفيد : جواز اخللوة مع وجود احمْلَرم .ال خيلون 
 فائدة :

 جل أجنب :ما يرفع اخللوة بني امرأة أجنبية ور 
 الزوج . -أ

 : لو كان معها زوجها كان كاحملرم وأوىل باجلواز . قال النووي
قال ) اَل خَيْلونَّ َرُجٌل  وهو يرفع اخللوة بال ريب ; لنص احلديث على ذلك ; ففي الصحيحني عن  -كأبيها أو أخيها   –حمَرم املرأة -ب

 ا صلح حمرماً َلا يف السفر فأوىل أن يرفع اخللوة احملرمة يف احلضر .بِّاْمرَأٍة إِّالَّ َوَمَعها ُذو حَمَْرم ( وإنه إذ
 وجود امرأة مأمونة أو أكثر .-ج

: وأمَّا إذا خال األجنب باألجنبية من غري ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من ال ُيستحى منه  قال النووي
 ن وجوده كالعدم . ) شرح مسلم ( .لصغره كابن سنتني وثالث وحنو ذلك; فإ

  )اجملموع(لنساء يستحني من بعضهن بعضاً . ; ألن اخلوة رجل بنسوة ال حمَرم له فيهن; لعدم املفسدة غالباً جواز  : واملشهور وقال أيضاً 
 : إذا كان مع املرأة مثُلها انتفت اخلَلوة . وقال الشيخ ابن عثيمني

 وجود رجل مأمون أو أكثر .-د
: أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر ، أو امرأة أخرى أو أكثر : فال حرج يف ذلك إذا َل يكن هناك  لشيخ عبد العزيز بن بازقال ا

 ريبة ; ألن اخللوة تزول بوجود الثالث أو أكثر .
يكون مأموناً ، وأن يكون يف غري : أما إذا كان معه امرأتان فأكثر : فال بأس ; ألنه ال خلوة حينئٍذ بشرط أن  وقال الشيخ ابن عثيمني

 سفر .
 2فائدة : 

 شروط النظر إىل املخطوبة :
 : أن يغلب على ظنه اإلجابة . أوالً 
 : أن ال يقصد التلذذ ، ألن املقصود االستعالم ال االستمتاع . ثانياً 
 : أن ال يكون ِبلوة ، ألهنا أجنبية عنه . ثالثاً 
 : أن يكون عازماً على اخلطبة . رابعاً 

 أال تكون املرأة متجملة ، ألمرين : خامساً :
 : أنه فتنة . واألمر الثاين: أنه تدليس بالنسبة للرجل ،  األمر األول 

 3فائدة : 
 تكرار النظر للمخطوبة :جيوز 

صول إىل قناعة ، ما دام مرتددًا ويهدف للو  جيوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة ، وجيلس معها ، وحيادثها ، ولو تكرر ذلك أكثر من مرة
  . أن يكون ذلك دون خلوة ، ويف حدود الكالم املباح واملعتاد تامة ، وقَبول كلٍ  منهما باآلخر ، شريطة

  . عدمها ، رجع احلكم إىل األصل وهو حرمي النظر إليها ، ألن سبب اإلباحة قد زال فإذا جزم باخلطبة أو
َها ، فـَْليَـْفَعْل(.  اْلَمْرأََة ، فَإِّْن اْسَتطَاَع أَْن يـَْنظَُر إِّىَل َما يَْدُعوُه إِّىَل  َخَطَب َأَحدُُكمْ  ويدل على هذا قوله عليه الصالة والسالم  ) إَِّذا  نَِّكاحِّ

ة . كان يف أول مرة ما وجد ما يدعوه إىل نكاحها ، فلينظر مرة ثانية ، وثالث : جيوز أن يكرر النظر إليها ... فإذا قال الشيخ ابن عثيمني
 ( .املمتع  ) الشرح

 املرأة أن يتحدث معها ، وأن ينظر إليها من دون خلوة ... ، فإذا كان الكالم معها : جيوز للرجل إذا أراد خطبة وقال الشيخ ابن باز
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 ا . يريد خطبته فيما يتعلق بالزواج واملسكن وسريهتا ، حَّت تعلم هل تعرف كذا ، فال بأس بذلك إذا كان
َ ( هية املوسوعة الفق) ويف   ة .بَِّأوَّل نَْظرَ  هيئتها ، َفالَ يـَْنَدُم بـَْعَد الن َِّكاحِّ ، إِّْذ الَ حَيُْصل اْلَغَرُض َغالًِّبا جَيُوُز َتْكرَاُر النَّظَرِّ إِّنِّ اْحَتاَج إِّلَْيهِّ لَِّيَتبَـنيَّ

 4فائدة : 
 فإن الصورة جتمل اإلنسان أكثر مما هو عليه .الصورة ال تقوم مقام النظر ، ألن التصوير حرام ، وألن الصورة ال تقوم مقام احلقيقة ، 

 5فائدة : 
 ر .جممع احملاسن ، وموضع النظ .. قال أبو الفرج املقدسي : وال خالف بني أهل العلم يف إباحة النظر إىل وجهها

 6فائدة : 
 ال ؟يتزوجها أم  جيوز أن ترسل امرأة صورهتا باإلنرتنت لرجل خاطب يف مكان بعيد لرياها فيقرر هل له

  : ال أرى هذااجلواب : 
  . غريه يف النظر إليها ألنه قد يشاركه أوال :
 اً .ده خمتلف متامــــــــــرآها اإلنسان فإذا شاهد املصوَّر وج ، فكم من صورة اً ألن الصورة ال حكي احلقيقة متام ثانيا :
 ) ابن عثيمني ( .  . تبقى عنده يلعب هبا كما شاء . وهللا أعلمالصورة عند اخلاطب ويعدل عن اخلطبة ولكن  أنه رمبا تبقى هذه ثالثا :

 وسئل الشيخ ابن عثيمني عن حكم لبس دبلة اخلطوبة فقال :
اَسه يف اخلامت الذي  خامت ، واخلامت يف األصل ليس فيه شيء إال أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب دبلة اخلطوبة عبارة عن 

منهما أن ذلك يوجب االرتباط بني الزوجني ، ففي هذه احلال تكون هذه  تب اَسها يف اخلامت الذي تعطيه إياه زعماً يعطيه خمطوبته ، وتك
يتوىل اخلاطب إلباسه خمطوبته ، ألهنا َل  ألهنا تعل ق مبا ال أصل له شرعًا وال حس ًا ، كذلك أيضًا ال جيوز يف هذا اخلامت أن الدبلة حمر مة ،

       . تكون زوجة إال بعد العقد هي أجنبي ة عنه ، إذ التكن زوجه بعد ، ف
  ( 

ْ
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 طلقة ثالثاً .رح ِبطبة املرأة املعتدة مطلقاً ، وجيوز التعريض ِبطبة املعتدة من وفاة أو مأي : حيرم وال جيوز أن يص
 سر اخلاء طلب املرأة للزواج .واخلِّطبة بك -
 ثالث حيضات إن َل تكن حامالً . واملعتدة : من َل ميض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وعلى طالقها - 

نفسك ، أو فإذا انقضت التصريح : هو وعد املرأة بالنكاح أو طلب التزوج هبا باللفظ الصريح ، حنو أريد أن أتزوجك ، أو زوجين  -
 عدتك تزوجتك ، وحنو ذلك مما ال حيتمل غري النكاح .

 التعريض : خالف التصريح ، حنو : إن يف مثلك لراغب ، أو إذا انقضت عدتك فأعلمين ، أو ال تفوتين على نفسك . -
 حكم املسألة :

ا زوجها طالقًا بائنًا ال يستطيع الرجوع إليها ، وهي إما أن تكون جيوز التعريض ِبطبة املعتدة من وفاة زوجها ، أو يف املرأة الت طلقه
 مطلقة آخر ثالث تطليقات ، أو مطلقة على عرض ، وحيرم التصريح :

 ذلك :والدليل على 
ْطَبةِّ الن َِّساءِّ  قوله تعاىل ) -أ  ( . َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم فِّيَما َعرَّْضُتْم بِّهِّ مِّْن خِّ

فخص التعريض بنفي العدة بطريق التلميح ال التصريح ، لرجال يف التعريض ِبطبة النساء املتوِف عنهن أزواجهن يف أي ال إُث عليكم أيها ا
احلرج ، وذلك يدل على وجود احلرج يف التصريح ، فيكون ذلك دلياًل على عدم جوازه ، وألن التصريح ال حيتمل غري النكاح ، فال يؤمن 

 اإلخبار بانقضاء عدهتا قبل انقضائها . أن حيملها احلرص على النكاح على
كِّ الَ تـَُفوتِّ ويف لفظ )( ْت عِّدَُّتكِّ َفآذِّنِّينِّ فَإَِّذا انـَْقضَ قاَلا ملا طلقها زوجها ثالثاً ) وعن فاطمة بنت قيس أن النب  -ب  رواه مسلم ( يَنا بِّنَـْفسِّ
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 فائدة :
 وز التعريض ِبطبتها ، ألهنا زوجة حكمها حكم الزوجات .املطلقة الرجعية ] وهي من طلقت طلقة واحدة أو اثنتني [ ال جي 
 ُأجيب ( . إناملسلم  على خِطبة أخيهِ وحيرم أن خيطب ) 

 جل أن خيطب امرأة خطبها رجل آخر وأجيب .أي : ال جيوز للر 
ُهَما -اْبنِّ ُعَمَر  حلديثِّ  -أ ُ َعنـْ َي َاَّللَّ َلُه ، أَْو اَل خَيْطُ )   قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  -َرضِّ ُرَك َاخْلَاطُِّب قـَبـْ يهِّ ، َحَّتَّ يـَتـْ ْطَبةِّ َأخِّ ْب بـَْعُضُكْم َعَلى خِّ

 .هِّ ُمتـََّفٌق َعَليْ  (يَْأَذَن َلُه َاخْلَاطُِّب 
يهِّ إِّالَّ أَْن يَْأَذَن َلهُ ولفظه عند مسلم  )  ْطَبةِّ َأخِّ يهِّ َواَل خَيُْطْب َعَلى خِّ  ( متفق عليه . الَ يَبِّعِّ الرَُّجُل َعَلى بـَْيعِّ َأخِّ

ْطَبةِّ )  َرُسوَل اَّللَِّّ  قال : قالُعْقَبَة ْبَن َعامٍِّر  وعن -ب يهِّ َواَل خَيُْطَب َعَلى خِّ اْلُمْؤمُِّن َأُخو اْلُمْؤمِّنِّ َفاَل حيِّلُّ لِّْلُمْؤمِّنِّ أَْن يـَْبَتاَع َعَلى بـَْيعِّ َأخِّ
يهِّ َحَّتَّ يََذرَ   ( . َأخِّ

يهِّ ) قَاَل   بِّ ِّ َأِبِّ ُهَريـَْرَة َعنِّ النَّ  وعن -ج ْطَبةِّ َأخِّ  ( رواه مسلم . الَ خَيُْطُب الرَُّجُل َعَلى خِّ
يهِّ ، َوَأَْجَُعوا َعَلى َحْرِّميَها إَِّذا َكاَن َقْد  قال النووي : ْطَبة َأخِّ َجابَةِّ ، وَلَْ َهذِّهِّ اأْلََحادِّيث ظَاهَِّرة يفِّ َحْرِّمي اخلِّْطَبة َعَلى خِّ  ُصر َِّح لِّْلَخاطِّبِّ بِّاإْلِّ

 ) شرح مسلم ( .          يَْأَذن ، وَََلْ يـَتـُْرك .
يَبهُ  أَنْ  ... وقال ابن قدامة : ْطَبتُـَها  ، فـََهذِّهِّ حَيُْرُم َعَلىإَجابَتِّهِّ أَْو تـَْزوِّجيِّهِّ  ، أَْو تَْأَذَن لَِّولِّي َِّها يفِّ َتْسُكَن إىَل اخْلَاطِّبِّ ََلَا، فـَُتجِّ  :َغرْيِّ َخاطِّبَِّها خِّ
 لسابقة .وذكر األحاديث ا

 .ا َعَلى اخْلَاطِّبِّ اأْلَوَّلِّ َوألَِّنَّ يفِّ َذلَِّك إْفَسادً 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعْن بـَْيعِّ الرَُّجلِّ   ُّ َصلَّى اَّللَّ يهِّ . َوإِّيَقاَع اْلَعَداَوةِّ بـَنْيَ النَّاسِّ ، َولَِّذلَِّك نـََهى النَّبِّ  َعَلى بـَْيعِّ َأخِّ

اَلفًا بَـ   ) املغن ( .      نْيَ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ، إالَّ أَنَّ قـَْوًما مَحَُلوا النـَّْهَي َعَلى اْلَكرَاَهةِّ ، َوالظَّاهُِّر أَْوىَل .َواَل نـَْعَلُم يفِّ َهَذا خِّ
 : قال اجلمهور ، هذا النهي للتحرمي .     ) الفتح ( . وقال ابن حجر

 ول .ُكوُن إِّىَل اخْلَاطِّبِّ األْ نَّ اخلِّْطَبَة َعَلى اخلِّْطَبةِّ َحرَاٌم إَِّذا َحَصل الرُّ َذَهَب َُجُْهوُر اْلُفَقَهاءِّ إِّىَل أَ (  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 
 فائدة :

 احلكمة من حرمي اخلطبة على خطبة املسلم :
 .بني الناس والبغضاء أن هذا التصرف من أسباب العداوة 

 .اخلاطب هوه ا دام أنمله ول وفيه تعد عليه ألن احلق فيه ظلم للخاطب األالتصرف هذا وألن 
 ف)  

 
ذِن  أ 

ْ
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د
ُ
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ْ
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 ( . ج

 أي : أنه يف حالتني جيوز أن خيطب الثان :
 إن ُرد اخلاطب . األوىل :

 ألن حق اخلاطب األول سقط بالرد .
 إذا أذِّن له . الثانية :

يهِّ ، َحَّتَّ للحديث السابق ) ....  ْطَبةِّ َأخِّ َلُه ، أَْو يَْأَذَن َلُه اخَْلَاطُِّب اَل خَيُْطْب بـَْعُضُكْم َعَلى خِّ ُرَك َاخْلَاطُِّب قـَبـْ  . (يـَتـْ
 ومن احلاالت الت جيوز :

 ترك اخلاطب األول اخلطبة .إذا  الثالثة :
يهِّ َحَّتَّ يََذرَ لرواية )  ْطَبةِّ َأخِّ  ( . َوالَ خَيُْطَب َعَلى خِّ

ْطَبته ، َوَقْد ُصر َِّح بَِّذلَِّك يفِّ َهذِّهِّ اأْلََحادِّيث َواتَـَّفُقوا َعَلى أَنَُّه إَِّذا تـََرَك اخلِّطْ  قال النووي : َها ، َوأَذَِّن فِّيَها ، َجاَزْت اخلِّْطَبة َعَلى خِّ  َبة َرْغَبة َعنـْ
 1فائدة : 
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ب على هل جيوز أن خيطإذا َل يركنوا إىل اخلاطب . ) يعن َل يقبلوا حَّت اآلن ، ما زالوا يف التفاوض ويف طور البحث ( ختلف العلماء : ا
 خطبته أم ال على قولني :

 : جيوز . القول األول
 : ال جيوز . القول الثاين

 ألن هذا يعترب خطبة على خطبة أخيه .
 ألهنم قد يكونون على وشك املوافقة .

 وهللا أعلم .
 2فائدة : 

 اختلف العلماء : هل جيوز أن خيطب على خطبة غري املسلم أم ال على قولني :
 ودي يهودية ، فهل جيوز للمسلم أن يذهب وخيطب هذه اليهودية ؟مثال : أن خيطب يه

 أنه جيوز . القول األول :
 : وبه قال األوزاعي ، ورجحه ابن املنذر ، واخلطاِب . قال النووي

طبة أخيه ( والكافر ليس أخاً للمسلم . -أ  لقوله ) على خِّ
يهِّ َحَّتَّ يََذرَ  اْلُمْؤمُِّن َأُخو اْلُمْؤمِّنِّ َفالَ حيِّلُّ ويؤيده رواية )  ْطَبةِّ َأخِّ يهِّ َواَل خَيُْطَب َعَلى خِّ  ( . لِّْلُمْؤمِّنِّ أَْن يـَْبَتاَع َعَلى بـَْيعِّ َأخِّ
 قطع هللا األخوة بني الكافر واملسلم ، فيختص النهي باملسلم . قال اخلطايب :

 وألن الكافر ليس له حرمة . -ب
 أنه ال جيوز . القول الثاين :

 ماء .وبه قال َجهور العل
 لرواية ) وال خيطب الرجل على خطبة الرجل ( .

 وأما التقييد )بأخيه( فيحمل على الغالب، فال مفهوم له كقوله تعاىل ) وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق (.
 الصحيح .وهذا القول هو 

 3 فائدة :
 حيرم أن ختطب املرأة على خطبة املرأة لنفس العلة . 

 ى رجل، فال حيل المرأة أخرى أن تأت وتعرض نفسها عليه وتزهده يف الت قبلها.مثال: امرأة عرضت نفسها عل
 4 فائدة :

ملا خطبها ثالثة: أبو جهم، ومعاوية، وأسامة ، اجلواب : أن حمل هذه  اجلواب عن قصة فاطمة بنت قيس، أهنا جاءت تستشري النب 
 القصة على أن الواحد منهم َل يعلم ِبطبة اآلخر .

 5 :فائدة 
َنَّ احلَْقَّ  َواَل يُْكرَه لِّْلَوِلِّ ِّ الرُُّجوُع َعنْ قال ابن قدامة املقدسي :   َجابَةِّ ، إَذا رََأى اْلَمْصَلَحَة ََلَا يفِّ َذلَِّك ; ألِّ َها يفِّ النَّظَرِّ  اإْلِّ ََلَا ، َوُهَو نَائٌِّب َعنـْ

َنَُّه َعْقُد ُعْمٍر يَُدوُم الضََّررُ  َة فِّيهِّ ... َواَل يُْكَره ََلَا أَْيًضاالرُُّجوُع الَّذِّي رََأى اْلَمْصَلحَ  ََلَا ، فـََلْم يُْكَرْه َلهُ  فِّيهِّ ،  الرُُّجوُع إَذا َكرَِّهْت اخْلَاطَِّب ; ألِّ
َها ، َوالنَّظَُر يفِّ َحظ َِّها ْحتَِّياُط لِّنَـْفسِّ   . َفَكاَن ََلَا االِّ

َنَّ  ا فِّيهِّ مِّنْ َوإِّْن َرَجَعا َعْن َذلَِّك لَِّغرْيِّ َغَرٍض، ُكرَِّه; لِّمَ  ، وَََلْ حُيَرَّْم ; ألِّ        ا . ) املغن (.احلَْقَّ بـَْعُد ََلْ يـَْلَزْمُهمَ  إْخاَلفِّ اْلَوْعدِّ، َوالرُُّجوعِّ َعْن اْلَقْولِّ
 العقد ( .

ُ
 ) ويصح

 أي : مع حرمي اخلطبة .
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 وهذا قول أكثر العلماء ، أن العقد صحيح .
احلديث مسلط على اخلطبة ال على العقد ، والعقد استوِف شروطه وأركانه ، واملخالفة يف الوسيلة وهي  وإمنا كان صحيحاً : ألن النهي يف

 غري ال زمة ، فقد جيري العقد من غري خطبة .        ) فقه الدليل ( .
ْطَبته ، َوتـََزوََّج َواحْلَاَلة َهذِّهِّ َعَصى ، َوَصحَّ ا ... قال النووي :  لن َِّكاح ، وَََلْ يـُْفَسخ . َهَذا َمْذَهبَنا َوَمْذَهب اجلُْْمُهور .فـََلْو َخَطَب َعَلى خِّ

يٌح . ... : وقال ابن قدامة  فَإِّْن فـََعَل فَنَِّكاُحُه َصحِّ
نَـُهَما َنصَّ َعَلْيهِّ َأمْحَُد فـََقا  َوُهَو َمْذَهُب الشَّافِّعِّي ِّ .، َل : اَل يـَُفرَُّق بـَيـْ

 ) املغن ( .     َعْقَد ، فـََلْم يـَُؤث ِّْر فِّيهِّ ، َكَما َلْو َصرََّح بِّاخلِّْطَبةِّ يفِّ اْلعِّدَّةِّ .اْلُمَحرََّم ََلْ يـَُقارِّْن الْ  َأنَّ 
ْطَبتُـَها  ( ... املوسوعة الفقهيةوجاء يف )  اْلَمْخطُوبَةِّ ،  َكَعْقدِّ اخْلَاطِّبِّ الثَّانِّ َعَلى  -َفَذَهَب اجلُْْمُهوُر إِّىَل أَنَّ َعْقَد الن َِّكاحِّ َعَلى َمْن َحُْرُم خِّ

َا  نَّ اخلِّْطَبَة اْلُمَحرََّمَة اَل تـَُقارُِّن اْلَعْقدَ  -وََكَعْقدِّ اخْلَاطِّبِّ يفِّ اْلعِّدَّةِّ َعَلى اْلُمْعَتدَّةِّ بـَْعَد اْنقَِّضاءِّ عِّدَّهتِّ ََ يًحا َمَع احْلُْرَمةِّ ; ألِّ فـََلْم تـَُؤث ِّْر  َيُكوُن َصحِّ
يحَ يفِّ صِّحَّةِّ الن َِّكاحِّ َفالَ يـُْفَسُخ الن َِّكا نَـَّها لَْيَسْت َشْرطًا فِّيهِّ ; َوألِّ  َر َصحِّ  ة .ُح بُِّوُقوعَِّها َغيـْ
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 أي : يستحب للعاقد أن خيطب ِبطبة ابن مسعود .
املستحب و .  ..ُث يكون العقد بعدهلقبول [ قبل اإلجياب وا : :  يستحب أن خيطب العاقد أو غريه ، قبل التواجب ] أي قال ابن قدامة

 ) املغن ( ..  احلاجة والتشهد يف , التشهد يف الصالة هللا بن مسعود الت قال : ) علمنا رسول هللا  أن خيطب ِبطبة عبد

اَجةِّ : " إِّنَّ َاحلَْْمَد َّللَِِّّّ ، حَنَْمُدُه ، َوَنْسَتعِّيُنُه ، َوَنْستَـْغفِّرُُه ، َونـَُعوُذ اَلتََّشهَُّد يفِّ َاحلَْ   َعلََّمَنا َرُسوُل َاَّللَِّّ  ) قَاَل : َعْن َعْبدِّ َاَّللَِّّ ْبنِّ َمْسُعوٍد 
 ُ لَّ َلُه ، َوَأْشَهُد أَْن اَل إَِّلَه إِّالَّ َاَّللَّ ُ َفاَل ُمضِّ َنا ، َمْن يـَْهدِّهِّ َاَّللَّ  : ْبُدُه َوَرُسولُُه َويـَْقرَأُ َثاَلَث آيَاتٍ ، َوَأْشَهُد أَنَّ حُمَمًَّدا عَ بَِّاَّللَِّّ مِّْن ُشُرورِّ أَنـُْفسِّ

َ َحقَّ تـَُقاتِّهِّ َوالَ مَتُوُتنَّ إِّالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسلُِّمونَ قوله تعاىل )   ( . يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ
ُهَما رَِّجااًل َكثِّريًا َونَِّساء َواتَـُّقوْا اَّللََّ الَّذِّي يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوْا رَبَُّكُم الَّذِّي َخَلَقُكم م ِّن نَـّ وقوله تعاىل )  نـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ مِّ نـْ َدٍة َوَخَلَق مِّ ْفٍس َواحِّ

َ َكاَن َعَلْيُكْم رَقِّيًبا   ( .َتَساءُلوَن بِّهِّ َواأَلْرَحاَم إِّنَّ اَّللَّ
اَز فـَْوزًا وُلوا قـَْواًل َسدِّيًدا ُيْصلِّْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغفِّْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُطِّعِّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَ يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوقُ وقوله تعاىل ) 

ْمِّذِّيُّ ، َواحْلَاكِّمُ (  َعظِّيًما  . َرَواُه َأمْحَُد ، َواأْلَْربـََعُة ، َوَحسََّنُه اَلرت ِّ
 تقدمي هذه اخلطبة على عقد النكاح .  فاحلديث دليل على استحباب

 1فائدة : 
 هذه اخلطبة سنة عند َجاهري العلماء وليست واجبة ، ومما يدل على عدم وجوهبا : -

 ) زوجتكها مبا معك من القرآن ( وَل يذكر اخلطبة . قال  حديث الواهبة نفسها ، فإن الرسول 
 2فائدة : 

 شهاره ، وبيان خطر هذا العقد .وهذه اخلطبة قصد هبا : إظهار النكاح وإ
 3فائدة : 

َل يرد عن أحد من السلف أنه كان يزيد على هذه اخلطبة بشيء مما يزيده بعض الناس من اخلطب املطولة إما يف فضل النكاح أو يف 
 ما ليس منه فهو رد( ناأمر من أحدث يف ): ، وهذه بدعة وقد قال النب رتهيب من املعاصي عند عقد النكاحالرتغيب يف الطاعات أو ال

 4فائدة : 
 إىل أنه يسن العقد يف املسجد . ذهب بعض العلماء

دِّ ، َويفِّ يـَْومِّ اجلُُْمَعةِّ لِّل(  ةاملوسوعة الفقهي )يف جاء  ْد تَّبَـرُّكِّ هبَِِّّما ، فـَقَ َذَهَب َُجُْهوُر اْلُعَلَماءِّ إِّىَل اْستِّْحَبابِّ ُمَباَشرَةِّ َعْقدِّ الن َِّكاحِّ يفِّ اْلَمْسجِّ
دِّ ، َواْضرِّبُوا َعَلْيهِّ بِّالدُُّفوفِّ . أَْعلُِّنوا َهَذا:  قَال الرَُّسول   ) املوسوعة ( . الن َِّكاَح ، َواْجَعُلوُه يفِّ اْلَمَساجِّ
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إذا  ، لكن استحباب عقد النكاح يف املسجد ال أعلم له أصالً ، وال دليالً عن النب  - رمحه هللا –قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
هذا ليس من جنس البيع والشراء ، ومن املعلوم أن البيع والشراء يف  صادف أن الزوج والوِل موجودان يف املسجد وعقد : فال بأس ; ألن

حبيث نقول : اخرجوا  عقد النكاح ليس من البيع والشراء ، فإذا عقد يف املسجد : فال بأس ، أما استحباب ذلك املسجد حرام ، لكن
 ) الفتاوى ( .   . حيتاج إىل دليل ، وال أعلم لذلك دليالً  ىل املسجد ، أو تواعدوا يف املسجد ليعقد فيه : فهذامن البيت إ

  . حجر ، واأللبان ، وغريهم رواه الرتمذي  ، وهو حديث ضعيف ، ضعفه الرتمذي ، وابن الوارد يف ذلكاحلديث و 
على عقد األنكحة لنفسه  أنه لو كان األمر كذلك حلرص النب  كِّل على ذلكبأن عقد النكاح يف املسجد بركة ، لكن ُيشْ : قوَلم و 

  . املسجد ، وحلرص على تبيني ذلك ألصحابه يف
  : وعليه ، فاألظهر هنا أن يقال

، مما لو األحيان ، أو كان أبعد َلم عن املنكر  أن إنشاء عقد الزواج يف املسجد جائز من حيث األصل ، ال سيما إن كان ذلك يف بعض
الناس عن فعله  يف كل عقد ، أو اعتقاد أن له فضاًل خاصاً : فهو بدعة ، ينبغي التنبيه عليها ، وهني عقد يف مكان آخر . وأما التزام ذلك

  . على هذا الوجه
رمة من عقده صار عقده يف املسجد أشد ح : وإن كان أثناء العقد ُوجد اختالط بني الرجال والنساء ، أو حصل استعمال للمعازف

  . هللا خارجه ; ملا يف ذلك من التعدي على حرمة بيت
، والذي رواه البخاري ومسلم ، حيث ثبت  ودليل مشروعية عقد النكاح يف املسجد ، من حيث األصل : حديث الواهبة نفسها للنب

  . املسجد ، وال حُيفظ أنه كرر ذلك يف عقٍد غريه أنه زوجها ألحد أصحابه يف
 5 فائدة :

 ذهب بعض العلماء إىل استحباب عقد النكاح يوم اجلمعة .
 ْبُن ُقَداَمَة : ألِّنَّ ََجَاَعًة مِّنَ َذَهَب احْلََنفِّيَُّة َوالشَّافِّعِّيَُّة َواحْلََنابَِّلُة إِّىَل أَنَُّه يـُْنَدُب َعْقُد الن َِّكاحِّ يـَْوَم اجْلُُمَعةِّ ، قَال ا(  جاء يف ) املوسوعه الفقهية

ُد ْبُن َسْعٍد اْسَتَحبُّوا َذلِّكَ  السََّلفِّ  ُهْم َضْمرَُة ْبُن َحبِّيٍب َورَاشِّ نـْ  . ، فِّيهِّ ُخلَِّق آَدُم ْوُم عِّيدٍ ، َويَـ نَُّه يـَْوٌم َشرِّيفٌ ، َوألِّ َوَحبِّيُب ْبُن ُعْتَبةَ ، مِّ
 ا ( .لَُّهمَّ بَارِّْك ألِّمَّتِّ يفِّ ُبُكورِّهَ ال )َوَنصَّ الشَّافِّعِّيَُّة َعَلى أَنَُّه ُيَسنُّ أَْن َيُكوَن أَوَّل النـََّهارِّ خلَِّرَبِّ 

َي اَّللَُّ َعْنُه أَنَّ رَ   (أَْمُسوا بِّاْلمِّاَلكِّ فَإِّنَُّه أَْعَظُم لِّْلبَـرََكةِّ  )قَال  ُسول اَّللَِّّ َوقَال احْلََنابَِّلُة : اإْلْمَساُء بِّالن َِّكاحِّ أَْوىَل ، فـََقْد ُروَِّي َعْن َأِبِّ ُهَريـْرََة َرضِّ
رِّ النـََّهارِّ مِّْن يـَْومِّ اجلُْْمَعةِّ َساَعَة اإْلَجابَ َوألِّنَّ  نْتِّظَارِّهِّ ، َوألِّنَّ يفِّ آخِّ  ة .   ) املوسوعة الفقهية ( .ُه أَقْـَرُب لَِّمْقُصودِّهِّ َوأََقل الِّ

 ة .يستحب عقد النكاح يوم اجلمع مة :قال ابن قدا
لوا ذلك بأن يوم اجلمعة آخره فيه ساعة اإلجابة، فريجى إجابة الدعاء أعلم يف هذا سنة، وقد علَّ : ال رمحه هللا قال الشيخ ابن عثيمني

 ؟هديه وسنته أنه يتحرى هذا الوقت من ولكن يقال: هل النب ، كبارك هللا لك وعلي، هالذي يكون عادة بني الزوج ومن يرب ِّكون علي
يزوج يف أي وقت، ويتزوج يف أي  سن سنة، وَلذا كان النب إذا ثبت هذا فالقول باالستحباب ظاهر، وأما إذا َل يثبت فال ينبغي أن تُ 

 .وقت، وَل يثبت أنه اختار شيئاً معيناً 
 . د هذا الوقت ففيه نظر، حَّت يقوم دليل على ذلكــــــــنعم لو صادف هذا الوقت لقلنا: هذا ـ إن شاء هللا ـ مصادفة طيبة، وأما تقصُّ 

 ن .        وكذلك ـ أيضاً ـ يعقد يف كل زما املسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة وحنو ذلك،: أنه مَّت تيسر العقد، سواء يف فالصواب
 ) وإعالن النكاح ( . 

 أي : ويسن إعالن النكاح وإظهاره .
 د .َرَواُه َأمحَْ  (لن َِّكاَح أَْعلُِّنوا اَ  )قَاَل َعْن َعامِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ َاَّللَِّّ ْبنِّ اَلزُّبـَرْيِّ ، َعْن أَبِّيهِّ ; أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّّ 

والغناء املباح، وجعله ظاهراً بني الناس ال خفية ال يعلم به إال بعض الناس. للنساء ضرب الدف عليه  بإعالن النكاح : إشهاره وواملقصود 
 .وهذا اإلشهار مستحب يف النكاح 
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 ) والضرب بالدفِ للنساء ( . 
 أي : ويسن أيضاً الضرب بالدف للنساء .

ُل، أمَّا الطَّبُل فُمغَلٌق مِّن اجلَِّهتنيالطبل والدف  لَفرُق بنيوا : أنَّ الدُّفَّ مفتوٌح مِّن أحدِّ طَرَفيه وليس له جالجِّ حِّ   .على الرَّاجِّ
 رواه أمحد وغريه ، وحسنه األلبان . (فصل ما بني احلالل واحلرام الصوت بالدف  ) قال -أ

لنكاح وما يلحق به من إشهار النكاح بني الناس، جعل ذلك فارقاً بني هذا النكاح املشروع جعل ضرب الدف يف ا أنه  : ةوجه الدالل
 وبني السفاح الذي حرمه الشارع خلفائه وعدم إعالنه، وهذا من أوضح األدلة على مشروعيته. 

 ح ( .أعلنوا النكا  ) وتقدم قوله -ب
ُّ وَعْن َعائَِّشَة ) أَنَـَّها َزفَّتِّ اْمرَأًَة إِّىَل رَ -ج بُـُهُم اللَّْهو ( رواه  : اَّللَِّّ  ُجٍل مَِّن األَْنَصارِّ فـََقاَل َنبِّ يَا َعائَِّشُة َما َكاَن َمَعُكْم ََلٌْو فَإِّنَّ األَْنَصاَر يـُْعجِّ

 البخاري .
ُّ ) َعنِّ الرُّبـَي ِّعِّ بِّْنتِّ ُمَعو ٍِّذ قَاَلْت -د َك مَِّن ِّ ، َوُجَوْيرِّيَاٌت َيْضرِّْبَن بِّالدُّف ِّ ،   يَس َعَلى فِّرَاشِّ ، َفَجلَ  يَّ َعلَ  َغَداَة ُبنَِّ   َدَخَل َعَلىَّ النَّبِّ َكَمْجلِّسِّ

ي  ُّ  يـَْعَلُم َما يفِّ  يـَْنُدْبَن َمْن قُتَِّل مِّْن آبَائِّهِّنَّ يـَْوَم بَْدٍر َحَّتَّ قَاَلْت َجارِّيٌَة َوفِّيَنا َنبِّ ( ا ُكْنتِّ تـَُقولِّنيمَ  َهَكَذا ، َوُقوِلِّ  اَل تـَُقوِلِّ )  َغٍد . فـََقاَل النَّبِّ
 رواه البخاري .

 وهذا إمنا كان يف عرس الرُّبي ِّع بنت ُمعوَّذ رضي هللا عنها .
َل ينكر على هؤالء اجلواري ضرهبن  . فإن النب لنكاح بالدف وبالغناء املباح أن هذا احلديث أفاد مشروعية إعالن ا جه االستدالل:و 

 بالدف وَل ينكر عليها َساعها َلن.
رواه معمر بن راشد يف كتاب اجلامع وابن أِب  (أنكره وسأل عنه ، فإن قيل عرس أو ختان أقـر ه  إذا استمع صوتاً  وكان عمر  ) -هـ

 شيبة .
 أو ُدفـ اً قال : ما هذا ؟ فإن قالوا : عرس أو ختان صمت .اً ويف رواية للبيهقي أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كان إذا َسع صوت

 ، وأنه صوت الدف  .  ة البيهقي الصوت الذي يُنكره عمر ففس رت رواي
 كان يرى أن ضرب الدف يف النكاح ال حمظور فيه، بدليل سكوته، وعدم إنكاره.   : أن عمر بن اخلطابووجه الداللة

م أصحاب رسول دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندمها جواٍر تغنني فقلت : أتفعلون هذا وأنت) وعن عامر بن سعد قال  -و
ص لنا يف اللهو عند العرس  هللا   رواه النسائي وابن أِب شيبة واحلاكم .( ؟ قال : فقال : إنه ُرخ ِّ

: ؟ فقال: أال تسمعانعت صوت غناء، فقلتكنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب يف عرس فسم)وعن عمرو بن ربيعة أنه قال  -ك
 رواه ابن أِب شيبة واحلاكم يف املستدرك . (لبكاء على امليت من غري نياحةوا إنه قد رخص لنا يف الغناء عند العرس

 1 فائدة :
 قال بعض العلماء :

 َّ لُّوَن احلَِّر َواحْلَرِّيَر َواخْلَْمَر َواْلَمَعازَِّف .  روى البخاري أن النَّبِّ  قال : لََيُكونَنَّ مِّْن أُمَّتِّ أَقْـَواٌم َيْسَتحِّ
 . و )احلَِّر( أي الزنا 

 فهذا احلديث يدل على حرمي كل اآلالت املوسيقية ومنها الدف . 
  وقال عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال : الدف حرام ، واملعازف حرام ، والكوبة ]أي الطبل[ حرام ، واملزمار حرام . رواه البيهقي

 ولكن وردت أحاديث تدل على إباحة الضرب بالدف يف بعض املواطن وهي : 
 لعيد ، والعرس ، وقدوم الغائب . ا

 وهذه أدلتها مرتبة : 
ُّ  أَنَّ أَبَا َبْكٍر ) َعْن َعائَِّشَة  أواًل : َها َوعِّْنَدَها َجارِّيـََتانِّ يفِّ أَيَّامِّ مًَِّن ُتَدف َِّفانِّ َوَتْضرِّبَانِّ َوالنَّبِّ ُمتَـَغشٍ  بِّثـَْوبِّهِّ فَانـْتَـَهَرمُهَا أَبُو َبْكٍر  ، َدَخَل َعَليـْ
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ُّ فَ    ( متفق عليه .َعْن َوْجهِّهِّ فـََقاَل َدْعُهَما يَا أَبَا َبْكٍر فَإِّنَـَّها أَيَّاُم عِّيٍد َوتِّْلَك األَيَّاُم أَيَّاُم مًَِّن  َكَشَف النَّبِّ
ُّ ) َعنِّ الرُّبـَي ِّعِّ بِّْنتِّ ُمَعو ٍِّذ قَاَلْت  ثانيًا : َ َعَليَّ َفَجلَ  َدَخَل َعَليَّ النَّبِّ َك مِّن ِّ َوُجَوْيرِّيَاٌت َيْضرِّْبَن بِّالدُّف ِّ َغَداَة ُبنِّ ي َكَمْجلِّسِّ َس َعَلى فِّرَاشِّ

ي يـَْعَلُم َما يفِّ َغٍد فـََقالَ  ُّ صلى هللا عليه وسلم : اَل تـَُقوِلِّ َهَكَذا وَ  يـَْنُدْبَن َمْن قُتَِّل مِّْن آبَائِّهِّنَّ يـَْوَم بَْدٍر َحَّتَّ قَاَلْت َجارِّيٌَة َوفِّيَنا َنبِّ ُقوِلِّ َما  النَّبِّ
  ( رواه البخاري .ُكْنتِّ تـَُقولِّني

 ( . فتح الباري) انتهى من .  يف هذا احلديث إعالن النكاح بالدف وبالغناء املباح قال املهلب : 
 .شبهه ما َل يكن حمرًما قال ابن بطال : اتفق العلماء على جواز اللهو يف وليمة النكاح ، مثل ضرب الدف و 

يبِّ عن بـَُرْيدَ  ثالثًا : ، فـََقاَلْت: يَا َرُسوَل يفِّ بـَْعضِّ َمَغازِّيهِّ ، فـََلمَّا اْنَصَرَف َجاَءْت َجارِّيٌَة َسْوَداُء  َخرََج َرُسوُل هللاِّ ): قال َة ْبنِّ احلَْصِّ
 إِّْن ُكْنتِّ نََذْرتِّ فَاْضرِِّبِّ ، َوإِّالَّ : ) ، فـََقاَل ََلَا َرُسوُل هللاِّ َدْيَك بِّالدُّف ِّ َوأَتـََغَنَّ ، إِّن ِّ ُكْنُت نََذْرُت إِّْن َردََّك اَّللَُّ َسالًِّما أَْن َأْضرَِّب بـَنْيَ يَ هللاِّ 

 ْلَقتِّ ، فَأَ َخَل ُعْثَماُن َوهَِّي َتْضرُِّب، ُُثَّ َدَخَل ُعَمرُ ، ُُثَّ دَ َدَخَل َعلِّيي َوهَِّي َتْضرِّبُ  ، ُُثَّ َل أَبُو َبْكٍر َوهَِّي َتْضرِّبُ ، َفَدخَ َفاَل( َفَجَعَلْت َتْضرِّبُ 
ْنَك يَا ُعَمرُ إِّنَّ الشَّْيطَ : )، فـََقاَل َرُسوُل هللاِّ الدُّفَّ َحَْت اْستَِّها، ُُثَّ قـََعَدْت َعَلْيهِّ  َل أَبُو ، إِّن ِّ ُكْنُت َجالًِّسا َوهَِّي َتْضرُِّب َفَدخَ اَن لََيَخاُف مِّ

 رواه الرتمذي  ( .ا ُعَمُر أَْلَقتِّ الدُّفَّ ، فـََلمَّا َدَخْلَت أَْنَت يَ ُعْثَماُن َوهَِّي َتْضرِّبُ َخَل ، ُُثَّ دَ َدَخَل َعلِّيي َوهَِّي َتْضرِّبُ  ، ُُثَّ َبْكٍر َوهَِّي َتْضرِّبُ 
 ابن القيم رمحه هللا :حديث صحيح ، وله وجهان :قال  

 .، وفرحها بسالمة رسول هللا وتأليفاً َلا على زيادة اإلميان، وقوته باً لقلبها ; وجرباً ي; تطي ن أباح َلا الوفاء بالنذر املباح: أن يكو أحدها
ساملاً ، مؤيداً ، منصوراً على أعدائه ، قد أظهره هللا ،  أن يكون هذا النذر قربة ملا تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول هللا  والثاين:

 ه . ) إعالم املوقعني ( .وأظهر دينه ، وهذا من أفضل الُقَرب ، فأُمرت بالوفاء ب
وقد يقرتن بالضرب بالدف قصد َجيل كجرب يتيمة يف عرسها ، وإظهار السرور بسالمة من قد يعود  ( طرح التثريب) وقال العراقي يف 

 نفعه على املسلمني ، ومن ذلك : ضرب هذه املرأة بالدف ، فهو مباح بال شك" انتهى . 
ظهار السرور كعيد وقدوم غائب ا مما هو سبب إلوضرب الدف مباح يف العرس واخلتان وغريمهب ( أسَن املطال) وقال زكريا األنصاري يف 

 م .وذكر حديث اجلارية املتقد ...
 تعقيباً على حديث اجلارية : "وهذا نص يف إباحة الغناء عند قدوم غائب تأكيداً للسرور" انتهى . (  املوسوعة الفقهية) وجاء يف 

ة ، وما عدا ذلك فيبقى على األصل وهو التحرمي ، وتوسع بعض فهذه األحاديث تدل على جواز الضرب بالدف يف هذه املواطن الثالث
العلماء فقالوا جيوز الضرب بالدف يف الوالدة واخلتان ، وتوسع آخرون أكثر فقالوا جبوازه يف كل ما سبب إلظهار السرور كشفاء مريض 

 ( .انظر املوسوعة الفقهية ) وحنوه . 
 م .           ) اإلسالم سؤال وجواب ( .اعلعلى ما ورد به النص وهللا  االقتصارواألوىل 
 2فائدة : 

 حكم ضرب الدف للرجـــال ؟
 يف حكم الضرب به للرجال يف األعراس : العلماء اختلف

 .واحلنابلة : اجلواز ، والشافعية ، من املالكية  فمذهب مجهور العلماء
 ألن األحاديث َل تفرق بني الرجال والنساء .

والصحابة أن  العلماء من املذاهب األخرى إىل اختصاص الضرب به بالنساء ; ألن املعهود يف عهد النب ، وبعض  وذهب احلنفية
 يضرب به النساء ال الرجال ، وهو من األعمال اخلاصة هبن . 

 .اء وهو اختيار احلافظ ابن حجر ، وابن قدامة املقدسي ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة لإلفت
 واألحاديث القوية فيها اإلذن يف ذلك للنساء ، فال يلتحق هبن الرجال لعموم النهي عن التشبه هبن . : رقال ابن حج

، وأمَّا الر ِّجاُل على َعهدِّه فلم َيُكْن أحٌد منهم َيض:  ةقال شيُخ اإلسالم ابن تيمي َص للنساءِّ أن َيْضرِّْبَن بالدُّف ِّ يف األعراسِّ واألفراحِّ رُِّب ُرخ ِّ
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، وال ُيَصف ِّق بكَ   ف .بُدفٍ 
; فإنَّه من التشبُّه بالن ِّساء، وهو  مجهوُر العلماءح  وَلذا كان:  وقال احلافحُظ ابُن رَجب   على أنَّ الضَّرَب بالدُّف ِّ للغِّناءِّ ال يُباُح فِّعُله للر ِّجالِّ

، فإن كان على وجهِّ احُلداء ممنوٌع منه، هذا قوُل األوزاعي وأمحد، وكذا ذَكَر احلليمي وغريه من الشافع ية ... فأمَّا الغِّناُء بَغريِّ َضربِّ ُدفٍ 
ْبه احُلداء[، فهو جائٌز، وقد ُروَِّيت الرخصُة فيه عن كثرٍي من الصَّحاب  ة .والنَّْصبِّ ]وهو َضرٌب من أغانِّ العَربِّ شِّ

الدف خاصة ، أما الرجال فال جيوز َلم استعمال شيء : وإمنا الرخصة َلن يف استعمال  -رمحه هللا  - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز
 من ذلك ال يف األعراس وال يف غريها ، وإمنا شرع هللا للرجال التدرب على آالت احلرب كالرمي وركوب اخليل واملسابقة هبا وغري ذلك . 

فيه دعوة إىل حمرم وال مدح حملرم يف وقت من أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء املعتاد الذي ليس   -رمحه هللا  -قال أيضًا و 
 . الليل للنساء خاصة إلعالن النكاح والفرق بينه وبني السفاح كما صحت السنة بذلك عن النب 

 النكاح إال )  
ُ
نعقِد

 
 باإلجياب والقبول ( .وال ي

 أي : ال يصح النكاح إال بإجياب وقبول .
 قوله : زوجتك أو أنكحتك .: وهو اللفظ الصادر من الوِل ، ك فاإلجياب

 وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، وحنوه .والقبول : 
 ( 
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ْ
و ، أ 

ُ
ت
ْ
ج
َّ
و
 
ظِ ز

ْ
ف
 
رِ ل
ْ
ي
 
 بِغ
 
ة
َّ
بِي
 
ر
 
 الع

ُ
سِن
ْ
ح
ُ
 ي
ْ
ن
َّ
 مِم
ُّ
صِح

 
 ي
 
ال
 
 ( . و

 أو أنكحتك . أي : البد أن يكون اإلجياب والقبول بلفظ : زوجتك ،
 فلو قال : جوزتك ، أو ملكتك فإنه ال يصح .

 ه .مذهب الشافعي وَجاهري أصحابذا وه وهذا املذهب ،
 .ألهنما اللفظان اللذان ورد هبما القرآن الكرمي  -أ

َها َوَطراً َزوَّْجَناَكَهاقال تعاىل )  نـْ  .. ( . فـََلمَّا َقَضى َزْيٌد مِّ
 ... ( .ا َنَكَح آبَاؤُُكْم مَِّن الن َِّساءِّ َوال تـَْنكُِّحوا مَ وقال تعاىل ) 

) َوال تـَْنكُِّحوا وقال ابن مفلح : وال ينعقد اإلجياب إال بلفظ النكاح والتزويج إَجاعاً ، لورودمها يف نص القرآن يف قوله تعاىل ) َزوَّْجَناَكَها ( 
 عادل عن اللفظ الذي ورد القرآن هبما مع القدرة . -ته َلما مع معرف -، إذ العادل عنهما  َما َنَكَح آبَاؤُُكم ( وال ينعقد بغريمها

ُّ أَْن َيْستَـْنكَِّحَها َخالَِّصًة َلَك مِّْن دُ  ىل ) قال هللا تعا -ب َنًة إِّْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِّلنَّبِّ ِّ إِّْن أَرَاَد النَّبِّ   ( .ونِّ اْلُمْؤمِّنِّنيَواْمَرأًَة ُمْؤمِّ
 فال جيوز أن تشاركه األمة يف ذلك. ،خمصوٌص بلفظ اَلبة النب  أن   اآلية دلَّت أن   وجه االستدالل:

ُّ َأْن َيْستَـْنكَِّحَها َخالَِّصًة َلَك مِّْن دُ ىل )قوله تعا :وقال ابن قدامة: ولنا َنًة إِّْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِّلنَّبِّ ِّ إِّْن أَرَاَد النَّبِّ ، فذكر ( ونِّ اْلُمْؤمِّنِّنيَواْمَرأًَة ُمْؤمِّ
 . الًصا لرسول هللا ذلك خ

واستحللتم  ،فإنكم أخذمتوهن بأمان هللا ،فاتقوا هللا يف النساء)  أنه قال يف حديثه يف صفة حجة النب  عن جابر بن عبدهللا -ج
  ( رواه مسلم .فروجهن بكلمة هللا

وليس يف كتاب هللا إال لفظ  ( ، كلمة هللاواستحللتم فروجهن ب)  وجه االستدالل: قال املاوردي: فموضوع الدليل من هذا احلديث قوله
 ا .على أنه َل يستحل الفرج إال هبم فدلَّ  ، النكاح والتزويج

 ن .ومها اللذان قد ورد هبما القرآ ، ستباح إال بكلمة هللا: النكاح أو التزويجيُ  الفرج ال وقال البيهقي: وفيه الدليل على أن  
 ز .أي لفظ يدل على النكاح فإنه جيو جيوز بغري لفظ اإلنكاح والتزويج ، ف وأنهأنه ال يشرتط ،  إىل وذهب بعض العلماء :

 وهذا قول َجاهري العلماء ، وهو اختيار ابن تيمية رمحه هللا .
 ( .ها مبا معك من القرآنكملكت )للذي طلب أن يزوجه الواهبة نفسها   قول النب ل-أ

 ( متفق عليه .عتقها صداقها  أعتق صفية وجعل أن رسول هللا  )وحلديث أنس  -ب
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وز جتاوزها وألن العربة يف العقود املعان ، ال باأللفاظ واملبان ، فألفاظ البيع والشراء واإلجارة واَلبة والنكاح ليست ألفاظاً تعبدية ال جي -ج
 إىل غريها ، وإمنا املرجع فيها إىل ما تعارف الناس عليه .

 الصحيح . وهذا القول هو
 حشروط النكا

 (:
 
وط
ُ
ر
ُ
 ش
ُ
ه
 
ل
 
 و

 أي : وللنكاح شروط :
 هناك فرق بني شروط النكاح، والشروط يف النكاح:

 شروط النكاح قيود وضعها الشرع وال ميكن إبطاَلا، والشروط يف النكاح شروط وضعها العاقد وميكن إبطاَلا. أواًل:
 ا لزومه.شروط النكاح يتوقف عليها صحته، والشروط يف النكاح يتوقف عليه ثانياً:
نِ  )

ْ
ي
 
ج
ْ
و
َّ
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ُ
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ْ
ع
 
ا: ت
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ح  ( . أ 

 هذا الشرط األول من شروط النكاح : وهو تعيني الزوجني .
 ألن املقصود من النكاح التعيني ، فال يصح بدونه ، كزوجتك بنت وله غريها .     ) الروض املربع ( . -أ

 .   ) املغن ( . تـَْعيِّينُـُهَما ، َكاْلُمْشرَتِّي َواْلَمبِّيعِّ ألَِّنَّ ُكلَّ َعاقٍِّد َوَمْعُقوٍد َعَلْيهِّ جيُِّب و   -ب
 وألن النكاح البد فيه من اإلشهاد ، واإلشهاد ال يكون على مبهم .     ) الشرح املمتع ( . -ج
 ( 
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 هذه طرق تعيني الزوجة :
ُّ إحىَل الزنْوَجةح  )  هذا الطريق األول : وهو اإلشارة إىل الزوجة بيده . ( فَإحْن َأَشاَر الَويلح

 كأن يقول : زوجتك بنت هذه ، ويشري إليها بيده .
رَةً   فَإِّنْ : ...  قال ابن قدامة َشاَرَة َتْكفِّي يفِّ التـَّْعيِّنيِّ َقاَل: َزوَّْجُتك َهذِّهِّ َصحَّ ، فَـ َكاَنْت اْلَمْرأَُة َحاضِّ ْن زَاَد َعَلى َذلَِّك ، فـََقاَل: بِّْنتِّ ، فَإِّ ، فَإِّنَّ اإْلِّ

 .هِّ ُفاَلنَُة َكاَن تَْأكِّيًدا ، أَْو َهذِّ َهذِّهِّ 
 هذا الطريق الثان : أن يسميها باَسها الت تعرف به . ) َأْو ََسناَها (

 كأن يقول زوجتك بنت عائشة .
َا تَ َتَمي نُز بحهح َصفَ َأْو وَ )   : أن يصفها بصفة تتميز به عن غريها . ة( هذا الطريق الثالث َها ِبح

 كأن يقول : زوجتك بنت العوراء ، أو القصرية ، أو املوظفة .
 ( 
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 غريها ، فإن ذلك يصح . أي : لو قال الوِل : زوجتك بنت ، وليس له
 لعدم اإللباس .

ا ) 
 
م
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اه
 
انِي: رِض

َّ
 ( .الث

 أي : الشرط الثان من شروط النكاح : رضا الزوجني .
 إجبار الرجل على نكاح من ال يريده ، وال إجبار املرأة على نكاح من ال تريده .فال يصح 

ُتْسَتْأَمَر ، َواَل تـُْنَكُح اْلبِّْكُر َحَّتَّ ُتْسَتْأَذَن قَاُلوا : يَا َرُسوَل هللاِّ وََكْيَف إِّْذنـَُها قَاَل : أَْن ال تـُْنَكُح اأَلمي ُِّ َحَّتَّ  ) عن أِب هريرة . قال : قال 
 هي الثيب الت فارقت زوجها مبوت أو طالق ، وقد تطلق على من ال زوج َلا .[ األمي  ] . ( رواه مسلم َتْسُكت

َها َوإِّْذنـَُها ُصَماتـَُها نـَُها أَبُوَها يفِّ َواْلبِّْكُر َيْسَتْأذِّ وعند مسلم )   ( . نـَْفسِّ
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 هنى عن تزوجيها بدون إذهنا ، ولو َل يكن إذهنا معترباً ملا جعله غاية إلنكاحها . أن النب  وجه الداللة :
َّ ) َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس  -ب ُّ َفذََكَرْت أَنَّ أَبَاَها زَ  أَنَّ َجارِّيًَة بِّْكرًا أََتتِّ النَّبِّ  ( رواه أبو داود . وََّجَها َوهَِّي َكارَِّهٌة ، َفَخيـََّرَها النَّبِّ
 وقياساً على البيع فإنه يشرتط فيه الرضـا فكذلك النكاح . -ج
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 ذكر هنا من ال يشرتط رضاهم :
 فهذه ال يشرتط رضاها .أي : الت َل تبلغ ، ة ( الصنغحري ) َ 

 : وأَجع أهل العلم على أن نكاح األب ابنته البكر الصغرية جائز ، إذا زوجها من كفء . قال ابن املنذر
 : وأَجعوا أنه جيوز لألب تزويج ابنته الصغرية البكر ، ولو كانت ال يوطأ مثلها . وقال املهلب

 : جيوز تزويج الصغرية بالكبري إَجاعاً ، ولو كانت يف املهد ، لكن ال ميك ن منها حَّت تصلح للوطء . وقال ابن بطال
، عائشة وهي بنت ست سنني ، لتزويج رسول هللا يزوج ابنته الصغرية وال يشاورها أَجع العلماء على أن لألب أن وقال ابن عبد الرب:

 وهللا أعلم . –عندي  –بلغت ، وأِب ذلك أهل احلجاز ، وال حجة مع من جعل َلا اخليار إال أن العراقيني قالوا : َلا اخليار إذا 
نِّنَي َوبـَََن ِبِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ  تـََزوََّجنِّ ) َعْن َعائَِّشَة قَاَلْت -أ ت ِّ سِّ نِّني لِّسِّ   ( متفق عليه .َوأَنَا بِّْنُت تِّْسعِّ سِّ

 وهي صغرية ، ومعلوم أهنا َل تك يف تلك احلال ممن يعترب إذهنا . رسول هللا وجه الداللة : تزويج أِب الصديق ابنته عائشة إىل 
َنَُّه اَل إِّْذن ََلَا ،:  قال النووي َوَأَْجَع اْلُمْسلُِّموَن َعَلى َجَواز  ... َواجلَْد  َكاأْلَبِّ عِّْندنَا َهَذا َصرِّيح يفِّ َجَواز تـَْزوِّيج اأْلَب الصَّغِّريَة بَِّغرْيِّ إِّْذهنَا ألِّ

َيار ََلَا يفِّ َفْسخه عِّْند َمالِّك َوالشَّافِّ تَـ  ََذا احلَْدِّيث ، َوإَِّذا بـََلَغْت َفاَل خِّ  .عِّي  َوَسائِّر فـَُقَهاء احلَِّجاز ْزوِّجيه بِّْنته اْلبِّْكر الصَّغِّريَة َلِّ
 يهقي .فعل الصحابة : فقد زو ج علي بن أِب طالب ابنته أم كلثوم وهي صغرية ، عمر بن اخلطاب . أخرجه الب -ب
 أي : البنت البكر البالغة ، فهذه ال يشرتط رضاها .(  َوالبحْكَر َوَلْو ُمَكلنَفةً ) 

 وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، ورواية عن أمحد ، وعليها َجاهري أصحابه .
 أي : أن لألب أن جيرب بنتها البكر البالغة على النكاح .

 اَل تـُْنَكُح اأَْلَمي ُِّ َحَّتَّ ُتْسَتْأَمَر، َواَل تـُْنَكُح اَْلبِّْكُر َحَّتَّ ُتْسَتْأَذَن" قَاُلوا : يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ ،) قَاَل   َاَّللَِّّ أَنَّ َرُسوَل  َأِبِّ ُهَريـَْرَة واستدلوا : 
 ُمتَـَّفٌق َعَلْيهِّ . (وََكْيَف إِّْذنـَُها ؟ قَاَل : " أَْن َتْسُكَت 

 وليها ، فدل على أن وِل البكر أحق هبا منها ، وأما االستئذان فهو تطييب خلاطرها .جعل الثيب أحق بنفسها من  أنه وجه الداللة :
 جيب استئذاهنا وال جترب على النكاح . إىل أنهوذهب بعض العلماء : 

 ة ، والثوري ، ورجحه ابن املنذر ، واختاره ابن تيمية .وهذا مذهب أِب حنيف
 ( . ال تنكح البكر حَّت تستأذنو )  للحديث السابق-أ

 النكاح على اإلذن ، فدل على أنه واجب. فعلق النب  وجه الداللة :
 ) والبكر يستأذهنا أبوها يف نفسها ( وهذا نص يف حمل النزاع .  ويف رواية -ب
يث (  رواه أبو داود . ) هذا احلدفذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخريها النب  وعن ابن عباس: )أن جارية أتت النب  -ج

 أعله أبو حامت ، وأبو زرعة ، والبيهقي باإلرسال ، وقد رد ابن القيم التعليل باإلرسال ( .
 يف النكاح .رد  نكاح البكر الت زوجها أبوها وهي كارهة ، فدل على أن إذن البكر ال بد منه  ففي هذا احلديث أن النب 

 إال بإذهنا ، وُبضعها أعظم من ماَلا .أنه ال والية لألب فضالً عن غريه يف التصرف يف ماَلا  -ج
 الراجح . وهذا القول هو

وأمره وهنيه وقواعد شريعته ومصاحل  : وهو الذي ندين هللا به ، وال نعتقد سواه ، وهو املوافق حلكم الرسول  وقالورجحه ابن القيم ، 
 .أمته 
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 اخلالصة :
 إذن املرأة يف الزواج له أحوال :

 بكراً صغرية ، فهذه جيوز تزوجيها من غري إذهنا .: أن تكون البنت  أوالً 
 أن تكون بكراً بالغة ، فاملذهب لألب إجبارها ، والراجح أنه ال جيوز إجبارها .ثانياً : 
 أن تكون ثيباً . ثالثاً : 

 فهذه ال بد من رضاها واستئمارها بذلك . 
 .ا ال لألب وال لغريه بإَجاع املسلمنيوأما البالغ الثيب فال جيوز تزوجيها بغري إذهن : قال ابن تيمية

 ويف رواية ) األمي أحق بنفسها من وليها ( .( ،  اَل تـُْنَكُح اأَْلَمي ُِّ َحَّتَّ ُتْسَتْأَمرَ  )للحديث السابق -أ
َذاٍم األَْنَصارِّيَّةِّ  -ب َّ أَنَّ أَبَاَها َزوََّجَها َوْهَى ثـَي ٌِّب ، َفَكرَِّهْت َذلِّ ) وَعْن َخْنَساَء بِّْنتِّ خِّ  ا ( رواه البخاري .فـََردَّ نَِّكاَحهَ   َك ، فَأََتتِّ النَّبِّ

 نكاح خنساء ، ألهنا زو جت بغري إذهنا ، مع أن املزو ج كان أباً . وجه الداللة : رد  الرسول 
 إجبارها على النكاح . أن الثيب الكبرية ، رشيدة ، عاملة باملقصود من النكاح ، وقد خربت الرجال ، وهي أدرى مبصلحتها ، فلم جيز -ج

 1فائدة : 
 أما غري األب ، فال جيوز له أن يزوج البكر الكبرية باالتفاق . 

 قال الشافعي : وَل أعلم أهل العلم اختلفوا يف أنه ليس ألحد من األولياء غري اآلباء أن يزو ج بكراً وال ثيباً إال بإذهنا .
 2فائدة : 

 مب يكون إذن الثيب والبكر ؟
 ب ، فقد اتفق الفقهاء أن إذهنا بالنطق .أما الثي

 .. ( . اَل تـُْنَكُح اأَْلَمي ُِّ َحَّتَّ ُتْسَتْأَمَر، َواَل تـُْنَكُح اَْلبِّْكُر َحَّتَّ ُتْسَتْأَذنَ )  للحديث السابق-أ
 بأن إذن البكر هو السكوت ، فدل مبفهومه على أن إذن الثي ب بالنطق  إخبار الرسول  وجه الداللة :

 ) الثيب تعرب عن نفسها ( رواه أمحد وابن ماجه . قال  -ب
 أن احلديث صريح يف أن الثيب تعرب عن نفسها ، واإلعراب ال يكون إال بالكالم . وجه الداللة :

ست من املعقول : أن البكر تستحي لعدم خمالطة الرجال ، واحلياء مينعها من النطق ، فلذلك جعل إذهنا سكوهتا ، وأما الثيب فقد مار -ج
 الرجال ، وخالطتهم فلم يبق لديها حياء األبكار ، فجعل إذهنا بالنطق .

 ، فإذهنا الصمت . وأما البكر
 وهبذا قال عامة العلماء .

 ( . وََكْيَف إِّْذنـَُها ؟ قَاَل : " َأْن َتْسُكتَ للحديث السابق )
  ( 

ُّ
لِي
 
: الو

ُ
الِث

َّ
 ( . الث

 . أي : الشرط الثالث من شروط النكاح : الوِل
 واملراد بالوِل : القريب الذي واله هللا أمر تزويج من ال جيوز أن يزوج نفسه بنفسه ، كاملرأة ، والصغري .

 وهذا قول َجاهري العلماء .
ومن  عند عامة أهل العلم من أصحاب النب ، ال نكاح إال بوِل :  والعمل على حديث النب ( شرح الُسن ة ) يف  قال البغوي

 م .بعده
 ل على أنه ال بد من وِل لصحة النكاح :ويد

 تعاىل )  َفال تـَْعُضُلوُهن ( .قوله  -أ
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ْت ، َحَّتَّ إَِّذا انـَْقضَ مِّْن َرُجٍل َفطَلََّقَها أَنَـَّها نـَزََلْت فِّيهِّ قَاَل َزوَّْجُت ُأْختًا ِلِّ )َمْعقِّل ْبن َيَسار : عن ء يف سبب نزوَلا ما رواه البخاريفقد جا
تـَُها َجاَء  ْئَت خَتْطُبُـَها، فـَُقْلُت َلُه َزوَّْجُتَك َوفـََرْشُتَك َوَأكْ خَيْطُبُـَهاعِّدَّ ، وََكاَن َرُجاًل اَل بَْأَس بِّهِّ  اَل تـَُعوُد إِّلَْيَك أَبَداً ، اَل َواَّللَِّّ َرْمُتَك، َفطَلَّْقتَـَها، ُُثَّ جِّ

َع إِّلَْيهِّ فَأَ   رواه البخاري. (ه( فـَُقْلُت اآلَن أَفْـَعُل يَا َرُسوَل اَّللَِّّ . قَاَل فـََزوََّجَها إِّيَّا َهذِّهِّ اآليََة )َفالَ تـَْعُضُلوُهنَّ نـَْزَل اَّللَُّ وََكاَنتِّ اْلَمْرأَُة تُرِّيُد أَنَّ تـَْرجِّ
وهي أصرح دليل على اعتبار الوِل ، وإال ملا كان لرفضه معَن ، وألهنا لو كان َلا أن تزوج يف شأن هذه اآلية :  قال احلافظ ابن حجر

 ا َل حتج إىل أخيها .نفسه
على أن ه ال جيوُز النكاُح بغري وِل ألن  ُأخَت معقل كانت ثيبًا ، ولو كان األمُر إليها دون وليها لزو جت  يلٌ ففي اآلية دل : وقال القرطيب

 ن .هم يف التزويج مع رضاهنفسها ، وَل حتج إىل وليها معقل فاخلطاب إذاً يف قوله تعاىل  ) فال تعضلوهن ( لألولياء ، وأن  األمر إلي
 .ويف هذه اآلية الداللُة الواضحة على صحة قول من قال : ال نكاح إال بوِل من العصبة  :وقال اإلمام الطربي 

 .. ( فالذي يُنكح هو الوِل ، فاخلطاب لألولياء .ال تـُْنكُِّحوا اْلُمْشرِّكِّنَي َحَّتَّ يـُْؤمُِّنوا وقال تعاىل ) و -ب
ووجه االحتجاج من اآلية والت بعدها أن ه تعاىل خاطب بالنكاح الرجال ، وَل خياطب به النساء فكأنه قال : ال :  قال احلافظ يف الفتح

 .تُنكحوا أيها األولياء مولياتكم للمشركني 
 ت .ال تُزو ِّجوا الرجاَل املشركني النساء املؤمنا : وقال ابن كثري 
  .ل بالنص  على أنه ال نكاح إال بوِلويف هذه اآلية دلي :يف اجلامع  وقال القرطيب 

 ) ال نكاح إال بوِل ( رواه أبوداود . وعن أِب موسى األشعري . قال : قال رسول هللا  -ج
 د .) أميا امرأة نُكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ( رواه أبوداو  وعن عائشة . قالت . قال رسول هللا  -ــد
 ( رواه ابن ماجه . ) ال تزوج املرأة نفسها وقال  -ه
 ) إن شئت أنكحتك حفصة ( رواه البخاري . –بعد أن تأميت حفصة  –وقول عمر لعثمان  -و

 فائدة :
 ذهب بعض العلماء إىل عدم اشرتاط الوِل ، وقاسوا ذلك على البيع ، وهذا قول ضعيف .

 قياس ال يصح ألمرين : والقياس على البيع 
 مقابلة النص .هذا قياس باطل ، ألنه يف  أوالً :
 ألن عقد النكاح أخطر من عقد البيع . ثانياً :
وذهب أبو حنيفة إىل انه ال ُيشرتط الوِل أصاًل ، وجيوز أن تُزو ِّج املرأُة نفسها ولو بغري إذن وليها إذا تزوجت كفؤًا ،  ابن حجر :قال 

وهو عمل  -اط الوِل على الصغرية وخص  هبذا القياس عمومهاواحتج بالقياس على البيع فإهنا تستقل به ، ومحل األحاديث الواردة يف اشرت 
 س .لكن  حديث معقل املذكور رفع هذا القيا -سائغ يف األصول وهو جواز ختصيص العموم بالقياس 
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 هذه الشروط الت جيب توافرها بالوِل :
، والعقل ة كالطهارة للصالاصطالًحا: ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته.  والشروط َجع شرط ، والشرط 

 للوِل .
 ( : األول : أن يكون مكلفاً ) بالغاً عاقالً 

  أمر غريه .ألن غري املكلف حيتاج من يتوىل أمره فكيف يتوىل 
َا تـَْثُبُت نَظَرًا لِّْلُمَوىلَّ َعَلْيهِّ عِّْنَد : أ قال ابن قدامة َنَّ اْلوِّاَليََة إمنَّ اَلَف يفِّ اْعتَِّبارِّهِّ ; ألِّ هِّ ، َوَمْن اَل َعْقَل مَّا اْلَعْقُل ، َفاَل خِّ َعْجزِّهِّ َعْن النَّظَرِّ لِّنَـْفسِّ

ُنُ َلُه اَل مُيْكُِّنُه النَّظَُر ، َواَل يَلِّي نَـ  َغرِّهِّ َكطِّْفٍل ، أَْو َمْن َذَهَب َعْقُلُه جبِّ رُُه أَْوىَل ، َوَسَواٌء يفِّ َهَذا َمْن اَل َعْقَل َلُه لِّصِّ وٍن أَْو كِّرَبٍ ، َكالشَّْيخِّ ْفَسُه ، فـََغيـْ
َع   احلَْظ ِّ ََلَا ، اَل وِّاَليََة َلُه .إَذا أَفْـَنَد قَاَل اْلَقاضِّي : َوالشَّْيُخ الَّذِّي َقْد َضُعَف لِّكِّرَبِّهِّ ، َفاَل يـَْعرُِّف َمْوضِّ
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 ثانياً : أن يكون ذكراً :
 فاملرأة ال تكون ولية يف النكاح ، ألهنا هي حباجة إىل وِل فكيف تتوىل أمر غريها .

 وألهنا والية يعترب فيها الكمال ، واملرأة ناقصة قاصرة .
 . َرَواُه اِّْبُن َماَجه (اَْلَمْرأَُة اَْلَمْرأََة، َواَل تـَُزو ُِّج اَْلَمْرأَُة نـَْفَسَها اَل تـَُزو ُِّج )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ وقد جاء يف احلديث 

 ثالثاً : أن يكون حراً .
 ألن العبد ال والية له على نفسه ، ففي غريه أوىل .

 رابعاً : أن يكون رشيداً :
 هو معرفـة الكفء ومصاحل النكاح .والرشد يف باب النكاح : 

 تفاق الدين .خامساً : ا
 يعن بني املرأة ووليها ، فال والية لكافر على مسلمة .

 وقد نقل ابن املنذر ، وابن قدامة ، وابن رشد اإلَجاع على ذلك .
 ن .أما الكافر فال والية له على مسلمة حبال ، بإَجاع أهل العل:  ةقال ابن قدام

 1 فائدة :
 هناك مسائل ال يشرتط فيها اتفاق الدين :

 مة .يزوج من ال وِل َلا من أهل الذ والسلطان،  كافرة ملسلم  ةأمَ 
عن إنسانًا عنده أمة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها; ألنه سيدها، وال نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتجرب : ي أمة كافرة ملسلم

 على إزالة امللك; ألن السيد أعلى.
َد امرأة من أهل الذمة ما َلا وِل فله أن يزوجها، مع أهنا كافرة وهو مسلم.:  مةيزوج من ال وِل َلا من أهل الذ والسلطان  فإذا ُوجِّ
 2فائدة : 

َاطِّ اْلَعَداَلةِّ يفِّ اْلَوِلِّ ِّ على َرأْيـَنْيِّ    : اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء يفِّ اْشرتِّ
 : تشرتط . األول 

ُر اْلَمْشُهورِّ عِّْنَد اْلَمالِّكِّيَّةِّ   َوُهَو رَْأُي الشَّافِّعِّيَّةِّ يفِّ اْلَمْذَهبِّ َواحْلََنابَِّلةِّ    . َكَذلَِّك َوَغيـْ
 ) الصحيح أنه موقوف ( .  حلديث ) ال نكاح إال بإذن وِل مرشد ( رواه الطربان .

 د .أي أنَّ الفاسق غري رشي ،ل : واملراد باملرشد يف احلديث العدوقد نقل عن الشافعي رمحه هللا قوله
 ل .ظر، فال تثبت لفاسق، كوالية املاية نوألنَّ والية الن ِّكاح وال-ب
 ة .يب قادح يف الشهادة فكذلك الواليوألنَّ الفسق ع -ج

 ال تشرتط . والرأي الثاين :
  . دَ َوُهَو رَْأُي احْلََنفِّيَّةِّ َواْلَمالِّكِّيَّةِّ َعَلى اْلَمْشُهورِّ ، َوَوْجٌه عِّْنَد الشَّافِّعِّيَّةِّ ، َورَِّوايٌَة َعْن َأمحَْ 

 . لحة لقريبه، وألن حق الوالية عامفسقه ال مينع وجود الشفقة لديه ورعاية املصن أل-أ
 ه .من بعده منع من التزويج بسبب فسقو  وَل ينقل أن ولياً يف عهد الرسول  -ب
 ل .فثبت له الوالية على غريه كالعد وألنَّ الفاسق يلي نكاح نفسه، -ج

للرجل أن يزوج ابنته ولو كان فاسقاً ، ألن والية النكاح والية نظر ، والفسق ال يقدح يف : إنه الصحيح ، فقال الشيخ حممد بن إبراهيم 
 ، والرجل ولو كان فاسقاً خيتار ملوليته الكفء خشية حلوق العار هبم .   ) فقه الدليل ( .القدرة على حصيل النظر 
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 َواَل وِّاَليََة أَلََحٍد َمَعُه .أي : أن أوىل الناس بتزويج احلرة أبوها ، 
َنَّ اأْلََب َأْكَمُل نََظرًا ، َوَأَشدُّ َشَفَقًة ، فـََوَجَب تـَْقدِّميُُه يفِّ اْلوِّاَليَةِّ   .ألِّ

 بنه .فإنه كاألب يف مزيد حنوه ورأفته على بنات ا يعن اجلد ،) مث أبوه ( 
َر اأْلَبِّ ، َوأَْوىَل اأْلَْجَدادِّ أَقْـَربُـ :  قال ابن قدامة  ُهْم َوَأَحقُُّهْم يفِّ اْلمِّريَاثِّ .إَذا ثـََبَت َهَذا ، فَاجلَْدُّ َوإِّْن َعاَل أَْوىَل مِّْن َجِّيعِّ اْلَعَصَباتِّ َغيـْ

 فائدة :
َا قـَيََّد اْلَمْرأََة بِّاحْلُرَّةِّ َهاُهنَ : إ قال ابن قدامة اَلٍف َعلِّْمَناُه .منَّ َا َولِّيـَُّها َسي ُِّدَها بَِّغرْيِّ خِّ َها ، َوإِّمنَّ َبِّيَها َعَليـْ َنَّ اأْلََمَة اَل وِّاَليََة ألِّ  ا ; ألِّ
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ُهْم .َمََّت ُعدَِّم اأْلَُب َوآبَاُؤُه ، فََأْوىَل النَّاسِّ بِّتَـْزوِّيجِّ اْلَمْرأَةِّ ابـْنُـ  أي : نـْ  َها ، ُُثَّ ابـُْنُه بـَْعَدُه َوإِّْن نـََزَلْت َدَرَجُتُه ، اأْلَقْـَرُب فَاأْلَقْـَرُب مِّ
 ح .ألنه أوىل باملرياث من غريه ، فكذا يف النكا 
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اَلَف بـَنْيَ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ يفِّ تـَْقدِّميِّ اأْلَخِّ بـَْعَد َعُمودَ  يًبا ، اَل خِّ ْي النََّسبِّ ; لَِّكْونِّهِّ أَقْـَرَب اْلُعُصَباتِّ بـَْعَدُهْم ، فَإِّنَُّه اْبُن اأْلَبِّ ، َوأَقْـَواُهْم تـَْعصِّ
 ) املغن ( .                   َوَأَحقُُّهْم بِّاْلمِّريَاثِّ .
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 ُث بنو اإلخوة ألب ، ُث األعمام كذلك ، ُث بنوهم .أي : ُث األخ ألب ، ُث بنو اإلخوة ألبوين ، 
 األبـوة ، ُث البنـوة ، ُث األخوة ، ُث العمومـة .: يقدم يف جهة الواليـة 

 أمثلة : لو كان للبنت ابن وأب ، فاألب هـو الذي يزوج ، لو وجد ابن وأخ شقيق ، فيقدم االبـن .
 1 فائدة :

 هل تستفاد الوالية بالوصية ؟
 ه .وك ل عنه من يعقد النكاح يف حياتبني الفقهاء يف أن للوِل أن ي ال خالف

 واختلفوا فيما لو أوصى من يُنكح موليته بعد وفاته ، فهل تكون للوصي والية النكاح كالوكيل ؟
 .ال تستفاد والية النكاح بالوصية يف رواية إىل أنه  وأمحد فذهب احلنفية والشافعية

 تزوجيها لعصبتها ،  حياة املوصي فهو وكيل . وإن كان امليت قد أوصى إليه فال ميلك ذلك ; ويكون احلق يفوقالوا : إن َزوَّجها يف  
 ا .كأخيها وعمه

 ة . أن والية النكاح تستفاد بالوصييف املذهب إىل وذهب املالكية واحلنابلة
امه مقامه ، فتستفاد والية النكاح بالوصية إذا نص له على ووصي كل ِّ واحٍد من األولياء يف النكاح مبنزلته، لقياع ( كشاف القن )  قال يف

ز أن جاالتزويج ، ألهنا والية ثابتة للوِل فجازت وصيته هبا كوالية املال ، وألنه جيوز أن يستنيب فيها يف حياته ويكون نائبه قائما مقامه ف
  ه .يستنيب فيها بعد موت

 . والية النكاح بالوصية ورجح الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا أنه ال تستفاد
أهنا ال تستفاد بالوصية، وأهنا تسقط مبوت صاحبها، فإذا مات األب فإنه ال حق له يف الوصية بالتزويج، بل إن الوصية  والصحيحقال : 

ا ما اعتربه الشرع، فكما يف األصل َل تنعقد; ألن والية النكاح والية شرعية تستفاد من الشرع، وحنن إذا قلنا باستفادة الوالية بالوصية ألغين
 .أن األب ال يوصي بأن يرث ابنه وصيه، فكذلك ال يوصي بأن يزوج بنته وصيه

قال: أوصيت بنصيب بنت أن ميلكه فالن، ومات األب ُث ماتت البنت، فهل يرثها الوصي؟ ال يرثها; ألنه ال ميلك  أن إنساناً  فلو
قاة من مات األب وقد أوصى بطلت الوصية، وهذا هو القول الصحيح; ألن الوالية متلبالوصاية، كذلك الوالية ال متلك بالوصاية، فإذا 

 ع .الشر 
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 ع ( .الشرح املمته .        ) ما بعد املوت فواليته ماتت مبوت، أاً نعم ، له أن يوكل ما دام حي
 2فائدة : 

اَلفًا بـَنْيَ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ، يفِّ أَنَّ  قال ابن قدامة :  لِّلسُّْلطَانِّ وِّاَليََة تـَْزوِّيجِّ اْلَمْرأَةِّ عِّْنَد َعَدمِّ أَْولَِّيائَِّها أَْو َعْضلِّهِّْم . اَل نـَْعَلُم خِّ
 َوبِّهِّ يـَُقوُل َمالٌِّك ، َوالشَّافِّعِّيُّ ، َوإِّْسَحاُق ، َوأَبُو ُعبَـْيٍد ، َوَأْصَحاُب الرَّْأيِّ .

َّ َلهُ  ) لقوله النب  ُّ َمْن اَل َوِلِّ  .َوَرَوى أَبُو َداُود  ( فَالسُّْلطَاُن َوِلِّ
 ) املغن ( .   الن َِّكاحِّ َكاأْلَبِّ .لِّلسُّْلطَانِّ وِّاَليًَة َعامًَّة بَِّدلِّيلِّ أَنَُّه يَلِّي اْلَماَل ، َوحَيَْفُظ الضََّوالَّ ، َفَكاَنْت َلُه اْلوِّاَليَُة يفِّ  َوألَِّن
 ( 
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 هذه حاالت : مَّت جيوز تزويج الوِل األبعد :
 ( . فَإحْن َعَضَل اأَلقْ َربُ ) احلالة األول : 

 أي : منع الوِل األقرب من تزوجيها من كفء وهي ترغبه .
 ( . َأْو ََلْ َيُكْن َأْهالً ثانية ) احلالة ال

 أي : كان الوِل األقرب ليس بأهل ، كأن يكون صغرياً ، أو جمنوناً .
َقطحَعًة اَل تُ ْقَطُع إحالن بحُكْلَفة ،احلالة الثالثة )   ( . َوَمَشقنة   َأْو َغاَب َغْيَبًة ُمن ْ

 وج األبعد .أي : إذا غاب األقرب غيبة منقطعة ال تقطع إال بكلفة فإنه يز 
 هذا حد الغيبة املنقطعة عند احلنابلة : هي الت تقطع بكلفة عرفاً .

 .مرة واحدة ، وهو اختيار القدوري وحد الغيبة املنقطعة عند احلنفية هو أن يكون يف بلد ال تصل إليها القوافل يف السنة إال 
  .حبال يفوت اخلاطب الكفء باستطالع رأي الوِل وقيل : أدىن مدة السفر ; ألنه ال هناية ألقصاه ، وقيل : إذا كان 

 فائدة :
ُهَما :  قال ابن قدامة نـْ ٍد مِّ بِّهِّ .َوَمْعََن اْلَعْضلِّ َمْنُع اْلَمْرأَةِّ مِّْن التـَّْزوِّيجِّ بُِّكْفئَِّها إَذا طََلَبْت َذلَِّك ، َوَرغَِّب ُكلُّ َواحِّ  يفِّ َصاحِّ

ْثلِّ  َْهرِّ مِّ  َها أَْو ُدونَُه .َوَسَواٌء طََلَبْت التـَّْزوِّيَج مبِّ
ُعَها مِّْن التـَّْزوِّيجِّ بُِّدونِّ  ََذا قَاَل الشَّافِّعِّيُّ َوأَبُو يُوُسَف َوحُمَمٌَّد َوقَاَل أَبُو َحنِّيَفَة ََلُْم َمنـْ َنَّ َعَلْيهِّْم يفِّ َذلَِّك َعارًا ، َوفِّيهِّ َضَرٌر َوهبِّ ْثلَِّها ; ألِّ َمْهرِّ مِّ

 لِّهِّنَّ .َعَلى نَِّسائَِّها ، لِّنَـْقصِّ َمْهرِّ مِّثْ 
اًل ََلَا .فَإِّْن َرغَِّبْت يفِّ ُكْفٍء بَِّعْينِّهِّ ، َوأَرَاَد تـَْزوِّجَيَها لَِّغرْيِّهِّ مِّْن َأْكَفائَِّها ، َواْمتَـَنَع مِّْن تـَْزوِّجيَِّها مِّ   ْن الَّذِّي أَرَاَدْتُه ، َكاَن َعاضِّ

ُعهَ  اًل ََلَا َفَأمَّا إْن طََلَبْت التـَّْزوِّيَج بَِّغرْيِّ ُكْفئَِّها ، فـََلُه َمنـْ  .    ) املغن ( .ا مِّْن َذلَِّك ، َواَل َيُكوُن َعاضِّ
الكبرية اخلامسة واخلمسون بعد املائتني : عضل الوِل موليته ر ( الزواجر عن اقرتاف الكبائ )وقد عده بعض العلماء من الكبائر ، جاء يف 

 ع .فامتنعن النكاح ، بأن دعته إىل أن يزوجها من كفء َلا ، وهي بالغة عاقلة : 
اكُِّم بِّتَـْزوِّجيَِّها إِّْن َلَْ َيُكنِّ َذَهَب اْلُفَقَهاُء إِّىَل أَنَُّه إَِّذا َحَقََّق اْلَعْضل مَِّن اْلَوِلِّ ِّ َوثـََبَت َذلَِّك عِّْنَد احْلَاكِّمِّ ، أََمَرُه احلَْ  ( املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 

 تِّ اْلوِّالَيَُة إِّىَل َغرْيِّهِّ .َمْقُبوٍل ، فَإِّنِّ اْمتَـَنَع انـْتَـَقلَ  اْلَعْضل بَِّسَببٍ 
 :َلكِّنَّ اْلُفَقَهاَء اْختَـَلُفوا فِّيَمْن تـَْنَتقِّل إِّلَْيهِّ اْلوِّالَيَُة 

مِّ  -َفعِّْنَد احْلََنفِّيَّةِّ ، َوالشَّافِّعِّيَّةِّ َواْلَمالِّكِّيَّةِّ    . إِّىَل السُّْلطَانِّ  َويفِّ رَِّوايٍَة َعْن َأمْحََد أَنَّ اْلوِّالَيََة تـَْنَتقِّل -َعَدا اْبَن اْلَقاسِّ
َّ لَ )  لَِّقْول النَّبِّ ِّ   ُّ َمْن الَ َوِلِّ  ه ( .فَإِّنِّ اْشَتَجُروا فَالسُّْلطَاُن َوِلِّ

زَاَلةِّ الظُّْلمِّ  َّ َقدِّ اْمتَـَنَع ظُْلًما مِّْن َحقٍ  تـََوجََّه َعَلْيهِّ فـَيَـُقوُم السُّْلطَاُن َمَقاَمُه إلِّ  َن َعَلْيهِّ َدْيٌن َواْمتَـَنَع َعْن َقَضائِّهِّ . ، َكَما َلْو َكاَوألِّنَّ اْلَوِلِّ
ُّ اأْلقْـَرُب انـْتَـَقَلتِّ اْلوِّالَيَُة إِّىَل اْلَوِلِّ ِّ اأْلبْـ   .َعدِّ َواْلَمْذَهُب عِّْنَد احْلََنابَِّلةِّ أَنَُّه إَِّذا َعَضل اْلَوِلِّ
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َهةِّ اأْلقْـَربِّ َفَمَلَكُه اأْلبـَْعُد كَ  ألنه  .َما َلْو ُجنَّ ، ; َوألِّنَُّه يـَْفُسُق بِّاْلَعْضل فـَتَـْنَتقِّل اْلوِّالَيَُة َعْنُه تـََعذََّر التـَّْزوِّيُج مِّْن جِّ
َّ َلُه فـَُيْحَمل َعَلى َما إَِّذا َعَضل اْلكُ :  فَإِّْن َعَضل اأْلْولَِّياُء ُكلُُّهْم َزوََّج احْلَاكُِّم ، َوأَمَّا قـَْول النَّبِّ ِّ   ُّ َمْن اَل َوِلِّ  ) املوسوعة (  ل .السُّْلطَاُن َوِلِّ
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 أي : وإن زوج املرأة الوِل األبعد ، أو زوجها أجنب من عري عذر لألقرب َل يصح النكاح .
 ا .  ) الروض املربع ( .لعدم الوالية من العاقد عليها مع وجود مستحقه -أ

 ب . ) املغن ( .هذا مستحق بالتعصيب ، فلم يثبت لألبعد مع وجود األقرب ; كاملرياث . وهبذا فارق القرين أل -ب
 امرأة عقد َلا ابنها مع وجود أبيها، ما حكم هذا العقد؟ الشيخ ابن عثيمني :سئل 
وجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود األب فإن كان األب ننظر أيهما أوىل أن يزوج املرأة أبوها أو ابنها؟ اجلواب: أبوها هو الذي يز ب : فأجا

يف مكان بعيد ال ميكن مراجعته فال حرج، أو كان األب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفء يف دينه وخلقه فال 
 ( .قاء الباب املفتوح لقاء ل ه .    )بأس أن يزوجها ابنها، أما إذا كان األب حاضراً وَل ميتنع فالعقد غري صحيح وجتب إعادت

 فائدة :
 ا .ل على أنه يزوجها رجل عدل بإذهنفإن َل يوجد للمرأة وِل  وال سلطان، فعن أمحد ما يد : قال ابن قدامة

و جها م إمام مطاع ز أما من ال وِل َلا فإن كان يف القرية أو احمللة نائب حاكم زوجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيه : ابن تيميةوقال 
 ا .أيضاً بإذهن
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 أي : الشرط الرابع من شروط النكاح : الشهادة .
 ن .أن يشهد على عقد النكاح شاهداأي: 

 وهذا قول أكثر العلماء .
 قال به احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة .

يٍ  ،  قال ابن قدامة :
َوُهَو قـَْوُل اْبنِّ َعبَّاٍس ، َوَسعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسي ِّبِّ ، َوَجابِّرِّ ْبنِّ زَْيٍد ، َواحلََْسنِّ ، َوالنََّخعِّي ِّ ، َوُروَِّي َذلَِّك َعْن ُعَمَر ، َوَعلِّ

 ) املغن ( .       َوقـََتاَدَة ، َوالثَـّْورِّي ِّ ، َواأْلَْوزَاعِّي ِّ ، َوالشَّافِّعِّي ِّ ، َوَأْصَحابِّ الرَّْأيِّ .
 ف .   ) بداية اجملتهد ( .س رأى هذا داخالً يف باب اإلَجاع وهو ضعيوكثري من الناد : قال ابن رشو 

وغريهم، قالوا : ال نكاح إال بشهود ، َل ومن بعدهم من التابعني  : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النب  قال الرتمذي
 خيتلفوا يف ذلك من مضى منهم إال قوماً من املتأخرين من أهل العلم .

 ل اجلمهور بعدة أحاديث فيها ضعف :واستد
 بزيادة وشاهدي عدل .( رواه الدارقطن وهو ضعيف  وشاهدي عدل) ال نكاح إال بوِل   جابر . قال : قال  عن
ال نكاح إال بوِل وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غري ذلك فهو باطل وإن )  قال عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  عن

 ه ( .سلطان وِل من ال وِل لتشاجروا فال
 ففي هذا احلديث نص صريح على نفي صحة النكاح إال بالشاهدين كما أنه ال يصح إال بوِل. 

 ر ( .ل أو كثنكاح إال بوِل وشاهدين ومهر ما قال )  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 
 ل ( . بوِل وشاهدي عدال نكاح إالل ) قا عن عائشة رضي هللا عنها عن النب 

 .لكن يقوي بعضها بعضاً ، كما قال الشوكان  –وإن كانت ضعيفة  –وهذه األحاديث 
َنَُّه يـَتَـَعلَُّق بِّهِّ َحقُّ َغرْيِّ اْلُمتَـَعاقَِّدْينِّ ، َوهُ  -ب يَو اْلَوَلُد ، فَاْشرُتَِّطْت الشََّهاَدُة فِّيهِّ ، لَِّئالَّ جَيَْحَدُه أَبُوُه ، فـَيَ ـــــَوألِّ  . َع َنَسُبُه ، ِبِِّّاَلفِّ اْلبَـْيعِّ ـــــضِّ
 د .وألن يف اشرتاط الشهادة يف عقد النكاح احتياطاً لألبضاع، وصيانة لألنكحة عن اجلحو  -ج
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نكارِّ ، وألن  الَغرَ  نيل املآرحب بشرح دليل الطالبجاء يف )  َض ( مْن شروطِّ صحةِّ النكاح : الشهادة عليهِّ ; احتياطاً للنََّسبِّ خوَف اإلِّ
  "من الشَّهادةِّ إعالُن النكاحِّ ، وأن ال يكون مستوراً 

 ) املغن ( .    .إىل أنه إذا أعلن النكاح ال يشـرتط الشهادة  وذهب بعض العلماء :
 ح .وهذا قول مالك واختاره ابن تيمية وقالوا : إن زيادة وشاهدي عدل ال تص

 : ال يثبت يف الشاهدين خرب . قال ابن املنذر
 أهنا شرط لصحة النكاح . والراجح

ْشَهاُد َوُحكَِّي أَْيًضا َعْن َمالٍِّك أَنَُّه َوُحكَِّي يفِّ اْلَبْحرِّ َعْن اْبنِّ ُعَمَر َواْبنِّ الزُّبـَرْيِّ َوَعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ َمْهدِّيٍ  َوَداُود أَنَُّه اَل يـُْعَتبَـ  قال الشوكاين : ُر اإْلِّ
 ، ْعاَلُن بِّالن َِّكاحِّ َنَّ َأَحادِّيَث اْلَبابِّ يـَُقو ِّي بـَْعُضَها بـَْعًضا، َوالنـَّفْ احْلَقُّ َما َذَهَب إلَْيهح اأْلَونُلونَ وَ َيْكفِّي اإْلِّ " يـَتَـَوجَُّه إىَل ُي يفِّ قـَْولِّهِّ: " اَل نَِّكاحَ ; ألِّ

َنَُّه َقْد اْستَـْلَزَم َعدَ  ْشَهاُد َشْرطًا ألِّ  ) نيل األوطار ( .   طُمُه َعَدَم الص ِّحَّةِّ َوَما َكاَن َكَذلَِّك فـَُهَو َشرْ الص ِّحَّةِّ، َوَذلَِّك َيْستَـْلزُِّم أَْن َيُكوَن اإْلِّ
 ( 
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 هذه شروط الشهود :
 فال تقبل شهادة الفاسق . ( أن يكونا عدلني)  
والعدالة معتربة يف الشهادة بنص  ، هي: الصالح يف الدين واملروءة، باستعمال ما جيمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه والعدالة : 

 ة .القرآن والسن
َْعُروٍف َوَأْشهُِّدوا َذوَ قال تعاىل )  َْعُروٍف أَْو فَارُِّقوُهنَّ مبِّ ُكوُهنَّ مبِّ  م ( .ْي َعْدٍل مِّْنكُ فََأْمسِّ

  ؟ان اشرتاطها يف النكاح أوىلا شرط هللا العدالة يف الشهادة على الرجعة وهي أخف ك: ملوجه الداللة 
 . ال نكاح إال بوِل وشاهدي عدل(وحلديث عائشة وقد تقدم )  -ب

 د .اط العدالة يف الشهو فاحلديث حجة على اشرت  
 ق .شهادة اعتربت فيه العدالة كاحلقو وألن كل موضع وجبت فيه ال -ج

 ( فال تصح شهادة األنثى ، وال شهادة رجل وامرأتني . َكَرْينح ) ذ
 ق .ال يف النكاح وال يف الطالأن ال جتوز شهادة النساء يف احلدود و  قال الزهري: مضت السنة من رسول هللا -أ

 . دفلم يثبت بشهادهتن كاحلدو  وألن النكاح عقد ليس مبال وال يقصد منه املال وحيضره الرجال يف غالب األحوال; -ب
وقتادة وربيعة وعمر بن عبد قالوا: إن هذا القول مروي عن عدد من التابعني مثل: إبراهيم النخعي واحلسن البصري وابن املسيب  -ج

 ز .العزي
 وألن هذا األمر يطلع عليه الرجال . -د

َعقُِّد بَِّشَهاَدةِّ َرُجٍل َواْمَرأَتـَنْيِّ :  قال ابن قدمة  َخعِّي ِّ ، َواأْلَْوزَاعِّي ِّ ، َوالشَّافِّعِّي ِّ .َوَهَذا قـَْوُل النَّ ، َواَل يـَنـْ
 بالغني عاقلني . ( ُمَكلنَفنْيح ) 
يَعنْيح  )  ( ألن األصم ال يسمع العقد فيشهد به . َسَح
 أي : فال بد أن يكون الشاهد ناطقاً ال أخرس .(  نَاطحَقنْيح  )
 ه .مكن من أداء الشهادة فوجوده كعدم يتن الشهادة تفتقر إىل صريح اللفظ، واألخرس ال يتأتى منه ذلك، فالأل

 1 فائدة :
 : شهادة عمودي نسب الزوجني والوِل يف النكاححكم 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
 . ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجني أو عمودي نسب الوِل القول األول:
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 ة .، وقدمه ابن قداممذهب اإلمام أمحد، ووجه يف  ، والصحيح عند الشافعية وهذا هو مذهب احلنفية 
ه يف هذا العموم وال وكذا فروع الوِل وأصول،  وع الزوجني وأصوَلمافيدخل فر (  ال نكاح إال بوِل وشاهدي عدل)  عموم قوله ل -أ

 م .خمصص َل
 كسائر العدول.  وألنه ينعقد بالفروع واألصول نكاح غري هذا الزوج، ألهنم أهل الشهادة لذا انعقد هبما النكاح -ب

 . : ال ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجني أو عمودي نسب الوِلالقول الثاين
 ة .، ووجه عند الشافعي وهذا القول هو مذهب احلنابلة 
د حدًا وال )ال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال جملو  قالوا: إن شهادة االبن ال تقبل لوالده وكذا العكس للتهمة; لقول رسول هللا  -أ

 ( . جملودة وال ذي غمر ألخيه وال جمرب شهادة وال القانع أهل البيت َلم، وال ظنني يف والء وال قرابة
وموضع االستدالل يف قوله عليه الصالة والسالم: )وال ظنني يف والء وال قرابة( أي متهم يف شهادته بسبب القرابة، واألب يتهم لولده  

 . وكذا العكس
 ( . )فاطمة بضعة من يريبن ما راهبا ، وَلذا قال  فروع واألصول بعضية فكأن الشاهد يشهد لنفسهوألن بني ال 

ع، وهذا القول هو القول الثان يف املسألة : أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدمها من األصول أو من الفرو  :لشيخ ابن عثيمني قال ا
،  ن; خشية التهمة، أما حيث تكون الشهادة عليه ولهنوعة حيث كانت شهادة لإلنسا; ألن شهادة األصول والفروع ممالصحيح بال شك

  ... كما هو احلال يف عقد النكاح فال متنع
عليه ، فالصواب إذاً  اً للعاقد وحقوق اً بل هو له وعليه ; ألنه يوجب حقوقفالنكاح يف احلقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، وال حقا عليه ، 

 ع ( .الشرح املمتب ) هللا ، واختارها كثري من األصحا ، وهو رواية عن أمحد رمحه أنه يصح العقد
 2فائدة : 

 اختلف الفقهاء يف شهادة اإلخوة على عقد زواج أخيهم أو أختهم : 
  .فذهب احلنفية إىل جواز شهادهتم وصحة العقد هبا ابتداء 

 .يزوا شهادة كل من يصح أن يكون ولياً للزوجةوذهب املالكية إىل خالف ما ذهب إليه احلنفية، حيث َل جي
ء وأما الشافعية، فشهادة اإلخوة عندهم على عقد أختهم جائزة بشرط عدم توكيل غريمها من األولياء يف العقد، فإن وكال غريمها من األوليا

)وهم أصول وفروع الزوجني( جازت  والقاعدة عند احلنابلة أن الشهود إذا كانوا من غري عمودي النسب .يف العقد َل تصح شهادهتما
 وهللا أعلم .          .شهادهتم، ما َل يكن الشاهد ابناً للوِل

 3:  فائدة
 حكم شهادة األعمى :

 ختلف يف صحة عقد النكاح بشهادة األعمى على قولني:ا
 ينعقد النكاح بشهادة األعمى.  القول األول:

 . ، ووجه عند الشافعية وهو قول اإلمام أمحد
 . ، وابن حزم ، وهو قول البخاري قال به احلسن البصري وابن سريين وعطاء والشعبو  
ا تيقنا الصوت على وجه ن الشهادة يف النكاح شهادة على قول فصحت من األعمى كالشهادة باالستفاضة، وإمنا تعترب شهادهتما إذأ -أ

 ه .ال يشك في
ل العلم له بذلك كاستمتاعه ، وال يعرف َلما خمالف يف الصحابة حلصو  ، وابن عباس أن قبول شهادة األعمى مروي عن جابر -ب

 ه .بزوجت
 األعمى ثبتت السنة جبواز نكاحه ومبايعته وبقبول تأذينه وروايته، فكذا شهادته على ما استيقنه من األصوات -ج
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 ال ينعقد النكاح بشهادة األعمى.  القول الثاين:
 ة .الشافعي ، والصحيح يف مذهب وهو مذهب احلنفية

 . ألن األعمى ال مييز بني املشهود له واملشهود عليه إال بدليل مشتبه وهو النغمة والصوت، فلم تصح شهادته لورود الشبهة -أ
ة يف األعمى قياس األعمى على األصم يف عدم جواز صحة عقد النكاح بشهادته جبامع عدم معرفتهما التامة للعاقد، ولعدم الرؤي -ب

 م .يف األص وعدم السماع
 والراجح اجلواز .
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 أي : أن الكفاءة يف الدين ليست شرطاً يف صحته ، لكن للزوم النكاح ، فلِّمن َل يرض من املرأة أو األولياء الفسخ .
ن كفء لفالن ، أي مساٍو له ، وكل شيء يساوي شيئاً فهو مكافئ له ، وُكفء و َكفء الكفاءة لغة : املماثلة و املساواة ، فيقال : فال

 هم ( .املؤمنون تتكافأ دماؤ  ث )و كِّفء واجلمع أكفاء و كِّفاء مبعَن مثٌل و نظري . و يف احلدي
 صة . هي املماثلة بني الزوجني يف أمور خمصو  الكفاءة اصطالحاً :و 

 شرط لصحة النكاح أم ال على أقوال : ءةهل الكفاوقد اختلف العلماء : 
 ) األعجمي ليس كفواً للعربية ( .     أن النسب معترب به يف الكفاءة ، وهو شرط لصحة النكاح .:  القول األول

 حديث ال يصح . وهو(  اَْلَعَرُب بـَْعُضُهْم َأْكَفاُء بـَْعٍض ، َواْلَمَواِلِّ بـَْعُضُهْم َأْكَفاُء بـَْعٍض ، إِّالَّ َحائِّكٌ  حلديث ) -أ
 عن عائشة قالت ) ختريوا لنطفكم ، وأنكحوا األكفاء ، وأنكحوا إليهم ( رواه ابن ماجه . -ب

 ،ون الكفاءة يف النسبالعرب يعدُّ  ألن   ;نصرفت إىل النسباوالكفاءة إذا أطلقت  ،أمر بإنكاح األكفاء النب  أن   : وجه االستدالل
 ب .وهو النس ،فإذا أطلقت الكفاءة وجب محلها على املتعارف ،نقًصا وعارًا ويرون ذلك ،ويأنفون من نكاح املواِل

 ألمنعن تزوج ذوات األحساب إال من األكفاء ( رواه البيهقي .قال عمر )  -ج
 ك .يف ذل إال ممن كافأهن   -وهي األنساب  -ظاهر يف منع عمر ذوات األحساب  وجه االستدالل:
 ر .عن عم لكن هذا ال يثبت

 س .وكان كثري اإلرسال والتدلي ،ثقة فقيه جليلر : قال ابن حج . ليس حبيبتد فيه
 فإنه َل يدركه فضاًل عن أن يسمع منه. ،نقطاع بني إبراهيم وعمراال وفيه

ءة، ، فإذا أطلقت الكفااً وعار  اً ، ويرون ذلك نقصيأنفون من نكاح املواِل، و ن العرب يعدون الكفاءة يف النسبوألقال ابن قدامة :  -د
 ، فوجب أن يعترب يف الكفاءة كالدين .اً ونقصاً ، وألن يف فقد ذلك عار وجب محلها على املتعارف

 أن النسب معترب به يف الكفاءة ، ولكنه شرط لزوم وليس شرط صحة . القول الثاين :
 وبه قال احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة يف املشهور عنهم .

 بقة ، ولكنهم َل حيملوها على اشرتاط الكفاءة لصحة النكاح ، وإمنا جعلوها دالة على اشرتاطها للزوم .واستدلوا هؤالء باألدلة السا -أ
 ومن املعقول :

 قالوا : أن يف ذلك غضاضة على أولياء املرأة وعليها ، فاألمر إليهم يف ذلك . -ب
 ري الكفء .أن املعَن يف اشرتاط األولياء يف النكاح لكيال تضع املرأة نفسها عند غ -ج

حق االعرتاض عليه الفرق بني اللزوم والصحة أن كون الكفاءة شرطًا للزوم العقد معناه أن املرأة إذا تزوجت غري كفٍء كان العقد صحيًحا، وكان ألوليائها  تنبيه :
 .شرطًا للصحة ملا صح العقد أصاًل وطلب فسخه دفًعا لضرر العار عن أنفسهم، إال أن يسقطوا حقَّهم يف االعرتاض فيلزم، ولو كانت الكفاءة 

 النسب ال اعتبار به يف الكفاءة ، وإمنا الكفاءة يف الدين فقط . أن القول الثالث :
 ملالكية ، وهو اختيار ابن تيمية ، وابن القيم .وبه قال ا
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  .نيةفله احلق أن يتزوج أية مسلمة، ما َل تكن زا -ما َل يكن زانياً -أي مسلم  :واختاره ابن حزم فقال
َ َعلِّيٌم َخبِّريٌ لقوله تعاىل )  -أ  ( . إِّنَّ َأْكَرَمُكْم عِّْنَد اَّللَِّّ أَتْـَقاُكْم إِّنَّ اَّللَّ

َّ  َوَعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة  -ب ْندٍ يَا َبنِّ بـَيَ )قَاَل  َأنَّ اَلنَّبِّ  ، َواحْلَاكُِّم بَِّسَنٍد َجي ِّدٍ بُو َداُودَ َواُه أَ رَ ( وا إِّلَْيهِّ" وََكاَن َحجَّاًما، َواْنكِّحُ اَضَة، أَْنكُِّحوا أَبَا هِّ

هذه القبيلة ، وهي القبيلة القحطانية األزدية العربية أن ينكحوا أبا هند ، وهو أحد مواِل بن بياضة املذكورين ، وكان  فأمر النب 
 دنيئة .ومهنة حجاماً واحلجامة عند العرب صناعة 

هند موىل بن بياضة ليس من  وأبو ،ين وحده دون غريهالكفاءة بالد ِّ  ذهب مذهبه يف أن   قال اخلطاِب: يف هذا احلديث حجة ملالك وملن
 م .أنفسه

 ب .فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة األنسا وقال الصنعاين:
َّ   -ج ي ُأَساَمَة  )قَاَل ََلَا  َوَعْن فَاطَِّمَة بِّْنتِّ قـَْيٍس ; أَنَّ اَلنَّبِّ  َرَواُه ُمْسلٌِّم .( اِّْنكِّحِّ

 ، فهو غري كفؤاً َلا ، ألهنا قرشية وهو قد مسه الرق .وكان موىل 
 ة .وفيه دليل على جواز نكاح املوىل القرشي قال اخلطايب:
 وإن   ،دمــــــية كما تقــــــأسامة موىل وفاطمة قرش فإن   ،على جواز نكاح املوىل للقرشية فيه ما يدلُّ ة ( نكحي أساماه ) وقول قال القرطيب:

 ك . ) املفهم ( .و مذهب مالــــــكما ه  ،ين ال النسبة املعتربة هي كفاءة الد ِّ الكفاء
 ة .الرب: وهذا أقوى شيء يف نكاح املوىل العربية والقرشية ونكاح العرِب القرشي وقال ابن عبد

َعًة فـََقاَل ََلَا َعَلى ُضَباَعَة بِّْنتِّ الزُّبـَرْيِّ فـَقَ  َدَخَل َرُسوُل هللاِّ ) َعْن َعائَِّشَة ، قَاَلْت  -د ُدنِّ إِّالَّ َوجِّ اَل ََلَا َلَعلَّكِّ أََرْدتِّ احلَْجَّ قَاَلْت َواَّللَِّّ اَل َأجِّ
ْقَدادِّ ْبنِّ اأَلْسَودِّ  ي َواْشرَتِّطِّي ُقوِلِّ اللَُّهمَّ حمِّل ِّي َحْيُث َحَبْسَتنِّ وََكاَنْت َحَْت اْلمِّ  ( رواه البخاري . ُحج ِّ

 الكفاءة يف النسب غري معتربة. على أن   ا تزوج هبا دلَّ فلمَّ  ،ةمن حلفاء قريٍش، وضباعة هامشيَّ  بن األسوداملقداد  أن   وجه االستدالل:
 ب .ألهنا فوقه يف النس ;له أن يتزوجها ا جازمَ الكفاءة ال تعترب بالنسب لَ  فلوال أن   ر :قال ابن حج

َها -ه َي اَّللَُّ َعنـْ تـَبَـَنَّ َسالًِّما َوأَْنَكَحُه  يـَْفَة ْبَن ُعْتَبَة ْبنِّ رَبِّيَعَة ْبنِّ َعْبدِّ مَشٍْس ، وََكاَن ممَِّّْن َشهَِّد بَْدرًا َمَع النَّبِّ ِّ أَنَّ أَبَا ُحذَ  )َعْن َعائَِّشَة ، َرضِّ
ْمَرأٍَة مَِّن األَْنَصارِّ  ْنَد بِّْنَت اْلَولِّيدِّ ْبنِّ ُعْتَبَة ْبنِّ رَبِّيَعَة َوْهَو َمْوىًل الِّ يهِّ هِّ  البخاري . ( رواهبِّْنَت َأخِّ

ا كان موىل أن   وجه االستدالل:
ً
 .هنًدا قرشية يف حني أن   ،سامل

وَل يعترب فيه  ،قال العين: مطابقته للرتَجة تؤخذ من تزويج أِب حذيفة بنت أخيه هنًدا لساَل الذي تبناه وهو موىل المرأة من األنصار 
 ن .يالكفاءة إال يف الد ِّ 

 ن .يوإمنا تُراعى الكفاءة يف الد ِّ  ،اح املوىل العربيةعلى جواز نك وقال ابن العرِب: فدل  
يهِّ ُحْكُمُه  قال ابن القيم : ٍر  فَاَل ذِّي يـَْقَتضِّ  . اْعتَِّباُر الد ينِّ يفِّ اْلَكَفاَءةِّ َأْصاًل وََكَمااًل َفاَل تـَُزو ُج ُمْسلَِّمٌة بَِّكافٍِّر َواَل َعفِّيَفٌة بَِّفاجِّ

 فائدة : 
 . وقت إنشاء العقد فهي شرط يف ابتدائه وال تشرتط لبقائه -ول هبا عند من يق –تعترب الكفاءة 

وعلى ذلك لو تزوج رجل امرأة وكان كفئًا َلا ُث زالت كفاءته بأن كان غنيًا فافتقر، أو كان صاحلًا ُث احنرف وأصبح فاسقاً، أو كان  
 . اءةصاحب حرفة شريفة فاحرتف غريها أقل منها، فالزواج باق ال يفسخ لزوال الكف

. فإذا قلنا باشرتاطها )يعن الكفاءة( فإمنا يعترب وجودها حال العقد، فإن عدمت بعده، َل يبطل النكاح; ألن شروط .. جاء يف املغين :
 ة .النكاح إمنا تعترب لدى العقد; وإن كانت معدومة حال العقد فالنكاح فاسد حكمه حكم العقود الفاسد

ءة لتهدمت األسر وملا استقر عقد من عقود الزواج; لتقلب األحوال كما هي سنة احلياة; وألن املرأة يف وألننا لو اشرتطنا استمرار الكفا
هذه احلالة ال يلحقها عار ببقائها مع من زالت كفاءته; بل قد تكون حممودة مشكورة على صربها ورضاها بقضاء هللا، ويف عرف الناس 

 . كها غري ذليعد بقاؤها ورضاها وفاًء، ونفورها وعدم رضا
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 بفاجر أو كافر ( . 
 
زوج مسلمة

ُ
 ) فال ت

 : ال جيوز أن تتزوج عفيفة بفاجر ، وهو الزان .أي 
 فيحرم على الرجل أن ينكح زانية ، وحيرم على املرأة أن تنكح زانياً .

 وهذا مذهب أمحد ، وإسحاق ، واختاره ابن قدامة ، واختاره ابن تيمية .
 ( .  اَل يَنكُِّح إالَّ زَانَِّيًة أَْو ُمْشرَِّكًة َوالزَّانَِّيُة اَل يَنكُِّحَها إِّالَّ زَاٍن أَْو ُمْشرِّكٌ الزَّانِّ  تعاىل ) لقوله -أ

ي وهذه اآلية للعلماء كالم كثري ، رجح بعض العلماء املعاصرين معناها : أن املرأة إذا تزوجت الرجل الزان ، فإن كانت مستحلة للزنا فه
بتحرمي الزنا لكن رضيْت به فهي زانية ، ألن الراضي كالفاعل ، وكذا الرجل إذا تزوج امرأة يعلم أهنا زانية ، فإن  مشركة ، وإن كانت تقر 

 كان مستحالً له فهو مشرك ، وإن كان مقراً بتحرمي الزنا لكنه رضي فهو زان .
س عرض صاحبه ، وعرض من قارنه ومازجه ، ما ال يفعله هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدن : رمحه هللا يف تفسري اآلية السابقة قال السعدي

ال بقية الذنوب. فأخرب أن الزان ال يقدم على نكاحه من النساء، إال أنثى زانية، تناسب حالُه حاََلا، أو مشركٌة باهلل، ال تؤمن ببعث و 
نِّنَي( أي: حرم عليهم أن يـُْنكِّحوا زانيا، أو جزاء، وال تلتزم أمر هللا. والزانية كذلك، ال ينكحها إال زان أو مشرك )َوُحر َِّم ذَ  لَِّك َعَلى اْلُمْؤمِّ

 ) التفسري ( .       . يـَْنكِّحوا زانية
 اً .وقد ورد يف سبب نزول اآلية ما يزيد احلكم بيان

َكََّة َأنَّ َمْرثََد ْبَن َأِبِّ ) وهو ما رواه أبو داود  َعْن َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب َعْن أَبِّيهِّ َعْن َجد ِّهِّ  -ب َكََّة وََكاَن مبِّ  َمْرثٍَد اْلَغَنوِّيَّ َكاَن حَيْمُِّل اأْلََساَرى مبِّ
ْئُت إِّىَل النَّبِّ ِّ   ، فـَُقْلُت : يَا َرُسوَل اَّللَِّّ ، أَْنكُِّح َعنَاَق ؟ قَاَل: َفَسَكَت َعن ِّ ، فـَنَـزََلتْ  بَغِّيي يـَُقاُل ََلَا َعَناُق وََكاَنْت َصدِّيَقَتُه . قَاَل : جِّ

 ( .)َوالزَّانَِّيُة اَل يـَْنكُِّحَها إِّالَّ زَاٍن أَْو ُمْشرٌِّك( َفَدَعانِّ فـََقَرأََها َعَليَّ ، َوقَاَل : اَل تـَْنكِّْحَها 
َها الز ِّنَا ، َويَُدل  َعلَ  ود : فيهِّ قال يف "عون املعب نـْ َْن َظَهَر مِّ َنَّ يفِّ َدلِّيل َعَلى أَنَُّه اَل حيِّل  لِّلرَُّجلِّ أَْن يـَتَـَزوَّج مبِّ ى َذلَِّك اآْليَة اْلَمْذُكوَرة يفِّ احلَْدِّيث ألِّ

رَها : ) َوُحر َِّم َذلَِّك َعَلى اْلُمْؤمِّنِّنَي ( فَإِّنَُّه َصرِّيح يفِّ التَّْحرِّمي" انتهى  . آخِّ
ثْـَلُه اَل يـَْنكُِّح اَلزَّانِّ اَْلَمْجُلوُد إِّالَّ )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  َعْن َأِبِّ ُهرَيـْرََة  -ج  . اُودَرَواُه َأمْحَُد ، َوأَبُو دَ  ( مِّ

ْنُه الز ِّىَن وََكَذلَِّك اَل حيِّلُّ لِّ :  قال الشوكاين َها الز ِّىَن، َويَُدلُّ َوفِّيهِّ َدلِّيٌل َعَلى أَنَُّه اَل حيِّلُّ لِّْلَمْرأَةِّ أَْن تـَتَـَزوََّج َمْن َظَهَر مِّ نـْ َْن َظَهَر مِّ  لرَُّجلِّ أَْن يـَتَـَزوََّج مبِّ
رَِّها: }َوُحر َِّم َذلَِّك َعَلى اْلُمْؤمِّنِّنَي{ ]النور:  َنَّ يفِّ آخِّ  [ فَإِّنَُّه َصرِّيٌح يفِّ التَّْحرِّميِّ 3َعَلى َذلَِّك اآْليَُة اْلَمْذُكوَرُة يفِّ اْلكَِّتابِّ ألِّ

 .قبل توبتها  الزانية نكاح أنه جيوزإىل وذهب بعض العلماء : 
 .والشافعية ، واملالكية ، وهو مذهب احلنفية 

لَّ َلُكم مَّا َورَ اء قال ) النس من ذكر احملرمات من بعد ألن املوىل عز وجل   م ( .اء َذلِّكُ َوُأحِّ
 والراجح التحرمي .

الزانية حرام حَّت تتوب ، سواء كان زىن هبا هو أو غريه . هذا هو الصواب بال ريب وهو مذهب طائفة من  ابن تيمية : نكاحوقال 
 ر .دل عليه الكتاب والسنة واالعتبا وهذا هو الذيه ، منهم أمحد بن حنبل وغري السلف واخللف : 

 1 فائدة :
 الزانية بعد توبتها ؟ حكم نكاح 

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 ولغريه.  ل نكاحها ملن زنا هباحي القول األول :

 ة .العلماء وهو مذهب األئمة األربع من وهذا هو قول اجلمهور
( 68ن يـَْفَعْل َذلَِّك يـَْلَق أَثَاماً )ْدُعوَن َمَع اَّللَِّّ إََِّلاً آَخَر َواَل يـَْقتُـُلوَن النَـّْفَس الَّتِّ َحرََّم اَّللَُّ إِّالَّ بِّاحلَْق ِّ َواَل يـَْزنُوَن َومَ َوالَّذِّيَن اَل يَ لقوله تعاىل )  -أ

ُ ( إِّالَّ َمن تَا69ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوخَيُْلْد فِّيهِّ ُمَهاناً ) اً فَُأْولَئَِّك يـَُبد ُِّل اَّللَُّ َسي َِّئاهتِِّّْم َحَسَناٍت وََكاَن اَّللَّ َب َوآَمَن َوَعمَِّل َعَماًل َصاحلِّ
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يماً ) اً فَإِّنَُّه يـَُتوُب إِّىَل اَّللَِّّ َمَتاباً 70َغُفوراً رَّحِّ  ( .( َوَمن تَاَب َوَعمَِّل َصاحلِّ
 وجه الداللة :

الصاحلات، فإن هللا يتوب عليهم، ويبدل سيئاهتم  ين يزنون ومن ذكر معهم، إن تابوا وآمنوا وعملواعز وجل صرح بأن الذ أن هللا أواًل :
 ت .حسنا
 باب أوىل وأحرى . ، فألن يقبل التوبة من الزنا من أعظم الذنوب الشرك وهو من تقبل التوبة إن القرآن الكرمي ذكر أنه ثانياً :

 أن الزانية التائبة ال حل ملن زنا هبا أبداً . القول الثاين :
 وهو مروي عن ابن مسعود ، والرباء ، وعائشة .

 أصح .والقول األول 
 وحيتمل أهنم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة ، أو قبل استربائها ، فيكون كقولنا .: ...  قال ابن قدامة

 م ( .وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالك ) اإلطالق فال يصح ; لقوله تعاىلفأما حرميها على 
 ) املغن ( .     وألهنا حمللة لغري الزان ، فحلت له ، كغريها .

َ إِّْن تَابَا  قال الشنقيطي : ُهَما َونـََويَا أَْن اَل يـَُعَوَدا إِّىَل اْعَلْم أَنَّ أَْظَهَر قـَْوَِلْ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ عِّْندِّي أَنَّ الزَّانَِّيَة َوالزَّانِّ نـْ مَِّن الز ِّنَا َونَدَِّما َعَلى َما َكاَن مِّ
َنَّ التَّاالذَّْنبِّ ، فَإِّنَّ نَِّكاَحُهَما َجائٌِّز ، فـََيُجوُز َلُه َأْن يـَْنكَِّحَها بـَْعَد تـَْوبَتِّهَِّما ، َوجَيُوَز نَِّكاُح َغرْيِّمهَِّ  ْنبِّ َكَمْن اَل ئَِّب مَِّن الذَّ ا ََلَُما بـَْعَد التـَّْوبَةِّ ; ألِّ

 ) أضواء البيان ( ..                           َذْنَب َلُه 
 2فائدة : 

 :كيفية توبة الزانية   
 اختلف العلماء يف كيفية توبتها على قولني :

 . ودة إىل الذنبــــعدم الع على ، والعزم ما فات على الذنب، والندم عن ن توبة الزانية كتوبة غريها، وتكون باإلقالعأ :األولالقول 
 .وهذا هو قول اجلمهور

 ع .الزنا فتمتن على تراود أن :الثاينالقول 
 ة .مذهب احلنابلمن املشهور  وابن عباس، وهو، وابنه ، عمر  عن وهو مروي
 ذلك، فإن طاوعته فلم تتب، وإن أبت على كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها" :ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قيل له عن ا رويودليلهم م

 ت .فقد تاب
 القول األول . والراجح

نُو . ن قدامة مرجحاً القول األول : ..قال اب ْقاَلُع َعْن الذَّْنبِّ ، َكالتَـّْوبَةِّ مِّْن َسائِّرِّ الذُّ ْستِّْغَفاُر َوالنََّدُم َواإْلِّ  بِّ .َوأَمَّا التـَّْوبَُة ، َفهَِّي االِّ
 يُرِّيُدَها َعَلى َذلَِّك ، فَإِّْن طَاَوَعْتُه فـََلْم تـَُتْب ، َوإِّْن أََبْت فـََقْد تَاَبْت . َوُروَِّي َعْن اْبنِّ ُعَمَر ، أَنَُّه قِّيَل َلُه : َكْيف تـُْعَرُف تـَْوبـَتُـَها ؟ قَاَل :

 َفَصاَر َأمْحَُد إىَل قـَْولِّ اْبنِّ ُعَمَر ات َِّباًعا َلُه .
يُح اأْلَونلُ  َها .، فَإِّنَُّه اَل يـَْنَبغِّي َلُمْسلٍِّم أَْن يَْدُعَو اْمَرأًَة إىَل الز ِّىَن ، وَ  َوالصنحح نـْ  يَْطلَُبُه مِّ

َا َيُكوُن يفِّ َخْلَوٍة ، َواَل حِّلُّ اخْلَْلَوُة بَِّأْجَنبِّيٍَّة ، َوَلْو َكاَن يفِّ  َها إمنَّ نـْ َا َعَلى الز ِّىَن ، ُُثَّ اَل  َوألَِّنَّ طََلَبُه َذلَِّك مِّ َها اْلُقْرآَن ، َفَكْيَف حيِّلُّ يفِّ ُمرَاَوَدهتِّ تـَْعلِّيمِّ
ْثلِّ َهَذا ، َوألَِّنَّ التـَّْوبََة مِّْن سَ يَْأَمُن إْن َأَجابَـ  َيةِّ ، َفاَل حيِّلُّ لِّلتـََّعرُّضِّ لِّمِّ ائِّرِّ الذُّنُوبِّ ، َويفِّ َحق ِّ َسائِّرِّ النَّاسِّ ، ْتُه إىَل َذلَِّك َأْن تـَُعوَد إىَل اْلَمْعصِّ

 ) املغن ( .   لَِّك َيُكوُن َهَذا .َوبِّالن ِّْسَبةِّ إىَل َسائِّرِّ اأْلَْحَكامِّ ، َعَلى َغرْيِّ َهَذا اْلَوْجهِّ ، َفَكذَ 
هذا القول ضعيف ألسباب ذكرها الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا منها : إنه باملراودة قد تعود بعد  قال الشيخ ابن عثيمني عن القول األول :

 لن تطيع .ضرة ناس فإهنا د ال يأمن على نفسه لو وافقته _ أن املراودة إما ِبلوة وهذا حرام وإما حبأن تابت _ وأن هذا املراوِّ 
 3 فائدة :
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ََوازِّ نَِّكاحِّ اْلَعفِّيفِّ الزَّانَِّيَة ، اَل يـَْلَزُم مِّْن قـَْوَلِِّّْم أَْن َيُكوَن َزْوُج  قال الشنقيطي :  َا اْعَلْم أَنَّ الَّذِّيَن قَاُلوا جبِّ َنَُّه إِّمنَّ الزَّانَِّيةِّ اْلَعفِّيُف َديُّوثًا ; ألِّ
ًعا بَاتًّا بَِّأْن يـُرَاقِّبَـَها َدائًِّما ، َوإَِّذا يـَتَـَزوَُّجَها لَِّيْحَفظَ  َخرََج تـََرَك اأْلَبـَْواَب ُمْقَفَلًة ُدونـََها ، َها ، َوحَيُْرَسَها ، َومَيْنَـَعَها مَِّن اْرتَِّكابِّ َما اَل يـَْنَبغِّي َمنـْ

دَّةِّ  َا ، َمَع شِّ َا َمْن حَيُْرُسَها بـَْعَدُه فـَُهَو َيْسَتْمتُِّع هبِّ َها َشْيٌء اَل عِّْلَم لَُه بِّهِّ َمَع  َوأَْوَصى هبِّ نـْ َها مَِّن الر ِّيَبةِّ ، َوإِّْن َجَرى مِّ َرةِّ َواْلُمَحاَفظَةِّ َعَليـْ اْلَغيـْ
ْفظَِّها َفاَل َشْيَء َعَلْيهِّ فِّيهِّ ، َواَل َيُكوُن بِّهِّ َديُّوثًا ، َكَما ُهَو َمْعُلوٌم ، َيانَتَِّها َوحِّ ا َمرَّ أَنَّ َأْكثـََر أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ َعَلى َجَوازِّ َوَقْد َعلِّْمَت ممَِّّ  اْجتَِّهادِّهِّ يفِّ صِّ

َْنعِّ َذلَِّك . هِّ ، َوأَنَّ ََجَاَعًة قَاُلوا مبِّ  نَِّكاحِّ اْلَعفِّيفِّ الزَّانَِّيَة َكَعْكسِّ
احِ 
 
ك
ِّ
اتِ فِي الن

 
م
َّ
ر
 
ح
ُ
 امل
ُ
اب
 
 ب

 قسمان : حمرمات إىل األبد ، وحمرمات إىل أمد ( .) 
ّ
ن
ُ
 وه

 حيرم على اإلنسان التزوج هبن قسمان :أي : احملرمات الت 
 : حمرمات إىل األبـد . فال حل أبداً . القسم األول

 حمرمات إىل أمد . أي إىل غاية ، فمَّت زال املانع فإهنا حل له . القسم الثاين :
 ( ..... .، والبنات ) فاحملرمات إىل األبد سبع من النسب وهن : األمهات وإن علون 

 : احملرمات إىل األبـد  وهن سبع : القسم األولهذا 
 ( . بـََناُت اأْلُْختِّ قال تعاىل )ُحر َِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوبـََناُت اأْلَخِّ وَ 

 ) األمهات وإن علون ( .
 .(  لقوله تعاىل )ُحر َِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكمْ 

 .ويدخل فيهن : األم واجلدات ، سواء كن من جهة األب أو من جهة األم  
 ( .وإن نزلن البنات و) 

 ( . َوبـََناُتُكمْ  لقوله تعاىل )
 .ويدخل فيهن : بنات الصلب ، وبنات األبناء ، وبنات البنات وإن نزلن 

 فائدة :
 وحرم البنت ولو كانت من زنا ، وهذا قول َجاهري العلماء . 
 م ( .ُحر َِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهـُٰتُكْم َوبـَنَـُٰتكُ  ) تعاىل ولهقل-أ

 .هذه ابنته فإهنا أنثى خملوقة من مائه هذه حقيقة ال ختتلف باحلل واحلرمة اقالو : وجه الشاهد
 ا .نيعن املتهم بالز  ء ،يف امرأة هالل بن أمية انظروه يعن ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحما قول النب -ب

 .نسب االبن من الزنا ألبيه على احلقيقة، مع أنه خلق مباء غري حمرتم أن الرسول  : وجه الداللة
 ي .: يا غالم من أبوك؟ قال فالن الراع-جريج  يف قصة النب وقول -ج

 . هبا وال بناهتا آلباء الزان وال ألوالده م الوطء احلالل فال حل أم املزنفهذا يدل على أن الزنا حيرم كما حير :  دوجه الشاه
قالوا : ألهنا أشبهت املخلوقة من وطء بشبهة وألهنا بضعة منه فلم حل له كابنته من النكاح وختلف بعض األحكام ال ينفي كوهنا بنتا   -د

 ن .كما لو ختلف لرق أو اختالف دي
َا، َوُهَو سئل ابن تيمية َعْن بِّْنتِّ الز ِّنَا: َهْل تـَُزوَُّج بِّأَ  ْن اْلُعَلَماءِّ أَنَُّه اَل جَيُوُز التـَّْزوِّيُج هبِّ الصََّواُب بِّيَها؟ فََأَجاَب: احلَْْمُد َّللَِِّّّ، َمْذَهُب اجلُْْمُهورِّ مِّ

  .اْلَمْقُطوُع بِّهِّ; َحَّتَّ تـََنازََع اجلُْْمُهوُر: َهْل يـُْقَتُل َمْن فـََعَل َذلَِّك؟ َعَلى قـَْوَلنْي 
 ( .) واألخوات مطلقًا 

 .شقيقة كانت ، أو ألب ، أو ألم ( ،  َوَأَخَواُتُكمْ  لقوله تعاىل )
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 ( .بنات األخ ) و  
 أي : وحيرم عليه نكاح بنت أخيه ، ألنه عمها .

 ( . لقوله تعاىل )َوبـََناُت اأْلَخِّ 
 .ناهتـن وإن نزلن ويدخل فيهن : بنات األخ الشقيق ، وبنات األخ ألب ، وبنات األخ ألم ، وبنات أبنائهم ، وبنات ب

 ) وبنات األخوات ( .
 أي : وكذلك حيرم عليه نكاح بنت األخت ، ألنه خاَلا .

 ( . َوبـََناُت اأْلُْختِّ  لقوله تعاىل )
 ويدخل فيهن : بنات األخت الشقيقة ، وبنات األخت ألب ، وبنات األخت من األم ، وبنات أبنائهن وبنات بناهتن وإن نزلن 

 ت له أو ألحد أصوله ( .) والعمات واخلاال 
 ( . لقوله تعاىل )َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكمْ 

 العمات َجع عمة ، وهي أخت األب أو اجلد وإن عال ، واخلاالت : َجع خالة ، وهي أخت األم ، أو اجلدة وإن علت .
احهن ملن حر م هللا ذلك عليه من الرجال بإَجاع فكل هؤالء اللوات َساهن هللا تعاىل وبني  حرميهـن حمرمات غري جائز نك:  قال ابن جرير

 .َجيع األمـة ال اختالف بينهـم 
 . وابن تيمية، والطحاوي ، وممن حكى اإلَجاع القرطب  

 1 فائدة :
ُّ إِّنَّا َأْحَلْلَنا لَ أما بنات العمات واألعمام ، وبنات اخلاالت واألخوال فال حيرمن لقوله تعاىل ) تِّ آتـَْيَت ُأُجوَرُهنَّ يَا أَيُـَّها النَّبِّ َك أَْزَواَجَك الالَّ

تِّ َهاَجْرَن َمَعكَ َوَما َمَلَكْت ميِّيُنَك ممَِّّا أَفَاَء اَّللَُّ َعلَْيَك َوبـََناتِّ َعم َِّك َوبـََناتِّ َعمَّاتَِّك َوبـََناتِّ َخالَِّك َوبـََناتِّ خَ  ...( وحكم األمَّة  االتَِّك الالَّ
 ه.ما َل يدل دليل على ختصيص حكمه 

 2فائدة : 
 قال السعدي يف كتابة ) نور البصائر ( : فالقرابات كلهن حرام ، إال بنات العم وبنات العمات ، وبنات األخوال ، وبنات اخلاالت .

 ) وسبع من الرضاع نظري املذكورات ( .
 أي : ومن احملرمات تأبيداً احملرمات بالرضاع ، وهن سبع نظري احملرمات بالنسب .

 ى التحرمي بالرضاع :والدليل عل
 .متفق عليه ) حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب (   قوله

 حيرم بسبب الرضاع نظري ما حيرم بسبب النسب ) من للسببية ( . واملعىن :
 فتحرم عليك أختك من الرضاع كما حرم عليك أختك من النسب ، وحرم عمتك من الرضاع كما حرم عمتك من النسب وهكذا .

ثْـُلَها مِّْن الرََّضاعِّ ، َوُهنَّ اأُلمََّهاُت ، َواْلبَـَناُت ، َواأَلَخَواُت كُ   بن قدامة :قال ا ، َواْلَعمَّاُت ، َواخْلَاالُت ، لُّ اْمَرأٍَة َحرَُمْت مِّْن النََّسبِّ َحُرَم مِّ
الف: ) حَيُْرُم مِّْن الرَّ  َوبـََناُت اأَلخِّ ، َوبـََناُت اأُلْختِّ ... لَِّقْولِّ النَّبِّ ِّ   اً .َضاعِّ َما حَيُْرُم مِّْن النََّسبِّ ( ُمتَـَّفٌق َعَلْيهِّ ... َوال نـَْعَلُم يفِّ َهَذا خِّ

 فتحرم عليك أمك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، وبنتك من الرضاع ...اخل .

 ( 
ُ
 زوجة أبيهِ ( . –بالعقد  –وحيرم

 ) ال يشرتط للتحرمي وطء أو خلوة ( . مبجرد العقد الصحيح . أي : ومما حيرم أبداً ، احملرمات بالصهر ، وهن أربع ، ثالث
 .رابة  وال رضاع ولكن سببه عقد النكاح قبسبب عقد النكاح ، فليس هناك  إنساننيالصهر هو االتصال بني 
 أبيه ( .

ُ
 ) زوجة
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 أو َل يدخل . أي : ومما حيرم باملصاهرة زوجة األب وجده وإن عال ، وهذه حرم مبجرد العقد ، دخل هبا أبوه
َشًة َوَمْقتاً َوَساَء َسبِّيالً  قال تعاىل )  ( . َوال تـَْنكُِّحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم مَِّن الن َِّساءِّ إِّالَّ َما َقْد َسَلَف إِّنَُّه َكاَن فَاحِّ

 فزوجة أبيك حرام عليك على التأبيد حَّت لو مات أبوك عنها . وكذلك لو طلقها .
 وإن سفل ( .) وزوجة االبن 

 أي : ومما حيرم باملصاهرة زوجة ابنك .
 ( . َوَحالئُِّل أَبـَْنائُِّكُم الَّذِّيَن مِّْن َأْصالبُِّكمْ  قال تعاىل )

 أي أنه لو كان البنك زوجة ُث طلقها فإهنا ال حل لك .
 وإن علت ( . ) وأم الزوجة

 لى البنت .أي : وما حيرم بسبب الصهر أم زوجتك وجدهتا وإن علون ، فيحرمن مبجرد العقد ع
 ( .أُمََّهاُت نَِّسائُِّكْم لقوله تعاىل ) و 

 ، فإهنا ال حل لك ، ألهنا أم زوجتك وكذلك جدهتا وأم جدهتا .اَسها رقية وَلا أم اَسها خدجية : زوجتكمثالً 
 وهذه حرم مبجرد العقد .

 فائدة :
 م ال ؟ هل حرم عليه زوجته بذلك أ–باهلل من ذلك  عياذاً  –ن زىن بأم زوجته حكم م

 .فيه خالف بني الفقهاء
 .رم عليه زوجته بسبب زناه بأمها إىل أنه ح ذهب احلنفية واحلنابلة

 امرأة حالالً أو حراماً حُرمْت على أبيهِّ وابنهِّ ، وحُرمْت عليهِّ أمهاهتا وبناهتا ( . ئجاء يف عمدة الفقه ) ومن وط
 اً .ودخل هبا حرمت عليه بنتها إَجاع ملصاهرة ، فإن الرجل لو نكح امرأةوجعلوا هذا الوطء احملرَّم كالوطء احلالل يف حرمي ا 

تِّ َدَخْلُتْم هبِِّّنَّ  تِّ يفِّ ُحُجورُِّكْم مِّْن نَِّسائُِّكُم الالَّ  فَإِّْن َلَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هبِِّّنَّ َفاَل ُجَناَح لقوله تعاىل يف احملرَّمات من النساء : ) َوَربَائُِّبُكُم الالَّ
 .ُكْم ( َعَليْ 

 . : إىل أنه ال حرم عليه زوجته بسبب وطئه ألمها بالزنا ; ألن احلرام ال حير ِّم احلالل وذهب املالكية والشافعية
ََجَاَعٍة َوُروَِّي حَنُْو َذلَِّك َعْن عِّْمرَاَن ْبنِّ  َوَلْو َوطَِّئ أُمَّ اْمَرأَتِّهِّ أَْو بِّْنتَـَها َحُرَمْت َعَلْيهِّ اْمرَأَتُُه َنصَّ َأمْحَُد َعَلى َهَذا ، يفِّ رَِّوايَةِّ . .. ة :قال ابن قدام

ُّ َوالنََّخعِّيُّ ، َوالثَـّْورِّيُّ ، َوإِّ   .ْسَحاُق َوَأْصَحاُب الرَّْأيِّ ُحَصنْيٍ َوبِّهِّ قَاَل احلََْسُن َوَعطَاٌء ، َوطَاُوٌس ، َوجُمَاهٌِّد ، َوالشَّْعبِّ
 اَم اَل حُيَر ُِّم .َوَرَوى اْبُن َعبَّاٍس أَنَّ اْلَوْطَء احلَْرَ  

 .بُو ثـَْوٍر َواْبُن اْلُمْنذِّرِّ َوأَ َوبِّهِّ قَاَل َسعِّيُد ْبُن اْلُمَسي ِّبِّ َوحَيََْي ْبُن يـَْعُمَر ، َوُعْرَوُة ، َوالزُّْهرِّيُّ ، َوَمالٌِّك ، َوالشَّافِّعِّيُّ ، 
رُي بِّهِّ اْلَمْوُطوَءُة فِّرَاًشا ، َفاَل حُيَر ُِّم َكَوْطءِّ الصَّغِّريَةِّ . (احلَْاَلَل اَل حُيَر ُِّم احلَْرَاُم  )أَنَُّه قَاَل  لَِّما ُروَِّي َعْن النَّبِّ ِّ   َنَُّه َوْطءٌ اَل َتصِّ  ) املغن ( . َوألِّ

ه والقول الثان ، الذي ذهب إليه املالكية والشافعية ، قد رجحه َجاعة من أهل التحقيق ، منهم العالمة حممد األمني الشنقيطي ، قال رمح
 ل .يظهر أن الزىن ال حيُرم به حال فيما شهور معروف ، وأرجح القولني دليالً  : " اخلالف يف هذه املسألة مهللا

 لو زىن رجل بامرأة فهل حيرم عليها أصله وفرعه ، وهل حيرم عليه أصلها وفرعها ؟: وقال الشيخ ابن عثيمني 
تِّ َدَخْلُتْم هبِِّّنَّ  اجلواب : ال حيرم ، ألنه ال يدخل يف اآلية ، قال تعاىل : تِّ يفِّ ُحُجورُِّكْم مِّْن نَِّسائُِّكُم الالَّ ) َوأُمََّهاُت نَِّسائُِّكْم َورَبَائُِّبُكُم الالَّ

يف هذا ... ومع هذا فمذهب  الزانية ال تدخلفَإِّْن َلَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هبِِّّنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحاَلئُِّل أَبـَْنائُِّكُم ( قال ) َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ( و 
، بل من غرائب العلم أن  اً مؤبد اً ، وحرم عليها أصوله وفروعه حرمياحلنابلة أن الزىن كالنكاح ، فإذا زىن بامرأة حرم عليه أصوَلا وفروعها 

صاهرة لغري عقد صحيح ; جيعل السفاح كالنكاح ، بل من أغرب ما يكون ، وهو من أضعف األقوال ... والصواب أنه ال أثر يف حرمي امل
ال أثر له يف  فإنه اً املسألة أن كل ما كان طريقه حمرموذلك ألن العقود إذا أطلقت يف الشرع محلت على الصحيح ، فالصواب يف هذه 
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 ع ( .متالشرح املة .              ) التحرمي واملصاهر 
 ) وبنت الزوجة إن دخل بأمها ( . 

 زوجته ، وهذه حرم إذا دخل بأمها ] وهو وطء الزوجة بنكاح صحيح [ .أي :ومما حيرم من املصاهرة بنت 
 ) الربيبة بنت الزوجـــة ( .  وهذه هي الربيبة .

تِّ َدَخْلُتْم هبِِّّنَّ فَإِّْن ََلْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هبِِّّ قال تعاىل )  تِّ يفِّ ُحُجورُِّكْم مِّْن نَِّسائُِّكُم الالَّ  ( .ُجَناَح َعَلْيُكْم  نَّ َفالَورَبَائُِّبُكُم الالَّ
 وهن [ .م] ومعَن دخلتم هبن : أي جامعت 

 لو كان لك زوجة وَلا بنت من رجل آخر ، فهذه البنت حرام عليك .مثال : 
 .لكن ال يقع التحرمي إال بالدخول وهو اجلماع ، فإن حصل الفراق قبل اجلماع فال حرم 

تِّ يفِّ حُ  لقوله تعاىل ) تِّ َدَخْلُتْم هبِِّّنَّ فَإِّْن ََلْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هبِِّّنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم ( . َوَربَائُِّبُكُم الالَّ  ُجورُِّكْم مِّْن نَِّسائُِّكُم الالَّ
 لكن اآلية فيها قيدان :

 أن تكون من نسائكم الالت دخلتم هبن . -الالت يف حجوركم   
 ل } اجلماع { ، وأما شرط كوهنا يف احلجر فهذا شرط أغلب .لكن أكثر العلماء على أنه يشرتط شرط واحد وهو الدخو 

 فائدة :
 .تعجبه وطلقها فله أن يتزوج بنتها، وَل : املراد بالدخول هنا الوطء يعن اجلماع، فلو تزوج امرأة وخال هباقال الشيخ ابن عثيمني
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 أي إىل غاية ، فمَّت زال املانع فإهنا حل له .، ن حرم إىل أمد هذه النوع الثان من احملرمات ، وهي م
 وهذا القسم نوعان :

 احملرمات ألجل اجلمع . األول :
 احملرمات إىل أمد ، وهن احملرمات لعارض قابل للزوال . الثاين :
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 .أي : ومما حيرم إىل أمد أخت زوجته . ) احملر م اجلمع بينهما ( 
 فيحرم اجلمع بني األختني .

 ( .أَْن جَتَْمُعوا بـَنْيَ اأْلُْختَـنْيِّ إِّالَّ َما َقْد َسَلَف قال تعاىل ) و  -أ
 معناه : وحرم عليكم أن جتمعوا بني األختني عندكم بنكاح . :  قال ابن جرير

 لى أنه حيرم اجلمع بني األختني يف النكاح .وقد أَجع العلماء من الصحابة والتابعني واألئمة قدمياً وحديثاً ع قال ابن كثري :
: واجلمع بني األختني يف التزويج حرام باإلَجاع ، سواء كانت شقيقتني أم من أب أم من أم ، وسواء  قال احلافظ ابن حجر

 .البنت من الرضاع 
 ومن األدلة على التحرمي :

ْنتِّ َأِبِّ ُسْفَياَن فـََقاَل بِّ  ُأْختِّ  ْلُت َلُه َهْل َلَك يفِّ فـَقُ  َل َعَلىَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َدخَ )أُم ِّ َحبِّيَبة بِّْنتِّ َأِبِّ ُسْفَياَن قَاَلْت حديث  -ب 
ُْخلَِّيٍة َوَأَحبُّ َمْن ش«أََوحِّب ِّنَي َذلِّكَ »قـُْلُت تـَْنكُِّحَها. قَاَل « أَفْـَعُل َماَذا» نَـَّها اَل حِّلُّ فَإِّ ». قَاَل اخلَْرْيِّ ُأْختِّ  يفِّ  رَِّكنِّ َـ . قـُْلُت َلْسُت َلَك مبِّ
ُْت أَنََّك خَتُْطبُ  . قـُْلُت فَإِّن ِّ «ِلِّ   يفِّ  أَنَـَّها َلَْ َتُكْن رَبِّيَبتِّ  َلوْ »قـُْلُت نـََعْم. قَاَل «. بِّْنَت أُم ِّ َسَلَمةَ »ُدرََّة بِّْنَت َأِبِّ َسَلَمَة. قَاَل  ُأْخربِّ

 رواه مسلم  .(بـََناتُِّكنَّ َوالَ َأَخَواتُِّكنَّ  يَّ ا ثـَُويـَْبُة َفالَ تـَْعرِّْضَن َعلَ ـَوأَبَاهَ  ةِّ أَْرَضَعْتنِّ مَِّن الرََّضاعَ  يإِّنَـَّها ابـَْنُة َأخِّ  لَّْت ِلِّ َما حَ  يَحْجرِّ 
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 1فائدة :
 إذا طلقت املرأة وانتهت عدهتا ، حلت أختها وعمتها وخالتها ، النتفاء الضرر .

لك عمة زوجتك من الرضاع ال جيوز ، وكذلك خالة زوجتك ومثل ذلك الرضاع فأخت زوجتك من الرضاع ال جتمعها مع زوجتك ، كذ
 من الرضاع ال جيوز .

إذا توفيت زوجة الرجل ، أو طلقها ، فله نكاح أختها سواء كانت الصغرى أو الكربى; ألن املمنوع هو اجلمع بينهما ; فإذا حصلت ف
 . ختهاالفرقة ، باملوت أو بالطالق ، انقطعت العالقة الزوجية ، فجاز له نكاح أ

وله أن ينكح ، وله أن ينكح عمتها ، فله أن ينكح أختها ، إذا طلق املرأة وفرغت من عدهتا :  دقال الشيخ محد بن عبد هللا احلم
فقد زال املانع وهو اجلمع وهنا ال َجع، فإذا طلق املرأة وقضت عدهتا ، أو ،  خالتها وذلك; ألن التحرمي إىل أمٍد وليس بتحرمي على األبد

 . "ت ، ُث نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال املانع " انتهى من "شرح الزادمات
  وسئل الشيخ ابن جربين رمحه هللا : هل جيوز لرجل توفيت زوجته أن يتزوج من ابنة أخيها أو عمتها أو خالتها أو بناهتن ؟

سبب قطع األرحام، فإذا طلق الرجل زوجته ، أو ماتت : حلت له فأجاب: جيوز ذلك لفقد احملذور ، وهو اجلمع بني األقارب الذي ي
 ة ( .فتاوى إسالمي) أختها ، أو بنت أخيها ، أو بنت أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، أو بنات املذكورات " . انتهى من 

 )وعمتها وخالتها ( .
 أي : ومما حيرم إىل أمد عمة زوجته ، وخالتها .

َّ  ْن َأِبِّ ُهرَيـْرََة عَ   .ُمتَـَّفٌق َعَلْيهِّ  (نْيَ اَْلَمْرأَةِّ َوَخالَتَِّها اَل جُيَْمُع بـَنْيَ اَْلَمْرأَةِّ َوَعمَّتَِّها ، َواَل بَـ  )قَاَل  أَنَّ اَلنَّبِّ
 حرمي أن جيمع الرجل يف عصمته بني املرأة وعمتها ، أو املرأة وخالتها .  ففي هذا احلديث :

 ب العلماء كافة أنه حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها ، وبينها وبني خالتها .يف هذا دليل ملذه قال النووي :
قَاَل اْبُن اْلُمْنذِّرِّ : َأَْجََع أَْهُل اْلعِّْلمِّ َعَلى اْلَقْولِّ ،  رأة وعمتها ، وبينها وبني خالتها(واجلمع بني امل)يف بيان حمرمات النكاح  ابن قدامةقال و 

َْمدِّ  -بِّهِّ َولَْيَس فِّيهِّ  اَلفًا ، َوُهْم الرَّافَِّضُة َواخْلََوارِّ  -اَّللَِّّ  حبِّ ُج ، َلَْ حُيَر ُِّموا َذلَِّك ، وَََلْ اْختِّاَلٌف ، إالَّ َأنَّ بـَْعَض أَْهلِّ اْلبِّدَعِّ ممَِّّْن اَل تـَُعدُّ خُمَاَلَفُتُه خِّ
اَل جُيَْمُع بـَنْيَ اْلَمْرأَةِّ َوَعمَّتَِّها ، َواَل بـَنْيَ اْلَمْرأَةِّ  ) ُهرَيـْرََة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  َوهَِّي َما َرَوى أَبُو يـَُقوُلوا بِّالسُّنَّةِّ الثَّابَِّتةِّ َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ 

يَها ، َواَل اْلَمْرأَُة َعَلى َخالَتَِّها ، َواَل اخْلَالَُة اَل تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة َعَلى َعمَّتَِّها ، َواَل اْلَعمَُّة َعَلى بِّنْ  )ُمتَـَّفٌق َعَلْيهِّ َويفِّ رَِّوايَةِّ َأِبِّ َداُود  (َوَخالَتَِّها  تِّ َأخِّ
ةِّ بـَنْيَ َوألَِّنَّ اْلعِّلََّة يفِّ َحْرِّميِّ اجلَْْمعِّ بـَنْيَ اأْلُْختَـنْيِّ إيَقاُع اْلَعَداوَ  (َعَلى بِّْنتِّ ُأْختَِّها ، اَل تـُْنَكُح اْلُكبـَْرى َعَلى الصُّْغَرى ، َواَل الصُّْغَرى َعَلى اْلُكبـَْرى 

مِّ اْلُمَحرَّمِّ َوَهَذا َمْوُجوٌد فِّيَما ذََكْرنَا لَّ َلُكْم َما َورَاَء َذلُِّكْم  )فَإِّْن اْحَتجُّوا بُِّعُمومِّ قـَْولِّهِّ ُسْبَحانَُه : ،  اأْلَقَارِّبِّ ، َوإِّْفَضاُؤُه إىَل َقطِّيَعةِّ الرَّحِّ  (َوُأحِّ
َا َرَويـَْنا  ) املغن (  ه .  َخصَّْصَناُه مبِّ

 1دة : فائ
 ) إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ( رواه ابن حبان . احلكمة من ذلك ، فقال  بني  

 وذلك ملا يكون بني الضرائر من الغرية .
 ام .: ... وذلك ملا يف ذلك من أسباب التقاطع بني األرح قال السعدي

 يف عقد واحد فسد ( .
ُ
ه
 
 بني من ال جيوز اجلمع بين

 
 مجع

ْ
 ) فإن

 فسد العقد . أي :
فال يصح العقد ال على ا ، ، فهنا ال يصح إنكاح واحدة منهمبأن يقول األب للشخص: زوجتك ابنتَّ هاتني، فيقول: قبلت. مثاله : ..

 .                     ) الشرح املمتع ( . هذه، وال على هذه
 أو يعقد على امرأة وعمتها ، أو على امرأة وخالتها ، فيفسد العقد .

َنَُّه اَل َمزِّيََّة دَ ـٍد َفسَ ـْقٍد َواحِّ ـفَإِّْن تـََزوََّجُهَما يفِّ عَ  :ال ابن قدامةق ْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى; ألِّ  )املغن(  .دِّ أَْو بـَْعَدُه ـقْ ــَحاَل اْلعَ  َواٌء َعلَِّم بَِّذلِّكَ ــ، َوسَ إلِِّّ
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 إحدامها ليست أوىل بالبطالن من األخرى ، فبطل فيهما .: فإن تزوج أختني يف عقد واحد بطل فيهما ، ألن  وقال يف الكايف
 الثاني منهما ( .) 

َّ
 كانا يف عقدينِ مل يصح

ْ
 وإن
 وإن كان كل واحدة بعقد ، فنكاح الثان مفسوخ باطل .أي : 

 بطل الثان .كأن يعقد على امرأة ُث بعد فرتة عقد على أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، فإن الذي يصح هو العقد السابق وي
َنَُّه َلَْ حَيُْصْل فِّيهِّ ََجٌْع ، َونَِّكاحُ  قال ابن قدامة : يٌح ; ألِّ نَّ بِّهِّ حَيُْصُل الثَّانَِّيةِّ بَاطٌِّل ; ألَِّ  فَإِّْن تـََزوََّج إْحَدامُهَا بـَْعَد اأْلُْخَرى فَنَِّكاُح اأْلُوىَل َصحِّ

 . ) املغن ( .اجلَْْمُع 
 فائدة :

َما بِّالتَّْحرِّميِّ ، َوُدُخوَلَِِّّما يفِّ ُعُمومِّ رُُم اجلَْْمُع بـَنْيَ ابـَْنَتْ اْلَعم ِّ ، َوابـَْنَتْ اخْلَالِّ يفِّ قـَْولِّ َعامَّةِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ لَِّعَدمِّ النَّص ِّ فِّيهِّ َواَل حيَْ :  قال ابن قدامة
لَّ َلُكْم َما َورَاَء َذلُِّكْم ) قـَْوله تـََعاىَل   .         ) املغن ( .ْخَرى َلْو َكاَنْت ذََكرًا لُّ ََلَا اأْلُ َوألَِّنَّ إْحَدامُهَا حِّ  (َوأُحِّ

. ) 
ً
ه ُأختانِ اختار منهما واحدة

 
 وحتت

 
 كافر

 
و أسلم

 
 ) ول

 أي : فمن أسلم وحته أختان ُخري  ، فيمسك إحدامها ويطلق األخرى ال حمالة .
يـَْلمِّي ِّ ، َعْن أَبِّ  ُروَز الدَّ طَل ِّْق أَيَـّتَـُهَما  : قـُْلُت : يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ ! إِّن ِّ َأْسَلْمُت َوَحْتِّ ُأْخَتانِّ ، فـََقاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  )يهِّ قَاَل َعنِّ اَلضَّحَّاكِّ ْبنِّ فـَيـْ

ْئَت   د .َرَواُه َأمحَْ  (شِّ
 . ومن أسلم وحته أختان لزمه أن خيتار إحدامها:  قال ابن قدامة

 . رواه أبو داود (طلق أيهما شئت)ال : قلت: يا رسول هللا إن أسلمت وحت أختان قال: ملا روى الضاحك بن فريوز عن أبيه ق 
 .وألن اجلمع بينهما حمرم فأشبه الزيادة على األربع  

 ) الكايف ( ..  وهذا القول يف املرأة وعمتها واملرأة وخالتها ألن َجعهما حمرم 
 أكثر من أربع ( . 

 
 أن جيمع

ِّ
 ) وليس للحر

 حيرم على الرجل أن جيمع يف عصمته أكثر من أربع زوجات يف وقت واحد .أي : و 
 وقد حكى اإلَجاع  على ذلك غري واحد ، منهم ) ابن حجر ، وابن قدامة ، وابن كثري ( .

 ( . قال تعاىل )فَاْنكُِّحوا َما طَاَب َلُكْم مَِّن الن َِّساءِّ َمثـََْن َوُثالَث َورُبَاعَ 
 .، وإن شاء ثالثاً ، وإن شاء أربعاً أي إن شاء أحدكم اثنتني  

 . من أربع زوجات ال حيل ألحد بعد رسول هللا  واتفقوا على أن نكاح أكثر : قال ابن حزم
 .حرار من الرجال، وذلك لألاً اتفق املسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معد : ووقال ابن رش

ال مشاركة  مة ال جيوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النب وهذا إَجاع أن أحداً من األ:  ال اإلمام البغويوق
 ي ( .تفسري البغو ا .  ) معه ألحد من األمة فيه

املبينة عن هللا أنه ال جيوز ألحد  الشافعي رمحه هللا حيث نقل عنه احلافظ ابن كثري يف "تفسريه" أنه قال: )وقد دلت سنة رسول هللا و 
 ( .أن جيمع بني أكثر من أربع نسوة ول هللا غري رس

: وهذا الذي قاله الشافعي رمحه هللا جممع عليه بني العلماء، إال ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه جيوز اجلمع بني أكثر من قال ابن كثري
 ر .أربع إىل تسع، وقال بعضهم: بال حص

 تعاىل : مثَن وثالث ورباع ( .وقد بوب البخاري ) باب ال يتزوج أكثر من أربع لقوله 
 : أما حكم الرتَجة فباإلَجاع إال قول من ال يعتد ِبالفه من رافضي وحنوه . قال احلافظ ابن حجر

ُّ )  عن ابن عمر نـُْهنَّ أَْربـًَعا أَْن يـََتَخيـَّ  أَنَّ َغْياَلَن ْبَن َسَلَمَة َأْسَلَم َولَُه َعْشُر نِّْسَوٍة ، فََأْسَلْمَن َمَعُه ، فََأَمرَُه اَلنَّبِّ ْمِّذِّ ( َر مِّ  ي .َرَواُه َأمْحَُد ، َواَلرت ِّ
 أن له أن جيمع أكثر من أربع . من خصوصيات النب  -
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 وأما ملك اليمني : فله أن يطأ ما شاء . -
َدًة أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم (قال تعاىل   وَل يقيد ) فـََواحِّ

 إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم .. ( وَل حيدد . قال تعاىل ) والذين هم لفروجهم حافظون
 فيجوز أن يطأ من ملك اليمني ما أراد .

 فائدة :
 حكم من أسلم وعنده أكثر من أربع .

 أنه من أسلم وحته أكثر من أربع نسوة ، فإنه يتخري منهن أربعاً ويطلق الباقي .
 َلَم َعَلى َأْكثـََر مِّْن أَْربَعِّ نِّْسَوٍة أَْو َعَلى ُأْختَـنْيِّ فِّيَمْن َأسْ  َفْصٌل يفِّ ُحْكمِّهِّ قال ابن القيم : 

ُهَما  َي اَّللُ  َعنـْ نـُْهن  أَْربـًَعا  أَن  َغْياَلَن َأْسَلَم َوَحَْتُه َعْشُر نِّْسَوٍة فـََقاَل َلُه الن بِّ  ) يفِّ التـ ْرمِّذِّي  َعْن اْبنِّ ُعَمَر َرضِّ َويفِّ طَرِّيٍق ُأْخَرى :  (اْختَـْر مِّ
يـَْلمِّي  َوَحَْتُه ُأْخَتانِّ فـََقاَل لَُه الن بِّ  ، فَارِّْق َسائَِّرُهن  وَ  ُروُز الد  ْئَت  َوَأْسَلَم فـَيـْ فـََتَضم َن َهَذا احلُْْكُم صِّح َة نَِّكاحِّ اْلُكف ارِّ َوأَن ُه ، اْختَـْر أَيـ تَـُهَما شِّ

قِّ ألَِّ  ٍد فَ َلُه أَْن خَيَْتاَر َمْن َشاَء مِّْن الس َوابِّقِّ َوالل َواحِّ َسَد ن ُه َجَعَل اخلِّريََة إلَْيهِّ َوَهَذا قـَْوُل اجلُْْمُهورِّ . َوقَاَل أَبُو َحنِّيَفَة إْن تـََزو َجُهن  يفِّ َعْقٍد َواحِّ
 ت .نَِّكاُح اجلَْمِّيعِّ َوإِّْن تـََزو َجُهن  ُمتَـرَتـ َباٍت ثـَبَ 

 أكثر من زوجتني ( .
 
 ) وال للعبد أن جيمع
 ع أكثر من اثنتني ، ألنه قول عمر وعلي وغريمها وال خمالف َلما .أي : ال جيوز للعبد أن جيم

  ( 
ُ
ة
َّ
د
 
ت
ْ
ع
ُ
م
ْ
 ال
ُ
م
ُ
ر
ْ
ح
 
ت
 
 . ( و

 أي : ومن احملرمات إىل أمد ، املرأة الت يف عدهتا من الغري ، فال حيل ألحد نكاحها حَّت تنقضي عدهتا .
لُ لقوله تعاىل )   وال تعقدوا عقد النكاح حَّت تنتهي العدة : ( أي  َغ اْلكَِّتاُب َأَجَلهُ َوال تـَْعزُِّموا ُعْقَدَة الن َِّكاحِّ َحَّتَّ يـَبـْ

 : انقضاء العدة .ببلوغ الكتاب أجلهواملراد : 
 وقد نقل ابن رشد االتفاق على أن النكاح ال جيوز يف العدة.

ُلَغ املعتدة ال جيوز َلا أن تنكح يف عدهتا ، إَجاعاً ، أي عدة كانت ; لقول هللا ة :قال ابن قدام  تعاىل : )َواَل تـَْعزُِّموا ُعْقَدَة الن َِّكاحِّ َحَّتَّ يـَبـْ
 ل .اْلكَِّتاُب َأَجَلُه( .. وإن تزوجت ، فالنكاح باط

ْن َطاَلٍق أَْو َمْوٍت أَْو َفْسٍخ أَْو ْجَنبِّ ِّ نَِّكاُح اْلُمْعَتدَّةِّ أَيًّا َكاَنْت عِّدَّتـَُها مِّ َعَلى أَنَُّه اَل جَيُوُز لِّألْ اتَـَّفَق اْلُفَقَهاُء  ( املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 
َهٍة ، َوَسَواٌء َأَكاَن الطَّاَلُق َرْجعِّيًّا أَْم بَائًِّنا بَـ  ُنونًَة ُصْغَرى أَْو ُكبـَْرىُشبـْ ْختِّاَلطِّ َوُمرَ َوَذلَِّك حلِِّّْفظِّ األْ .  يـْ َا مَِّن االِّ اَعاًة حلَِّق ِّ الزَّْوجِّ ْنَسابِّ َوَصْوهنِّ

 ل .وَّ األْ 
 1 فائدة :

ذا وقع فإنه جيب التفريق بينها وبني زوجها الثان ، ُث تكمل عدهتا من األول ، ُث إذا فرغت من عدة األول جاز للثان أن يعقد عليها فإ
  .عقداً جديداً 

َا ، إَجَْ  :قال ابن قدامة  ٍة َكاَنْت  اًعاَوَُجَْلُة اأْلَْمرِّ أَنَّ اْلُمْعَتدََّة اَل جَيُوُز ََلَا أَْن تـَْنكَِّح يفِّ عِّدَّهتِّ  .، َأيَّ عِّدَّ
ُلَغ اْلكَِّتاُب َأَجَلُه  )لَِّقْولِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل    ( .َواَل تـَْعزُِّموا ُعْقَدَة الن َِّكاحِّ َحَّتَّ يـَبـْ

َياهِّ ، وَ  َي إىَل اْختِّاَلطِّ اْلمِّ مِّ لَِّئالَّ يـُْفضِّ َْت لَِّمْعرَِّفةِّ بـَرَاَءةِّ الرَّحِّ َا اُْعُتربِّ َة إمنَّ  اْمتِّزَاجِّ اأْلَْنَسابِّ .َوألَِّنَّ اْلعِّدَّ
َنَـَّها مَمُْنوَعٌة مِّْن الن َِّكاحِّ حلَِّق ِّ الزَّْوجِّ اأْلَوَّلِّ ، َفَكاَن نِّكَ  هِّ ، َوجيُِّب َوإِّْن تـََزوََّجْت ، فَالن َِّكاُح بَاطٌِّل ; ألِّ اًحا بَاطِّاًل ، َكَما َلْو تـََزوََّجْت َوهَِّي يفِّ نَِّكاحِّ

نَـ  َنُه َوبـَيـْ َنَُّه بَاطٌِّل اَل َتصِّ أَْن يـَُفرََّق بـَيـْ َا ، َواَل تـَنـَْقطُِّع بِّاْلَعْقدِّ الثَّانِّ ; ألِّ َاَلِّ َا فَاْلعِّدَُّة حبِّ رُي بِّهِّ اْلَمْرأَُة فِّرَاًشا ، َواَل ُيْسَتَحقُّ َعلَْيهِّ َها ، فَإِّْن َلَْ يَْدُخْل هبِّ
َلُه . بِّاْلَعْقدِّ َشْيءٌ ، َوَتْسُقُط ُسْكَناَها َونـََفَقتُـَها َعْن الزَّْوجِّ  ُة َسَواٌء َعلَِّم التَّْحرِّمَي أَْو َجهِّ ٌز ، َوإِّْن َوطِّئَـَها ، انـَْقَطَعْت اْلعِّدَّ َنَـَّها نَاشِّ  اأْلَوَّلِّ ; ألِّ
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 ُث قال :
نَـُهَما ، فَإِّْن فَارَقـََها أَْو فُـ  َة اأْلَوَّلِّ ; إَذا ثـََبَت َهَذا ، فـََعَلْيهِّ فِّرَاقـَُها ، فَإِّْن َلَْ يـَْفَعْل ، َوَجَب التـَّْفرِّيُق بـَيـْ َها أَْن ُتْكمَِّل عِّدَّ نَـُهَما ، َوَجَب َعَليـْ ر َِّق بـَيـْ

َة اأْلَوَّلِّ ، َوجَ  يٍح ، فَإَِّذا َأْكَمَلْت عِّدَّ َنَّ َحقَُّه َأْسَبُق ، َوعِّدَّتُُه َوَجَبْت َعْن َوْطٍء يفِّ نَِّكاٍح َصحِّ َها أَْن تـَْعَتدَّ مِّْن الثَّانِّ ، َواَل تـََتَداألِّ َخُل َب َعَليـْ
َنَـُّهَما مِّْن َرُجَلنْيِّ . تَانِّ ; ألِّ  ) املغن ( .               اْلعِّدَّ

واختلفوا فيمن تزوج امرأة يف عدهتا فدخل هبا، فإنه يفرق بينهما، ،  قد أَجع العلماء على أنه ال يصح العقد يف مدة العدة قال ابن كثري :
وذهب اإلمام مالك إىل أهنا حرم ،  ل له أن خيطبها إذا انقضت عدهتاال حرم عليه، بوهل حرم عليه أبدا؟ على قولني: اجلمهور على أهنا 

 ) التفسري ( .       عليه على التأبيد. 
 2فائدة : 

فـَُهَما زَانَِّيانِّ ، َعَلْيهَِّما َحدُّ الز ِّنَا ، َواَل َمْهَر ََلَا ، َوإَِّذا تـََزوََّج ُمْعَتدًَّة ، َومُهَا َعالَِّمانِّ بِّاْلعِّدَّةِّ ، َوَحْرِّميِّ الن َِّكاحِّ فِّيَها ، َوَوطِّئَـَها ،  قال ابن قدامة :
 َواَل يـَْلَحُقُه النََّسُب .

 َوإِّْن َكانَا َجاهِّلِّنَي بِّاْلعِّدَّةِّ ، أَْو بِّالتَّْحرِّميِّ ، ثـََبَت النََّسُب ، َوانـْتَـَفى احلَْدُّ ، َوَوَجَب اْلَمْهُر .
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 ) الزنا : فعل الفاحشة يف قُبل أو ُدبُر ( . أي : ومما حيرم إىل أمد : نكاح الزانية حَّت تتوب .
 وقد تقدم الكالم على هذه املسألة ، وأن الراجح حرمي نكاح الزانية حَّت تتوب ، وكذا حيرم على العفيفة أن تنكح الزان حَّت يتوب .

 1فائدة : 
 )حَّت تتوب ( اختلف العلماء يف كيفية توبتها : قوله

 ، ورجح ذلك ابن قدامة .كغريها والراجح أن تتوب وتقلع عن ذلك  
ْقاَلُع َعْن الذَّْنبِّ ، َكالتـَّْوبَةِّ مِّْن َسائِّرِّ الذُّنُو  قال ابن قدامة : ْستِّْغَفاُر َوالنََّدُم َواإْلِّ  بِّ .َوأَمَّا التـَّْوبَُة ، َفهَِّي االِّ

 فـََلْم تـَُتْب ، َوإِّْن أََبْت فـََقْد تَاَبْت  َي َعْن اْبنِّ ُعَمَر ، أَنَُّه قِّيَل َلُه : َكْيف تـُْعَرُف تـَْوبـَتُـَها ؟ قَاَل : يُرِّيُدَها َعَلى َذلَِّك ، فَإِّْن طَاَوَعْتهُ َوُروِّ 
 َفَصاَر َأمْحَُد إىَل قـَْولِّ اْبنِّ ُعَمَر ات َِّباًعا َلُه .

يُح اأْلَونلُ   : َوالصنحح
َها .  نـْ  فَإِّنَُّه اَل يـَْنَبغِّي َلُمْسلٍِّم أَْن يَْدُعَو اْمرَأًَة إىَل الز ِّىَن ، َوَيْطلَُبُه مِّ

َا َيُكوُن يفِّ َخْلَوٍة ، َواَل حِّلُّ اخْلَْلَوُة بَِّأْجَنبِّيٍَّة ، َوَلْو َكاَن يفِّ  َها إمنَّ نـْ َها اْلُقْرآَن ، َفكَ  َوألَِّنَّ طََلَبُه َذلَِّك مِّ َا َعَلى الز ِّىَن تـَْعلِّيمِّ  .ْيَف حيِّلُّ يفِّ ُمرَاَوَدهتِّ
ْثلِّ َهَذا   َيةِّ ، َفاَل حيِّلُّ لِّلتـََّعرُّضِّ لِّمِّ  .ُُثَّ اَل يَْأَمُن إْن َأَجابـَْتُه إىَل َذلَِّك أَْن تـَُعوَد إىَل اْلَمْعصِّ

                 هِّ ، َفَكَذلَِّك َيُكوُن َهَذا .ــــــرِّ اأْلَْحَكامِّ ، َعَلى َغرْيِّ َهَذا اْلَوجْ ــــــنَّاسِّ ، َوبِّالن ِّْسَبةِّ إىَل َسائِّ ائِّرِّ الـــــــــَوألَِّنَّ التـَّْوبََة مِّْن َسائِّرِّ الذُّنُوبِّ ، َويفِّ َحق ِّ سَ 
 ) املغن ( .

 2 فائدة :
 عدهتا ( اختلف العلماء يف عدة الزانية : قوله ) وتنقضي

 ثالث حيض كغريها . فقيل :
 لة .احلناب وهذا مذهب

ْنُه ، َكَوْطءِّ الشُّبـَْهةِّ  قال ابن قدامة معلاًل َلذا القول : ألنه مِّ ، فـََوَجَبْت اْلعِّدَُّة مِّ َوأَمَّا ُوُجوبـَُها َكعِّدَّةِّ اْلُمطَلََّقةِّ ، ، َوْطٌء يـَْقَتضِّي َشْغَل الرَّحِّ
َلٍة ، َكاْلمَ  ٍة َكامِّ رَاُؤَها بِّعِّدَّ َنَـَّها ُحرٌَّة فـََوَجَب اْستِّبـْ َهٍة .َفألِّ  ) املغن ( .    ْوطُوَءةِّ بُِّشبـْ

 عدة ، وإمنا استرباء حبيضة .ليس عليها  وقيل :
 واختار هذا القول ابن تيمية .
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 وهو الراجح .
 اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء يفِّ عِّدَّةِّ الزَّانَِّيةِّ َعَلى َثالَثَةِّ أَقْـَواٍل ::  ( املوسوعة الفقهية الكويتيةوقد جاء يف ) 

َها ، َحامِّالً َكاَنْت أَْو َغيـَْر َحامٍِّل  : َذَهَب احْلََنفِّيَُّة َوالشَّافِّعِّيَّةُ  ونلاْلَقْول األْ  َة َعَليـْ  .َوالثَـّْورِّيُّ إِّىَل أَنَّ الزَّانَِّيَة الَ عِّدَّ
يٍ  

 . َوُهَو اْلَمْروِّيُّ َعْن َأِبِّ َبْكٍر َوُعَمَر َوَعلِّ
 .َلُد لِّْلفِّرَاشِّ َولِّْلَعاهِّرِّ احلََْجُر اْلوَ :  َواْسَتَدلُّوا بَِّقْول الرَُّسول  
ُب اْلعِّدَّةَ     .َوألِّنَّ اْلعِّدََّة ُشرَِّعْت حلِِّّْفظِّ النََّسبِّ ، َوالز ِّنَا الَ يـَتَـَعلَُّق بِّهِّ ثـُُبوُت النََّسبِّ ، َوالَ يُوجِّ

َة اْلُمطَلََّقةِّ : َوُهَو اْلُمْعَتَمُد َلَدى اْلَمالِّكِّيَّةِّ َواحْلََنابَِّلةِّ يفِّ  اْلَقْول الثناينح  َا تـَْعَتدُّ عِّدَّ َّ هبِّ  .  اْلَمْذَهبِّ َوُهَو َما َذَهَب إِّلَْيهِّ احلََْسُن َوالنََّخعِّيُّ : أَنَّ اْلَمْزنِّ
رَاُؤَها بِّعِّ   نَـَّها ُحرٌَّة فـََوَجَب اْستِّبـْ ََ ْنُه ، َوألِّ مِّ ، فـََوَجَبتِّ اْلعِّدَُّة مِّ ي ُشْغل الرَّحِّ نَُّه َوْطٌء يـَْقَتضِّ َهٍة ، َوألِّنَّ دَّ ألِّ َلٍة قَِّياًسا َعَلى اْلَمْوطُوَءةِّ بُِّشبـْ ٍة َكامِّ

ْعتَِّدادِّ اْشَتَبَه َوَلُد الزَّْوجِّ بِّاْلَوَلدِّ مَِّن الز ِّنَا ، َفاَل حَيُْصل َا إَِّذا تـََزوََّجْت قـَْبل االِّ َّ هبِّ ْفُظ النََّسبِّ  اْلَمْزنِّ  . حِّ
َدٍة َذَهَب اْلَمالِّكِّيَُّة  اْلَقْول الثنالحُث : َْيَضٍة َواحِّ  .يفِّ قـَْوٍل ، َواحْلََنابَِّلُة يفِّ رَِّوايٍَة أُْخَرى إِّىَل أَنَّ الزَّانَِّيَة ُتْسَتبـْرَأُ حبِّ

َدِّيثِّ : الَ ُتوطَأُ َحامٌِّل َحَّتَّ َتَضَع ، َواَل َغيـُْر َذاتِّ مَحٍْل َحَّتَّ حِّيَض َحْيَضًة .    َواْسَتَدلُّوا حبِّ
َها َوْطُؤَها قـَْبل اْلَوْضعِّ ات َِّفاقًا ، َوإَِّذا َكاَنتِّ الزَّانَِّيُة َغيْـ أَمَّا احْلَامِّل مِّ  تنبيه : َر ُمتَـَزو َِّجٍة فَإِّنَُّه اَل جَيُوُز اْلَعْقُد ْن زِّنًا أَْو مِّْن َغْصٍب فـََيْحُرُم َعَلى َزْوجِّ

َها َوَجَب َفْسُخُه . رَاءِّ ، فَإِّْن َعَقَد َعَليـْ ْستِّبـْ َها َزَمَن االِّ  َعَليـْ
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، ُث يطلقها بعد ) نكاح رغبة ( أي : ومن احملرمات إىل أمد مطلقته ثالثاً ، فإهنا حرم عليه حَّت تنكح زوجًا غري زوجها نكاحاً صحيحاً 
 ذلك ، فيجوز لألول إعادهتا .

َْعُروٍف أَْو َتْسرِّيٌح بِّإِّْحَساٍن لطَّاَلُق َمرَّتَانِّ فَإِّمْ لقوله تعاىل ) ا َفاَل حِّلُّ لَُه مِّن بـَْعُد َحَّتََّ ( يعن الثالثة ) فَإِّن طَلََّقَها ... ( ُث قال ) ... َساٌك مبِّ
َرهُ   ( . تَنكَِّح َزْوًجا َغيـْ

 1فائدة : 
 فمن طلق زوجته آخر ثالث تطليقات ، فإهنا ال ترجع إليه إال بشروط :

 تنكح زوجاً غريه . أن الشرط األول :
 لقوله تعاىل ) فَإِّْن طَلََّقَها ] يعن الثالثة [ َفال حِّلُّ َلُه مِّْن بـَْعُد َحَّتَّ تـَْنكَِّح َزْوجاً َغيـَْره ( . -أ

فـَتَـَزوَّْجُت َعْبَد الرَّمْحَنِّ ْبَن الزَّبِّريِّ  يفـََبتَّ َطالَقِّ  نِّ فـََقاَلْت ُكْنُت عِّْنَد رِّفَاَعَة َفطَلَّقَ   َجاَءتِّ اْمَرأَُة رِّفَاَعَة إِّىَل النَّبِّ ِّ ) َعائَِّشَة قَاَلْت وحلديث  -ب
ْثُل ُهْدبَةِّ الثَـّْوبِّ فـََتَبسََّم َرُسوُل اَّللَِّّ  عِّ » فـََقاَل  َوإِّنَّ َما َمَعُه مِّ َلَتُه َويَُذوقَ  يَحَّتَّ َتُذوقِّ ، إِّىَل رِّفَاَعَة اَل  يأَتُرِّيدِّيَن أَْن تـَْرجِّ َلَتكِّ  ُعَسيـْ « .  ُعَسيـْ

 ( متفق عليه . َهُر بِّهِّ عِّْنَد َرُسولِّ اَّللَِّّ ـُع َهذِّهِّ َما جتَْ ـْؤَذَن َلُه فـََناَدى يَا أَبَا َبْكٍر َأالَ َتْسمَ ـالٌِّد بِّاْلَبابِّ يـَْنَتظُِّر أَْن يُ ـٍر عِّْنَدُه َوخَ ـقَاَلْت َوأَبُو َبكْ 
، فقد جاء  وهذا الراجحطلقها الطلقة األخرية ،  وحيتمل أنهالق البتة ، : أنت ط حيتمل أنه قال هلا[ البت مبعَن القطع . ] فبت طالقي

 عند البخاري : ) طلقن آخر ثالث تطليقات ( فيكون طلقها ُث راجعها ُث طلقها ُث راجعها ُث طلقها .
ضم اَلاء وسكون الدال هو طرف [ هدبة ب ] مثل هدبة الثوب[ الزَّبِّري : بفتح الزاي ، بعدها باء مكسورة . ] عبد الرمحن بن الزنبري

[ العسيلة حالوة اجلماع الذي حيصل بتغييب احلشفة يف  ] عسيلتهالثوب ، وأرادت أن ذكره يشبه اَلدبة يف االسرتخاء وعدم االنتشار .
 الفرج ، قال اجلمهور : ذوق العسيلة كناية عن اجملامعة ، وهو تغييب حشفة الرجل يف فرج املرأة .

 أن جيامعها يف الفرج .الشرط الثاين : 
 .ال حيصل هذا إال بالوطء يف الفرج، و يلة منهااحلل على ذواق العس ( فعلق النب حَّت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته):  لقوله -أ

 ولقوله ) حَّت تنكح زوجاً غريه ( فاملراد بالنكاح هنا الوطء لداللة حديث عائشة السابق . -ب
. يب، إال سعيد بن املساء على اشرتاط اجلماع لتحل لألول: أَجع العلمال بد من اجلماع، قال ابن املنذرهور العلماء أنه وهذا مذهب َج
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 يعن أنه قال : يكفي العقد .
َلتك( كَِّنايَة َعْن اجلَِّماع، َشبََّه َلذَّته بِّلَ ، )اَل  رمحه هللا : قـَْوله  قال النووي َلته َويَُذوق ُعَسيـْ  ذَّةِّ اْلَعَسل َوَحاَلَوته.َحَّتَّ َتُذوقِّي ُعَسيـْ

 يـَُفارِّقَها، َوتـَنـَْقضِّي عِّدَّهتَا . فََأمَّا جُمَرَّد َعْقده َعَليـَْها َويفِّ َهَذا احلَْدِّيث : أَنَّ اْلُمطَلََّقة َثاَلثًا اَل حِّل  لُِّمطَل ِّقَِّها َحَّتَّ تـَْنكِّح َزْوًجا َغرْيه ، َوَيطَأَها ُُثَّ 
. ُلغ َفاَل يُبِّيحَها لِّأْلَوَّلِّ  ُه َهَذا احلَْدِّيث" انتهى. َوبِّهِّ قَاَل َجِّيع اْلُعَلَماء مِّْن الصََّحابَة َوالتَّابِّعِّنَي َفَمْن بـَْعدهْم، إال سعيد بن املسيب، َوَلَعلَّه ََلْ يـَبـْ

 عسيلتها وتذوق عسيلته، ببيان املراد من كتاب هللا تعاىل ، وأهنا ال حل لألول حَّت يذوق الثان ومع تصريح النب :  قال ابن قدامةو 
  ( .املغنه .          ) ال يعرج على شيء سواه، وال جيوز ألحد املصري إىل غري 

 1 فائدة :
 يكفي حللها ملطلقها ثالثاً ، تغييب حشفة الرجل يف الفرج ، وال بد من انتشار الذكر .

 ال يشرتط اإلنزال ، وهذا مذهب اجلمهور خالفاً للحسن البصري .و 
 أن يكون النكاح صحيحاً .الثالث :  الشرط

 فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغار ، فإنه ال حيلها وطئها .
 : أن يعمد الرجل إىل املرأة املطلقة ثالثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها األول . ونكاح التحليل هو

 وهو حرام وال حل به املرأة لزوجها األول .
 رسول هللا احمللل واحمللل له ( . رواه أمحد والرتمذي  حلديث ابن مسعود قال : ) لعن

 تيساً مستعاراً . وَساه النب 
 فمَّت نوى الزوج الثان أنه مَّت حللها طلقها ، فإنه ال حل لألول ، والنكاح باطل .

 هو :  فامللعون على لسان الرسول 
 . : هو الزوج الثان إذا قصد التحليل ونواه ، وكان عاملاً  احمللل

 )وستأت املسألة إن شاء هللا( .          : هو الزوج األول ، فيلحقه اللعن إذا كان عاملاً . واحمللل له
 2فائدة : 

 ؟ هل حتللو وطأها الثان حبيض أو نفاس أو إحرام ، 
 : ال حل بالوطء احملرَّم . قيل

 قالوا ألنه وطء حرام حلق هللا ، فلم حيصل به اإلحالل .
 حيلها . : أنه وقيل

 وهذا مذهب أِب حنيفة والشافعي .
لَُّها َوُهَو قـَْوله تـََعاىَل  ورجحه ابن قدامة يف املغن ، حيث قال :  َرُه ( َحَّتَّ تـَْنكَِّح َزْوًجا َغيـْرَُه  )َوظَاهُِّر النَّص ِّ حِّ  .َوَهذِّهِّ َقْد َنَكَحْت َزْوًجا َغيـْ
َلتَ  )َوأَْيًضا قـَْولُُه   َلَتكِّ َحَّتَّ َتُذوقِّي ُعَسيـْ َد ( .ُه ، َويَُذوَق ُعَسيـْ  .َوَهَذا َقْد ُوجِّ
يٍح يفِّ حَمَل ِّ اْلَوْطءِّ َعَلى َسبِّيلِّ التََّمامِّ ، فََأَحلََّها ، َكاْلَوْطءِّ احلَْاَللِّ   َنَُّه َوْطٌء يفِّ نَِّكاٍح َصحِّ ، وََكَما َلْو َوطِّئَـَها َوَقْد َضاَق َوْقُت الصَّاَلةِّ ، أَْو  َوألِّ

 رِّيَضًة َيُضرَُّها اْلَوْطُء .َوطِّئَـَها مَ 
ُ تـََعاىَل   ) املغن ( .            َوُهَو َمْذَهُب َأِبِّ َحنِّيَفَة ، َوالشَّافِّعِّي ِّ .، َوَهَذا َأَصحُّ إْن َشاَء اَّللَّ

 3فائدة : 
 احلكمة من كون الزوج األول ال حيل له نكاح مطلقته ثالثاً حَّت تنكح زوجاً غريه :

 الطالق، حَّت ال يكثر وقوعه، فإنه إذا علم أنه ال ترجع إليه بعد الثالث حَّت يتزوجها غريه، َل يستعجل بإيقاعه . : تعظيم أمر أوالً 
 : الرفق باملرأة ، فإن املرأة إذا طلقت ثالثاً فإهنا تتزوج غريه ، وقد يكون خرياً من زوجها األول فتسعد به . ثانياً 
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 أي : ومن احملرمات إىل أمد : احملرمة حَّت حل من إحرامها ] التحلل الثان عند َجهور العلماء [ .
 َرَواُه ُمْسلٌِّم .  ( حاَل يـَْنكُِّح اَْلُمْحرُِّم ، َواَل يـُْنكِّ )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  ُعْثَماَن حلديث 

بَّاَن َوزَا( .َواَل خَيُْطُب  )َويفِّ رَِّوايٍَة َلُه   ( .َواَل خُيَْطُب َعَلْيهِّ  )َد اِّْبُن حِّ
 ( بضم الياء ، ال يزوج امرأة بوالية وال وكالة يف مدة اإلحرام . َواَل يُ ْنكححُ ) بفتح الياء ، أي ال يتزوج لنفسه ، (  اَل يَ ْنكحُح اَْلُمْحرحمُ ) 

أي : يعقد النكاح لغريه ، أو  –بضم الياء  –: يتزوج ، أو يُنكِّح  أي –بفتح الياء  –أن احملرِّم حمر م عليه أن يَنكح ففي هذا احلديث : 
 خيطب ، أي : يطلب زواج املرأة من نفسها أو من أهلها .

 حرمي عقد النكاح للمحرم لنفسه سواء كان رجالً أو امرأة كالمها حمرماً أو أحدمها حمرماً واآلخر حالالً .

ْحرِّم ولياً يف عقد 
ُ
 النكاح ، ولو كان الزوج والزوجة حالالً .فال جيوز أن يكون امل

 ح.ولو عقد لرجل حمل على امرأة والوِل حمرم ال يص، لو عقد لرجل حمرم على امرأة حالل فالنكاح ال يصحف

 1فائدة : 
 حمرم (  رواه مسلم ؟ وتزوج ميمونة وه ما اجلواب عن حديث ابن عباس ) أن النب فإن قيل : 

 اجلواب من وجوه :
 أنه تزوج ميمونة حمرماً . أن ابن عباس وهِّم إذ نسب إىل النب  :أوالً 

 قال سعيد بن املسيب : وهِّم ابن عباس يف تزويج ميمونة وهو حمرِّم .
 تزوجها حالالً ( . أن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت ) أن النب  ثانياً :
ميمونة وهو حالل ، وبَن هبا وهو حالل ، وكنت أنا الرسول   أن أبا رافع كان الرسول بينهما حيث قال ) تزوج رسول هللا ثالثًا :

 بينهما ( رواه الرتمذي .
 تزوجها حالالً  كثريون ، منهم ميمونة نفسها ، ومنهم أبو رافع ، وسليمان بن يسار ، ومنهم صفية بنت شيبة . أن الرواة بأنه  رابعاً :

نكح ميمونة وهو حمرم إال عبد هللا بن عباس ، ورواية من ذكرنا  روى أن رسول هللا : وما أعلم أحداً من الصحابة  قال ابن عبد الرب
 معارضة لروايته ، والقلب إىل رواية اجلماعة أميل ، ألن الواحد أقرب إىل الغلط .

، وعن سليمان بن   تزوج ميمونة وهو حالل متواترة عن ميمونة بعينها ، وعن أِب رافع موىل النب : والرواية أن رسول هللا  وقال
 يسار موالها ، وعن يزيد بن األصم وهو ابن أختها .

تزوجها حالاًل ، وهو قـول كرباء الصحابة ورواياهتم ، وَل يأت عن أحد منهم أنه  : الذي صححه أهل احلديث أن النب  وقال عياض
 تزوجها حمرماً إال ابن عباس وحده .

 2فائدة : 
 العلم يف خطبة احملرم قوالن: لأله حكم اخلطبة للمْحرِّم ؟

 تكره اخلطبة للمحرم، واحملرمة ، ويكره للمحرم أن خيطب للمحلني . : القول األول

 ر ابن قدامة .، واختياوهو مذهب الشافعية ، واحلنابلة 
 .أنه حرم خطبة احملرم  : القول الثاين

 ، وابن باز ، وابن عثيمني . والصنعان ، والشنقيطي  ، واختيار ابن حزم ، وابن تيمية  وهو مذهب املالكية 

 لرواية  ) ... وال خيطب ( .-أ
 هنى عن اجلميع هنياً واحداً وَل يفصل وموجب النهي التحرمي وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر وال نظر  . فالنب 

 أن اخلطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة .-ب
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وز للرجل خطبتها ملا تقدم من حديث عثمان ، ال جيوز له أن خيطب امرأة ، وكذلك احملرمة ال جي رِّماألظهر عندي أن احمل:  قال الشنقيطي
 .أن ما ذكره كثري من أهل العلم من أن اخلطبة ال حرم يف اإلحرام وإمنا تكره أنه خالف الظاهر من النص  موبه تعل

 3فائدة : 
 أن احملرم جيوز له أن يشهد على عقد النكاح لرجل وامرأة ليسا حُمْرمني .
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 أي : ال جيوز ألي كافر كان أن يتزوج مسلمة .
رِّكِّنَي َحَّتَّ يـُْؤمُِّنواْ لقوله تعاىل ) -أ  ( . َوالَ تُنكُِّحواْ اْلُمشِّ

لي َلَُّْم َوال ُهْم حيِّلُّ ولقوله تعاىل ) -ب ُعوُهنَّ إِّىَل اْلُكفَّارِّ ال ُهنَّ حِّ َناٍت َفال تـَْرجِّ  وَن ََلُنَّ فَإِّْن َعلِّْمُتُموُهنَّ ُمْؤمِّ
 : فإنه ال ميكن أن يكون للكافر سلطة على املسلم أو املسلمة . والنظر يقتضي ذلك-ج

ملا يف ذلك من الغضاضة على اإلسالم، وأَجع القراء على ضم التاء ،  أن املشرك ال يطأ املؤمنة بوجه وأَجعت األمة على قال القرطيب:
 من تنكحوا.
 املراد به الكل، وأن املؤمنة ال حيل تزوجيها من الكافر البتة على اختالف أنواع الكفرة.: فال خالف ههنا أن وقال الرازي

و وهذا احلكم عام فيحرم على املسلمة أن تنكح أي رجل كافر سواء كان من أهل الكتاب يهودي أو نصران أو كان وثنيا أو جموسيا أ -
ام أن الرجل ثابت كفره فال حيل للمسلمة قبول خطبته ونكاحه ألن اإلسالم يعلو من هذا العموم. فما د اً ملحدا ألن الشارع َل يستثن شيئ

 ه .وال يعلى علي
 فائدة :

  : " تزوج رجل بامرأة مسلمة ُث ظهر أن الرجل كافر ، فما احلكم ؟ -رمحه هللا  –سئل الشيخ عبد العزيز بن باز 
راً واملرأة مسلمة : فإن العقد يكون باطاًل ; ألنه ال جيوز بإَجاع املسلمني إذا ثبت أن الرجل املذكور حني عقد النكاح كان كافب : فأجا

ُعوُهنَّ نكاح الكافر للمسلمة ; لقوله هللا سبحانه ) َواَل تـُْنكُِّحوا اْلُمْشرِّكِّنَي َحَّتَّ يـُْؤمُِّنوا ( وقوله عز وجل ) فَإِّْن َعلِّْمُتمُ  وُهنَّ ُمْؤمَِّناٍت َفاَل تـَْرجِّ
لي ََلُْم َواَل ُهْم حيِّلُّوَن ََلُنَّ ( اآلي إِّىَل اْلُكفَّارِّ   ة .اَل ُهنَّ حِّ
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 أن يتزوج كافرة ، ويستثَن من ذلك احلرة الكتابية فيجوز التزوج هبا . -ولو كان عبداً  –أي : ال جيوز للمسلم 
 ( . الَ تَنكُِّحوا اْلُمْشرَِّكاتِّ َحَّتَّ يـُْؤمِّنَّ قال تعاىل  )وَ 

 ة .) الكوافر ( َجع كافر   وافـر (وقال تعاىل ) وال متسكوا بعصم الك
 : حرمي من هللا عز وجل على عباده املؤمنني نكاح املشركات واالستمرار معهن .     ) التفسري ( . قال ابن كثري

 ابية :ويستثَن من هذا التحرمي : احلرة الكت
َناتِّ َواْلُمْحَصَناُت مَِّن الَّذِّيَن أُوتُوْا اْلكَِّتاَب مِّن قـَْبلُِّكْم إَِّذا آتـَْيُتُموُهنَّ لقوله تعاىل )  أي: وأحل لكم ( ُأُجوَرُهنَّ  َواْلُمْحَصَناُت مَِّن اْلُمْؤمِّ

 احملصنات من الذين أوتوا الكتاب.
نني أن يتزوجوا املشركات من عبدة األوثان ، ُث إن كان عمومها مراداً وأنه يدخل فيها  هذا حرمي من هللا عز وجل على املؤم :قال ابن كثري 

واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن  ) كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : 
 .     ) التفسري ( .أجورهـن حمصنني غري مسافحني 

ل ِّ َحرَائِّرِّ نَِّساءِّ أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ .ل قدامة : قال ابن َْمدِّ اَّللَِّّ ، اْختِّاَلٌف يفِّ حِّ  ْيَس بـَنْيَ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ، حبِّ
ُرُهْم .  َوممَِّّْن ُروَِّي َعْنُه َذلَِّك ُعَمُر ، َوُعْثَماُن ، َوطَْلَحُة ، َوُحَذيـَْفُة َوَسْلَماُن ، َوَجابٌِّر ، َوَغيـْ

حُّ َعْن َأَحٍد مِّْن اأْلََوائِّلِّ أَنَُّه َحرََّم َذلَِّك . ْنذحرح قَاَل اْبُن اْلمُ   : َواَل َيصِّ



 47 

َنَّ ُعَمَر قَاَل لِّلَّذِّيَن تـََزوَُّجوا مِّْن نَِّساءِّ :  مث قال رمحه هللا  . أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ : طَل ُِّقوُهنَّ  إَذا ثـََبَت َهَذا ، فَاأْلَْوىَل أَْن اَل يـَتَـَزوََّج كَِّتابِّيًَّة ; ألِّ
َها .... َفطَلَُّقوُهنَّ إالَّ ُحَذيـَْفَة  نَـُهَما َوَلٌد فـََيمِّيُل إلَيـْ َا َكاَن بـَيـْ َها قـَْلُبُه فـََفتَـَنْتُه ، َوُرمبَّ َا َماَل إلَيـْ َنَُّه ُرمبَّ  ) املغن ( .     َوألِّ

  قد اختلف يف املراد باحملصنات هنا على قولني:و 
 املراد باحملصنات العفيفات منهن. :وقيل،  املراد باحملصنات احلرائر قيل:

ه، ورجحه ابن كثري وقال: وحيتمل أن يكون أراد باحلرة العفيفة كما قاله جماهد يف الرواية األخرى عنه، وهو قول اجلمهور ههنا، وهو األشب
 لئال جيتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غري عفيفة، فيفسد حاَلا بالكلية.

(  واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كاح الكتابية بنص القرآن، قال تعاىل )وجيوز ن قال ابن القيم:
 ف .واحملصنات هنا هن العفائ

 اخلالصة : جيوز للمسلم أن يتزوج كافرة بشرطني :
 أن تكون كتابية ، وأن تكون حمصنة .

 1 فائدة :
 وقد تزوج بعض الصحابة من الكتابيات :

 . زوج عثمان نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبيد هللا نصرانية ، وتزوج حذيفة يهوديةت
اَل : الَ اٌم فَُأَخل َِّي َسبِّيَلَها ؟ فـَقَ تـََزوََّج ُحَذيـَْفُة يـَُهودِّيًَّة ، َفَكَتَب إِّلَْيهِّ ُعَمُر : َخل ِّ َسبِّيَلَها ، َفَكَتَب إِّلَْيهِّ : أَتـَْزُعُم أَنَـَّها َحرَ  )ْن َشقِّيٍق ، قَاَل ع

نـُْهنَّ   ( رواه ابن جرير . أَْزُعُم أَنَـَّها َحرَاٌم ، َوَلكِّْن َأَخاُف أَْن تـََعاَطُوا اْلُمومَِّساتِّ مِّ
 قال ابن كثري : إسناده صحيح .

( رواه  يَـُهودِّ قَاَل: فـََعَزَم َعَلْيهِّ ُعَمُر إِّالَّ َما طَلََّقَهاطَْلَحَة ْبَن ُعبَـْيدِّ اَّللَِّّ َنَكَح بِّْنَت َعظِّيمِّ الْ  أنَّ ) َ  دِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ نِّْسطَاٍس،امُِّر ْبُن َعبْ وعن ع
 عبدالرزاق .

َُه اَّللَُّ َعَلْيهِّْم نَِّكاَح اْليَـُهودِّيَّةِّ ، َوالنَّْصرَانِّيَّةِّ :  قال ابن جرير َا َكرَِّه ُعَمُر ، لِّطَْلَحَة ، َوُحَذيـَْفَة ، َرمحِّ َما النَّاُس يفِّ  ، َحَذرًا مِّْن أَْن يـَْقَتدَِّي هبِِّّ إِّمنَّ
 َذلَِّك فـَيَـْزَهُدوا يفِّ اْلُمْسلَِّماتِّ ، أَْو لَِّغرْيِّ َذلَِّك مَِّن اْلَمَعانِّ ، فََأَمَرمُهَا بَِّتْخلَِّيتِّهَِّما.

 2فائدة : 
 اختلف العلماء يف احلربية من أهل الكتاب هل جيوز الزواج منها أو ال على أقوال :

 يكره . فقيل :
 ية ، واملالكية ، والشافعية ، واختيار ابن تيمية .وهذا املذهب عند احلنف

 : جيوز نكاحها يف دار اإلسالم ال يف دار احلرب .وقيل 
 وهللا أعلم .         وقيل : حيرم .

 3فائدة : 
فهل تعترب كتابية  َوي ها ليسا من أهل الكتاب ،بمن نصرانية أو يهودية ، ولكن أاختلف العلماء : املرأة إذا كانت تدين بدين أهل الكتاب 

 يباح نكاحها ، أو ال تعترب فيمنع النكاح منها ؟ على قولني :
: أن العربة يف إطالق وصف الكتاِب على دين الشخص نفسه دون النظر إىل أبويه ، فتحل الكتابية وإن َل يكن أبواها   القول األول

 كتابيني .
 وهبذا قال احلنفية ، واملالكية ، واختاره ابن تيمية .

 : أن من كان أبواها غري كتابيني فال حل ، وإن كانت تدين بدين أهل الكتاب . القول الثاين
 وهبذا قال الشافعية ، واحلنابلة .
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 املسلمة إال بشرطني : ةجيوز للحر املسلم أن يتزوج األمَ  الأي : 
 ، وهو املشقة بعدم الزواج وخيشى الزنا .أن خياف العنت  الشرط األول :
 أن يعجز عن مهر احلرة .  الشرط الثاين :

ْنُكْم َطْواًل أَْن يـَْنكَِّح اْلُمْحَصَناتِّ و  قال تعاىل ) َذلَِّك لَِّمْن ... اْلُمْؤمَِّناتِّ َفمِّْن َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم مِّْن فـَتَـَياتُِّكُم اْلُمْؤمَِّناتِّ  َمْن َلَْ َيْسَتطِّْع مِّ
ٌر َلُكْم  ُوا َخيـْ ْنُكْم َوأَْن َتْصربِّ َي اْلَعَنَت مِّ  ( .َخشِّ

رقيقاً، ألن األوالد يكونون أرقاء تبعاً ، أي صار  من أن احلر ال يتزوج أمة كما قال اإلمام أمحد: ألنه إذا تزوج األمة رق نصفهواحلكمة   
 ألمهـم .

َد فِّيهِّ الشَّْرطَانِّ ، َعَدُم الطَّْولِّ ، َوَخْوُف اْلَعَنتِّ ....  قال ابن قدامة :  أَنَُّه حيِّلُّ َلُه نَِّكاُح اأْلََمةِّ اْلُمْسلَِّمةِّ إَذا ُوجِّ
نَـُهمْ   اْختِّاَلفًا فِّيهِّ . َوَهَذا قـَْوُل َعامَّةِّ اْلُعَلَماءِّ ، اَل نـَْعَلُم بـَيـْ

ْنُكْم َطْواًل ) َواأْلَْصُل فِّيهِّ قـَْوُل اَّللَِّّ ُسْبَحانَُه   اآْليَُة .( َوَمْن ََلْ َيْسَتطِّْع مِّ
ٌر َوأَْفَضُل ; لَِّقْولِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل  َها َمَع َذلَِّك َخيـْ ُر َعنـْ ٌر َلُكْم  )َوالصَّبـْ ُوا َخيـْ  ( .َوأَْن َتْصربِّ

ُرٍ  .إَذا ُعدَِّم الشَّرْ   طَانِّ أَْو َأَحُدمُهَا ، ََلْ حيِّلَّ نَِّكاُحَها حلِّ
َناتِّ َفمِّْن َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم مِّْن فَـ لقوله تعاىل ) ْنُكْم َطْواًل أَْن يـَْنكَِّح اْلُمْحَصَناتِّ اْلُمْؤمِّ َذلَِّك )إىَل قـَْولِّهِّ:  (تَـَياتُِّكْم اْلُمْؤمَِّناتِّ َوَمْن َلَْ َيْسَتطِّْع مِّ

ْنُكمْ َمْن خَ لِّ  َي اْلَعَنَت مِّ  ( .شِّ
ْستِّطَاَعةِّ َكالصَّْومِّ يفِّ َكفَّارَةِّ الظ ِّهَ  َها َعَدَم اْستِّطَاَعةِّ الطَّْولِّ ، فـََلْم جَيُْز َمَع االِّ ْعَتاقِّ َفَشَرَط يفِّ نَِّكاحِّ  .ارِّ َمَع َعَدمِّ اْستِّطَاَعةِّ اإْلِّ

 ) املغن ( .                  ه .      َوألَِّنَّ يفِّ تـَْزوِّيجِّ اأْلََمةِّ إْرقَاَق َوَلدِّ  
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ُر اْلَمْذَهبِّ ،  .َوُهَو َمْذَهُب الشَّافِّعِّي ِّ  َهَذا ظَاهِّ
 َخُر ، أَنَُّه يـَْفُسُد الن َِّكاُح .َويفِّ اْلَمْذَهبِّ َوْجٌه آ 

َا أُبِّيَح لِّْلَحاَجةِّ ، فَإَِّذا زَاَلْت احْلَاَجُة َلَْ جَيُْز َلُه اْستَِّداَمُتهُ  َنَُّه إمنَّ َد احلَْاَلَل ََلْ َوُهَو قـَْوُل اْلُمَزنِّ  ; ألِّ  ، َكَمْن أُبِّيَح َلُه َأْكُل اْلَمْيَتةِّ لِّلضَُّرورَةِّ ، فَإَِّذا ُوجِّ
 َتدِّْمُه .َيسْ 

يـَُفارُِّق َأْكَل اْلَمْيَتةِّ ، فَإِّنَّ َأْكَلَها بـَْعَد اْلُقْدرَةِّ أَنَّ فـَْقَد الطَّْولِّ َأَحُد َشْرَطْي إبَاَحةِّ نَِّكاحِّ اأْلََمةِّ ، فـََلْم تـُْعَترَب اْسَتَداَمْتُه ، َكَخْوفِّ اْلَعَنتِّ ، وَ  َولََنا ،
َة َواابْتَِّداٌء لِّأْلَْكلِّ ، َوَهَذا اَل يـَْبتَ  ْستَِّداَمُة لِّلن َِّكاحِّ خُتَالُِّف ابْتَِّداَءُه ، بَِّدلِّيلِّ أَنَّ اْلعِّدَّ َا َيْسَتدِّميُُه ، َواالِّ لر ِّدََّة َوأَْمَن اْلَعَنتِّ مَيْنَـْعَن ابْتَِّداَءُه دُِّئ الن َِّكاَح إمنَّ

 ) املغن ( ،                            ُدوَن اْستَِّداَمتُِّه .
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 العبد سيدته حَّت خيرج من ملكها . حأي : ال جيوز أن ينك
 إلَجاع العلماء على حرمي ذلك .

 َعْبَدَها بَاطٌِّل . أَةِّ حَيُْرُم َعَلى اْلَعْبدِّ نَِّكاُح َسي َِّدتِّهِّ . قَاَل اْبُن اْلُمْنذِّرِّ : َأَْجََع أَْهُل اْلعِّْلمِّ َعَلى أَنَّ نَِّكاَح اْلَمرْ  ة :ال ابن قدامق
طَّابِّ ، َوحَنُْن َوَرَوى اأْلَثـَْرُم ، بِّإِّْسَنادِّهِّ َعْن َأِبِّ الزُّبـَرْيِّ ، قَاَل : َسأَْلت َجابِّرًا َعْن اْلَعْبدِّ يـَْنكُِّح َسي َِّدتَُه ، فَـ  َقاَل : َجاَءْت اْمَرأٌَة إىَل ُعَمَر ْبنِّ اخلَْ

  ....، فَانـْتَـَهَرَها ُعَمُر َوَهمَّ أَْن يـَْرَُجََها ، َوقَاَل : اَل حيِّلُّ َلكِّ بِّاجْلَابَِّيةِّ ، َوَقْد َنَكَحْت َعْبَدَها 
 ا .   ) املغن ( .َوَلْو َمَلَكْت اْلَمْرأَُة َزْوَجَها ]يعن : إن كان عبداً أو اشرتته مثاًل[ ، انـَْفَسَخ نَِّكاُحهَ 

  .د لسيدتهونقل الزيلعي احلنفي رمحه هللا اإلَجاع على بطالن نكاح العب
بَِّوْطٍء  يُبِّْح لِّْلَمْرأَةِّ أَْن َتْسَتْمتَِّع مِّْن َعْبدَِّها اَل َوأَمَّا قـَْولُُه : " أَبَاَح لِّلرَُّجلِّ أَْن َيْسَتْمتَِّع مِّْن أََمتِّهِّ مبِِّّْلكِّ اْلَيمِّنيِّ بِّاْلَوْطءِّ َوَغرْيِّهِّ ، وَلَْ :  قال ابن القيم
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ْكَمتَِّها ، فَإِّنَّ السَّي َِّد قَاهٌِّر لَِّمْمُلوكِّهِّ ، َحاكٌِّم َعَلْيهِّ ، َمالٌِّك َلُه ، َوالفـََهَذا أَْيًضا مِّْن   ،َواَل َغرْيِّهِّ  زَّْوُج قَاهٌِّر لَِّزْوَجتِّهِّ َحاكٌِّم َكَمالِّ َهذِّهِّ الشَّرِّيَعةِّ َوحِّ
ََذا َمَنَع اْلَعْبدَ  ريِّ ; َوَلِّ ْبُه اأْلَسِّ َها ، َوهَِّي َحَْت ُسْلطَانِّهِّ َوُحْكمِّهِّ شِّ َا َسي َِّدتَُه  َعَليـْ مِّْن نَِّكاحِّ َسي َِّدتِّهِّ لِّلتـََّنايفِّ بـَنْيَ َكْونِّهِّ مَمُْلوَكَها َوبـَْعَلَها ، َوبـَنْيَ َكْوهنِّ

َ بِّ ٌة َعْن أَْن تَأْ َوَمْوُطوَءتَُه ، َوَهَذا أَْمٌر َمْشُهوٌر بِّاْلفِّْطرَةِّ َواْلُعُقولِّ قـُْبُحُه ، َوَشرِّيَعُة َأْحَكمِّ احْلَاكِّمِّنَي ُمنَـزَّهَ    ( .إعالم املوقعنيه .   ) تِّ
 ( 
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 ) ال جيوز أن يتزوجها ( .أي : ال ينكح السيد أمته ، 
 .نه ال جيوز للسيد أن يتزوج أمته فقد اتفق العلماء على أ

 ك .وج أَمَة غريه إذا توفرت شروط ذلألن عقد امللك أقوى من عقد الزوجية ، ويفيد ما يفيده عقد الزوجة وزيادة ، وجيوز له أن يتز  
 بوطئها مبلك اليمني عن نكاحها بالعقد .ألنه يستغن 

 َل يتزوجها إال بعد أعتقها . فهو ، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها  وألن النب 
 وألن ملك اليمني أقوى من عقد النكاح .

َفَعةِّ ، َوإِّبَاَحَة اْلُبْضعِّ ، َفاَل جَيَْتمُِّع َمَعُه َعْقٌد َأْضعَ َولَْيَس لِّلسَّي ِّدِّ أَْن يـَتَـَزوََّج أَمَ :  قال ابن قدامة ْلَك اْلَمنـْ َنَّ مِّْلَك الرَّقـََبةِّ يُفِّيُد مِّ ْنُه .َتُه ; ألِّ  ُف مِّ
 ( .ا .   ) التفسري : ... وال خالف بني العلماء أنه ال جيوز له أن يتزو ج أََمَة نفسه ; لتعارض احلقوق واختالفه وقال القرطيب

احِ 
 
ك
ِّ
وطِ فِي الن

ُ
ر
ُّ
 الش

ُ
اب
 
 ب

 تقدم تعريف الشرط .
 ) وهي ما يشرتطه أحد الزوجني على اآلخر ( .

 ر .ن ، يشرتطه أحد الزوجني على اآلخأي : أن الشروط يف النكاح : هي ما كان من وضع العاقدي
 والفرق بينها وبني شروط النكاح :

 يف النكاح من وضع العاقـد . أن شروط النكاح من وضع الشارع ، والشروط -أ
 ه .أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح ، وأما الشروط يف النكاح فال يتوقف عليها صحة النكاح وإمنا يتوقف عليها لزوم -ب
 ) وقد تقدم ذلك ( . شروط النكاح  ال ميكن إسقاطها ، والشروط يف النكاح ميكن إسقاطها . -ج
 ) وهي قسمان ( . 

 لشروط يف النكاح تنقسم إىل قسمني .أي أن ا
 )  صحيح ( .

 هذا النوع األول من أنواع الشروط، وهو : الشروط الصحيحة، وهو كل شرط ال يستلزم وقوعه يف حمرم .
 وليعلم أنه جيب الوفاء بالشروط وخاصة شروط النكاح .

 د ( .يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِّاْلُعُقو قال تعاىل ) 
  ( .َوأَْوُفوا بِّاْلَعْهدِّ إِّنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوالً وقال تعاىل ) 

 وهناك حديث خاص يف املسألة :
 ( متفق عليه .إِّنَّ َأَحقَّ الشَّْرطِّ أَْن يُوَِف بِّهِّ َما اْسَتْحَلْلُتْم بِّهِّ اْلُفُروَج  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  :ُعْقَبَة ْبنِّ َعامٍِّر قَالَ عن 

 [ أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ، ألن أمره أحوط وبابه أضيق ] ما استحللتم به الفروج [ أي تؤتوها وافية كاملة . ا] توفو 
 فاحلديث يبني أنه ينبغي لكل من الزوجني الوفاء بالشروط يف النكاح ، فأحق شرط جيب الوفاء به وأواله ، هو ما استحل به الفرج .

رطت نقدًا معينًا ( .) كشرط زيادة يف مهرِه
 
خرجها من دارها أو بلدها ، أو ش

ُ
 ا ، أو ال ي

هذه أمثلة للشروط الصحيحة ، فإذا اشرتطت أن ال خيرجها من دارها أو بلدها ، أو اشرتطت زيادة يف مهرها أو زيادة يف نفقتها ، صح 
 . الشرط ، ووجب الوفاء به ، للحديث السابق ) إن أحق الشروط أن توفا به ... (
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 ا ( .يتزوج عليه أن ال ) أو 
 .أي : كأن تشرتط الزوجة أن ال يتزوج عليها 

 فهذا الشرط صحيح ، فإن نكث بالشرط وتزوج عليها كان من حقها فسخ النكاح ، ألهنا إمنا قبلت بالزواج منه على هذا الشرط . 
 رط صحيح ، وجيب على الزوج الوفاء به .بن تيمية ، وابن القيم : أنه شوهذا املذهب عند احلنابلة ، وهو اختيار ا

 ( . إِّنَّ َأَحقَّ الشَّْرطِّ أَْن يُوَِف بِّهِّ َما اْسَتْحَلْلُتْم بِّهِّ اْلُفُروجَ  للحديث السابق ) -أ
ك فهو صريح يف وجوب الوفاء بشروط النكاح ، ومنها اشرتاط املرأة على ناكحها أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق ، فإذا أخل بذل

 فلها حق الفسخ .
 اشرتاط مثل ذلك . وقد وقع يف زمن الصحابة  -ب

: مقاطع احلقوق عند ج امرأة بشرط أن ال يتزوج عليها، فرفع ذلك إىل عمر، فقالوألن رجال َزوَّ  :شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللاقال 
  ط .الشرو 

 ي املسلم مبا شرط عليه .وهو صريح يف وجوب أن يف وحلديث ) املسلمون على شروطهم ( . -ج
 د من النكاح فكان صحيحاً الزماً أن اشرتاط املرأة على ناكحها عدم تزوجه عليها فيه منفعة ومصلحة َلا ، وهذا الشرط ال مينع املقصو  -د
 عقد النكاح . أن يف موافقة الزوج على هذا الشرط إسقاط حلقه يف الزواج بأخرى ، وجيوز أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند -ه
أن الشارع حرم على اإلنسان مال غريه إال عن تراض منه ، وال شك أن املرأة َل ترض ببذل فرجها إال هبذا الشرط ، وشأن الفرج  -و

 أعظم من املال ، فإذا حرم املال إال بالرتاضي فالفرج أوىل .
 ن تضيع حق بعلها أن املرأة قد تشرتط هذا الشرط ، كأن تكون شديدة الغرية ، فتخشى أ -ز

 أن الشرط باطل ، والنكاح صحيح . وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية ، والشافعية .

وهذا الشرط الذي اشرتط حيرم احلالل،  : قالوااً ( ، أو أحل حرام حرم حالالً  املسلمون على شروطهم إال شرطاً  قال ) أن رسول هللا -أ
 . غري ذلكالتزوج والتسري و  وهو
 حلديث ) ال تسأل املرأة طالق أختها ... ( . -ب

 تفق عليه. ط ( ميف كتاب هللا فهو باطل،وإن كان مائة شر  شرط ليس ) كل ولقوله -ج
 . ،ألن الشرع ال يقتضيه كتاب هللا وقالوا: وهذا ليس يف

 . مقتضاه قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد والو  -د
 ، ورجحه ابن القيم . زوالراجح اجلوا
بطالَن اشرتاط املرأة طالَق أختها، وأنه ال جيب الوفاُء به. فإن قيل: فما الفرق بني هذا وبني  وتضمن حكُمه :  قال ابن القيم

ا، اشرتاط طالقِّ الزوجة من اإلضرا اشرتاطها أن ال يتزوج عليها حَّت صححتم هذا وأبطلتم شرط الضرة؟ قيل: الفرُق بينهما أن يف ر هبِّ
اشرتاط عدمِّ نكاحها، ونكاحِّ غريها، وقد فرق النصُّ بينهما، فقياس أحدمها على  وكسرِّ قلبها، وخرابِّ بيتها، ومشاتةِّ أعدائها ما ليس يف

 اآلخر فاسد.
َأَحقُّ َما  )أَنَُّه قَاَل  َها َشْرُطَها لَِّما ُروَِّي َعْن النَّبِّ ِّ ) َوإَِّذا تـََزوََّجَها ، َوَشَرَط ََلَا أَْن ال خُيْرَِّجَها مِّْن َدارَِّها أَْو بـََلدَِّها فـَلَ  : قال ابن قدامة

َها( أَْوفـَْيُتْم بِّهِّ مِّْن الشُُّروطِّ َما اْسَتْحَلْلُتْم بِّهِّ اْلُفُروَج  َها ، فـََلَها فِّرَاقُُه إَذا تـََزوََّج َعَليـْ  .(  َوإِّْن تـََزوََّجَها ، َوَشَرَط ََلَا أَْن ال يـَتَـَزوََّج َعَليـْ
ُم أَْقَساًما َثالثًَة ، َأَحُدَها َما يـَْلَزُم اْلَوفَاُء بِّهِّ ، وَ  َقسِّ ْثُل َأْن َيْشرَتَِّط ََلَا َوَُجَْلُة َذلَِّك أَنَّ الشُُّروَط يفِّ الن َِّكاحِّ تـَنـْ َها نـَْفُعُه َوفَائَِّدتُُه ، مِّ ُهَو َما يـَُعوُد إلَيـْ

َها ، فـََهَذا يـَْلَزُمُه اْلَوفَاُء ََلَاَأْن ال خُيْرَِّجَها مِّْن َدارَِّها أَْو بـََلدِّ  َا ، أَْو ال يـَتَـَزوََّج َعَليـَْها ، َوال يـََتَسرَّى َعَليـْ بِّهِّ ، فَإِّْن َلَْ يـَْفَعْل فـََلَها  َها أَْو ال ُيَسافَِّر هبِّ
 .                      ) املغن ( . َفْسُخ الن َِّكاح
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 ) أو طالق ضرتِها ( . 
 رضيت به زوجاً بشرط أن يطلق زوجته .العقد ،  عندكأن تقول الزوجة 

 ] قال ابن قدامة : وَل أره لغريه [ .    ) املغن ( .    وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد ، وبه قال أبو اخلطاب .
 ا .أنه شرط ال ينايف العقد، وألن َلا فيه فائدة، إذ إن خلو املرأة من ضرة من أكرب أغراضه

 هذا الشرط باطل . إىل:  وذهب بعض العلماء
 وهو قول َجهور العلماء .

 للنهي الوارد يف ذلك .
ْمرَأٍَة َتْسَأُل َطاَلَق أُْختَِّها لَِّتْستَـْفرَِّغ َصْحَفتَـَها فَ  الَ  )قَاَل  َعنِّ النَّبِّ ِّ  .يـْرََة َعْن َأِبِّ ُهرَ  -أ َا ََلَا َما ُقد َِّر َلََ حيِّلُّ الِّ  ا ( متفق عليه .إِّمنَّ

 ( متفق عليه . الَ َتْسَألِّ اْلَمْرأَُة َطاَلَق أُْختَِّها لَِّتْستَـْفرَِّغ َصْحَفتَـَها َوْلتَـْنكِّْح فَإِّنَّ ََلَا َما ُقد َِّر ََلَااية ) ويف رو 
 ( متفق عليه .َطاَلَق ُأْختَِّها أَْن َتْسَأَل اْلَمْرأَُة  رسول هللا نـََهى  ويف رواية ) 

 ا ( رواه أمحد .أخته ويف رواية ) ال تشرتط املرأة طالق

 ح .وقد بوب البخاري يف صحيحه على هذا احلديث بقوله: باب الشروط الت ال حل يف النكا 
 .وملا فيه من الظلم والعدوان، ألن حق الزوجة سابق -ب
]  علها وتأكيد للنهي عنه ، وحريض َلا على تركه .أي أختها يف الدين ، ويف التعبري باسم األخت تشنيع لف [أختها ]  أي املرأة األجنبية . [ وال تسأل املرأة] 

 هذا متثيل إلمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إىل نفسها إذا سألت الطالق .[  ئ ما يف إنائهالتكف
 .ها لتنفرد بة زوجها أن يطلق ضرهت، وفيه من الفقه أنه ال ينبغي أن تسأل املرأاألخت الضرة: عن ابن عبد الرب قوله( قل احلافظ يف )الفتحن

ومن الشروط الت تنايف مقتضى العقد أن تشرتط عليه أن ال يقسم لضرهتا أو ينفق عليها ، أو يطلق من كانت حته ،  : وقال الشوكاين
 فال جيب الوفاء بشيء من ذلك .

 1فائدة : 
 إن شرط أن يقسم َلا أقل من ضرهتا . فهذا يصح .

 متفق عليه .(  لى أن تبقى زوجة للرسول حلديث سودة ) أهنا جعلت يومها لعائشة ع
 ألن احلق َلا وقد أسقطته .

 2فائدة : 
 نفقة َلا . شرط أن ال إن

 الصحيح أنه يصح ، ألن املرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقري .
 3فائدة : 

 فهذا شرط ال يصح . شرطت الزوجة اجلديدة أن يقسم َلا أكثر من ضرهتا . إن
 ضمن للجـور ، وكذلك يتضمن إسقاط حق الغري بغري إذنه.ألنه مت

 4فائدة : 
 إن شرط ال مهر َلا .

 قال بعض العلماء : يصح النكاح دون الشرط ، واختار ابن تيمية أن هذا الشرط فاسد مفسد .
لَّ َلُكْم َما َورَاَء َذلُِّكْم )لقوله تعاىل :   .  أَْن تـَْبتَـُغوا بَِّأْمَوالُِّكْم(َوأُحِّ

 ط هللا للحل أن تبتغوا بأموالكم ، وما كان مشروطاً يف احلل ، فإن احلل ال يتم إال به .فشر 
 . وألنه إذا تزوجها بال مهر ، صار ذلك مبعَن اَلبة ، ومعلوم أن اَلبة خاصة بالرسول 
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. ) 
ُ
 فلها الفسخ

ُ
ه
 
 ) فإن خالف

 ن شاءت فسخت وإن شاء َل تفسخ .الفسخ ، حسب رغبتها ، إ للمرأةهذه الشروط فالزوج أي : إن خالف 
وقد تقدم أن خمالفة الشرط الصحيح حرام ، وأنه جيب الوفاء بالشرط الصحيح ، خالفًا لبعض العلماء الذين قالوا : إن الوفاء الشرط 

 مستحب .
  :الشرط أمرينتب على إخالل الزوج بالوفاء بيرت إذاً : 

 .األول : الوقوع يف اإلمث 
  . : ) يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِّاْلُعُقودِّ (  وأوىل العقود أن يُوِف هبا : عقود الزواجملخالفته قوله تعاىل 

 .الثاين : حق الزوجة يف طلب فسخ النكاح 
  . فهي باخليار إن شاءت فسخت النكاح ، وإن شاءت تنازلت عنه وبقيت على نكاحها 

َها ، َواَل ْثُل َأْن َيْشرَتِّ . م.. :قال ابن قدامة  َا ، أَْو اَل يـَتَـَزوََّج َعَليـْ َها ، َط ََلَا أَْن اَل خُيْرَِّجَها مِّْن َدارَِّها أَْو بـََلدَِّها أَْو اَل ُيَسافَِّر هبِّ يـََتَسرَّى َعَليـْ
 فـََهَذا يـَْلَزُمُه اْلَوفَاُء ََلَا بِّهِّ ، فَإِّْن ََلْ يـَْفَعْل فـََلَها َفْسُخ الن َِّكاحِّ .

َي يـُْرَوى َهَذا عَ  َي اَّللَُّ َعْنُه َوَسْعدِّ ْبنِّ َأِبِّ َوقَّاٍص ، َوُمَعاوِّيََة َوَعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ َرضِّ طَّابِّ َرضِّ ُهْم َوبِّهِّ قَاَل ُشَرْيٌح ، َوُعَمُر ْن ُعَمَر ْبنِّ اخلَْ اَّللَُّ َعنـْ
 َوإِّْسَحاُق . ْبُن َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ ، َوَجابُِّر ْبُن زَْيٍد ، َوطَاُوٌس ، َواأْلَْوزَاعِّيُّ ،

 ) على الرتاخي وال يسقط إال مبا يدل على رضاها من قول أو متكني ( .
 إال إن وجد منها ما يدل على الرضا من قول أو فعل . ،على الرتاخي وليس على الفور للنكاح أي : فسخ املرأة 

 : كأن تقول : رضيت ، أو تنازلت وحنو ذلك . من قول
 ا .كأن مُتك َنه من وطئه  وفعل :

 والفاسد نوعان ( .)  
 أي : أن الشروط الفاسدة نوعان : نوع يبطل العقد ، ونوع ال يبطله .

 النكاح
ُ
بطل

ُ
أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه اآلخر موليته وال مهر  ،  كنكاح الشغار :  ) نوع ي
 ( .بينهما 

 تعريف نكاح الشغار :
رفعها ، بال أو َل يبل ، أو من شغر املكان من أهله، أو من شغرت القرية من  : بالتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا الشغار

 أمريها . 
 تعريفه اصطالحاً :
 ه اآلخر ابنته وليس بينهما صداق .أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج تعريفه اصطالحاً :

 يان النكاح من املهر .وَسي نكاح الشغار شغاراً : ألن املتزوجني يرفعان املهر بينهما ، أو أهنما خيل
 حكمه حرام .

 ونكاح الشغار حرام والنكاح باطل .
نَـُهَما َوأَمَّا َمْعَناُه يفِّ الشَّرِّيَعةِّ : فـَُهَو أَْن يـُْنكَِّح الرَُّجُل َولَيََّتُه َرُجاًل َعَلى أَْن يـُْنكَِّحُه اآْلَخُر َولَيَّ  رمحه هللا : قال ابن عبد الرب َتُه ، َواَل َصَداَق بـَيـْ

 ء .       ) االستذكار ( .الٌِّك َوََجَاَعُة اْلُفَقَهاإِّالَّ ُبْضُع َهذِّهِّ بُِّبْضعِّ َهذِّهِّ ، َعَلى َما َفسَّرَُه مَ 
َغاُر اْلَمْنهِّ  -أيضاً  –وقال   ث .     ) التمهيد ( .يُّ َعْنُه يفِّ َهَذا احلَْدِّي: " وهذا ما ال خالف بني العلماء فيه أَنَُّه الش ِّ

َفَتُه ُهَو َأْن يـُْنكَِّح الرَُّجُل َولِّيََّتُه َرُجاًل آخَ  : رمحه هللا دوقال ابن رش َغارِّ ، فَإِّنَـُّهُم اتَـَّفُقوا َعَلى أَنَّ صِّ َر َعَلى أَْن يـُْنكَِّحُه اآْلَخُر َفَأمَّا نَِّكاُح الش ِّ
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نَـُهَما إِّالَّ ُبْضَع َهذِّهِّ بُِّبْضعِّ اأْلُْخَرى ،  ه . ) بداية اجملتهد ( .ٍز ; لِّثُُبوتِّ النـَّْهيِّ َعنْ َواتَـَّفُقوا َعَلى أَنَُّه نَِّكاٌح َغيـُْر َجائِّ  َولِّيََّتُه ، َواَل َصَداَق بـَيـْ
 أدلة حترميه :

َغاُر: أَْن يـَُزو َِّج اَلرَُّجُل اِّبـَْنَتُه عَ  نـََهى َرُسوُل َاَّللَِّّ  )َعْن نَافٍِّع ، َعْن اِّْبنِّ ُعَمَر قَاَل  -أ َغارِّ ; َوالش ِّ َلى أَْن يـَُزو َِّجُه َاآْلَخُر اِّبـَْنَتُه ، َولَْيَس َعنِّ الش ِّ
نَـُهَما َصَداٌق   .ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ  (بـَيـْ

َّ وعن  -ب َغاَر يفِّ  ) قَاَل   اْبنِّ ُعَمَر أَنَّ النَّبِّ ْساَلمِّ  اَل شِّ  ( رواه مسلم . اإلِّ
غَ  نـََهى َرُسوُل اَّللَِّّ ) َعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة قَاَل و  -ج َغاُر َأْن يـَُقوَل الرَُّجُل لِّلرَُّجلِّ َزو ِّْجنِّ  ر ،اَعنِّ الش ِّ ُأْخَتَك  أَْو َزو ِّْجنِّ  ابـْنََتَك َوأَُزو ُِّجَك ابـَْنتِّ  َوالش ِّ

  ( رواه مسلم .َوأَُزو ُِّجَك أُْخت
 فإذا وقع نكاح الشغار : فهو باطل سواء وقع قبل الدخول أم بعده .

 وهذا مذهب َجهور العلماء .
 ، وفيما معناه من اآلثار الت تدل على النهي عن نكاح الشغار ، وأن النهي عن الشيء حكم بفساده وبطالنه.حلديث الباب 

 . فهو باطل جيب فسخه عند َجهور العلماء ، وجتديد العقد رذا وقع نكاح الشغاإ
 خ .            ) األم ( .الن َِّكاُح ، َوُهَو َمْفُسو  َفاَل حيِّلُّ  : وقال الشافعي

َغارِّ فَ  ة :ال ابن قداموق  د .         ) املغن ( .اسِّ َواَل خَتَْتلُِّف الر َِّوايَُة َعْن َأمْحََد ، يفِّ أَنَّ نَِّكاَح الش ِّ
حُّ َعْقُد َهَذا الن َِّكاحِّ ، َويـُْفسَ  : ل ابن عبد الربوقا  ه .      ) االستذكار ( .ُخ قـَْبَل اْلبَِّناءِّ َوبـَْعدَ َواَل َيصِّ

 ملهر ؟حكمه إذا َسي ا
 اختلف العلماء إذا َسي املهر ، هل هو من الشغار أم ال على قولني :

 إن َسي املهر فليس بشغار . القول األول :
 وعدم املهر . –البد فيه من شرطني : وجود الشرط فالشغار 

 وهذا مذهب احلنابلة واحلنفية .      
َلى أَنَّ َصَداَق لرَُّجَل أَْو اْلَمْرأََة يَلِّي أَْمَرَها ، َعَلى أَْن يـَُزو َِّجُه الرَُّجُل ابـَْنَتُه ، أَْو اْلَمْرأََة يَلِّي أَْمَرَها ، عَ َوإَِّذا َزوََّج الرَُّجُل ابـَْنَتُه ا : يالشنافحعح  قال

يهِّ ، أََقلَّ أَْو َأْكثَـ  َغارِّ اْلَمْنهِّي ِّ َعنْ فـََلْيَس َهَذا بِّ  ...َر إْحَدامُهَا َكَذا ، لَِّشْيٍء ُيَسم ِّيهِّ ، َوَصَداَق اأْلُْخَرى َكَذا ، لَِّشْيٍء ُيَسم ِّ  ه .الش ِّ
ائٌَة ، أَْو َمْهُر َفَأمَّا إْن ََسَّْوا َمَع َذلَِّك َصَداقًا ، فـََقاَل : َزوَّْجُتك ابـَْنتِّ ، َعَلى أَْن تـَُزو ُِّجنِّ ابـَْنَتك ، َوَمْهُر ُكل ِّ  : وقال ابن قدامة ُهَما مِّ نـْ َدٍة مِّ  َواحِّ

ائَ   ه .   ) املغن ( .صِّحَّتُ ٌة َوَمْهُر ابـَْنتِّك ََخُْسوَن ، أَْو أََقلُّ أَْو َأْكثـَُر ، فَاْلَمْنُصوُص َعْن َأمْحََد فِّيَما َوقـَْفَنا َعَلْيهِّ : ابـَْنتِّ مِّ
 .: أنه مَّت وجد الشرط فهو شغار ولو ذكر املهرالقول  الثاين

 قي .وهذا مذهب املالكية والظاهرية، واختيار اخلر 
 ابن عمر السابق ) ال شغار يف اإلسالم ( . حلديث-أ

غار، زاد ابن منري  هنى رسول هللا ل ) قا .وحلديث أِب هريرة  -ب والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجن ابنتك وأزوجك  –عن الش ِّ
  ( رواه مسلم .ابنت، أو زوجن أختك وأزوجك أخت

لرمحن بن احلكم ابنته، وأنكحه عبد الرمحن ابنته وكانا جعال صداقاً، فكتب معاوية بأن العباس بن عبد هللا بن العباس أنكح عبد او  -ج
 ( رواه أبو داود . إىل مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال معاوية: هذا الشغار الذي هنى عنه رسول هللا 

وإن ذكر فيه الصداق، ويقول: إنه الذي هنى فهذا معاوية حبضرة الصحابة ال يعرف له منهم خمالف يفسخ هذا النكاح، م : قال ابن حز 
 ة .، فارتفع اإلشكال َجل عنه رسول هللا 

يف  : فهذه احلادثة الت وقعت يف عهد أمري املؤمنني معاوية توضح لنا معَن الشغار الذي هنى عنه الرسول  قال الشيخ ابن باز
جه عن كونه شغاراً ; ألن العباس بن عبد هللا ، وعبد الرمحن بن احلكم األحاديث املتقدمة ، وأن تسمية الصداق ال تصحح النكاح وال ختر 



 54 

َغاُر الَّذِّي نـََهى َعْنُه َرُسوُل اَّللَِّّ ) :ة وأمر بالتفريق بينهما، وقالإىل هذه التسمي ، ولكن َل يلتفت معاوية  قد َسيا صداقاً  . (َهَذا الش ِّ
 من نافع موىل ابن عمر رضي هللا عن اجلميع .  رسول أعلم باللغة العربية ومبعان أحاديث ال ومعاوية 

أما العالج ملن وقع يف نكاح الشغار وهو يرغب يف زوجته وهي ترغب فيه : فهو جتديد النكاح بوِل ، ومهر جديد ، وشاهدي عدل ; 
 ف . ) انتهى ( .وبذلك تربأ الذمة وحل الزوجة ، مع التوبة إىل هللا سبحانه مما سل

 تنبيه :
 يار الشيخ ابن عثيمني :اخت

 .وأن يكون الزوج كفواً ، ومهر املثل ، رضا الزوجني  روط فإنـه يصح وال حمظور وهي :ــإذا توفرت يف هذا النكاح ثالثة شقال رمحه هللا : 
 العلة من حترميه :

 اخللو من الصداق . قيل :
 ه .هو اشرتاط كل واحد من الرجلني أن ينكحه موليت وقيل :
 لتشريك يف البضع .اوقيل : 

 رمحه هللا : واختلف يف علة النهي: قال ابن القيم
 : هي جعل كل واحد من العقدين شرطاً يف اآلخر. فقيل
، املهر، بل عاد املهر إىل الوِل ، فلم يرجع إليهاوجعل بضع كل واحدة مهراً لألخرى، وهي ال تنتفع به ،: العلة التشريك يف الُبضع وقيل

، وهذا هو املوافق وإخالء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا ظلم لكل واحدة من املرأتني ،وجته بتمليكه لبضع موليتهلبضع ز  وهو ملكه
 للغة العرب .  ) زاد املعاد ( .

 مبيناً علة النهي : قال الشوكاينو 
 ; ألن النكاح يصح بدون  وليس املقتضي للبطالن عندهم جمرد ترك ذكر الصداق -األول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق 

 اً .بل املقتضي لذلك جعل البضع صداق - تسميته
 .: التعليق والتوقيف; وكأنه يقول: ال ينعقد لك نكاح ابنت حَّت ينعقد ِل نكاح ابنتك ثانياً 

 ومن احلكم : أن الغالب أن الوِل ال خيتار الكفء ملوليته ، ألنه يريد شخصاً يزوجه ويبادله . -
 فائدة :

 .:  وأَجعوا على أن غري البنات من األخوات ، وبنات األخ ، والعمات ، وبنات األعمام ، واإلماء ، كالبنات يف هذا  النووي قال

 بشرط أنه إذا أحلها طلقها ( . ج) ونكاح التحليل : أن يتزو
 هذا النوع الثان من الشروط الفاسدة الت تبطل النكاح .

 ل إىل املرأة املطلقة ثالثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها األول .: أن يعمد الرج نكاح التحليل هو
 وهو حرام وال حل به املرأة لزوجها األول .

، فإن ُشرط عليه التحليل قبل العقد، وَل يذكره يف العقد، ... ة أهل العلم، يف قول عامنكاح احمللل حرام باطل رمحه هللا : قال ابن قدامة
 اً .                 ) املغن ( .فالنكاح باطل أيض ،ن غري شرطأو نوى التحليل م

 د .َرَواُه َأمحَْ  (اَْلُمَحل َِّل َواْلُمَحلََّل َلُه  َلَعَن َرُسوُل َاَّللَِّّ  )قَاَل  نِّ اْبنِّ َمْسُعوٍد عَ 
 َواْلُمَحلََّل له هو زوجها األول . -من تزوجها ليحلها لزوجها األول  اْلُمَحل َِّل هو

لعن احمللل، فعلم أن فعله حرام; ألن اللعن ال يكون إال على معصية، بل ال يكاد يلعن إال على فعل  إن رسول هللا  ل:وجه االستدال
 ة .وَل يستوجب ذلك إال بكبري  -واللعنة هي اإلقصاء واإلبعاد عن رمحة هللا  -الكبرية إذ الصغرية تقع مكفرة باحلسنات إذا اجتنبت الكبائر 

َلما : إما َخرَب عن هللا تعاىل بوقوع لعنته عليهما ، أو ُدعاء عليهما باللعنة ، وهذا يدلُّ على حرميه ، وأنه من  ولعنه  يم :قال ابن الق
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 ر .   ) زاد املعاد ( .الكبائ
 تيساً مستعاراً . وَساه النب  -ب

ٍر قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ُ ) َأاَل ُأْخربُِّكُ  عن ُعْقَبة ْبنِّ َعامِّ ْم بِّالتـَّْيسِّ اْلُمْستَـَعارِّ ؟( قَاُلوا : بـََلى يَا َرُسوَل اَّللَِّّ ، قَاَل : ) ُهَو اْلُمَحل ُِّل ، َلَعَن اَّللَّ
 .اْلُمَحل َِّل َواْلُمَحلََّل َلُه ( رواه ابن ماجه 

 . على عدم صحته فهذه األحاديث تدل على حرمي نكاح التحليل ، وأنه من كبائر الذنوب ، وتدل أيضاً 
 فمَّت نوى الزوج الثان أنه مَّت حللها طلقها ، فإنه ال حل لألول ، والنكاح باطل .

 هو :  فامللعون على لسان الرسول 
 : هو الزوج الثان إذا قصد التحليل ونواه ، وكان عاملاً . احمللل

 : هو الزوج األول ، فيلحقه اللعن إذا كان عاملاً . واحمللل له
بفساد هذا النكاح ; للحديثني  -املالكية والشافعية واحلنابلة وأبو يوسف من احلنفية  -وقد صرح اجلمهور (  ةالفقهياملوسوعة ) جاء يف 

 السابقني ، وألن النكاح بشرط اإلحالل يف معَن النكاح املؤقت ، وشرط التأقيت يف النكاح يفسده ، وما دام النكاح فاسداً : فال يقع به
 . : ) وهللا ال أوتى مبحلل وحملل له إال رَجتهما ( ل عمر التحليل ، ويؤيد هذا قو 

 فائدة :
وال فرَق عند أهل املدينة ، وأهلِّ احلديث ، وفُقهائهم ، بني اشرتاط ذلك بالقول ، أو بالتواطؤ ، والقصدِّ ، فإن  قال ابن القيم رمحه هللا :

شرُط املتواطَُأ عليه الذي دخل عليه املتعاقدان : كامللفوظِّ عندهم ، واأللفاُظ ال الُقصود يف الُعقود عندهم معتربة ، واألعماُل بالنيَّات ، وال
َرة باأللفاظ ; ألهنا وسائل ، وقد حقَّقت غايا هُتا ، فرتتَـَّبْت تُراد لعينها ، بل لِّلدالَلة على املعان ، فإذا ظهرت املعان واملقاصُد : فال عِّبـْ

 اد املعاد ( .ا .               ) ز عليها أحكاُمه
 ح . إذا تزوج الرجل املرأة بشرط التحليل ، أو نواه ، أو اتفقا عليه : فالعقد باطل ، والنكاح غري صحي وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء :

، فتزوجها ثالثاً سأله عن رجل طلَّق امرأته ف جاء رجل إىل ابن عمر ن نافع أنه قال: : ع( 208/  7"السنن الكربى" ) وروى البيهقي يف 
 . ، إال نكاح رغبة ، كنَّا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول هللا عن غري مؤامرة منه ليحلها ألخيه: هل حل لألول؟ قال: ال أٌخ له

راد بذلك وسئل اإلمام أمحد عن الرجل يتزوج املرأة ، ويف نفسه أن حيلها لزوجها األول ، وَل تعلم املرأة بذلك . فقال : هو حملل ، إذا أ
 اإلحالل فهو ملعون .

لألول، والنكاح باطل،  إذا نوى الزوج الثان أنه مَّت حلَّلها لألول طلقها : فإهنا ال حل :حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللاوقال الشيخ 
 )املمتع( . لكل امرئ ما نوى(: )إمنا األعمال بالنيات، وإمنا ، وقد قال النب التحليل، فيكون داخالً يف اللعن: أن هذا نوى والدليل

المرأة رفاعة : )أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة( دليل على أن إرادة املرأة الرجوع إىل زوجها ال يضر  قال ابن عبد الرب رمحه هللا :ويف قوله 
 ( .227/ 13"التمهيد" ) العاقد عليها ، وأهنا ليست بذلك يف معَن التحليل املستحق صاحبه اللعنة " انتهى .

فيستحق اللعنة ُث  ال أثر لنية الزوجة وال الوِل وإمنا التأثري لنية الزوج الثان فإنه إذا نوى التحليل كان حملالً  وقال ابن القيم رمحه هللا :
و وليها من نية يستحقها الزوج املطلق إذا رجعت إليه هبذا النكاح الباطل ، فأما إذا َل يعلم الزوج الثان وال األول مبا يف قلب املرأة أ

من رجوعها إليه ،  اً من امرأة رفاعة أهنا كانت تريد أن ترجع إليه وَل جيعل ذلك مانع . وقد علم النب  اً التحليل َل يضر ذلك العقد شيئ
 .وإمنا جعل املانع عدم وطء الثان فقال : ) حَّت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( 

 اخلالصة :
ان أنه سيتزوجها ليحلها لزوجها األول ، أو نوى الزوج الثان ذلك من غري اتفاق مع أحد ، وليس له رغبة يف إذا مت االتفاق مع الزوج الث

من فعله ، وال حل املرأة هبذا النكاح احملرم لزوجها األول ، حَّت  نكاحها وال البقاء معها ، فهذا هو نكاح التحليل الذي لعن رسول هللا 
 لو جامعها الثان .
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 :فائدة 
 لكن هل نية املرأة معتربة أم ال ؟

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 : أن النية املعتربة يف نكاح التحليل هي نية الزوج احمللل الناكح فقط . القول األول

 وهذا مذهب املالكية ، واحلنابلة ، ورجحه ابن عبد الرب .
حلل الناكح ، وأما املرأة احملللة وكذا الزوج احمللل له فال مدخل َلما يف ذلك ، فلزم أن ال ألن الطالق واإلمساك يف عقد النكاح إمنا هو للم

 يعترب يف نكاح التحليل سوى نية احمللل ، لعدم تأثري من سواه يف بقاء عقد النكاح وزواله .
وألن العقد إمنا يبطل بنية الزوج ; ألنه الذي إليه ( له لعن هللا احمللل واحمللل )  ونية املرأة ليس بشيء ، إمنا قال النب  قال ابن قدامة :

من العقد ، وال من  اً املفارقة واإلمساك ، أما املرأة فال متلك رفع العقد ، فوجود نيتها وعدمها سواء ، وكذلك الزوج األول ال ميلك شيئ
 .رفعه ، فهو أجنب كسائر األجانب 

 ، فاستحق اللعنة لذلك . اً لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل ; ألهنا َل حل له ، فكان زاني ؟ قلنا : إمنا فكيف لعنه النب  فإن قيل :
 أن النية املعتربة هي نية املرأة أو وليها أو الزوج الناكح . القول الثاين :

 وبه قال احلسن البصري ، وسعيد بن املسيب .
 والزوجة احملللة فقط .: أن النية املعتربة هي نية الزوج احمللل  القول الثالث

 ومال إىل هذا ابن تيمية .
،  ألن فعلها ذلك حايل على ما حرمه الشرع ، فإن الشرع منعها من الرجوع إىل األول حَّت حيصل النكاح الثان املبن على الرغبة والتأبيد

،  اً لزوج الثان وخداعه ، وإحلاق الضرر به غالبال النكاح املؤقت الت يتوصل به إىل الرجوع للزوج األول ، وملا يف عملها هذا من غش ا
 فإهنا قد ال تتوصل إىل اخلالص منه إال بتنغيص عيشه واإلساءة إليه حَّت يطلقها أو خيلعها .

 ا هم  أحد الثالثة فهو نكاح حملل، ويروى ذلك عن ابن املسيب.: إذ: وقال احلسن والنخعي وغريمهاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
، وال حل أنه حملل فنكاح هذا األخري باطل ، أو املرأة(نية أحد الثالثة : )الزوج األول، أو الزوج الثان : إذا كانتولفظ إبراهيم النخعي

 لألول .
ود ووجه هذا : أن املرأة إذا نكحت الرجل وليست هي راغبة فيه فليست هي ناكحة كما تقدم ، بل هي مستهزئة بآيات هللا متالعبة حبد

هللا ، وهي خادعة للرجل ماكرة به ، وهي إن َل متلك االنفراد بالفرقة فإهنا تنوي التسبب فيها على وجه حصل به غالبًا بأن تنوي 
االختالع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه ، وذلك مما يبعثه على خلعها أو طالقها ، ويقتضيه يف الغالب ، ُث إن انضم إىل ذلك أن 

نشوز عنه ، وفعل ما يكره َلا ، وترك ما ينبغي َلا ، فهذا أمر حمرم وهو موجب للفرقة يف العادة ، فأشبه ما لو نوت ما يوجب تنوي ال
، وإن َل تنو فعل حمرم وال ترك واجب ، فهي ليست مريدة له ، ومثل هذه يف مظنة أن ال تقيم حدود هللا معه ، وال يلتئم  اً الفرقة شرع

 .اً هما ، فيفضي إىل الفرقة غالبمقصود النكاح بين
: فإن النكاح عقد يوجب املودة بني الزوجني والرمحة كما ذكره هللا سبحانه يف كتابه ، ومقصوده السكن واالزدواج ، ومَّت كانت  وأيضاً 

 على وجه حيصل به مقصوده . اً املرأة من حني العقد تكره املقام معه وتود فرقته َل يكن النكاح معقود
حًا يظن فيه أن يقيم حدود هللا : فإن هللا سبحانه قال )َفاَل ُجَناَح َعَلْيهَِّما أَْن يـَتَـرَاَجَعا إِّْن ظَنَّا أَْن يُقِّيَما ُحُدوَد اَّللَِّّ( فلم يبح إال نكا وأيضاً 

الزوج بالنكاح كما يستويف الرجل حدود هللا ; ألن كراهيتها له متنع هذا الظن ، وألن املرأة تستويف منافع   ومثل هذه املرأة ال تظن أن تقيم
ى منافعها ، وإذا كانت إمنا تزوجت لتفارقه وتعود إىل األول ال لتقيم معه َل تكن قاصدة للنكاح وال مريدة له ، فال يصلح هذا النكاح عل

 ( .6/298)(  الفتاوى الكربىل .   ) قاعدة إبطال احلي
الزوجة ، فوافقت على التزوج بالثان من أجل أن حل لألول ؟ فظاهر كالم املؤلف أنه ال  وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : وماذا لو نوته
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َل  أثر لنية الزوجة ; ووجهه : أنه ليس بيدها شيء ، والزوج الثان ال يطلقها ; ألنه تزوجها نكاح رغبة ، فليس على باله هذا األمر ، فإن
 تنوه هي ولكن نواه وليها فكذلك .

ض الفقهاء عبارة تعترب قاعدة ، قال : من ال فرقة بيده ال أثر لنيته ، فعلى هذا تكون الزوجة ووليها ال أثر لنيتهما ; ألنه ال وَلذا قال بع
 فرقة بيدمها .

ما أن وذهب بعض أهل العلم إىل أن نية املرأة ووليها كنية الزوج ، وهو خالف املذهب ، وسلموا بأنه ال فرقة بيدمها ، لكن قالوا : بإمكاهن
يسعيا يف إفساد النكاح ، بأن تنكد على الزوج حَّت يطلقها ، أو يُغروه بالدراهم ، والنكاح عقد بني زوج وزوجة ، فإذا كانت نية الزوج 

 مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضاً .
لقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من فعندنا ثالثة : الزوج ، والزوجة ، والوِل ، والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج على املذهب ، وا

 : )إمنا األعمال بالنيات( والوِل حينما عقد َل ينو نكاحاً مستمراً دائماً ، وكذلك الزوجة . الثالثة فإهنا تُبطل العقد ، لقول النب 
رسول عليه الصالة والسالم أن ما معه فإذا قال قائل : امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرمحن بن الزبري رضي هللا عنهما وجاءت تشكو لل

عِّي إِّىَل رِّفَاَعة( ، فقالت : نعم ، أال يدل ذلك على أن نية الزوجة ال تؤث ر؟ نقول : هذه مثل هدبة الثوب ، فقال َلا : )أَتُرِّيدِّيَن أَْن تـَْرجِّ
أهنا بعد أن رأته ; ألن كون الرجل يتزوجها  اإلرادة ، هل هي قبل العقد ، أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثان هبذا العيب ؟ الذي يظهر

ويدخل هبا ، وليس عندها أي ممانعة ، ُث جاءت تشتكي ، فظاهر احلال أنه لوال أهنا وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي ، وهللا أعلم ، 
 ( .12/177وإن كان احلديث فيه احتمال " انتهى من "الشرح املمتع" )

 2فائدة : 
 :كاح التحليل من أوجه نكاح املتعة خري من ن

 : من أوجه: وَسعت شيخ اإلسالم يقول : نكاح املتعة خري من نكاح التحليل  قال ابن القيم
 : أن نكاح املتعة كان مشروعاً يف أول اإلسالم ، ونكاح التحليل َل يشرع يف زمن من األزمان . أحدها
 لصحابة حملل قط .، وَل يكن يف ا : أن الصحابة متتعوا على عهد النب  الثاين

 ل واحملَلل له .ف واحد ، وجاء عنه يف لعن احمللِّ َل جييء عنه يف لعن املستمتِّع واملستمَتع هبا حر  : أن رسول هللا  الثالث
ض له : أن املستمتِّع له غرض صحيـح يف املرأة ، وَلا غرض أن تقيم معه مدة النكاح ، فغرضه املقصود بالنكاح مدة ، واحمللل ال غر  الرابع

، مِّسمار نار يف حدود هللا:  قال احلسن، وإمنا هو كما مقصود له، وال للمرأة، وال للوِلسوى أنه مستعار للضراب كالتيس، فنكاحه غري 
 . وهذه التسمية مطابقة للمعَن 

خيادعون الصبيان، بل هو ناكح  دعون هللا كأمنا، فليس من املخادعني الذين خياليل ما حرم هللا: أن املستمتع َل حَيَْتل على ح اخلامس
 .ا َل جييء يف وعيد املستمتع مثله، وال قريب منه، ولذلك جاء يف وعيده ولعنه مظاهراً وباطناً، واحمللل ماكر خمادع، متخذ آيات هللا هزواً 

د نفار ، وتُعري ِّ به أعظم تعيري ، : أن الفَِّطر السليمة ، والقلوب الت َل يتمكن منها مرض اجلهل والتقليد ، تنفر من التحليل أش السادس
 حَّت إن كثرياً من النساء تعري  املرأة به أكثر مما تعريها بالزنا .

: أن احمللل من جنس املنافق ، فإن املنافق يُظهِّر أنه مسلم ملتزم لعقد اإلسالم ظاهرًا وباطنًا ، وهو يف الباطن غري ملتزم به له ،  السابع
 ، وأنه يريد النكاح ، وُيسم ِّي املهر ، ويُشهِّد على رضا املرأة ، ويف الباطن ِبالف ذلك . وكذلك احمللل يظهر أنه زوج

 ) ونكاح املتعة : وهو أن يتزوجها إىل مدة ( .
 هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة املفسدة للعقد ، وهو نكاح املتعة .

 : هي النكاح إىل أجل حمدد مبهر . املتعةونكاح 
 : معَن نكاح املتعة أن تزوج املرأة مدة ، مثل أن يقول زوجتك ابنت شهراً أو سنة . مةقال ابن قدا

 : يعن تزويج املرأة إىل أجل ، فإذا انقضى وقعت الفرقة  . وقال احلافظ ابن حجر
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 وحكمه : حرام .
 وهو مذهب َجاهري العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهل الفقه واحلديث . 

 اخلطاِب : حرمي املتعة كاإلَجاع إال عن بعض الشيعة .قال 
ُّ عن  -أ رََة اجلَُْهنِّ  َقْد ُكْنُت أَذِّْنُت َلُكْم يفِّ  يَا أَيُـَّها النَّاُس إِّن ِّ  ) فـََقالَ عام الفتح  أَنَّ أَبَاُه َحدَّثَُه أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ  الرَّبِّيُع ْبُن َسبـْ

ْستِّْمَتاعِّ مِّ  نـُْهنَّ شَ االِّ ( .  ٌء فـَْلُيَخل ِّ َسبِّيَلُه َواَل تَْأُخُذوا ممَِّّا آتـَْيُتُموُهنَّ َشْيئاً يْ َن الن َِّساءِّ َوإِّنَّ اَّللََّ َقْد َحرََّم َذلَِّك إِّىَل يـَْومِّ اْلقَِّياَمةِّ َفَمْن َكاَن عِّْنَدُه مِّ
 واه مسلم .هنَى يوَم الفتحِّ عن ُمتَعةِّ النَساء ( .ر  ويف رواية ) أن رسول هللا 

َها َعاَم أَْوطَاٍس يفِّ  َرخََّص َرُسوُل اَّللَِّّ ) قَاَل  بن اأَلْكوَعَسَلَمَة وَعْن  -ب َعةِّ َثالَثاً ُُثَّ نـََهى َعنـْ  ( . رواه مسلم اْلُمتـْ
 س يف شوال[ ]فتح مكة يف رمضان وأوطاه  8[ أي سنة غزوة أوطاس، وأوطاس واد يف الطائف ، غزوة أوطاس يف شوال سنة ] عام أوطاس

ى ِّ ْبنِّ َأِبِّ طَالٍِّب و  -ج
َعةِّ الن َِّساءِّ يـَْوَم َخْيبَـَر َوَعْن َأْكلِّ حلُُومِّ احلُُْمرِّ  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ )َعْن َعلِّ يَّةِّ  نـََهى َعْن ُمتـْ ْنسِّ  . (اإلِّ

 1فائدة : 
 هل كان هذا النكاح مباحاً يف أول اإلسالم ؟

 . هنى عنه النب نعم ، كان مباحاً يف أول اإلسالم ُث 

 كما يف احلديث السابق ] الربيع بن سربة عن أبيه [ .
 2فائدة :

 واحلكمة من حرمي نكاح املتعة :

 املقصود من النكاح هو العشرة الدائمة ، وبناء البيت واألوالد ، وهذا ال ميكن مع النكاح املؤجل يف احلقيقة ، كأنه استئجار للزنا . أن
 3فائدة : 

 :للصحابة باالستمتاع بالنساء  نب سبب إذن ال
 سبب ذلك : هو احلاجة واحلرب .

ليس معنا نساء ، فقلنا أال َنتصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ُث رخص لنا بعد  ففي حديث ابن مسعود  قال ) كنا نغزوا مع رسول هللا  -أ
 أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل ( متفق عليه .

 أذن َلم فيها حلرهبم وخلوفهم ( . بيهقي بسند حسن : ) أن الرسول وذكر أبو ذر كما رواه عنه ال-ب
وعن أِب َجرة قال ) َسعت ابن عباس ُيسأل عن متعة النساء فرخص ، فقال موىل له : إمنا ذلك يف حال الشديد ويف النساء قلة ؟  -ج

 .فقال : نعم ( 
فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا (  رسوُل رسولِّ هللا ويف حديث جابر وسلمة بن األكوع قاال ) كنا يف جـيٍش فأتانا -د

 رواه البخاري .
 فقوله ) يف جيش ( تدل على أن احلال حال غزو .

يوم الفتح ، فقال : يا أيها الناس ، إن قد كنت آذنت لكم يف االستمتاع  وحلديث سربة : ) أن أباه حدثه أنه كان مع رسول هللا -ه
 ، وإن هللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة ( .من النساء 

قال احلافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه اآلثار : هذه أخبار يقوي بعضها بعضًا ، وحاصلها أن املتعة إمنا رخص فيها بسبب العزبة يف 
 حال السفر .

 4فائدة : 
 مَّت كان حرمي نكاح املتعـــة ؟

 املتعة وهل حرمت ُث أبيحت ُث حرمت أو حرمت مرة واحدة على أقوال :وقع اخلالف بني العلماء مَّت كان حرمي نكاح 

 : أن حرميها كان عام خيرب . القول األول
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 وهذا قول الشافعي وغريه .
ى ِّ   حلديث 

ْنسِّ  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ ) َعلِّ َعةِّ الن َِّساءِّ يـَْوَم َخْيبَـَر َوَعْن َأْكلِّ حُلُومِّ احلُُْمرِّ اإلِّ  ( . يَّةِّ نـََهى َعْن ُمتـْ
 : أهنا حرمت عام الفتح . القول الثاين

 ورجحه ابن القيم .
 حلديث سربة املاضي ، فإن فيه التصريح أن التحرمي كان عام الفتح .

 والرواية الصحيحة عن سربة أهنا عام الفتح .
 هنى عنها يف حجة الوداع ( رواه أبو داود . جاء يف رواية حلديث سربة : ) أن رسول هللا 

 .كن هذه الرواية شاذة ، كما قال البيهقي ، ولذلك قال احلافظ ابن حجر : الرواية عنه بأهنا يف الفتح أصح وأشهر ل
 أهنا حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم . والراجح
 5فائدة : 

 النكاح بنية الطالق .
 ة أو وليها بذلك .تعريفه : أن يتزوج الرجل املرأة وهو يضمر يف نيته طالقها من غري علم املرأ

الزواج بنية الطالق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج يف نفسه طالق املرأة بعد مدة جاء يف ) اجملمع الفقهي ( 
 ( قهي)اجملمع الف ي قدم من أجله .     معلومة كعشرة أيام، أو جمهولة ; كتعليق الزواج على إمتام دراسته أو حقيق الغرض الذ

 اختلف العلماء يف حكم الزواج بنية الطالق هل هو متعة أم ال على أقوال :
 اختلف العلماء يف حكمه على أقوال :

 جائز وليس مبتعة . فقيل :
 وهو قول اجلمهور .

إذا انتهى األجل انفسخ قالوا : إن النكاح بنية الطالق ال ينطبق عليه تعريف نكاح املتعة الذي ينكح فيه الزوجة إىل أجل ، ومقتضى أنه 
 النكاح وال خيار للزوج فيه وال للزوجة .

 : حرام وهو نكاح متعة .وقيل 
: وإن تزوجها بغري شرط إال أن يف نيته طالقها ، فالنكاح صحيح يف قول عامتهم خالفاً لألوزاعي فإنه قال : نكاح متعة  قال ابن مفلح

 والصحيح ال بأس به .
 ح صحيح .هو حرام لكن النكا  وقيل :

 وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمني .
 وملا يرتتب عليه من مفاسد كثرية .تب عليه من غش الزوجة وغش أهلها ، ملا يرت 

ه ( .
ُ
 ال يبطل

 
 ) وفاسد

 ) يصح النكاح ( . هذا النوع الثالث من أنواع الشروط : شروط فاسدة لكن ال تبطل العقد .
 ن ) كشرطِ أ

 
 ( .هلا ال مهر

 ط الزوج عدم املهر ، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح .أي : إن شر 
 وهبذا قال احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة .

 : ألنه ينايف مقتضى العقد . يبطل الشرط
 ألن هذا الشرط يعود إىل معَن زائد يف العقد ال يشرتط ذكره وال يضر اجلهل به فلم يبطل كما لو شرط يف العقد صداقاً :  ويصح النكاح

 .حمرماً 
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 ال يصح النكاح . إىل أنهوذهب بعض العلماء : 
 وهذا اختيار ابن تيمية .

لَّ َلُكْم َما َورَاَء َذلُِّكْم أَْن تـَْبتَـُغوا بَِّأْمَوالُِّكم ( . -أ  لقوله تعاىل ) َوُأحِّ
 فشرط هللا للحل أن تبتغوا بأموالكم ، وما كان مشروطاً يف احلل ، فإن احلل ال يتم إال به .

 . وألنه إذا تزوجها بال مهر ، صار ذلك مبعَن اَلبة ، ومعلوم أن اَلبة خاصة بالرسول  -ب
 أن اشرتط عدم املهر شبيه بنكاح الشغار . -ج

 وهذا الصحيح .
. ) 
 
 ) أو ال نفقة
 ، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح .أن ال نفقة َلا الزوج  أي : إن شرط

 ضى العقد أن الزوج ينفق على زوجته .ألنه ينايف مقتضى العقد ، ألن مقت
 : إىل أنه شرط صحيح . وذهب بعض العلماء

 ألن املرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقري .
 1 فائدة :

ترجع ختلف أهل العلم فيما إذا اشرتط الزوج على زوجته أن يقسم َلا مبيتا أقل من ضرهتا ، أو ينفق عليها أقل من ضرهتا ، هل َلا أن ا
  .عما ُشرط عليها وتنازلت عنه ، على قولني

 َلا أن ترجع وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة . القول األول :
 ة .شافعية واملالكيقول َجهور أهل العلم من احلنفية واحلنابلة وال وهذا

 . فإن َل يستطع الوفاء ، أو َل يُرِّد: فلها احلق يف فسخ النكاح َلا أن ترجع ، وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة ، 

 ليس َلا الرجوع . والقول الثاين :
 .وهو قول احلسن وعطاء وغريمها 

 . وأصر ت على املطالبة بكامل حقها من املبيت أو النفقة ، فال جيرب الزوج على الطالق ، بل تفتدي نفسها وختتلع فإن رجعت مستقبالً  
إن أحق الشروط أن ) ، وقد قال شرط رضيت به على نفسها عند العقد; فإن هذا هو القول الثان –وهللا أعلم–لقولني يف املسألة وأظهر ا

 .ا، فكذلك إذا شرط عليها إسقاط بعض حقها فيلزمها َشرطت عليه إسقاط بعض حقه لزمهوكما أهنا إذحللتم به الفروج( توفوا به ما است
 هلا 

 
 ( . أقل من ضرتِها ) أو أن يقسم

 فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح .
 : إىل صحة هذا الشرط . وذهب بعض العلماء

 متفق عليه .(  حلديث سودة ) أهنا جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول 
 . ا أقل من ضرهتا، فاملذهب ال يصحإذا شرط أن يقسم َل : ل الشيخ ابن عثيمنياق
، فرضيت بذلك فال مانع، فهذه سودة بنت زمعة ـ رضي هللا اً ندي زوجة سأعطيها يومني وأنت يوم، فإذا قال: أنا عوالصحيح أنه يصح 

 ع ( .الشرح املمت.    )   عنها ـ وهبت يومها لعائشة ـ رضي هللا عنها ـ فأقرها النب
 1فائدة : 

 ها ؟حكم إن شرطت أن يكون الطالق بيد
 ال جيوز هذا الشرط . قيل :

 واحلنابلة .، والشافعية ، وهذا قول املالكية 
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ُ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َومبَِّ اقال ) ألن هللا  -أ َا َفضََّل اَّللَّ  م ( .ا أَنـَْفُقوا مِّْن أَْمَواَلِِّّ لر َِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى الن َِّساءِّ مبِّ
 ة .من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطر والطالق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتاِل فإن الطالق يف األصل هو 

ُّ إَِّذا طَلَّْقُتُم الن َِّساء َفطَل ُِّقوُهنَّ لِّعِّدَّهتِِّّنَّ َوَأْحُصوا اْلعِّدَّةَ وقال تعاىل )  -ب  ( . يَا أَيُـَّها النَّبِّ
 فجعل هللا الطالق بيد الرجل ، واشرتاط أن الطالق بيد املرأة خمالف لظاهر اآلية .

 هذا الشرط . يصح وقيل :
 وهو قول احلنفية .

 واستدلوا بعموم األدلة اآلمرة بالوفاء بالعقود والعهود .
 األول .والراجح 
 2فائدة : 

هِّ ، َوبـَنْيَ أَْن يـُوَك َِّل فِّيهِّ ، َوبـَنْيَ أَْن يـَُفو َِّضُه إىَل اْلَمرْ  ... ة :قال ابن قدام أَةِّ ، َوجَيَْعَلُه إىَل اْختَِّيارَِّها ; بَِّدلِّيلِّ أَنَّ الزَّْوَج خُمَيـٌَّر بـَنْيَ أَْن يُطَل َِّق بِّنَـْفسِّ
 َّ  َوَمََّت َجَعَل أََمَر اْمرَأَتِّهِّ بَِّيدَِّها ، فـَُهَو بَِّيدَِّها أَبًَدا ، اَل يـَتَـَقيَُّد َذلَِّك بِّاْلَمْجلِّسِّ .، َخيـََّر نَِّساَءُه ، فَاْختَـْرنَُه  النَّبِّ

يٍ  
 قَاَل احلََْكُم ، َوأَبُو ثـَْوٍر ، َواْبُن اْلُمْنذِّرِّ . َوبِّهِّ ،  ُروَِّي َذلَِّك َعْن َعلِّ

 ( )روضة الطالبنيا . يصح توكيل املرأة يف طالق غريها على األصح ، كما يصح أن يفوض إليها طالق نفسه : وقال النووي
ي ، َوُهَو َحقُّ الرَّ (  املوسوعة الفقهية) وجاء يف  فَاتِّ نَابََة فِّيهِّ َكَسائِّرِّ التََّصرُّ ، فـََيْملُِّكُه َومَيْلُِّك اإلْ  ُجل َكَما تـََقدَّمَ الطَّاَلُق َتَصرٌُّف َشْرعِّيي قـَْوِلِّ
ْلُتَك بَِّطاَلقِّ َزْوَجتِّ ُفالَنََة ، َفطَلََّقَها عَ َجارَةِّ ..لُِّكَها ، َكاْلبَـْيعِّ َواإلْ ْخَرى الَّتِّ ميَْ اْلَقْولِّيَّةِّ األْ  ْنُه ، َجاَز ، َوَلْو قَال . فَإَِّذا قَال َرُجٌل آلَِّخَر : وَكَّ

كِّ ، َفطَلََّقْت نـَْفَسَها ، َجاَز أَْيًضا ، َوالَ تَ  َها : وَكَّْلُتكِّ بَِّطاَلقِّ نـَْفسِّ   . ْجَنبِّ ِّ .. " انتهىُكوُن يفِّ َهَذا أََقل مَِّن األْ لَِّزْوَجتِّهِّ نـَْفسِّ
 الزوج ، هذا إذا كان الزوج أهالً  فوض إىل ذلك من طريق: ... األصل أن الطالق بيد الزوج ، ومن ي جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة

  . فإن وليه يقوم مقامه لطالق منه ، وأما إذا َل يكن أهالً لصدور ا
وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط  ، لق نفسها منه ما َل يفسخ الوكالةوإذا فوض الزوج إىل زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تط

كل شرط ليس يف كتاب :  قد قال النب شاءت طلقت نفسها : فهذا الشرط باطل ; لكونه خيالف مقتضى العقد ، و يف العقد ; مَّت 
 ط .           ) فتاوى اللجنة ( .هللا فهو باطل وإن كان مائة شر 

 حتت 
ْ
قت

 
 عت

ْ
 عبد فلها اخليار ال حتت حر ( . ) وإن

 ا اخليار بني البقاء معه وبني فراقه .إذا عتقت األَمة وكان زوجها عبداً ، فإن َلأي : 
يَّاٍت أَرَاَد أَْهُلَها أَْن يَبِّيُعوَها َوَيْشرَتِّطُوا َواَلَءَها َفذََكْرُت َذلَِّك لِّلنَّبِّ ِّ  َكاَن يفِّ ) قَاَلْت  َعائَِّشة حلديث  اْشرَتِّيَها » فـََقاَل   بَرِّيَرَة َثاَلُث َقضِّ

. قَاَلْت وََكاَن النَّاُس يـََتَصدَُّقوَن  وكان زوجها عبداً فَاْخَتاَرْت نـَْفَسَها  قَاَلْت َوَعتَـَقْت َفَخيَـَّرَها َرُسوُل اَّللَِّّ « . أَْعَتَق  َوأَْعتِّقِّيَها فَإِّنَّ اْلَواَلَء لَِّمنْ 
َها َوتـُْهدِّى لََنا . َفذََكْرُت َذلَِّك لِّلنَّبِّ ِّ  َها َصَدَقٌة َوُهَو َلُكْم هَ » فـََقاَل   َعَليـْ  ( رواه مسلم .دِّيٌَّة َفُكُلوُه ُهَو َعَليـْ

َككِّ اْلَمدِّينَ َكاَن َزْوُج بَرِّيرََة َعْبًدا َأْسَوَد يـَُقاُل َلُه ُمغِّيٌث َعْبًدا لَِّبنِّ ُفاَلٍن َكَأن ِّ أَْنظُُر إِّلَْيهِّ يَُطوُف وَ )قَاَل  اسٍ َعنِّ اْبنِّ َعبَّ و   رواه البخاري ( ةرَاَءَها يفِّ سِّ

 ضرراً يف كوهنا حرة حت العبد فكان َلا اخليار ، وهذا مما ال خالف فيه . : وألن عليها قال ابن قدامة
 من وطئِ 

ُ
ه
ْ
 مكنت

ْ
 ) فإن

 
بلتها بطل

ُ
  ها أو مباشرتها أو ق

ُ
 ها ( .خيار

 يسقط خيار املرأة يف الفسخ :
 كأن تقول : رضيت به .  بالقول :
 بثبوت احلق َلا .بأن متكنه من نفسها بوطء أو مباشرة أو قُبلة بعد علمها  بالفعل :

ها رسول هللا ريرة أْعتقْت  وهي عند ُمغيث ، فخوقد روى أبو داود عن عائشة ) أن ب  وقال َلا : إن قـََرَبكِّ فال خياَر لكِّ ( . ري 
 ال حتت حر ( .)  
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 أي : إذا عتقت األَمة وزوجها حر فال خيار َلا .
 وهذا قول أكثر العلماء .

َياَر ََلَا َوإِّْن َعتَـقَ :  قال ابن قدامة َوَهَذا قـَْوُل اْبنِّ ُعَمَر ، َواْبنِّ َعبَّاٍس ، َوَسعِّيدِّ ْبنِّ اْلُمَسي ِّبِّ ، َواحلََْسنِّ ، َوَعطَاٍء ، ، ْت َحَْت ُحرٍ  ، َفاَل خِّ
َلى َوَمالٍِّك ، َواأْلَْوزَاعِّي ِّ ، َوالشَّا  . فِّعِّي ِّ ، َوإِّْسَحاقَ َوُسَلْيَماَن ْبنِّ َيَساٍر ، َوَأِبِّ قِّاَلبََة ، َواْبنِّ َأِبِّ لَيـْ

واقتضت الرتَجة بطريق املفهوم أن األمة إذا كانت حت حر فعتقت َل (  باب خيار األمة حتت العبد وقال ابن حجر عند قول البخاري )
 . وقد اختلف العلماء يف ذلك فذهب اجلمهور إىل ذلك، يكن َلا خيار 

 ( فمفهومه أنه إذا كانت حت حر فعتقت َل بكن َلا خيار . أنه ال خيار َلا ، ألن احلديث ) كان زوجها عبداً  -أ
 هنا كافأت زوجها يف الكمال ، فلم يثبت َلا اخليار ، كما لو أسلمت الكتابية حت مسلم .أل -ب

 إىل أن َلا اخليار .وذهب بعض العلماء : 
 وهذا قول احلنفية . 
 أن زوجها كان عبداً . واحتجوا برواية ) وكان زوجها حراً ( وتقدم أن الصواب -أ

 اً .وألهنا كملت باحلرية ، فكان َلا اخليار ، كما لو كان زوجها عبد -ب
 األول . والراجح

 باب العيوب يف النكاح
 العيوب : لغة َجع عيب وهو النقص .

 ة.نقٌص عقلي أو بدن يف أحد الزوجني مينع من حصيل مقاصد النكاح أو التمتع باحلياة الزوجيواصطالحاً : 
 1فائدة : 

 ذهب َجهور العلماء إىل ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب بأحد الزوجني .

، رع من الطالق، وسرتاً على املرأةوذهب احلنفية إىل أن الزوج ال حق له يف الفسخ إذا وجد زوجته معيبة، استغناًء مبا جعل له الش
 منفرة فال فسخ َلا، وإن كان العيب مينع الوطء فلها الفسخ . وجتنباً للتشهري هبا، وأما الزوجة فيقولون : إن كانت عيـوباً 

 2فائدة : 
 يف العيوب الت يفسخ هبا النكاح ، هل هي حمصورة بعدد معني أم ال على قولني :اختلف العلماء 

 أن العيوب الت يفسخ هبا عقد النكاح حمصورة يف عدد معني من العيوب .:  القول األول
  العلماء .َجاهريوإىل هذا ذهب  

 عيوب الفرج واجلذام والربص واجلنون ، قالوا : ألن هذا هو املروي عن الصحابة فال نتعداه لغريه .ك
 . وجبة لفسخ عقد النكاح بعدد معنيعدم حصر العيوب امل : القول الثاين

ه عقد النكاح إذا طالب املتضرر من بل إن كل عيب حيصل به ضرر فاحش، أو يكون منفرًا مينع املقاصد املشروعة من النكاح يفسخ ب 
 .الزوجني بذلك

 هري ، وأبو ثور ، وابن تيمية ، وابن القيم .وإىل هذا ذهب الز 
 له .َلا فال وجه  عة أو مثانية دون ما هو أوىل منها أو مساوٍ بوأما االقتصار على عيبني أو ستة أو س قال ابن القيم :
 وهذا األرجح .

من الرمحة واملودة فإن هذا ية أو ال حيصل معه مقصود النكاح وجني أو ينفر عن كماله أو خيشى تعدمينع استمتاع الز  عيب فكل 
 يثبت اخليار ، وهذا قول شيخ اإلسالم ابن تيمية واختيار الشيخ السعدي .
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 وعلى هذا : فالعمى عيب ، وكذلك اخلرس ، وكذلك قطع أحد األعضاء .
لعقد بالعيب كما سبق ذكرها فإن تلك األدلة عامة تدل على جواز فسخ عقد النكاح بالعيب، عموم األدلة الدالة على جواز فسخ ا -أ

 ر .وما ذكر فيها من العيوب إمنا جاء ذلك على سبيل التمثيل ال على سبيل احلص
 ب .ومن تأمل يف فتاوى الصحابة والسلف علم أهنم َل خيصوا الرد بعيب دون عي: قال العالمة ابن القيم 

أعلمتها أنك »، فقال له عمر: على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيماً  بعث رجالً   عمر بن اخلطاب زاق ) أنرواه عبدالر ما  -ب
 ا ( .علمها ُث خري ِّهأعقيم؟ قال: ال، قال: فانطلق ف

على سبيل احلصر، وهذا يدل  أمره بتخيري زوجته بعيب العقم، والعقم ليس من العيوب الت ذكرها املخالفون رأن عم :وجه االستدالل
 على أنه ال حصر يف العيوب املوجبة لفسخ النكاح.

بالشروط الت تشرتط فيه، وملا كان عقد البيع يثبت فيه  منهما عقد جيب أن يويف قياس عقد النكاح على عقد البيع، وذلك ألن كالً  -ج
الفسخ إذا وجد يف أحد الزوجني عيب جرى العرف السالمة  الفسخ بأي عيب جرى العرف السالمة منه، فكذلك عقد النكاح يثبت فيه

 ا .، بل إن عقد النكاح أوىل بذلك من عقد البيع، ملا ورد من التأكيد على الوفاء بشرطهكاملشروط شرطاً   منه، ألن املعروف عرفاً 
 منها من الزوجني، وهذا أمر متفق عليه بني أن ثبوت الفسخ ببقية العيوب املذكورة املتفق عليها إمنا جاء لدفع الضرر عن الطرف اخلاِل-د

العلماء َجيعاً كما ظهر ذلك من خالل تعليالهتم للفسخ بالعيوب الت قالوا بالفسخ هبا، وإذا كان األمر كذلك، فهناك من العيوب ما هو 
معدية، فلما ثبت اخليار بربص صغري أشد ضرراً على الزوج السليم وعلى النسل منهما، من العيوب املذكورة; ألن بعضها قد تكون عيوبا 

 يف اجلسم، فألن تثبت بتلك العيوب واألمراض املضرة واخلطرية من باب أوىل .
 3فائدة : 

 : ذا الباباألصل يف ه
 ( . َل يرد شيء مرفوع إىل النب )  ما ورد عن عمر ، وابنه ، وابن عباس وغريهـم . -أ

 والقياس على العيوب يف البيع . -ب
أو وجد الرجل املرأة ًا أو أبرص أو جمذوم اً أو جمنون اً وجد أحد الزوجني اآلخر مملوك ) مىت 

 د ( .فله فسخ النكاح إن مل يكن علم ذلك قبل العق ، أو عنيناً ًا رتقاء أو وجدته جمبوب
 هذه َجلة من العيوب ، مَّت وجدت يف أحد الزوجني جاز له الفسخ .

 والعيوب ثالثة أقسام :
 .، والربص ، وِبر الفم ( اجلنون و  ،ني الزوجني .  ) كاجلذام قسم مشرتك ب

 وقسم خمتص بالزوجة . ) كالرتق ... ( .
 ... ( .، أو وقسم خمتص بالزوج . ) كالعنة ، أو مقطوع الذكر 

 خ .فله الفسفمَّت تزوج احلر امرأة فبانت أَمة (  اً مملوك)  
 مملوكاً فلها الفسخ .أو العكس ، أي : تزوجت احلرة رجاًل فبان عبداً 

 راً .اختالل العقل حبيث مينع جريان األفعال على هنجة إال ناداجلنون : (  اً أو جمنون) 
 ه .بياض شديد يبقع اجللد ويذهب دمويتهو : وعند الفقهاء ج ، بياض يظهر يف ظاهر البدن لفساد املزا  الربص :  ( أو أبرص) 
 ب .تناثر، وينتشر يف كل عضو، غري أنه يكون يف الوجه أغليالعضو ُث يسود، ُث ينقطع و اجلذام : علة حيمر منها  (ًا أو جمذوم) 
 الرتق : انسداد الفرج باللحم .( أو وجد الرجل املرأة رتقاء) 
 ه .الذكر كله حبيث َل يبق منه ما يطأ ب ب : قطعاجلًا ( أو وجدته جمبوب 
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 ر .وجته مع وجود اآللة ملانع منه ككرب أو سحالعنني هو من ال يقدر على َجاع فرج ز  )أو عنينًا (
ه من العيوب السابقة فسخ أي : فلكل من وجد عيبًا يف صاحبد ( فله فسخ النكاح إن مل يكن علم ذلك قبل العق )

 النكاح إن َل يكن علم بذلك .
 فائدة :

َي بَِّعْيٍب ، فـََباَن بِّهِّ َغيـْرُُه ، فـََلُه اخلِّيَ :  قال ابن قدامة هِّ ، فـَثََبَت َلُه اخلَِّياُر ، َكاْلَمبِّيعِّ إَذا إِّْن َرضِّ َنَُّه َوَجَد بِّهِّ َعْيًبا َلَْ يـَْرَض بِّهِّ ، َواَل جبِِّّْنسِّ اُر ; ألِّ
َرُه . َي بَِّعْيٍب فِّيهِّ ، فـََوَجَد بِّهِّ َغيـْ  َرضِّ
َي بَِّعْيٍب، فـَزَاَد بـَْعَد اْلَعْقدِّ  ، فَ ، َكأَ َوإِّْن َرضِّ َياَر َلهُ ْن بِّهِّ قَلِّيٌل مِّْن اْلبَـَرصِّ ْلدِّهِّ، َفاَل خِّ َنَّ رَِّضاُه بِّ انـَْبَسَط يفِّ جِّ َا حَيُْدُث مِّْنهُ ; ألِّ  )املغن(  .هِّ رًِّضى مبِّ

 . ذا ظن العيب يسرياً فبان كبرياً فإ:  وقال الشيخ ابن عثيمني
 . جلده املستور بالثياب أنه غالب بنيت مثال ذلك: رأى يف أصبع امرأته برصاً، أو هي رأت يف طرف أصبعه فظنت أنه يسري، لكن

فهنا يسقط اخليار; ألهنا رضيت جبنس العيب، وكذلك هو بالعكس، ملا رضي جبنس العيب، قلنا: أنت الذي فرطت، ملاذا َل تنقب عن 
 هذا العيب، هل هو كثري أو قليل؟

يسقط اخليار; وذلك ألنه رضي جبنس  وكذلك لو رضيت جبنونه أو رضي هو جبنوهنا ملدة ساعة، فتبني أهنا جتن لساعات، أو أليام فإنه
 ) الشرح املمتع ( .          العيب، أما مقداره فهو املفرط يف عدم التثبت والتنقيب عن مدى هذا العيب.

 العقدِ ( .
 
 بعد

 
 ) ولو حدث

 أي : ولو حدث العيب بعد العقد ، فلمن له احلق أن يفسخ .
. ) 
ُ
ه
ُ
 مثل

 
 باآلخرِ عيب

 
 ) أو كان
 لفسخ .أي : فله ا

 ألن اإلنسان ينفر من عيب غريه وال ينفر من عيب نفسه .
هِّ ، َكاأْلَبـَْرصِّ جيُِّد اْلَمْرأََة جَمُْنونَ   قال ابن قدامة : ْنسِّ رِّ َعْيًبا ، َوبِّهِّ َعْيٌب مِّْن َغرْيِّ جِّ ٍد إَذا َأَصاَب َأَحُدمُهَا بِّاآْلخِّ ًة أَْو جَمُْذوَمًة ، فَلُِّكل ِّ َواحِّ

ُهَما اخلِّ  نـْ يَ مِّ بِّهِّ مِّْن َياُر ; لُِّوُجودِّ َسَببِّهِّ ، إالَّ أَْن جيَِّد اْلَمْجُبوُب اْلَمْرأََة رَتْـَقاَء ، َفاَل يـَْنَبغِّي أَْن يـَْثُبَت ََلَُما خِّ َنَّ َعْيَبُه لَْيَس ُهَو اْلَمانَِّع َلَصاحِّ اٌر ; ألِّ
هِّ  َا اْمتَـَنَع لَِّعْيبِّ نـَْفسِّ ْستِّْمَتاعِّ ، َوإِّمنَّ  .االِّ

ثْـُلُه ، َففِّيهِّ َوْجَهانِّ :َوإِّْن وَ  بِّهِّ َعْيًبا بِّهِّ مِّ  َجَد َأَحُدمُهَا بَِّصاحِّ
بهِّ ، فََأْشبَـَها   َا َعَلى َصاحِّ َنَـُّهَما ُمَتَساوِّيَانِّ ، َواَل َمزِّيََّة أَلََحدِّمهِّ َياَر ََلَُما ; ألِّ يَحنْيِّ .َأَحُدمُهَا ، اَل خِّ  الصَّحِّ

 ) املغن ( .    دِّ َسَببِّهِّ ، َفَأْشَبَه َما َلْو ُغرَّ َعْبٌد بَِّأَمٍة .َوالثَّانِّ ، َلُه اخلَِّياُر ; لُِّوُجو 
ينًا : أجل إىل سنة ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ ( .

ّ
ه عن

ُ
 ) وإذا وجدت

 يؤجل سنة . أي : وإذا وجدت املرأة الزوج عنيناً ] وهو العاجز عن اجلماع ملرٍض أصابه أو لضعف خلقتهِّ أو لكربِّ سنهِّ [    فإنه
 فالعنني يؤجل سنة منذ رفعته للحاكم ال منذ دخوله عليها .

 فالعن ة عيب ، يثبت للزوجة الفسخ ، ألن العن ة معَن ال ميكن معه الوطء ، وذلك هو املقصود بالنكاح .
 من الصحابة .وقد جاء التفريق بالعنة : عن عمر وعثمان وابن مسعود وَسرة بن جندب ومعاوية بن أِب معاوية وغريهم 

احلكمة من تأجيله سنة : لتمر عليه الفصول األربعة ، فإن تعذر اجلماع قد يكون لعارض حرارة فيزول يف ة ( أجل إىل سنوقوله ) -
لْ   قة .الشتاء ، أو لربودة فيزول يف الصيف ، أو يبوسة فيزول يف الربيع أو رطوبة فيزول يف اخلريف ، فإذا مضت الفصول فلم يزل علَم أنه خِّ

 ) فيفسخ بكل عيبٍ تقدم ال بغريه ، كعور وعرج وقطع رجل وعمى ( . 
 تقدم أن أكثر العلماء يرون أن العيوب يف النكاح حمصورة يف عدد معني .
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ل ال تعترب عيوباً .، والعرج ، والعور ، وعلى هذا القول : فالعمى   وقطع الرجِّ
 ألن ذلك ال مينع االستمتاع ، وال خيشى تعديه .

ْستِّْمَتاَع اْلَمْقُصوَد بِّالن َِّكاحِّ ، فَإِّنَّ ا:  ابن قدامة قال َنَـَّها مَتَْنُع االِّ َذِّهِّ اْلُعُيوبِّ ; ألِّ َا اْخَتصَّ اْلَفْسُخ هبِّ جلَُْذاَم َواْلبَـَرَص يُثِّريَانِّ نـَْفرًَة يفِّ النـَّْفس َوإِّمنَّ
ْستِّْمَتاَع ، َواجْلُُنوُن يُثِّرُي نـَْفرًَة َوخُيَْشى َضَررُُه ، َواجلَْبُّ َوالرَّْتُق يـَتَـَعذَُّر مَتَْنُع قـُْربَانَُه ، َوخُيَْشى تـََعد ِّيهِّ إىَل النَـّْفسِّ َوال َمَعُه اْلَوْطُء ، نَّْسلِّ ، فـََيْمَنُع االِّ

َة اْلَوْطءِّ َوفَائَِّدتَُه   .   ) املغن ( .َواْلَفْتُق مَيَْنُع َلذَّ
 :َغرْيِّ َما ذََكْرنَاُه اَل يـَْثُبُت اخلَِّياُر لِّ  وقال رمحه هللا :

ْستِّْمَتاعِّ اْلَمْعُقودِّ َعَلْيهِّ ، َواَل خُيَْشى تـََعد ِّيهِّ ، فـََلْم يـُْفَسْخ بِّهِّ الن َِّكاحُ   َنَُّه اَل مَيَْنُع مِّْن االِّ  .َواْلَعرَجِّ   ، َكاْلَعَمىألِّ
َا يـَْثُبُت بَِّنصٍ  أَْو إَْجَاٍع أَْو قَِّياٍس ،    .َواَل َنصَّ يفِّ َغرْيِّ َهذِّهِّ َواَل إَْجَاَع َوألَِّنَّ اْلَفْسَخ إمنَّ
نَـُهَما مِّْن اْلَفرْ    ق .         ) املغن ( .َواَل َيصِّحُّ قَِّياُسَها َعَلى َهذِّهِّ اْلُعُيوبِّ ; لَِّما بـَيـْ

 . بعدد معني ، بل كل عيب ينفر منه اآلخر عرفاً يعترب عيباً حمصورة وتقدم أن الراجح أن العيوب يف النكاح ليست 
 ورجحه ابن القيم كما تقدم .

 1فائدة : 
 هل العقم عيب أم ال ؟

  :يف النكاح ، على قولني اً ل يعد عيبختلف الفقهاء يف العقم ها
 اً .أنه ال يعد عيب األول :

العقيم أمره قبل يوجب الفسخ ، واستحب أمحد أن يبني الرجل  اً ن البصري رمحه هللا فقد جعله عيبوهو قول َجهور أهل العلم ، إال احلس 
 .الزواج

 أنه يعترب عيباً . : القول الثاين
أن كل عيب ينفر أحد الزوجني من اآلخر ، وال حيصل به مقصود النكاح من الرمحة واملودة ، فإنه عيب  بناء على ما قرره ابن القيم : 

 .يوجب اخليار 
 .وهذا املروي عن عمر بن اخلطاب ورجحه ابن القيم 

 الولد من أهم وأعظم مقاصد النكاح .وذلك ألن حصيل  
والصواب : أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، وال شك أن من أهم مقاصد النكاح املتعة واخلدمة :  الشيخ ابن عثيمني قال 

 ب .واإلجناب ، فإذا وجد ما مينعها فهو عيب ، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً ، أو وجدها هي عقيمة فهو عي
 لــــــفص
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 أي : فإن رضَي أحد الزوجني بعيب اآلخر فال خيار له .
 كأن تقول املرأة : رضيت به معيباً .

َي بِّهِّ  قال ابن قدامة : َنَُّه َرضِّ اَلفًا ; ألِّ  ، فََأْشَبَه ُمْشرَتَِّي اْلَمعِّيبِّ . اَل نـَْعَلُم فِّيهِّ خِّ
ْنُه َدالَلَُتُه ... ( فال خيار . َدْت مِّ  وقوله )  أَْو ُوجِّ

 كأن مُتك نه من اجلماع  ، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه ، دل ذلك على رضاها .
 إذاً : يسقط اخليار بأمور :

 الرضا الصريح . أوالً :
 مع وجود العيب .متكني املرأة لزوجها   ثانياً :
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دِهِما إال حباكمٍ ( . ي
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ُ
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 فس
 وذلك لسببني :خ أحدمها إال حباكم يفسخ النكاح ، أي : ال يصح فس

 .لقطـع النزاع  األول :
 وألن بعض العيوب خمتلف فيها وحكم احلاكم يرفع اخلالف . الثاين :

 فائدة : 
 الفرق بني الفسخ والطالق من وجهني :

 أن الفسخ ال حيتسب من الطالق .  :أوالً  
 أن عدة الفسخ تكون استرباء حبيضة وعدة الطالق ثالث حيض . ثانياً :
  ( 

ُ
 قبل الدخول فال مهر ( . وإذا وقع الفسخ

ل أي : إذا وجد الزوج يف زوجته عيبًا من العيوب الت ينفسخ هبا النكاح ) كاجلذام أو الربص أو غريها ( ، فإن كان قبل الدخو 
 هبا فال مهر َلا .

 مثال : إذا اتضح له قبل الدخول أن هبا برصاً أو جذاماً ُث طلقها وحصل الفراق ، فهنا ال مهر َلا .
 ألن الُفرقة جاءت من قِّبلها ، ألهنا هي املتسببة يف فسخ النكاح .

 : فإن كان العيب يف الزوج ، وهي فسخت من أجل عيب الزوج 
 ال مهر َلا . فقيل :
 فرقة جاءت من قبلها ، فهي الت طلبت الفسخ .ألن ال

 َلا نصف املهر ، كاملطلقة قبل الدخول . وقيل :
 واختار هذا القول ابن عثيمني . هو السبب ، وهذا هو مقتضى العدل ،ألن الزوج 

َد قـَْبَل الدُُّخولِّ ، َفاَل َمْهَر ََلَا َعَلْيهِّ ، َسَواءٌ :  قال ابن قدامة  َكاَن مِّْن الزَّْوجِّ أَْو اْلَمْرأَةِّ .  اْلَفْسَخ إَذا ُوجِّ
َها نـْ َنَّ اْلَفْسَخ إْن َكاَن مِّ َهتَِّها، َفَسَقَط َمْهُرَهاَوَهَذا قـَْوُل الشَّافِّعِّي ِّ ألِّ ْنهُ ، َكَما َلْو َفَسَخْتُه ، فَاْلُفْرَقُة مِّْن جِّ ، بَِّرَضاعِّ َزْوَجٍة َلُه أُْخَرى، َوإِّْن َكاَن مِّ

َا َفَسَخ َلَعيْ  ْخَفاءِّ ٍب هبَِّ فَإِّمنَّ َها .ا َدلََّسْتُه بِّاإْلِّ نـْ  ، َفَصاَر اْلَفْسُخ َكأَنَُّه مِّ
هِّ ؟ قـُْلَنا : اْلعَِّوُض  ْنُه ; حلُُِّصولِّهِّ بَِّتْدلِّيسِّ ْخَتاَرْت َفْسَخ مِّْن الزَّْوجِّ يفِّ ُمَقابـََلةِّ َمَنافِّعَِّها ، فَإَِّذا افَإِّْن قِّيَل : فـََهالَّ َجَعْلُتْم َفْسَخَها لَِّعْيبِّهِّ ، َكأَنَُّه مِّ

َهتَِّها عَِّوٌض يفِّ  َا ثـََبَت ََلَا اخلَِّياُر اْلَعْقدِّ َمَع َساَلَمةِّ َما َعَقَدْت َعَلْيهِّ ، َرَجَع اْلعَِّوُض إىَل اْلَعاقِّدِّ َمَعَها ، َولَْيَس مِّْن جِّ  ُمَقابـََلةِّ َمَنافِّعِّ الزَّْوجِّ ، َوإِّمنَّ
َْجلِّ َضَرٍر يـَْلَحُقَها ، اَل لِّتَـَعذُّ   .    ) املغن ( . رِّ َما اْسَتَحقَّْت َعَلْيهِّ يفِّ ُمَقابـََلتِّهِّ عَِّوًضا ، فَافْـتَـَرقَاألِّ

ه 
 
 يستقر ( . ) وبعد

 أي : ذا علم بالعيب بعد الدخول هبا ، فإن املهر يستقر للزوجة ومتلكه ، سواء كان العيب فيها أو فيه .
 وَلا املهر مبا استحللت من فرجها ( . ) ... لقوله 

 كن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب يف الزوجة ؟ ل
ه 
ّ
 على من غر

ُ
 ) ويرجع

 
جِد

ُ
 و
ْ
 ( .إن

 أي : ويرجع الزوج على من غر ه إن كان هناك غروراً .
 مثال : لو قال أحد للزوج ، إن هذه الزوجة سليمة من العيوب ، فتبني هبا عيباً . فإنه يرجع على من غره .

 أو أخاها ، أو الذي خطبها له ومدحها .سواء كان الذي غر ه أباها 
َا ، فـََوَجَدَها بـَْرَصاَء ، أَْو جَمُْنونًَة ، أَْو جَمُْذوَمًة ، فـََلَها ر )لقول عم َا َرُجٍل تـََزوََّج اِّْمَرأًَة ، َفَدَخَل هبِّ هِّ إِّيَّاَها ، َوُهَو َلُه َعَلى َمْن  أميُّ يسِّ َسِّ اَلصََّداُق مبِّ
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َها  نـْ  .ك َجُه َسعِّيُد ْبُن َمْنُصوٍر ، َوَمالِّ َأْخرَ  (َغرَُّه مِّ
 لكن بشرط أن يكون الوِل عاملاً بالعيب، فإن كان جاهاًل فال غرم عليه .

 . فإن كان الغرور من املرأة ، مبعَن أن املرأة فيها عيباً فسكتت كتمت ؟ فإنه يرجع عليها 
 . إذا َل يكن هناك غرور ، فإنه ال يرجع على أحد 

 .أنه ال يرجع على أحد  ء :وذهب بعض العلما
 وهذا قول أِب حنيفة والشافعي يف اجلديد ، واختاره الشوكان .

 قالوا : الن املهر ثبت عليه مبسيسه إياها .
 باب نكاح الكفار

وا حِ ) 
ُ
 ما اعتقد

 
ر
 
ب
 
عت
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 م
ْ
م
ُ
ه
ُ
وا إليننِكاح

ُ
ع
 
راف
 
ت
 
م ي
 
، ول

ُ
ه
َّ
 ا ( .ل

 ه وإن خالف أنكحة املسلمني وذلك بشرطني :أي : أن نكاح الكفار معترب ويقرون على فاسد
 أن يعتقدوا حله وصحته يف شرعهم ولو كان حمرماً يف شرعنا . األول :
 أال يرتافعوا إلينا . والثاين :

يَحةٌ : أ قال ابن قدامة َها إَذا َأْسلَ ْنكَِّحُة اْلُكفَّارِّ َصحِّ َنا، يـَُقرُّوَن َعَليـْ َها يفِّ احْلَالِّ َنْت اْلَمْرأَُة ممَِّّْن جَيُوُز ابْ ، إَذا َكاُموا أَْو َحَاَكُموا إلَيـْ ، تَِّداُء نَِّكاحِّ
، َوالشُُّهودِّ ، َواَل يـُْعَتبَـُر َلُه شُ َفةِّ َعْقدِّهِّْم وََكْيفِّيَّتِّهِّ َواَل يـُْنَظُر إىَل صِّ  ، َوَأْشبَ ، َوصِّ ُروُط أَْنكَِّحةِّ اْلُمْسلِّمِّنَي، مِّْن اْلَوِلِّ ِّ جَيابِّ َواْلَقُبولِّ اَل ، بِّ اهِّ َذلِّكَ يَغةِّ اإْلِّ

اَلٍف بـَنْيَ اْلُمْسلِّمِّنَي .  ) املغن ( .    خِّ
عن شروط النكاح وال  ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم وَل يسأَلم رسول هللا  وقد أسلم خلق يف زمن النب :  وقال ابن عبد الرب

 عن كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقيناً .
 ا .ما يوافق الشرع منها إذا أسلمو  إقرار  :ة العامة يف زواج غري املسلمني: القاعد قوقال السيد ساب

 سالم فتصح، أم َل تصادفها فتبطل؟.وهل صادفت الشروط املعتربة يف اإل، كيف وقعت،  إن أنكحة الكفار َل يتعرض َلا رسول هللا 
قام مع امرأته أقرمها، ولو كان يف اجلاهلية وقد وقع على غري شرطه من الوِل وإمنا اعترب حاَلا وقت إسالم الزوج، فإن كان ممن جيوز له امل

وإن َل يكن ممن جيوز له االستمرار َل يقر عليه، كما لو أسلم وحته ذات رحم حمرم، أو أختان، أو أكثر، فهذا هو ،  والشهود وغري ذلك
 ) فقه السنة ( .    ه .وما خالفه فال يلتفت إلي األصل الذي أصلته سنة رسول هللا 

 وقد تقدم :
 خرى .ري يف إمساك إحدامها وترك األالرجل يسلم وحته أختان، خي

 ن .منه ده أكثر من أربع خيتار أربعاً الرجل يسلم وعنو 
ا) 

 
تِن
 
أنكِح

 
 ك
 
ار
 
عوا ص

 
راف
 
 . ( وإن ت

 ب وقبول ، ووِل ، وشهود .أي : وإن ترافعوا إلينا قبل عقده عقدناه على حكمنا ، كأنكحة املسلمني ، بإجيا
 قال تعاىل ) وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ( .

 وإن ترافعوا إلينا بعد العقد ، فإن كان مقتضى الفساد قائماً ، كأن تكون زوجته من حمارمه ، فسخنا النكاح .
  ، أو على أخت زوجة ماتت .كون قد تزوجها يف عدة انقضت ، أو بدون وِلوإن كان مقتضيه قد زال أقررناهم عليه ، مثل أن ي

 زوج الكتابية ، فهما على نكاحهما ( .
 
 الزوجانِ معًا ، أو أسلم

 
 أسلم

ْ
 ) وإن

 أي : فإن أسلم الزوجان معاً ، بأن تلفظا باإلسالم دفعة واحدة فهما على نكاحهما ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .
 َجاع .، وهذا باإلَل حيصل بينهما اختالف يف الدين  هألن
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َولَْيَس بـَنْيَ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ يفِّ َهَذا ، أَنَّ الزَّْوَجنْيِّ إَذا َأْسَلَما َمًعا ، فـَُهَما َعَلى الن َِّكاحِّ ، َسَواٌء َكاَن قـَْبَل الدُُّخولِّ أَْو بـَْعَدُه ...  قال ابن قدامة :
َْمدِّ اَّللَِّّ  ُهْم اْختِّاَلُف دِّينٍ ذََكَر اْبُن َعْبدِّ اْلبَـر ِّ أَنَُّه إ، اْختِّاَلٌف حبِّ نـْ َنَُّه ََلْ يُوَجْد مِّ  .   ) املغن ( . َْجَاٌع مِّْن أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ; َوَذلَِّك ألِّ

أَجع العلماء على أن الزوجني إذا أسلما معاً يف حالة واحدة ، أن َلما املقام على نكاحهما ما َل يكن بينهما نسب  قال ابن عبد الرب :
عن شروط النكاح وال عن كيفيته ،  ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم وَل يسأَلم رسول هللا  يف زمن النب  وال رضاع ، وقد أسلم خلق

 وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقيناً .
ما :  روقال ابن املنذ ، أو َل  واًل هباــــــ; كانت مدخ ، أهنما على نكاحهما لو أسلما معاً  -أي الزوجني غري املسلمني-وأَجعوا على أهن 

 ن . ) اإلَجاع ( .تك
طرأ عليها اإلسالم; فإهنم اتفقوا على أن  اإلسالم إذا كان منهما معاً; أعن   وأم ا األنكحة الت انعقدت قبل اإلسالم، ُث  :  دقال ابن رش

ح ذلمن الزوج والزوجة، وقد كان عقد النكاح على من يصحُّ ابتداًء العقد عليها يف اإلسالم، أن  ا  ك . ) بداية اجملتهد ( .إلسالم يصح ِّ
 فعلى نكاحهما . –سواء كان كتابياً أو غري كتاِب  –الكتابية  وكذا إن أسلم زوج -

 ه .اإلسالم ، فبقاؤه أوىل من ابتدائألنه جيوز للمسلم نكاح الكتابية يف 
ا) 
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 أي : وإن أسلم أحد الزوجني غري الكتابيني ، كاجملوسيني يسلم أحدمها قبل الدخول بطل النكاح .
 ألن اختالف الدين مينع اإلقرار على النكاح .

 أو أسلمت زوجة كتاِب أو غري كتاِب قبل الدخول فال نكاح .
 فر .ألن املسلمة ال حل لكا
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 وبعده : أي بعد الدخول .
 أي : إذا أسلم أحد الزوجيني غري الكتابيني ، أو زوجة كتاِب أو غريه ، بعد الدخول :

 الفرقة تتوقف على انقضاء العدة : فإن
 ، وإن َل يسلم حَّت انقضت العدة وقعت الفرقة بينهما .نقضائها فهما على نكاحهما سلم اآلخر قبل افإن أ

 وهذا قول َجهور العلماء .
َّ  )َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب ، َعْن أَبِّيهِّ ، َعْن َجد ِّهِّ  حلديث  رواه الرتمذي . (َردَّ اِّبـَْنَتُه َزيـَْنَب َعَلى َأِبِّ اْلَعاصِّ بِّنَِّكاٍح َجدِّيٍد  أَنَّ اَلنَّبِّ

أن النكاح باق حكماً ما َل تتزوج املرأة بآخر ، ولو مكثت سنني ، واألمر يف ذلك إليها ، وال حكم له عليها ،  وذهب بعض العلماء :
 وال حق َلا عليه .

 . –رمحهم هللا أَجعني  -وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمني ، وتلميذه ابن القيم ، وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ُهَما -ٍس َعبَّا اْبنحلديث  -أ ُ َعنـْ َي َاَّللَّ ُّ  )قَاَل :  -َرضِّ نِّنَي بِّالن َِّكاحِّ َاأْلَوَّلِّ ،  َردَّ اَلنَّبِّ ت ِّ سِّ اِّبـَْنَتُه َزيـَْنَب َعَلى َأِبِّ اْلَعاصِّ ْبنِّ اَلرَّبِّيعِّ ، بـَْعَد سِّ

 ه الرتمذي .َرَوا (وَلَْ حُيْدِّْث نَِّكاًحا 
لت فيها حرمي املسلمات على املشركني بسنتني ، والظاهر انقضاء عدهتا يف هذه املدة . ومع وكان إسالمه بعد نزول آيات سورة املمتحنة وا

 . إليه بالنكاح األول ذلك ردها النب 
نِّنَي َكانُوا ُمْشرِّكِّي أَْهلِّ حَ  اَن اْلُمْشرُِّكوَن َعَلى َمْنزِّلَتَـنْيِّ مَِّن النَّبِّ ِّ قال ) كَ َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس  -ب ْرٍب يـَُقاتُِّلُهْم َويـَُقاتُِّلونَُه َوُمْشرِّكِّي أَْهلِّ َواْلُمْؤمِّ

 حِّيَض َوَتْطُهَر فَإَِّذا َطُهَرْت َحلَّ ََلَا الن َِّكاُح فَإِّْن َعْهٍد اَل يـَُقاتُِّلُهْم ، َواَل يـَُقاتُِّلونَُه ، وََكاَن إَِّذا َهاَجَرتِّ اْمَرأٌَة مِّْن أَْهلِّ احلَْْربِّ َلَْ خُتَْطْب َحَّتَّ 
 ( رواه البخاري . َزْوُجَها قـَْبَل أَْن تـَْنكَِّح ُردَّْت إِّلَْيهِّ  َهاَجرَ 

 .ن الزوجة ترد إليه وإن طال الزمن، ألنه أطلق يف هذا احلديث( يدل على أفَإِّْن َهاَجَر َزْوُجَها قـَْبَل أَْن تـَْنكَِّح ُردَّْت إِّلَْيهِّ قوله ) وجه الداللة:
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أن النكاح موقوف ، فإن أسلم قبَل انقضاء عِّدهتا : فهي زوجُته ، وإن انقضت عدهتا : فلها :  الذي دلَّ عليه ُحكُمه م : قال ابن القي
 ح .    ) زاد املعاد ( .ن غري حاجة إىل جتديد نكا أن تنكَِّح من شاءت ، وإن أحبَّت انتظرته ، فإن أسلم : كاَنْت زوجته مِّ 

 فائدة :
 أجاب اجلمهور عن حديث ابن عباس بأجوبة : 

 أنه معارض حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، واملثبت مقدم على النايف . أوالً :
 وأجيب : بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، حديث ضعيف .

 قال الرتمذي : هذا حديث يف إسناده مقال .
 : أن عدة زينب امتدت إىل أن أسلم زوجها . ثانياً 

 ف ما عرف من طبيعة النساء أن تبقى العدة إىل ست سنني .وأجيب : بأن هذا بعيد غاية البعد ، وخال
 : أن القصة كانت قبل حرمي املسلمات على املشركني ، فال داللة فيها على هذا احلكم أصالً . ثالثاً 

 وأجيب : بأن هذا خمالف ملا أطبق عليه أهل املغازي أن إسالم أِب العاص كان بعد نزول حرمي املسلمة على املشرك .
بينهم وبني نسائهم ، مع أن  أيضًا : أسلم أناس بعد نزول التحرمي كما أسلم الطلقاء وأسلم أهل الطائف وغريهم فلم يفرق النب و 

 إسالمهم َل يكن يف حلظة واحدة قطعاً .
 أن معَن ردها بالنكاح األول ، أي : على مثل الصداق األول .رابعاً : 

 . ديث والظاهر منهوأجيب : بأن هذا عكس املفهوم من احل
 كتاب الصداق

 تعريفه : هو ما تعطاه املرأة من املال ، أو ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها .
 1فائدة : 

 احلكمة من الصداق :

 أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأمهيته .
 أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف َلا .

 أن فيه الدليل على الرغبة يف الزوجة .

 كني املرأة من جتهيز نفسها مبا أحبت من لباس ونفقة وزينة .مت
 2 فائدة :

 وللصداق عدة أَساء :
لة كما قال تعاىل )  َْلةً فيسمى حنِّ  ( . َوآُتوا الن َِّساَء َصُدقَاهتِِّّنَّ حنِّ

 ( .فـََرْضُتْم ََلُنَّ َفرِّيَضًة  َوَقدْ ويسمى فريضة كما قال تعاىل )
 ( .رِّيَضًة َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ فَ ويسمى أجراً كما قال تعاىل )
ْنُكْم َطْواًل َأْن يـَْنكَِّح اْلُمْحَصَناتِّ اْلُمْؤمَِّناتِّ ويسمى طْوالً كما قال تعاىل )  ( . َوَمْن َلَْ َيْسَتطِّْع مِّ

 ) وهو واجب (
 وقد نقل ابن عبد الرب إَجاع أهل العلم على وجوبه .

َْلةً َوآُتوا الن َِّساَء َصدُ لقوله تعاىل )  -أ  ( . قَاهتِِّّنَّ حنِّ
 النحلة : املهر:  قال ابن عباس
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 . يف مضمون كالم املفسرين يف هذه اآلية : أن الرجل جيب عليه دفع الصداق إىل املرأة حتما وأن يكون طي ب النفس  :قال ابن كثري

 ( . َأْن تـَْبتَـُغوا بَِّأْمَوالُِّكمْ وألن هللا تعاىل قي د احلل بقوله )  -ب
ا على غري :  طيبقال القر  ) بَِّأْمَوالُِّكم ( أباح اَّلل  تعاىل الفروج باألموال وَل يفصل ، فوجب إذا حصل بغري املال أال  تقع اإلباحة به; ألهن 

 الش رط املأذون فيه . ) تفسري القرطب ( .
 ن .َل يعذر الفقري الذي َل جيد خامتاً من حديد حَّت ألزمه أن يعلمها من القرآ وألن النب  -ج

وقد أَجعوا على أنه ال جيوز ألحٍد أن يطأ  هل عندك من شيء تصدقها ؟  :نكاح ال بد فيه من الصداق لقوله : فيه أن ال قال ابن حجر
 . فرجاً بغري ذكر صداق

 . وألن شرط إسقاطه جيعل العقد شبيهاً باَلبة ، والزواج باَلبة من خصائص النب  -د
ه ( .

ُ
 ) ويسن ختفيف

 فيف الصداق .أي : يسن خت
هِّ  َكْم َكاَن َصَداُق َرُسولِّ َاَّللَِّّ    َعْن َأِبِّ َسَلَمَة ْبنِّ َعْبدِّ اَلرَّمْحَنِّ ; أَنَُّه قَاَل : ) َسأَْلُت َعائَِّشَة َزْوَج اَلنَّبِّ ِّ  -أ َْزَواجِّ قَاَلْت : َكاَن َصَداُقُه ألِّ

اَئةِّ دِّْرَهٍم ، فـََهَذا َصَداُق رَ ثِّْنَتْ َعْشَرَة أُوقِّيًَّة َوَنشًّا . قَاَلْت : أََتدْ  ُسولِّ رِّي َما اَلنَّشُّ ؟ قَاَل : قـُْلُت : اَل . قَاَلْت : نِّْصُف أُوقِّيٍَّة . فَتِّْلَك ََخُْسمِّ
هِّ ( َرَواُه ُمْسلٌِّم  . َاَّللَِّّ  َْزَواجِّ  ألِّ

 ) فهذا صداق رسول هللا ( ريااًل . 1725( جرام )  1150درهم )  500( يعن ذلك الصداق ُسمحاَئةح دحْرَهم  فَتحْلَك خَْ الَنش  نصف أوقية . ) ) َوَنشًّا ( درمهًا . 40( األوقية ) أوقحينة 
 ه .أزواج( أي : هذا غالب ألزواجه 

ُر اَلصََّداقِّ أَْيَسرُُه ( َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ  َعْن ُعْقَبَة ْبنِّ َعامٍِّر قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ -ب  ) َخيـْ
 ( رواه أمحد . إن  أَْعَظَم الن َكاحِّ بـَرََكًة أَْيَسرُُه َمُؤونَةً قال )  َعْن الن بِّ  وعن عائشة .  -ج
  .لرجل أراد الزواج  ) التمس ولو خامتاً من حديد ( متفق عليه وقال النب  -د
صادقة حلقائق األمور ، وتشيع بني الناس روح ألمته املثل األعلى يف ذلك ، حَّت ترسخ يف اجملتمع النظرة ال وقد ضرب النب  -ه

 . السهولة واليسر
َها ، فـَُقْلتُ ) َعْن اْبنِّ َعبَّاٍس   َي اَّللَُّ َعنـْ : أَْعطَِّها قَالَ  -وهو الدخول بالزوجة  – ه: يَا َرُسوَل اَّللَِّّ ، اْبنِّ  أَنَّ َعلِّيًّا قَاَل : تـََزوَّْجُت فَاطَِّمَة َرضِّ

 ؟؟؟  : فََأْعطَِّها إِّيَّاُه ( .قـُْلُت: هَِّي عِّْندِّي . قَالَ : فَأَْيَن دِّْرُعَك احلَُْطمِّيَُّة ؟ عِّْندِّي مِّْن َشْيٍء . قَالَ َما َشْيًئا . قـُْلُت : 
 . سيدة نساء أهل اجلنة فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول هللا 

طَّابِّ قال : ال تـَُغاُلوا َصَداَق الن ِّ  وروى ابن ماجه -و نـَْيا أَْو تـَْقًوى عِّْنَد اَّللَِّّ َكاَن أَْوالُكْم أن ُعَمَر ْبُن اخلَْ َساءِّ فَإِّنَـَّها َلْو َكاَنْت َمْكُرَمًة يفِّ الدُّ
َا حُمَمٌَّد  ْن اثـَْنَتْ َعْشَرَة أُوقِّيَّةً  َوَأَحقَُّكْم هبِّ َوإِّنَّ الرَُّجَل لَيُثـَق ُِّل َصَدَقَة اْمَرأَتِّهِّ  َما َأْصَدَق اْمَرأًَة مِّْن نَِّسائِّهِّ َوال ُأْصدَِّقْت اْمرَأٌَة مِّْن بـََناتِّهِّ َأْكثـََر مِّ

هِّ َويـَُقوُل َقْد َكلِّْفُت إِّلَْيكِّ َعَلَق اْلقِّْربَةِّ.   َحَّتَّ َيُكوَن ََلَا َعَداَوٌة يفِّ نـَْفسِّ
قلة بركته وعسره ،  تضمنت األحاديث أن الصداق ال يتقدر أقله ، وأن املغاالة يف املهر مكروهة يف النكاح ، وأهنا من :قال ابن القيم 

وأن املرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه مهرها جاز ذلك ، بل إن رضيت بالعلم والدين وإسالم الزوج وقراءته القرآن ،  
 ا .          ) زاد املعاد ( .ان من أفضل املهور وأنفعها وأجلهك

فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة املهر ، ة ( م النساء بركة أيسرهن مؤونن أعظإ ة )على حديث عائش تعليقاً  اإلمام الشوكاينوقال 
وأن الزواج مبهر قليل مندوب إليه ; ألن املهر إذا كان قليال ، َل يستصعب النكاح من يريده ; فيكثر الزواج املرغب فيه ، ويقدر عليه 

، فإنه ال يتمكن منه إال أرباب األموال ، فيكون  اً ا كان املهر كثري ح ، ِبالف ما إذالفقراء ، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكا 
 . الفقراء الذين هم األكثر يف الغالب غري مزوجني ، فال حصل املكاثرة الت أرشد إليها النب 
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 فائدة :
 بعض مصاحل ختفيف الصداق ؟ 

 العمل بالسنة وامتثال ما أرشدت إليه . أوالً :
 لزواج .تيسري سبل ا ثانياً :
 أن ختفيفه من أسباب احملبة ودوام املودة . ثالثاً :
 أن ختفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت العشرة ، وَل حيصل توافق بينهما . رابعاً :
 ( 
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 أي : يسن أن يذكر ويسمى الصداق يف العقد .
 م .امَّةِّ أَْهلِّ اْلعِّلْ قـَْولِّ عَ يفِّ  قال ابن قدامة :

 ) التمس ولو خامتاً من حديد ( . لقول النب  -أ
أعطها شيئًا ، قلت ) أي علي ( ما عندي شيء ، قال : فأين درعك  –ملا أراد أن يتزوج فاطمة  –لعلي   هولقول -ب

 احلطمية ، قلت : هي عندي ، قال : فأعطها إياها .
 ألنه أقطع للنزاع واخلالف .و  -ج
 ئدة :فا

 وليست تسميته شرطاً ، وهذا مذهب اجلمهور .
 ْو تـَْفرُِّضوا ََلُنَّ َفرِّيَضة ( .اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إِّْن طَلَّْقُتُم الن َِّساَء َما َلَْ مَتَسُّوُهنَّ أَ  لقوله تعاىل )

لطالق ال يكون إال يف نكاح قد مت أن هللا تعاىل رفع احلرج عن الطالق يف النكاح الذي َل يسم فيه املهر ، وا وجه الداللة :
 بعقد صحيح .

: َلا الصداق  ، قال َل يدخل هبا وَل يفرض َلا صداقاً أنه قضى يف رجل تزوج امرأة فمات عنها و  ) وحلديث ابن مسعود -ب
 ( .مبثل ذلك قضى يف بِّْروع بنت واشق : َسعت رسول هللا ملرياث ، فقام معقل بن يسار فقالكامالً ، وعليها العدة ، وَلا ا

 لربوع بالصداق . أن العقد صح مع عدم تسميته املهر ، فلو َل يكن نكاحاً صحيحاً ملا قضى النب  وجه الداللة :
  ( 
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 سواء كان عيناً أو منفعة ، ولو كان شيئاً قليالً . اقاً ،كل ما صح العقد عليه بيعاً ، أو إجارة ، فإنه يصح أن يكون صد
 : أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعاً . فالعني مثل

 : استخدامها إياه ، أو تستويف منه بغري اخلدمة أن يبن َلا بيتاً . واملنفعة مثل
 ويدل على أنه جيوز ولو كان قلياًل :

يَ -لِّ ْبنِّ َسْعٍد اَلسَّاعِّدِّي ِّ َسهْ حديث  ي !فـََقاَلْت: يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ  َجاَءتِّ اْمرَأٌَة إِّىَل َرُسولِّ َاَّللَِّّ )قَاَل  -َاَّللَُّ َعنـُْهَما َرضِّ ْئُت أََهُب َلَك نـَْفسِّ ، جِّ
َها َرُسوُل َاَّللَِّّ  ، يـَْقضِّ فِّيَها َشْيًئا  َجَلَستْ فـََلمَّا رََأْت اَْلَمْرأَُة أَنَُّه َلَْ  ،َرْأَسهُ  ، ُُثَّ طَْأطََأ َرُسوُل َاَّللَِّّ َفَصعََّد اَلنَّظََر فِّيَها، َوَصوَّبَهُ  فـََنَظَر إِّلَيـْ

َافـََقاَل: يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ ، َحابِّهِّ فـََقاَم َرُجٌل مِّْن َأصْ  ا َرُسوَل َوَاَّللَِّّ يَ ، َحاَجٌة فـََزو ِّْجنِّيَها .قَاَل: "فـََهْل عِّْندَك مِّْن َشْيٍء؟ "فـََقاَل: اَل  ! إِّْن َلَْ َيُكْن َلَك هبِّ
فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ، َوَاَّللَِّّ يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ، َما َوَجْدُت َشْيًئا.فـََقاَل: اَل  ؟فـََقاَل: "اِّْذَهْب إِّىَل أَْهلَِّك، فَاْنظُْر َهْل جتُِّد َشْيًئا؟ "َفَذَهَب، ُُثَّ َرَجعَ ، َاَّللَِّّ 
 "  ُه : َمالُ قَاَل َسْهلٌ -ا مِّْن َحدِّيٍد، َوَلكِّْن َهَذا إِّزَارِّي ، َواَل َخامتًَ فـََقاَل: اَل َوَاَّللَِّّ، يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ ، ُُثَّ َرَجعَ  َفَذَهَب، "اْنظُْر َوَلْو َخاََتًا محْن َحدحيد
َهاَما َتْصَنُع بِّإِّزَارِّكَ : فـََقاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ ، فـََلَها نِّْصُفهُ  -رَِّداءٌ  ْنُه َشْيٌء، َوإِّْن لَبَِّسْتُه َلَْ َيُكْن َعَلْيَك َشْيٌء َفجَ  ؟ إِّْن لَبِّْسَتُه َلَْ َيُكْن َعَليـْ َلَس مِّ

عِّي : مَ قَالَ ؟ "قَاَل: "َماَذا َمَعَك مَِّن اْلُقْرآنِّ  .ُمَول ًِّيا، فََأَمَر بِّهِّ، َفُدعَِّي َلُه، فـََلمَّا َجاءَ  ; فـََرآُه َرُسوُل َاَّللَِّّ  إَِّذا طَاَل جَمْلُِّسُه قَامَ ، َوَحَّتَّ اَلرَُّجلُ 
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َدَها َا َمَعَك مَِّن اْلُقْرآنِّ ، فـََقَد َملَّْكُتَكهَ َرُؤُهنَّ َعْن َظْهرِّ قـَْلبَِّك؟ "قَاَل: نـََعْم، قَاَل: "اِّْذَهبْ تـَقْ َل: "فـََقا، ُسورَُة َكَذا، َوُسورَُة َكَذا، َعدَّ ُمتـََّفٌق  .(ا مبِّ
 ، َواللَّْفُظ لُِّمْسلٍِّم .َعَلْيهِّ 

 اً .واخلامت من احلديد ال يساوي شيئ
 عشرة دراهم . الصداق أقل: أن وقد ذهب بعض العلماء 
 وهذا مذهب أِب حنيفة .

 رواه الدار قطن وهو حديث ضعيف .( ياء، وال مهر أقل من عشرة دراهمال يزوج النساء إال األول: ): قال رسول هللا حلديث جابر قال
 إىل أن  أقله ربع دينار .وذهب بعضهم : 

 وهذا مذهب مالك .
 ساً على نصاب القطع يف السرقة ، وهذا قياس يف مقابل النص .قيا

 فائدة :
 ال حد ألكثر الصداق .

 اً .وجيوز أن يكون كثري  قال ابن قدامة :
 ( . ) الكايف ( . اً حداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئوإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إ) لقوله تعاىل  

َْكَثرِّهِّ َحدي وا َعَلى أَ اتَـَّفقُ .. . قال القرطيب :  .            ) بداية اجملتهد ( . نَُّه لَْيَس ألِّ
اَلَف بـَنْيَ اْلُفَقَهاءِّ يفِّ أَنَّهُ  ال(  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  ْكثَرِّ اْلَمهْ  خِّ  ر .الَ َحدَّ ألِّ

 ) وأن يكون معلومًا ( .
 . اً ب أن يكون املهر معلومأي : جي

 . هول َل يصح ، ووجب للزوجة مهر املثلفإن اتفقا على مهر جم 
 مثال :لو قال أعطيك أحد دوري ، أو أحد عبيدي ، فلها مهر املثل .

 ي .إال معلوما ، وهذا مذهب الشافع وال يصح الصداق:  قال ابن قدامة
 ل .فال جيوز ، وَلا مهر املث هوالً جم اً لو أصدقها شيئ:  وقال الشيخ ابن عثيمني

 ( 
 
ق
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 أي : إن جعل صداقها أن يعلمها القرآن َل يصح .
 .. ( .ْن تـَْبتَـُغوا بَِّأْمَوالُِّكْم .أَ لقوله تعاىل ) -أ

ْنُكْم َطْوالً -ب  وال .... ( ، فالفروج ال تستباح إال باألمأَْن يـَْنكَِّح اْلُمْحَصَنات  وقال تعاىل ) َوَمْن ََلْ َيْسَتطِّْع مِّ
 زوج امرأة على سورة من القرآن ، ُث قال ) ال تكون ألحد بعدك مهراً ( رواه سعيد بن منصور وال يصح . وروي أن رسول هللا -ج
 م القرآن ال يقع إال قربة ، فال جيوز أن يكون صداقاً كالصالة .يوقالوا : إن تعل -د
 واجملهول ال يصح جعله مهراً . أن تعليم القرآن أمر خيتلف وال ينضبط فأشبه اجملهول ،-ه

 إىل أنه  جيوز .وذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب الشافعي ، واختاره ابن القيم .

 ( . اْنطَلِّْق فـََقْد َزوَّْجُتَكَها فـََعل ِّْمَها مَِّن اْلُقْرآنِّ  :قَاَل ) حلديث الواهبة نفسها وفيه 
ذا ، وهن َل يتيسر املال صح جعله صداقاً ، فإإذا كان املال متيسراً على الزوجصداقاً أنه ال يصح جعل تعليم القرآن  -وهللا أعلم  -والراجح 

 ما جعل تعليم القرآن صداقاً َلذا الرجل إال حينما تعذر عليه املال وَل جيد شيئاً . ، فإن الرسول هو الذي يدل عليه حديث الواهبة 
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 فائدة :
ه . التعليم واملقاصد ختتلف باختالف ليم بعض القرآن فمن شرطه تعيني ذلك البعض ألنفإن قلنا جبوازه فأصدقها تع قال ابن قدامة :

 )الكايف( 
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 هذه قاعدة : إذا بطل املسمى ألي سبب فلها مهر املثل .
 . أو لكونه مغصوباً ، أو لعدم ماليته ، جلهالته  ويبطل املسمى : إما

 لو أصدقها عبد آبق َل يصح ، وَلا مهل املثل . جلهالته :
 ر .أن يصدقها شيئاً حمرماً كخملعدم ماليته : ك

 فإذا بطل املسمى وجب مهر املثل .
 وقد تقدم يف حديث ابن مسعود يف امرأة عقد عليها زوجها ُث مات وَل يسم َلا صداقاً فقال ) َلا مهر مثلها ( رواه أبو داود .

 ملراد مبثلها : ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهراً ألمثال هذه املرأة من قريباهتا .وا -
ح ( .
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َنَُّه عِّ ُه مُ ــــُه ُمَعجَّاًل َوبـَْعضُ ـــــَؤجَّاًل ، َوبـَْعضُ ــــــــــَداُق ُمَعجَّاًل ، َومُ ــــــــجَيُوز أَْن َيُكوَن الصَّ أي : َ  ٍة ، َفَجاَز َذلَِّك فِّيهِّ  ــــــــَوٌض يفِّ ُمَعاَوضَ ـــــــَؤجَّاًل ; ألِّ
 ) املغن ( . َكالثََّمنِّ .

 ح .، فإن هذا التأجيل يص لكِّ َخسة آالف حالة وَخسة آالف مؤجلة إىل سنة مثال : قال
 لكن األوىل عدم التأجيل : -
 .يبقى يف ذمتك  وَل يقل النب  لتمس ولو خامتاً من حديد () اللرجل قال  قصة الواهبة ، فإن النب ل 
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 أي : إذا عني  الزوج والزوجة أجالً معيناً للصداق تعني به .
 حله ومكانه الفرق مبوت أو طالق .وإن َل يعينا فم

، بل قال الزوج  جيل جزء من املهر وحكم املؤجل... الذي اتفق الزوجان على تأخري املطالبة به ، وان َل يسميا أجالً تأ : مال ابن القيق
مائة مقدمة ومائة مؤخرة ; فإن املؤخر ال يستحق املطالبة به إال مبوت أو فرقة . هذا هو الصحيح ، وهو منصوص أمحد فإنه قال يف رواية 

، اء شيوخ املذهب والقاضي أبو يعلى. واختاره قدمجل إال مبوت أو فرقة، ال حيل اآلوجها على العاجل واآلجل: إذا تز َجاعة من أصحابه
 د .   ) إعالم املوقعني ( .ول النخعي والشعب والليث بن سعوهو اختيار شيخ االسالم ابن تيمية ، وهو ق

، ولكن حيل إن كان اشرتط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فال بأس داق املؤجل جائز وال بأس به ، فإذا الص:  قال الشيخ ابن عثيمني
، فيحل هبذا األجل ، وإن َل يؤجل فيحل بالفرقة : بطالق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون َديـًْنا على الزوج  اً معلوم قد عني له أجالً 

 موع الفتاوى ( .ن .            ) جميطالب به بعد حلول أجله يف احلياة ، وبعد املمات كسائر الديو 
ُث تأخذ نصيبها  : حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها ، قبل إخراج وصيته ، أو توزيع تركته على الورثة ، إن مات الزوج أوالً ف

 . ، إن بقي شيء فيها من الرتكة كامالً 
داق ، كغريه من أمواَلا ، ويوزع عليهم حبسب وإن كانت الزوجة هي الت ماتت قبل زوجها : فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم يف مؤخر الص

 . نصيبهم يف املرياث ، مبن فيهم الزوج
 اخلالصة :

 أن املهر املؤجل ال خيلو من أمرين : 
 أن يعني األجل ، مؤجل إىل مدة سنة أو إىل سنتني ، فريجع إىل هذا االتفاق . األول :
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 إما مبوت إذا مات الزوج حل املهر ، أو طلقها طالقاً بائناً حل املهر .قة ، فر الفيحل إذا حصلت أن يكون مؤجالً ويطلق ،  والثاين :
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 أي : وإن وجدت املرأة املهر معيباً فإهنا ختري  بني أمرين : بني أرشه وقيمته .
، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت األرش، فتأخذ القيمة  ، فنقول لك اخليار ، ُث وجدته يعرج هذا رجل أصدقها بعرياً مثال : 

 ن .ائة، ومعيباً مثانني، فتعطى عشريإذا ردته إىل زوجها، وإن أبقته فلها األرش، فيقال: هذا البعري يساوي لو كان سليماً م
 . د بالعيب ما تنقص به قيمة املبيعواملرا -
 هو فرق ما بني القيمتني معيباً وسليماً. واألرش -
 ) ويصح على ألف هلا وألف ألبيها وميلكه بقبضه ( . 

 . أي : إذا قال األب يف النكاح مهرها ألف ِل وألف َلا، فهذا صحيح
 ملاذا صحيح ؟

َجٍج إن ِّ أُرِّيُد أَْن أُنْ  )يفِّ قِّصَّةِّ ُشَعْيٍب َعَلْيهِّ السَّاَلُم َقْوُل اَّللَِّّ تـََعاىَل ل َ حِّ َفَجَعَل الصََّداَق  (كَِّحَك إْحَدى ابـَْنَتَّ َهاتـَنْيِّ َعَلى أَْن تَْأُجَرنِّ مَثَانِّ
َجاَرَة َعَلى رَِّعايَةِّ َغَنمِّ  هِّ اإْلِّ  .هِّ ، َوُهَو َشْرٌط لِّنَـْفسِّ

َبِّيَك أَْنَت َوَمالُ )  َوألَِّنَّ لِّْلَوالِّدِّ اأْلَْخَذ مِّْن َمالِّ َوَلدِّهِّ ، بَِّدلِّيلِّ قـَْولِّهِّ     ( .ك ألِّ
هِّ َشْيًئا مِّْن الصََّداقِّ ، َيُكوُن َذلَِّك َأْخًذا مِّْن َمالِّ ابـَْنتِّهِّ ، َوَلُه َذلِّكَ   . ) املغن ( . فَإَِّذا َشَرَط لِّنَـْفسِّ

 : أنه ال جيوز لألب أن يشرتط شيئاً من مهر ابنته . وذهب بعض العلماء
 جيوز أن يشرتط الوِل لنفسه شيئاً من املهر، سواء كان األب أم غريه، لكن إذا مت العقد والذي تؤيده السنة أنه القال الشيخ ابن عثيمني : 

ى وأراد الزوج أن يعطي األب أو غريه من األولياء، أو األم، أو اخلالة، أو ما أشبه ذلك شيئاً من باب اإلكرام، فال بأس به، كما دلت عل
 ) تفسري سورة النساء ( .    .وال حيل ألحد أن يشرتط منه شيئاً لنفسهذلك السنة، أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة، 

 شرط لغري األب فلها املسمى كله ( . وإن) 
 أي : غري األب ال جيوز أن يشرتط شيئاً من املهر .

،،  ُر اأْلَبِّ مِّْن اأْلَْولَِّياءِّ إِّْن َشَرَط َذلَِّك َغيْـ : قال ابن قدامة  )املغن(  .ُد َوَجِّيُع اْلُمَسمَّى ََلَاَنصَّ َعَلْيهِّ َأمحَْ ، فَالشَّْرُط بَاطِّلٌ  َكاجلَْد ِّ َواأْلَخِّ َواْلَعم ِّ
هر أو الصداق أو اجلهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه املرأة يف مقابل : امل قال الشيخ ابن عثيمني

َْلًة( وال حيل ألحد أن يشرتط لنفسه منه شيئًا ال األب وال غريه نكاحها هذا مما يكون ملكاً للزوجة لقوله تعاىل )َوآتُ  وا الن َِّساَء َصُدقَاهتِِّّنَّ حنِّ
أبوها  ولكن إذا مت العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة هبدية فال حرج وكذلك أيضاً إذا مت العقد واستلمت املرأة مهرها وأراد

( وأما جعل هذا شرطاً عند العقد حبيث يعرف أن ألبيها أو  أنت ومالك ألبيك) يقول  ه ألن النب أن يتملك منه شيئاً فال حرج علي
 ) فتاوى نور على الدرب ( .    ألخيها أو من يتوىل عقدها شيئاً مما جعل َلا فإن ذلك حرام.

 فائدة :
 حكم اَلدايا الت يقدمها اخلطيب ملخطوبته ؟ إذا مت فسخ اخلطبة ؟

 مي الرجوع يف اَلدية واَلبة ، ملا ورد يف ذم ذلك والنهي عنه .األصل حر 
َع فِّيَها إِّالَّ اْلَوالَِّد فِّيَما يـُْعطِّي وَ  َعْن اْبنِّ ُعَمَر َواْبنِّ َعبَّاٍس َعْن النَّبِّ ِّ  َبًة فـَيَـْرجِّ َلَدُه َوَمَثُل قَاَل ) اَل حيِّلُّ لَِّرُجٍل أَْن يـُْعطَِّي َعطِّيًَّة أَْو يـََهَب هِّ

ُع فِّيَها َكَمَثلِّ اْلَكْلبِّ يَْأُكُل فَإَِّذا َشبَِّع قَاَء ُُثَّ َعاَد يفِّ قـَْيئِّهِّ ( .الَّ   ذِّي يـُْعطِّي اْلَعطِّيََّة ُُثَّ يـَْرجِّ
من املهر ، وقد يكون هدية من اَلدايا ، ويعرف ذلك بالتصريح ، أو بالعرف ،  فما يقدمه اخلاطب ملخطوبته قبل العقد ، قد يكون جزءاً 

 . أو شيئًا يسريًا من الذهب هدية للمخطوبة اً وَلذا قد يقدم اخلاطب قبلها خامتمن املهر ،  ة يف بعض البلدان تكون جزءاً فالشبك
 وبناء على هذا التفصيل ينبن احلكم :
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عند فسخ اخلطبة ، فإن  كانت الشبكة جزءاً من املهر ، وُعلم ذلك ، بالتصريح ، أو جبريان العرف يف بلدك ، فإن الشبكة تعود للخاطب 
أو جهتك ; ألن املهر ال ُيستحق شيء منه إال بالعقد ، وإذا ُدفع إىل املخطوبة كان أمانة يف يدها حَّت يتم  اسواء مت الفسخ من جهته

 العقد .
 وإن كانت الشبكة هدية من اَلدايا ، ففي حكمها خالف :

 اخلاطب يسرتد ما كان باقياً دون ما هلك أو استهلك . فقيل :
 وهذا مذهب احلنفية .

 الرجوع . إن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوع، وإن كان الفسخ من جهتها فله وقيل :
 وهذا قول للمالكية .

 .ألنه يف نظري شيء َل يتم
 له الرجوع . وقيل :

 وهذا مذهب الشافعي .
وإن كان الفسخ من املخطوبة ، فله املطالبة بذلك ، ألن  : أن الفسخ إن جاء من اخلاطب ، فليس له الرجوع واملطالبة هبداياه ، والراجح

كية هديته ليست هبة حمضة ، وإمنا هي هبة يراد منها العوض ، وهو التزويج ، فإذا َل يزوجوه جاز له الرجوع يف اَلبة . وإىل هذا ذهب املال
 هللا . ) اإلسالم سؤال وجواب ( .يف قول ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ، وعزاه إىل أمحد رمحه 
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 بدون مهر املثل . -ولو كانت ثيباً  –أي : يصح لألب أن يزوج بنته 
 الف درهم، فزوجها ِبمسة آالف درهم ، فإن هذا يصح .إذا كان مهر مثيالهتا عشرة آف

َنَّ  ْزدَِّواُج، َوَوْضُع اْلَمْرأَةِّ يفِّ ألِّ َا اْلَمْقُصوُد السََّكُن َواالِّ ٍب عِّْنَد َمْن َيْكفِّيَها َوَيُصونـَُها َوالظَّاهُِّر مِّْن ُه لَْيَس اْلَمْقُصوُد مِّْن الن َِّكاحِّ اْلعَِّوَض َوإِّمنَّ َمْنصِّ
قُ  ْنُه ِبِِّّاَلفِّ ُعُقودِّ اْلُمَعاَوَضاتِّ فَ اأْلَبِّ َمَع مَتَامِّ َشَفَقتِّهِّ َوُحْسنِّ نََظرِّهِّ أَنَُّه اَل يـَنـْ يلِّ اْلَمَعانِّ اْلَمْقُصوَدةِّ َفاَل مُيَْنُع مِّ إِّنَّ ُصَها مِّْن الصََّداقِّ إالَّ لَِّتْحصِّ

َها  نـْ  ض .        ) كشاف القناع ( .اْلعِّوَ اْلَمْقُصوَد مِّ
لِ ) 
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 : وإن زوجها ) به ( أي : بدون مهر املثل ) وِل غريه ( أي : غري األب ، كاألخ أو العم ، ) بإذهنا ( وموافقتها صح .أي 
 ه .  ) الروض املربع ( .ألن احلق َلا، وقد أسقطت

 ) حاشية الروض ( .            كما لو أذنت ببيع سلعتها بدون قيمتها.
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 . على الزوج مهر املثل على املذهب وَل تأذن فيجب ومهر مثيالهتا مائة األخت ِبمسني ) مثالً (  فإن زوج األخأي : 
 ألنه عوض بضعها وَل تأذن بإسقاطه. 

َنَُّه قِّيَمُة ُبْضعَِّها، َولَْيَس لِّْلَوِلِّ ِّ نـَْقُصَها مِّْنُه َوالن َِّكاحُ (  كشاف القناعجاء يف )  يٌح اَل يـَُؤث ُِّر فِّيهِّ فَ  ألِّ َيةِّ َوَعَدمِّهَ َصحِّ  ا .َساُد التَّْسمِّ
 باملوت (

ً
 ) ويتقرر الصداق كامال

 أي : ويتأكد ويتقرر املهر كامالً للزوجة إذا مات زوجها ) سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده ( .
ْثُل أَنَُّه ُسئَِّل َعْن َرُجٍل تـََزوََّج اِّْمرَ )  اْبنِّ َمْسُعوٍد  حلديث َا َحَّتَّ َماَت ، فـََقاَل اِّْبُن َمْسُعوٍد : ََلَا مِّ أًَة ، وَلَْ يـَْفرِّْض ََلَا َصَداقًا ، وَلَْ يَْدُخْل هبِّ

َنانٍ  َها اَْلعِّدَُّة ، َوََلَا اَْلمِّريَاُث، فـََقاَم َمْعقُِّل ْبُن سِّ يفِّ  يُّ فـََقاَل : َقَضى َرُسوُل َاَّللَِّّ  اأْلَْشَجعِّ َصَداقِّ نَِّسائَِّها ، اَل وَْكَس ، َواَل َشَطَط ، َوَعَليـْ
ٍق  نَّا  -بِّْروََع بِّْنتِّ َواشِّ َا اِّْبُن َمْسُعو  -اِّْمرَأٍَة مِّ ْثَل َما َقَضْيَت ، فـََفرَِّح هبِّ  أبو داود .َرَواُه  د (مِّ

، وإن َل يسمى فإنه يفرض َلا فهذا احلديث دليل على أن املرأة تستحق كامل املهر مبوت زوجها، فإن كان املهر مسمى فتستحقه كامالً 



 76 

 مثل صداق نسائها .
 1 فائدة :

فيه جرب خلاطرها مبا حصل من العقد دون الدخول بسبب املوت ، وهو مصيبة بالنسبة َلا ، ملا كانت  –وهللا أعلم  –ولعل هذا 
 ترجو من اخلري وراء هذا الزواج .

 2فائدة : 
 : وهذا احلديث اشتمل على حكمني آخرين أيضاً مها 

َوالَّذِّيَن   وهذا جممع عليه ، لعموم األدلة ، مثل قوله تعاىل )  –أنه جيب عليها عدة الوفاة باإلَجاع _ أربعة أشهر وعشرة أيام 
هِّنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً  ْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجاً يـَتَـرَبَّْصَن بِّأَنـُْفسِّ  ا وغري املدخول هبا .( فهي عامة يف املدخول هب يـُتَـَوفَـّْوَن مِّ

 وأيضاً َلا املرياث من زوجها الذي عقد عليها ُث مات ، ألهنا زوجة ، واإلرث جيب مبجرد العقد .
 ) والدخول ( .

 أي : ويتقرر املهر كامالً للزوجة بالدخول بالزوجة .
 ت .العلماء على أن الصداق جيب كله ، بالدخول ، أو املو  : اتفق دقال ابن رش

 . وَلا املهر مبا استحللت من فرجها ( ... ) لقوله 
 ) واخللوة ( 

 أي : إذا خال هبا وَل ميسها ُث طلقها ، فإنه يتقرر املهر كامالً .
 إذا مت الطالق قبل الدخول، لكن مع وقوع خلوة كاملة يتمكن من الدخول هبا:ف
 .َلا املهر كامالً واحلنابلة إىل  -مذهبه  يف القدمي من –فقد ذهب َجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعي  

 .أبواهبا ونوافذها وأرخيت ستورها ، كغرفة أغلقتدود املرأة مع الرجل يف مكان ال ميكن أن يطلع عليهما فيه أحـوج واخللوة الصحيحة :
 الراشدين ، وعن عدد من الصحابة . ونقل ابن حزم ذلك عن اخللفاء

 َجاع الصحابة على ذلك .إ –يف املغن  –وذكر ابن قدامة  
يحِّ اْستَـَقرَّ َعَلْيهِّ َمْهُرَها َوَوَجبَ  فقال : َها اْلعِّدَُّة ، َوإِّْن َلَْ َيطَْأ .َوَُجَْلُة َذلَِّك أَنَّ الرَُّجَل إَذا َخاَل بِّاْمَرأَتِّهِّ بـَْعَد اْلَعْقدِّ الصَّحِّ  ْت َعَليـْ

دِّيَن َوزَْيدٍ   ، َواْبنِّ ُعَمَر . ُروَِّي َذلَِّك َعْن اخْلَُلَفاءِّ الرَّاشِّ
، َوإِّْسَحاُق، َوَأْصَحاُب الرَّْأيِّ ، َوَعطَاٌء ، َوايُّ ْبُن احلَُْسنْيِّ َوُعْرَوةُ َوبِّهِّ قَاَل َعلِّ   . َوُهَو َقدِّمُي قـَْوَِلْ الشَّافِّعِّي ِّ ، لزُّْهرِّيُّ ، َواأْلَْوزَاعِّيُّ

  ()املغن َوَهذِّهِّ َقَضايَا َتْشَتهُِّر ، وَلَْ خُيَالِّْفُهْم َأَحٌد يفِّ َعْصرِّهِّْم ، َفَكاَن إَْجَاًعا .ُث ذكر بعض اآلثار اآلتية ُث قال :  . ابَةِّ َْجَاُع الصَّحَ إل 
 .، وهو كاإلَجاع منهم على ذلك ، فيما ذكر هذا هو املنقول عن الصحابة و 

 . ل وعبد هللا بن عمرفقد ثبت ذلك عن عدد من كبار علمائهم ، كعمر بن اخلطاب وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جب
 . فلم خيتلفوا يف وجوب املهر من أصحاب النب  اً عدد بل استشار عمر 

 قي أخرجه البيه .(عن زرارة بن أوِف قال )قضى اخللفاء الراشدون املهديون: أن من أغلق باباً، أو أرخى سرتاً فقد وجب املهر، ووجبت العدة

 الستور ، فقد وجب املهر ( أخرجه الدارقطن .وعن عمر قال ) إذا ُأجيف الباب ، وأرخيت 
 وعن علي قال ) من أصفق باباً ، وأرخى سرتاً فقد وجب الصداق والعدة ( أخرجه البيهقي .

ُر ، وَََلْ خُيَالِّْفُهْم َأَحٌد يفِّ  قال ابن قدامة  اً .      ) املغن ( . َعْصرِّهِّْم ، َفَكاَن إَْجَاع: َوَهذِّهِّ َقَضايَا َتْشَتهِّ
َْجَاع .        قال البهويتو   ) كشاف القناع ( .   : َوَهذِّهِّ َقَضايَا اُْشُتهَِّرْت، وَلَْ خُيَالِّْفُهْم َأَحٌد يفِّ َعْصرِّهِّْم ، َفَكاَن َكاإْلِّ

 امعها .( ووجه االستدالل : أن اإلفضاء أن خيلو هبا وإن َل جيَقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم إِّىَل بـَْعٍض كما استدلوا بقوله تعاىل ) و 
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 وألن املرأة سلمت املبدل ، حيث رفعت املوانع ، وذلك وسعها فيتأكد حقها يف البدل .
 وألن وجوب إمتام املهر ال يتوقف على االستيفاء ، بل على التسليم .

 أنه ال يستقر املهر باخللوة فحسب ، بل البد من الوطء . القول الثاين :
 ود وشريح .وهذا قول مالك والشافعي يف اجلديد ودا

...( واملطلقة الت خال هبا من غري  َوإِّْن طَلَّْقُتُموُهنَّ مِّْن قـَْبلِّ أَْن مَتَسُّوُهنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم ََلُنَّ َفرِّيَضًة فَنِّْصُف َما فـََرْضُتمْ  قالوا: ألن هللا قال )
 وطء مطلقة قبل املسيس ، ألن املسيس هو اجلماع .

 1فائدة : 
 جعل اخللوة كاجلماع ؟يف استنباط العلة من العلماء  ُث اختلف

العلة هي أن اخللوة مظِّنة الوطء ، أي : أنه إذا حصلت اخللوة، فإنه يغلب على الظن حصول الدخول احلقيقي ، فأقيمت غلبة  فقيل :
 . الظن يف هذا، مقام حقق الدخول

 . ، وليس نصفه ا ، فجرب ذلك بتقرر املهر كامالً ن اإلهانة َلألن ردها بعد اخللوة، وقبل الدخول: كسر لقلبها ، وفيه شيء م وقيل :
  .وجب عليها ، فاستحقت املهر كامالً  العلة هي أن املرأة حصل منها التمكني ، فقد فعلت ما وقيل :

التمكني من خري، وهو حصول ، ما يقوي أن التعليل األ ومع أن هذه العلل : عامتها معقولة ، متجهة ; فقد نقل عن بعض الصحابة 
 . ، هو مناط احلكمالزوجة

: "ظاهر ما روينا عن عمر وعلى رضى هللا عنهما: يدل على أهنما جعال اخللوة  (7/256يف "السنن الكربى" ) هللا قال البيهقي رمحه 
 . كالقبض يف البيوع

 2 فائدة :
بل املقصود باخللوة هنا : الت يتمكن الزوج فيها من العلماء على أنه ليست كل خلوة حصل بني الزوجني تكون ملحقة بالدخول ،  اتفق 

 . االستمتاع بزوجته، بال ممانعة منها
 ط :أنه البد َلذه اخللوة من شرو ولذلك اتفقوا على 

 . أن ال يكون عندمها مميز ، ألن وجود شخص ثالث معهما مينع الزوج من االستمتاع:  الشرط األول
 . أن ال متنعه نفسها الشرط الثاين :
َا:  قال ابن قدامة َنَُّه ََلْ يُوجَ ، ََلْ َيْكُمْل َصَداقـَُها، َفَمنَـَعْتُه نـَْفَسَها َوإِّْن َخاَل هبِّ َهتَِّهاَوَذلَِّك ألِّ َا .ْد التََّمكُُّن مِّْن جِّ  ، فََأْشَبَه َما َلْو َلَْ خَيُْل هبِّ

 أن يأمنا من اطالع أحد عليهما . الشرط الثالث :
السيارة داخل املدينة ، أو اخللوة يف حمل، أو مكتب مفتوح الباب ، أو اخللوة يف جانب من طريق عام ، أو اخللوة  وعلى هذا ; فاخللوة يف 

يف بيت أهلها مع وجود بعض أهلها يف البيت، ومتكنهم من الدخول عليها يف أي وقت، أو مع فتح باب الغرفة .. وحنو ذلك : كل هذا 
 .لوة السابقةال يرتتب عليه شيء ، من أحكام اخل

دِّ ،  ( ةاملوسوعة الفقهي) جاء يف  حُّ اخْلَْلَوُة يفِّ اْلَمْسجِّ يف بيان مذهب احلنفية يف شروط اخللوة الت تقرر املهر وتوجب العدة : "َواَل َتصِّ
َد جَيَْمُع النَّا َجاَب َعَلْيهِّ ; ألِّنَّ اْلَمْسجِّ َس لِّلصَّاَلةِّ ، َوالَ يـُْؤَمُن مَِّن الدُُّخول َعَلْيهِّ َساَعًة َفَساَعًة ، ... َوالطَّرِّيقِّ ، َوالصَّْحرَاءِّ ، َوَعَلى َسْطٍح اَل حِّ

ْنقَِّباَض فـََيْمَنُع اْلَوْطَء ، وََكَذا ال ُب االِّ ُهْم َعاَدًة ، َوَذلَِّك يُوجِّ َجاٍب ، ألِّنَّ َوالطَّرِّيُق مَمَرُّ النَّاسِّ اَل خَتُْلو َعنـْ اإْلْنَساَن  صَّْحرَاُء َوالسَّْطُح مِّْن َغرْيِّ حِّ
ْحتَِّمال أَْن حَيُْصل ُهَناَك ثَالٌِّث ، أَْو يـَْنظَُر إِّلَْيهِّ َأَحٌد" انتهى ْثلِّهِّ الِّ َقبُِّض َعنِّ اْلَوْطءِّ يفِّ مِّ  . يـَنـْ

 .ن يعلم هبا : أ الشرط الرابع
ها ال يشعر هبا ، فال حكم َلذه أو مغمى عليه، فتزوره زوجته يف املستشفى وتبقى معه يف الغرفة ساعة أو حنو  اً فقد يكون الزوج مريض 

 . اخللوة
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 ا .إن َل متنعه; بشرط أن يعلم هب  فعلى املذهب ، يتقرر املهر كامالً :  قال املرداوي
أن تكون املرأة مطاوعة، وأن يكون عاملًا هبا، وأن  -يعن على مذهب اإلمام أمحد  –يشرتط يف اخللوة : وقال الشيخ حممد بن عثيمني 

 .        ) الشرح املمتع ( . ى الوطءيكون قادراً عل
 قبل الدخول من جهة الزوج كطالقه ( .ويتنصف بكل فرقة ) 

 ول ، إذا كان الطالق من قَِّبلِّه ، إن كان املهر مسمى .أي : وتستحق الزوجة نصف املهر إذا فارقها زوجها قبل الدخ
 .قبل الدخول هبا وقد َسى َلا مهرا جيب عليه نصف املهر املسمى  ( اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 

ْقَدُة ًة فَنِّْصُف َما فـََرْضُتْم إِّالَّ أَْن يـَْعُفوَن أَْو يـَْعُفَو الَّذِّي بَِّيدِّهِّ عُ ـــــنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم ََلُنَّ َفرِّيضَ ـــــــَوإِّْن طَلَّْقُتُموُهنَّ مِّْن قـَْبلِّ أَْن مَتَسُّوهُ لقوله تعاىل )
رٌي ( الن َِّكاحِّ  َا تـَْعَمُلوَن َبصِّ َ مبِّ َنُكْم إِّنَّ اَّللَّ  . َوأَْن تـَْعُفوا أَقْـَرُب لِّلتـَّْقَوى َوال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ

 فدلت اآلية على أن للزوجة املطلقة نصف الصداق املعني إذا طلقت قبل اجلماع ، ومعلوم أن الطالق فرقة من جهة الزوج .
 على امرأة وأمهرها عشرة آالف ، وقبل الدخول طلقها ، فلها َخسة آالف لاير . مثال : عقد

 مَتَسُّوُهنَّ أَْو ويف حال عدم حديد املهر فإهنا تستحق متعة على قدر سعته ; لقوله تعاىل ) ال ُجَناَح َعَلْيُكْم إِّْن طَلَّْقُتُم الن َِّساَء َما َلَْ  -
عِّ َقَدرُُه تـَْفرُِّضوا ََلُنَّ َفرِّيَضًة َومَ   ( كما سيأت إن شاء هللا .ت ُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموسِّ

 قوله ) من جهة الزوج ( فلو كانت الفرقة من قِّبل الزوجة فال مهر َلا كما سيأت . -
 فائدة :

واجهن من نصف املهر ( أي: املطلقات، أي: إال أن تعفو املطلقات قبل املسيس عما وجب َلن على أز  إحالن َأْن يَ ْعُفونَ   )تعاىلقوله 
 املفروض.

: املعَن إال أن يعفون املطلقات عن أزواجهن فال يطالبنهم بنصف املهر، وتقول املرأة: ما رآن وال خدمته، وال استمتع ِب قال الرازي
 فكيف آخذ منه شيئاً.

عَن: أو يعفو الذي بيده النكاح هو الذي بيده عقدة النكاح، وامل( وهو الزوج على القول الصحيح، ف َأْو يَ ْعُفَو النذحي بحَيدحهح ُعْقَدُة الن حَكاحح  )
 فيرتك للزوجة املهر كامالً وال يطالبها برد نصف املهر. -وهو الزوج-
 ( أيها األزواج، أو أيها األزواج والزوجات. َوَأْن تَ ْعُفوا ) 
 ( أي: إىل تقوى هللا. َأقْ َرُب لحلت نْقَوى)  

 سامح، وِباصة بني الزوجني، فمن عفا عن صاحبه فهو أقرب لتقوى هللا عز وجل.ويف هذا ترغيب بالعفو والت
ومعَن كون العفو أقرب للتقوى: أن العفو أقرب إىل صفة التقوى من التمسك باحلق; ألن التمسك باحلق ال ينايف  قال ابن عاشور:

والقلب املطبوع على السماحة والرمحة أقرب إىل التقوى التقوى لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورمحته، 
من القلب الصلب الشديد، ألن التقوى تقرب مبقدار قوة الوازع، والوازع شرعي وطبيعي، ويف القلب املفطور على الرأفة والسماحة لني 

 يزعه عن املظاَل والقساوة، فتكون التقوى أقرب إليه، لكثرة أسباهبا فيه.
 ن قِبلها ( .) ويسقط بفرقة م

 أي : ويسقط املهر وال يصبح َلا شيئاً إذا كانت الفرقة من قَِّبلِّها .
 مثال : كرجل عقد على امرأة وأمهـرها عشرة آالف لاير ، وبعد فرتة طلبت الطالق ، فطلقها ، فال مهر َلا ، ألن الفرقة جاءت من جهتها 

 ) أو فسخهِ لعيبها ( .
 شيئاً إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها .أي : ويسقط املهر وال يكون َلا 

 مثال : إنسان عقد على امرأة وقبل الدخول تبني أن فيها عيباً ، ففسخ العقد ، فليس َلا مهر ، ألن الفرقة جاءت من قِّبلها .
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 فائدة :
 قال بعض العلماء : ويسقط املهر كله أيضاً إذا الفسخ من قِّبلِّها بسبب عيٍب بالزوج .

 .إىل أن َلا النصف  العلماء : وذهب بعض
 جاءت من قِّبل الزوجة لكن بسبب عيب الزوج .ألن الفرقة  
 تعة ( .فلها امل  -ومل يسم هلا مهرًا  –فإن طلقها قبل الدخول )  

 فيجب َلا املتعة . ا قبل أن يدخلها وَل يفرض َلا مهراً أي : وإن طلقه
 قها جلرب خاطرها املنكسر بأَل الفراق .واملتعة : بضم امليم هي ما يعطيه الزوج ملن طل

 فالراجح من أقوال أهل العلم : أن املتعة إمنا جتب على املطلقة إذا َل يدخل هبا وَل يفرض َلا .
 :والدليل على ذلك 

عِّ َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرتِِّّ َقَدرُُه َمَتاعاً  اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إِّْن طَلَّْقُتُم الن َِّساَء َما َلَْ مَتَسُّوُهنَّ أَْو تـَْفرُِّضوا ََلُنَّ قوله تعاىل )  َفرِّيَضًة َوَمت ُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموسِّ
نِّنيَ   ( . َرْضُتمْ َوإِّْن طَلَّْقُتُموُهنَّ مِّْن قـَْبلِّ أَْن مَتَسُّوُهنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم ََلُنَّ َفرِّيَضًة فَنِّْصُف َما فَـ ( وقوله تعاىل ) بِّاْلَمْعُروفِّ َحق اً َعَلى اْلُمْحسِّ

م وجه الداللة من اآلية : ) .. ومتعوهن .. ( فأمر باملتعة ال بغريها ، واألمر للوجوب ، واألصل براءة ذمته من غريها، وهللا عز وجل قس
اص  املطلقات إىل قسمني: فأوجب املتعة ملن َل يسم ِّ َلا إذا طلقت قبل الدخول، ونصف املسمى ملن َسَي َلا ، وذلك يدل على اختص

 كل قسٍم حبكمه .
 وهناك أقوال أخرى يف املسألة :

 املتعة واجبة لكل مطلقة ، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده ، وسواء فرض َلا صداق أم َل يفرض . فقيل :
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وَجاعة من أهل العلم .

 ( ولفظ املطلقات عام، وأكد ذلك بقوله )حقاً(.ْعُروفِّ َحق اً َعَلى اْلُمتَّقِّنيَ َولِّْلُمطَلََّقاتِّ َمَتاٌع بِّاْلمَ لقوله تعاىل )
 املتعة مستحبة لكل مطلقة . وقيل :

.. حقاً على احملسنني ( قالوا : ولو كانت واجبة ملا ُخص هبا احملسنون واملتقون ، بل كانت حقاً ( ) . َحق اً َعَلى اْلُمتَّقِّنيَ  لقوله تعاىل ) ...
 كل أحد .  على

ما تقدم أن املتعة واجبة ملن طلقت قبل الدخول وَل يفرض َلا مهر ، وأما غريها من املطلقات فاملتعة يف حقها  –وهللا أعلم  –والراجح 
 مستحبة .
 1فائدة : 

 احلكمة من املتعة : تعويضاً َلا عما فاهتا من املهر ، وجرباً ملصيبتها ، وإحساناً إليها .
 ج وعسرهِ ( .) بقدر يسر الزو

 . املتعة تكون على قدر حال الزوجأي : أن 
عِّ لقوله تعاىل )   (.َقَدرُه( الفقري )َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرتِِّّ ( الغن )َعَلى اْلُموسِّ

 .فقدرها حبال الزوج دون حال املرأة ( على املوسع قدره وعلى املقرت قدره ) ملتعة معتربة حبال الزوج و قال ابن قدامة : 
 قدرها روايتني :  ويف

يرجع فيها إىل اجتهاد احلاكم فيفرض َلا ما يؤديه اجتهاده إليه ألنه أمر َل يرد الشرع بتقديره وحيتاج إىل االجتهاد فرد إىل  إحدامها : 
 احلاكم كالنفقة 

: أعلى املتعة خادم ُث دون ذلك  أعلى املتعة خادم وأدناها كسوة جتزئها يف صالهتا وأوسطها ما بني ذلك لقول ابن العباس والثانية : 
 ه .             ) الكايف ( .فسري من الصحاِب فيجب الرجوع إليالنفقة ُث دون ذلك الكسوة وهذا ت
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 هة اعتقاد ( .ل .    ) هذا يسمى شبفلها مهر املثه ، وطئ امرأة يظنها زوجت مثال الوطء بشبهة :
 ل .حالل، فوجب مقتضاه وهو مهر املث ألن الزوج جامعها معتقداً أن هذا اجلماع 

 . مهر املثل فلها أيضاً : ،  وجامعها على هذا األساس،  العقد إذا كان قد َسى َلا مهراً  كن يف شبهةل -
ه تزوجها وجامعها على أهنا ألن،  ، فالشبهة هنا شبهة عقد ، ُث تبني أهنا أخته من الرضاع مثال هذا: رجل تزوج امرأة بعقد، ومهر مسمى

 . مهر املثل ، فلها  زوجته
 ، فتبطل التسمية، وجيب مهر املثل. ، وهو املهر ، بطلت توابع العقد وتعليل ذلك أنه ملا بطل أصل العقد

مى، وجامعها على أن هذا مهرها، وليس هناك ما ألننا نقول: إهنما قد رضيا هبذا املس،  ولكن يف هذا نظراً  قال الشيخ ابن عثيمني :
 يبطله.

 فالصواب: أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقد، وَسى َلا صداقاً فلها صداقها املسمى، سواء كان مثل مهر املثل، أو أكثر، أو أقل.
هاً ) 

ْ
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ُ
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ْ
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 أي : وجيب مهر املثل للمكرهة على الزنا .
 افعية ، ومذهب احلنابلة .وهبذا قال املالكية ، والش

 حلديث ) ... فلها املهر مبا استحل من فرجها ( .
 ) املغن ( .     : أن املكرِّه على الزنا مستحل لفرجها ، فإن االستحالل هو الفعل يف غري موضع احلل . وجه الداللة

 أن املهر ما هو إال بدل املنفعة املستوفاة بالوطء ، وهنا قد مت الوطء . -ب
 : إىل أنه ال جيب للمكرهة على الزنا مهر مطلقاً . بعض العلماء وذهب

 والراجح قول اجلمهور .
 فائدة :
) مهر البغي  ( فلو كانت راضية فال شيء َلا ، ألهنا خمتارة ببذل بضعها فال تستحق شيئاً ، ويدل َلذا قول النب  أو زنًا ُكرهاً قوله ) 

 . خبيث (
 بكارةٍ 

ُ
ش
ْ
ه أر

 
 مع

ُ
 ( . ) وال جيب

 أي : إذا زىن بامرأة كرهاً فلها مهر املثل كما تقدم ، لكن ال جيب َلا أرش زوال بكارهتا .
 ر .يف امله -أي هذا األرش  –لدخوله 

َكَسائِّرِّ اْلَوْطءِّ ، حُيَق ُِّقُه أَنَّ اْلَمْهَر بََدُل َعَلى أَنَُّه اَل جيُِّب اأْلَْرُش ، أَنَُّه َوْطٌء َضمَِّن بِّاْلَمْهرِّ ، فـََلْم جيِّْب َمَعُه أَْرٌش ،   الدليل وَ قال ابن قدامة : 
ٍد ، وََكْونِّهِّ متََ  َفَعةِّ اْلُمْستَـْوفَاةِّ بِّاْلَوْطءِّ ، َوبََدُل اْلُمتـَْلفِّ اَل خَيَْتلُِّف بَِّكْونِّهِّ يفِّ َعْقٍد فَاسِّ  حََّض ُعْدَوانًا ، َوألَِّنَّ اأْلَْرَش يَْدُخُل يفِّ اْلَمْهرِّ ، لَِّكْونِّ اْلَمنـْ

ثْ ا بِّ ََلَا َمْهَر اْلمِّ  ل .                  ) املغن ( .ْلَواجِّ
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  .فيحق للمرأة أن متتنع عن الذهاب لزوجها ومتكينه منها حَّت يسلمها إياهأي : إذا كان املهر حاالً ، 
َفَعةَ  َنَّ اْلَمنـْ َْجاعُ  ألِّ َها اْسرتِّ َها َلَْ مُيْكِّنـْ ْستِّيَفاءِّ فَإَِّذا تـََعذََّر اْلَمْهُر َعَليـْ َلُف بِّاالِّ َها تـُتـْ َها ِبِِّّاَلفِّ اْلبَـْيعِّ  اْلَمْعُقوَد َعَليـْ  .   ) كشاف القناع ( . عَِّوضِّ

 الًّ ، فـََلَها َذلَِّك .فَإِّْن َمنَـَعْت نـَْفَسَها َحَّتَّ تـََتَسلََّم َصَداقـََها ، وََكاَن َحا قال ابن قدامة :
 ا . ) املغن ( .ا ، َحَّتَّ يـُْعطِّيَـَها َمْهَرهَ َوَأَْجََع ُكلُّ َمْن حَنَْفُظ َعْنُه مِّْن أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ أَنَّ لِّْلَمْرأَةِّ أَْن مَتَْتنَِّع مِّْن ُدُخولِّ الزَّْوجِّ َعَليـْهَ  :قَاَل اْبُن اْلُمْنذحرح 

َها َحَّتَّ تـَْقبَِّض َمْهَرَها اتَـّ : (  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  نَّ اْلَمْهَر عَِّوٌض َعْن ُبْضعَِّها ; َكالثََّمنِّ ألَ ، َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى أَنَّ لِّْلَمْرأَةِّ َمْنَع نـَْفسِّ
ْستِّيَفاءِّ الثََّمنِّ َفَكاَن لِّْلَمْرأَةِّ َحقُّ  ْستِّيَفاءِّ اْلَمْهرِّ عَِّوٌض َعنِّ اْلَمبِّيعِّ ; َولِّْلَبائِّعِّ َحقُّ َحْبسِّ اْلَمبِّيعِّ الِّ َها الِّ َهَذا إَِّذا َكاَن اْلَمْهُر َحاالًّ ، َحْبسِّ نـَْفسِّ
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  .حَيُْصل َوْطٌء َوالَ مَتْكِّني وَلَْ 
 فائدة :

َها الصََّداَق َحَّتَّ أََتَسلََّمَها .:  قال ابن قدامة  َوإِّْن قَاَل الزَّْوُج : اَل ُأَسل ُِّم إلَيـْ
َ الزَّْوُج َعَلى َتْسلِّ  َها .ُأْجربِّ  يمِّ الصََّداقِّ أَوَّاًل ، ُُثَّ جُتْبَـُر هَِّي َعَلى َتْسلِّيمِّ نـَْفسِّ

ْمتَِّناعِّ مِّْن بَْذلِّ الصََّداقِّ ، َواَل  ألن َها أَوَّاًل َخطََر إْتاَلفِّ اْلُبْضعِّ ، َواالِّ يعِّ مُيْكُِّن الرُُّجوُع يفِّ اْلُبْضعِّ ، ِبِِّّاَلفِّ اْلَمبِّ  يفِّ إْجَبارَِّها َعَلى َتْسلِّيمِّ نـَْفسِّ
 الَّذِّي جُيْبَـُر َعَلى َتْسلِّيمِّهِّ قـَْبَل َتْسلِّيمِّهِّ مَثََنُه .

َنَّ اْمتِّنَ  رًا بِّالصََّداقِّ ; ألِّ َقٍ  .فَإَِّذا تـََقرََّر َهَذا ، فـََلَها النـََّفَقُة َما اْمتَـنَـَعْت لَِّذلَِّك ، َوإِّْن َكاَن ُمْعسِّ  ) املغن ( . اَعَها حبِّ
هِّ ، فـََلْيَس ََلَا مَ  اًل ْن َكاَن الصََّداُق ُمَؤجَّ َوإِّ  َها قـَْبَل قـَْبضِّ يلِّهِّ رَِّضى بَِّتسْ  ْنُع نـَْفسِّ َنَّ رَِّضاَها بَِّتْأجِّ هِّ ; ألِّ َها قـَْبَل قـَْبضِّ َمنِّ اْلُمَؤجَّلِّ يفِّ ، َكالثَّ  لِّيمِّ نـَْفسِّ

 .اْلبَـْيعِّ 
َ َزْوٌج( َعَلى َتْسلِّيمِّ الصََّداقِّ )ُُثَّ( جُتْبَـُر )َزْوَجٌة( َعَلى )َوَلْو َأَِب ُكلي مِّْن الزَّْوَجنْيِّ التَّْسلِّيَم اْلَواجِّ (  كشاف القناعجاء يف )  َب( َعَلْيهِّ )ُأْجربِّ

ْمتَِّناعِّ مِّْن  َها أَوَّاًل َخطَُر إْتاَلفِّ اْلُبْضعِّ َواالِّ َنَّ يفِّ إْجَبارَِّها َعَلى َتْسلِّيم نـَْفسِّ َها ألِّ  ع .ُجوُع يفِّ اْلُبضْ كُِّن الرُّ بَْذلِّ الصََّداقِّ َواَل ميُْ َتْسلِّيمِّ نـَْفسِّ
مثال ذلك : رجل تزوج امرأة على صداق قدره عشرة آالف لاير غري مؤجلة ، فقالت له : أعطن املهر ، فقال :  قال الشيخ ابن عثيمني :

مت انتظري ، فلها أن متنع نفسها ، وتقول : ال أسلم نفسي إليك حَّت تسلم املهر ; وذلك أن املهر عوض عن املنفعة وخيشى إن سل
 ق .       ) الشرح املمتع ( .نفسها واستوِف املنفعة أن مياطل هبا ويلعب هبا ، فُيْحَرم منها حَّت يسلم الصدا
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 ( . ف
 د .; ألن حقها َل حيل بعوليس َلا أن متنع نفسها من الزوج، حَّت حيل أجله به وال املطالبة بهفليس للمرأة طل، الً : إذا كان املهر مؤجأي

َنَـّ (  كشاف القناعجاء يف )  َها( َحَّتَّ تـَْقبَِّضُه ألِّ  ه .َها اَل مَتْلُِّك الطََّلب هبِّ )َوإِّْن َكاَن( الصََّداُق ُمَؤجَّاًل )ََلْ مَتْلِّْك َمْنَع نـَْفسِّ
َها وَ أَمَّا (  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  ْمتَِّناُع إَِّذا َكاَن اْلَمْهُر ُمَؤجَّاًل إِّىَل َأَجٍل َمْعُلوٍم فـَيَـَرى َُجُْهوُر اْلُفَقَهاءِّ أَنَّ َعَليـَْها َتْسلِّيَم نـَْفسِّ لَْيَس ََلَا االِّ

ريِّ َحق َِّها َوتَـ َجل قـَْبل الدُُّخول ; ألِّ ْبضِّ اْلَمْهرِّ َوَلْو َحل األْ لِّقَ  َيْت بَِّتْأخِّ يل َحق ِّهِّ ; َفَصاَر َكاْلبَـْيعِّ بِّالثََّمنِّ اْلُمَؤجَّل جيُِّب َعَلى اْلَبائِّعِّ نَـَّها َقْد َرضِّ ْعجِّ
 .َتْسلِّيُم اْلَمبِّيعِّ قـَْبل قـَْبضِّ الثََّمنِّ 

لِّ . - لِّ ُدوَن اآْلجِّ َها قـَْبَل قـَْبضِّ اْلَعاجِّ  ) املغن ( .    َوإِّْن َكاَن بـَْعُضُه َحاالًّ َوبـَْعُضُه ُمَؤجَّاًل ، فـََلَها َمْنُع نـَْفسِّ
ُعها (  قوله ) -  .َأْو َسلنَمْت نَ ْفَسَها تَ بَ رُّعاً  فَ َلْيَس هَلَا َمن ْ

، لو ماطل الزوج وَل يدفع ، فال متلك أن متنع نفسهااحلال أي : إذا سلمت املرأة سلمت نفسها ابتداًء ثقة بالزوج على أنه سيسلم املهر
 املهر .

 ميكن أن ترجع ، لكن َلا أن تطالبه . ألهنا رضيت بالتسليم بدون شرط ، فال
 واختار الشيخ ابن عثيمني أن َلا أن متنع نفسها .

َها قـَْبل قـَْبضِّ اْلَمْهرِّ ; ُُثَّ أَرَاَدْت بـَْعَد التَّْسلِّيمِّ أَْن مَتْتَ ( ....  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َقْبضِّ نَِّع َعَلْيهِّ لِّ فَإِّْن َتَطوََّعتِّ اْلَمْرأَُة بَِّتْسلِّيمِّ نـَْفسِّ
 اْلَمْهرِّ فـََقدِّ اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء يفِّ اْلَمْسأََلةِّ :

 .َحَّتَّ تَْأُخَذ اْلَمْهَر ََلَا أَْن مَتَْنَع نـَْفَسَها : .. فَ يَ َرى أَبُو َحنحيَفَة َوأَبُو َعْبدح اَّللنح ْبُن َحامحد  محَن احْلََنابحَلةح 
َمِّيعِّ َما ُيسْ ألِّ    . ُمْستَـْوَِف بِّاْلَوْطَأةِّ اأْلوىَل َخاصَّةً َمَنافِّعِّ اْلُبْضعِّ يفِّ َجِّيعِّ اْلَوطَآتِّ الَّتِّ ُتوَجُد يفِّ َهَذا اْلمِّْلكِّ ; الَ بِّالْ   تَـْوَِف مِّنْ نَّ اْلَمْهَر ُمَقابٌَل جبِّ

َها لَِّقْبضِّ اْلَمْهرِّ احْلَال بـَْعَد َأْن َسلََّمْت نـَْفَسَها إِّىَل َأنَّ اْلَمرْ  َوَذَهَب اْلَمالحكحينُة يفح اْلُمْعَتَمدح َواحْلََنابحَلُة َوأَبُو يُوُسَف َوحُمَمند   أََة لَْيَس ََلَا َمْنُع نـَْفسِّ
 .هِّ َوَمكََّنْتُه مَِّن اْلَوْطءِّ قـَْبل قـَْبضِّ 

ْنُه بـَعْ ألِّ   ع .َسلََّم اْلَبائُِّع اْلَمبِّي َد َذلَِّك ; َكَما َلوْ نَّ التَّْسلِّيَم اْستَـَقرَّ بِّهِّ اْلعَِّوُض بِّرَِّضا اْلُمَسل ِّمِّ ; فـََلْم َيُكْن ََلَا أَْن مَتَْتنَِّع مِّ
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 الوليمة : اسم للطعام يف العرس خاصة ، ال يقع هذا االسم على غريه .قال ابن قدامة : 
 كذلك حكاه ابن عبد الرب عن ثعلب وغريه من أهل اللغة .

 ليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إال أن استعماَلا يف طعام العرس أكثر .وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغريهم: إن الو 
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 هذا قول َجاهري العلماء ، أن وليمة العرس سنة مستحبة .
 القولية والفعلية . ودل  على مشروعيتها سنة رسول هللا 

َّ  أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك  عن  َرَأى َعَلى َعْبدِّ اَلرَّمْحَنِّ ْبنِّ َعْوٍف أَثـََر ُصْفَرٍة ، قَاَل : " َما َهَذا ؟ " ، قَاَل : يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ ! إِّن ِّ   ) أَنَّ اَلنَّبِّ
ُ َلَك ،  ْ َوَلْو بحَشاة  تـََزوَّْجُت اِّْمَرأًَة َعَلى َوْزنِّ نـََواٍة مِّْن َذَهٍب. فـََقاَل : " فـََباَرَك َاَّللَّ  .َفٌق َعَلْيهِّ ( ُمتَـّ  َأْوَلح

 .أمر، وأقل أحوال األمر االستحباب أوَل لعبد الرمحن بن عوف فقوله
 يف زواجه من بزينب بشاة . وأوَل 

 ( متفق عليه . مِّْن نَِّسائِّهِّ َما أَوََْلَ َعَلى َزيـَْنَب فَإِّنَُّه َذَبَح َشاةً  َعَلى اْمَرأَةٍ أَوََْلَ  َما َرأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ ) قَاَل  عن أنس
 وأوَل يف زواجه بصفية وعلى أخرى مبدين من شعري .

 : إىل وجوهبا . وذهب بعض العلماء
ْ َوَلْو بحَشاة   لعبد الرمحن بن عوف  ) لقوله  -أ  الوجوب .( وهذا أمر واألمر يقتضي  َأْوَلح

 : سنده ال بأس به . قال ابن حجرمن وليمة ( . رواه أمحد ،  سللعر  ) إنه ال بد ولقوله  -ب
َبًة . -ج َبٌة ; َفَكاَنْت َواجِّ َها َواجِّ َجابََة إلَيـْ  َوألَِّنَّ اإْلِّ

 األول . والراجح
 ألن وليمة العرس طعام حلادث سرور فلم جتب كسائر الوالئم.-أ

 مة عقد النكاح، هو غري واجب، ففرعه أوىل بعدم الوجوبإن سبب هذه الولي -ب
َبًة يفِّ قـَْولِّ َأْكثَرِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ .  قال ابن قدامة :  َولَْيَسْت َواجِّ

 .ْشَبَه َسائَِّر اأْلَْطعَِّمةِّ نَـَّها طََعاٌم َلُسُروٍر َحادٍِّث ; فَأَ ألَ 
ْستِّْحَبابِّ ; بَِّدلِّيلِّ   .اَلَف يفِّ أَنَـَّها اَل جتُِّب ذََكْرنَاُه ، وََكْونِّهِّ أََمَر بَِّشاةِّ َواَل خِّ  َما َواخْلَبَـُر حَمُْموٌل َعَلى االِّ

ٍب َوإَِّجابَُة اْلُمَسل ِّمِّ   َبٌة . َوَما ذََكُروُه مِّْن اْلَمْعََن اَل َأْصَل َلُه ، ُُثَّ ُهَو بَاطٌِّل بِّالسَّاَلمِّ ، لَْيَس بَِّواجِّ  ) املغن ( .    َواجِّ
 اإلجا 

ُ
جِب

 
 إليها ( .) وت

ُ
 بة

 أي : أن حكم إجابة دعوة العرس واجبة .
 وهذا مذهب َجاهري العلماء .

 .، والقاضي عياض وغريمها ء اإلَجاع على ذلك كابن عبد الرببل نقل بعض العلما
 ر .يه نظ، ُث النووي االتفاق على القول بوجوب اإلجابة لوليمة العرس، وف ، ُث عياض : وقد نقل ابن عبد الرب قال ابن حجر

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  -أ ُ َعنـْ َي َاَّللَّ َا ( ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ . َعْن اِّْبنِّ ُعَمَر َرضِّ  ) إَِّذا ُدعَِّي َأَحدُُكْم إِّىَل اَْلَولِّيَمةِّ فـَْلَيْأهتِّ
ْب; ُعْرًسا َكاَن أَْو حنَْ   َوُه ( .َولُِّمْسلٍِّم : ) إَِّذا َدَعا َأَحدُُكْم َأَخاُه ، فـَْلُيجِّ

ْعَوَة إَِّذا ُدعِّيُتم ( . ْعَوَة إَِّذا ُدعِّيُتْم ََلَا ( . ويف رواية ) ائـُْتوا الدَّ يُبوا َهذِّهِّ الدَّ  ويف رواية ) َأجِّ
أهنا تضمنت األمر بإجابة الدعوة لوليمة العرس، واألمر للوجوب، واخلطاب عام لكل من ُعني  بالدعوة، فكانت اإلجابة  الداللة :ووجه 

 .ني على من دعي إليهافرض ع



 83 

َها َمْن يَْأبَاَها ، َوَمْن َلَْ جيِّ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  َوَعْن َأِبِّ ُهرَيـَْرَة  -ب بِّ ) َشرُّ اَلطََّعامِّ طََعاُم اَْلَولِّيَمةِّ: مُيْنَـُعَها َمْن يَْأتِّيَها ، َويُْدَعى إِّلَيـْ
ْعَوَة فـََقْد َعَصى َاَّللََّ َوَرُسولَ   ُه ( َأْخَرَجُه ُمْسلٌِّم .اَلدَّ

 فهذا ظاهر على الوجوب ، ألنه حكَِّم  بالعصيان على من ترك اإلجابة ، وال حيكم بالعصيان إال على ترك واجب .
والظاهر الوجوب، لألوامر الواردة باإلجابة من غري صارف َلا عن الوجوب، وجلْعل الذي َل جيب عاصياً ، وهذا يف وليمة  قال الشوكاين :

 لنكاح يف غاية الظهور .ا
 مستحبة . إىل أهناوذهب بعض العلماء : 

 وإليه ذهب بعض املالكية  والشافعية  واحلنابلة ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .
 قالوا : ألن األصل يف الوليمة  أهنا مندوبة فيكون احلضور مندوباً .

 بواجب وقالوا : ألن الوليمة متليك مال ، ومتليك املال ليس
 فرض كفاية . إىل أهناوذهب بعضهم : 

 قالوا : ألن املقصود من حضور الوليمة إظهار الزواج وإعالنه ، وهذا حيصل ببعض الناس .
 القول األول وهو الوجوب .والراجح 

 كثار .ما يرفع اإلشكال، ويغن عن اإل  وَلذا قال ابن عبد الرب: ويف قوله يف هذا احلديث ) فقد عصى هللا ورسوله (
 1 فائدة :

 :حكم إجابة دعوة غري العرس 
 اختلف العلماء على قولني :

 : مستحبة . القول األول
 وعزاها ابن حجر للجمهور . 
 .(  حدكم إىل وليمة عرس فليجبأإذا دعي  ) ابن عمرحلديث  -أ

 . قالوا : فلما خص الوجـوب بوليمة العرس دل على أن غريها ال جيب
فقال الرسول وهذه ] لعائشة [  ؟ فقال الفارسي : ال  كان طيب املرق فدعا رسول هللا   جاراً فارسياً لرسول وحلديث أنس ) أن -ب

: ال ، ُث عاد يدعوه ، فقال رسول  : وهذه ] لعائشة [ قال : ال ، فقال رسول هللا  فقال النب : ال ، فعاد يدعوه فقال رسول هللا 
 م .رواه مسل اما يتدافعان حَّت أتيا منزله (: وهذه ، قال : نعم ، فق هللا 

 . قال العلماء : وإمنا أِب الفارسي من حضور عائشة : أن هذا املرق كان قليالً ال يكفي اثنني ، فأراد أن يؤثر به النب 
 : الوجوب كالعرس . القول الثاين

 وهذا مذهب ابن عمر وهو قول أهل الظاهر وبعض الشافعية ونصره ابن حزم .
 لرواية مسلم ) ... عرساً كان أو حنوه ( فهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة مطلقاً . -أ

 ) ومن َل جيب الدعوة فقد عصى هللا ورسوله ( . ولقوله  -ب
 ) حق املسلم على املسلم َخس : وذكر منها إجابة الدعوة ( ويف رواية ملسلم ) حق املسلم على وحلديث أِب هريرة . قال : قال  -ج

 .املسلم : وإذا دعاك فأجبه ( 
 رواه البخاري . ) عودوا املريض وأجيبوا الداعي ( ولقوله  -د

 2فائدة : 
َها َمْن يَْأبَاَها قع فيها اإلخبار عن وا ، ثانيًا :: أهنا للتعليل  األوىلهذه اجلملة  فيها ثالثة فوائد : (  قوله ) مُيْنَـُعَها َمْن يَْأتِّيَها ، َويُْدَعى إِّلَيـْ

 فيها التحذير ، كأنه قيل : ال ينبغي أن يدعى َلا من يأباها ومينعها من يأتيها .   ) منحة العالم ( . ، ثالثاً :الناس 
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 هذه شروط حضور وليمة العرس .
 أن تكون الدعوة يف املرة األوىل . : الشرط األول 

 ألن الوجوب سقط يف املرة األوىل .-أ
) طََعاُم اْلَولِّيَمةِّ أَوََّل يـَْوٍم َحقي ، َوَطَعاُم يـَْومِّ اَلثَّانِّ ُسنٌَّة، َوَطَعاُم يـَْومِّ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  اِّْبنِّ َمْسُعوٍد  استدل بعضهم حبديث -ب

ْمِّذِّيُّ   َوَلُه َشاهٌِّد : َعْن أََنٍس عِّْنَد اِّْبنِّ َماَجْه . ،اَلثَّالِّثِّ َُسَْعٌة ، وَِّمْن ََسََّع ََسََّع هللاُ بِّهِّ ( َرَواُه اَلرت ِّ
 وهذا احلديث فيه ضعف ، وجاءت عدة أحاديث يف هذا املعَن ، لكن بعض العلماء رأي أهنا تتقوى بذلك .

 فإن جمموعها يدل على أن للحديث أصالً . –وإن كان كل منها ال خيلو من مقال  –ورأى أن هذه األحاديث 
 ابن حجر ، والشوكان . وهذا رأي احلافظ

شواهد ، ... ُث ذكرها وقال : وهذه األحاديث وإن كان كل منها ال خيلو  زهري بن عثمان : وقد وجدنا حلديث قال احلافظ ابن حجر
زهري بن  يف آخر حديث والدارمي أِب داود عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصاًل ، وقد وقع يف رواية

أنه دعي أول يوم وأجاب ، ودعي ثان يوم فأجاب ، ودعي ثالث يوم فلم جيب وقال :  سعيد بن املسيب بلغن عن : قتادة قال " عثمان
 شافعية واحلنابلة .أهل رياء وَسعة ، فكأنه بلغه احلديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه ، وقد عمل به ال

الثان ال جتب قطعاً وال يكون استحباهبا فيه كاستحباهبا يف اليوم األول .    إذا أوَل ثالثاً فاإلجابة يف اليوم الثالث مكروهة ويف : النووي قال
 ) فتح الباري ( .

لِمٍ ) 
ْ
س
ُ
 م
ُ
ة
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 ( ِإج
 : أن يكون الداعي مسلماً . الشرط الثاينهذا 

َجابََة لِّْلُمْسلِّمِّ لِّإْلِّْكرَامِّ َوالْ  قال ابن قدامة : َنَّ اإْلِّ َخاءِّ ، َفاَل فَإِّْن َدَعاُه ذِّم ِّيي ، فـََقاَل َأْصَحابـَُنا : اَل جتُِّب إَجابـَُتُه ; ألِّ ُمَوااَلةِّ َوتَْأكِّيدِّ اْلَمَودَّةِّ َواإْلِّ
َنَُّه اَل يَْأَمُن اْختِّاَل   ة .  ) املغن ( .هِّْم بِّاحلَْرَامِّ َوالنََّجاسَ َط َطَعامِّ جتُِّب َعَلى اْلُمْسلِّمِّ لِّلذ ِّم ِّي ِّ ، َوألِّ

 منا سقط الوجوب ، النتفاء طلب املودة معه وعدم املواالة .إفإن كافراً َل جتب اإلجابة وإمنا جتوز حسب املصلحة ، و 
َّ   أَْن يـَُهودِّيًّا )ابـَتُـُهْم ; لَِّما َرَوى أََنٌس َوَلكِّْن جَتُوُز إجَ . .. قال ابن قدامة :  ( .إىَل ُخْبزِّ َشعِّرٍي ، َوإَِّهاَلٍة َسنَِّخٍة ، َفَأَجابَُه  َدَعا النَّبِّ

 ] ما تتعلق بشعائرهم الدينية فهذا ال جيوز احلضور مطلقاً ألن إجابته معناها الرضا مبا هو عليه من الكفر والضالل [ .
ا) 
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 ستقيم غري املبتدع ، وغري اجملاهر باملعصية .والذي حيرم هجره : املسلم امل
 فإن دعاك ممن جيب هجره فال جتيب .

 أن اَلجر ينقسم إىل أقسام : قال الشيخ ابن عثيمني :
 . من جيب هجره القسم األول:

َلجر فائدة، وهو ترك الدعوة وذلك كصاحب البدعة الداعي إىل بدعته، إذا َل ينتهِّ إال باَلجر، فإنه جيب علينا أن هنجره وجوباً; ألن يف ا 
 . إىل البدعة

 . من هجره ُسنة القسم الثاين:
فإن َل يكن يف هجره مصلحة فإنه ال يهجر; ألن األصل أن . .. وهو هجر فاعل املعصية الت دون البدعة، إذا كان يف هجره مصلحة

 . هجر املؤمن حرام
 . هجر مباح القسم الثالث:

 يه بسبب سوء تفاهم، وهو مقيد بثالثة أيام فأقل.وهو ما حيصل بني اإلنسان وأخ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990


 85 

 ( . ال حيل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة)  لقوله 
 ( )الشرح املمتع . ا كان هناك مصلحة هجرنا وإال فالوالقول الراجح أن اَلجر ال جيب، وال يسن، وال يباح إال حيث حققت املصلحة، فإذ

  ( 
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ه
 
ن
َّ
ي
 
 ع
ْ
 ( ِإن

 أن يعني الداعي املدعو . : رابعالشرط ال
 فإن كانت الدعوة عامة كأن يقول : يا أيها الناس احضروا الوليمة ، أو يقول ادع من شئت ، فال جتب ، ألن صاحب الطعام َل يعينه .

َ بِّالدَّْعَوةِّ ، بَِّأْن يَْدُعَو َرُجاًل بِّعَ :  قال ابن قدامة َجابَُة َعَلى َمْن ُعني ِّ َا جتُِّب اإْلِّ  ْينِّهِّ ، أَْو ََجَاَعًة ُمَعيَّنِّنَي .َوإِّمنَّ
  تكره ) تسمى دعوة اجلََفلى ( ؟هل لكن 

 تكره اإلجابة . قيل :
 قالوا : ألن يف ذلك دناءة بالنسبة للمدعو ، ومباهاة ومفاخرة للداعي .

 ال تكره . وقيل :
 ُّ َجارٍَة فـََقاَل أََنٌس فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  مُّ ُسَلْيٍم َحْيساً يفِّ َزيـَْنَب أَْهَدْت َلُه أُ   حلديث أنس . قَاَل ) َلمَّا تـََزوََّج النَّبِّ اْذَهْب فَادُْع »  تـَْوٍر مِّْن حِّ

َفَدَعْوُت لَُه َمْن َلقِّيُت ] قال قلت ألنس : عددََكم كم ؟ قال : ُزهاء ثالمثائة [ َفَجَعُلوا « . فالنًا وفالنًا وَمْن َلقِّيَت مَِّن اْلُمْسلِّمِّنَي  ِلِّ 
 .. ( .ا حَّت امتألت الُصفة واحُلْجرة .يَْدُخُلوَن َعَلْيهِّ ] فدخلو 

 فعنيَّ يف األول ، ُث عمم .
 رمحه هللا : الصحيح أن اإلجابة ليست مكروهة ، بل يف ظن أن عدم اإلجابة إىل الكراهة أقرب . قال الشيخ ابن عثيمني

 وهذا الراجح .
يُبوا إىَل اْلَولِّيَمةِّ .: فَإِّْن َدَعا اجلََْفَلى  قال ابن قدامة  ; بَِّأْن يـَُقوَل : يَا أَيُـَّها النَّاسِّ ، َأجِّ

ْئت .  أَْو يـَُقوَل الرَُّسوُل : أُمِّْرت أَْن أَْدُعَو ُكلَّ َمْن َلقِّيت ، أَْو َمْن شِّ
ْ بِّالدَّْعَوةِّ ، فـََلْم تَـ  َنَُّه َلَْ يـَُعنيَّ َجابَُة ، وَلَْ ُتْسَتَحبُّ ; ألِّ ُر َمْنُصوٍص َعَلْيهِّ ، َواَل حَيُْصُل َكْسُر قـَْلبِّ َلَْ جتِّْب اإْلِّ َنَُّه َغيـْ َجابَُة ، َوألِّ ْ َعَلْيهِّ اإْلِّ تَـَعنيَّ

ََذا ; لُِّدُخولِّهِّ يفِّ ُعُمومِّ الدَُّعاءِّ . َجابَُة هبِّ  ) املغن ( .       الدَّاعِّي بِّتَـْركِّ إَجابَتِّهِّ، َوجَتُوُز اإْلِّ
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 : أن ال يكون هناك منكر . هذه الشرط اخلامس
 فإن كان هناك منكر فال جيوز احلضور .

 قال تعاىل )َوتـََعاَونُواْ َعَلى اْلرب ِّ َوالتـَّْقَوى َوالَ تـََعاَونُواْ َعَلى اإلُِّثِّ َواْلُعْدَوانِّ ( .
َا َفالَ تـَْقُعُدواْ َمَعُهْم َحَّتَّ خَيُوُضواْ يفِّ َحدِّيٍث َغرْيِّهِّ إِّ وقال تعاىل )َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم يفِّ اْلكَِّتابِّ أَْن إَِّذا َسِّ  َا َوُيْستَـْهزَأُ هبِّ نَُّكْم ْعُتْم آيَاتِّ اَّلل ِّ ُيَكَفُر هبِّ

َ َجامُِّع اْلُمَنافِّقِّنَي َواْلَكافِّرِّيَن يفِّ َجَهنََّم َجِّيعاً ( . ثْـُلُهْم إِّنَّ اَّلل   إِّذاً م ِّ
  واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يدار فيها اخلمر ( رواه أمحد .) من كان يؤمن باهلل وقال 

 فائدة :
َيةٌ  قال ابن قدامة : ْنكَ وحنوه ، ، َكاخْلَْمرِّ ، َوالزَّْمرِّ  إَذا ُدعَِّي إىَل َولِّيَمٍة ، فِّيَها َمْعصِّ ْنَكاُر ، َوإِّزَاَلُة اْلُمْنَكرِّ ، َلزَِّمُه احلُُْضوُر َواإْلِّ  اُر ;َوأَْمَكَنُه اإْلِّ

َنَُّه يـَُؤد ِّي فـَْرَضنْيِّ   :ألِّ
يهِّ اْلُمْسلِّمِّ    َوإِّزَاَلَة اْلُمْنَكرِّ . -إَجابََة َأخِّ

ْنَكارِّ ، َلَْ حَيُْضْر .  َوإِّْن َلَْ يـَْقدِّْر َعَلى اإْلِّ
 غن ( .) امل  َوإِّْن َلَْ يـَْعَلْم بِّاْلُمْنَكرِّ َحَّتَّ َحَضَر ، أَزَاَلُه ، فَإِّْن ََلْ يـَْقدِّْر اْنَصَرَف .

 إذا كان اجمليب قادراً على تغيري املنكر فيجب احلضور لسببني : : وقال الشيخ ابن عثيمني
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 وتغيرياً للمنكر . –إجابة للحضور  
 إذا امتنع حضوره بسبب املنكر فإنه عليه أن يبلغ الداعي السبب وذلك ألسباب : -
 [ . 340/  12] املمتع   مر حمرم .       األرمبا هؤالء جيهلون أن هذا  –وردعاً َلؤالء  –لبيان عذره  
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 أي : أن إجابة الدعوة واجبة ولو كان اإلنسان صائماً .
 من حالني :ُث هو ال خيلو 

 و نذر ، أو كفارة [ .: أن يكون صومه واجباً ] كقضاء رمضان ، أ احلالة األوىل
 ] لكن خيرب الداعي بذلك حَّت ال يقع يف قلبه شك وريب [ . ، بل يدعو وينصرف، ألن الفرض ال جيوز اخلروج منه فال جيوز له اإلفطار 

ْب ; فَإِّْن َكاَن َصائًِّما فـَْليُ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  عن أِب هريرة ( َأْخَرَجُه ُمْسلٌِّم  َصل ِّ ، َوإِّْن َكاَن ُمْفطِّرًا فـَْلُيْطَعمْ ) إَِّذا ُدعَِّي َأَحدُُكْم فـَْلُيجِّ
 .      ) فليصلِّ : فليدع ( . َوَلُه مِّْن َحدِّيثِّ َجابٍِّر حَنُْوُه . َوقَاَل : ) فَإِّْن َشاَء َطعَِّم َوإِّْن َشاَء تـََرَك (

اَلف أَنَّ قال النووي َنَّ اْلفَ اأْلَْكل ُه اَل جيِّب َعَلْيهِّ : َوأَمَّا الصَّائِّم َفاَل خِّ ْنهُ ، َلكِّْن إِّْن َكاَن َصْومه فـَْرًضا َلَْ جَيُْز َلُه اأْلَْكل ألِّ  .ْرض اَل جَيُوز اخْلُُروج مِّ
 أن يكون صومه نفالً . احلالة الثانية :

 فإنه جيوز له الفطر ، ألن التطوع جيوز قطعه خاصة إذا وجد سبب كتطييب خاطر الداعي .
 يشق على صاحب الطعام صومه فاألفضل الفطر ، وإال فإمتام الصوم .: فإن كان  قال النووي

َها َفَدَعا بَِّشرَاٍب َفَشرَِّب ُُثَّ نَاَوََلَا َفَشرَِّبْت فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اَّللَِّّ أََما إِّن ِّ ُكْنُت َصا َعْن أُم ِّ َهانٍِّئ ) أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ -أ  ئَِّمًة فـََقاَل َدَخَل َعَليـْ
هِّ إِّْن َشاَء َصاَم َوإِّْن َشاَء أَْفَطَر ( رواه أمحد  اَّللَِّّ  َرُسولُ   الصَّائُِّم اْلُمَتَطو ُِّع أَمِّرُي نـَْفسِّ

يََّما إَِّذا َكاَن : قال يف حفة األحوذي عقب هذا احلديث يفِّ َدْعَوٍة إِّىَل َوَأَحادِّيُث اْلَبابِّ َتُدلُّ َعَلى أَنَُّه جَيُوُز لَِّمْن َصاَم َتَطوًُّعا أَْن يـُْفطَِّر ال سِّ
  هـ.ا . َطَعامِّ َأَحٍد مِّْن اْلُمْسلِّمِّنيَ 

َع قَاَل َرُجٌل أَنَا َصائٌِّم فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  وعن أِب سعيد اخلدري قَاَل ) َصنَـْعت لِّلنَّبِّ ِّ  -ب : )َدَعاك َأُخوك َوَتَكلََّف  طََعاًما فـََلمَّا ُوضِّ
ْئت( أخرجه البيهقي ، قَاَل احْلَافُِّظ : إِّْسَناُدُه َحَسنٌ َلك ، أَْفطِّْر َفُصْم َمَكانَُه إِّ   . ْن شِّ

َنَّ َلُه اخْلُُروَج مِّْن الصَّْومِّ ، فَإَِّذا َكاَن يفِّ اأْلَ  : قال ابن قدامة بَّ َلُه اأْلَْكُل ; ألِّ يهِّ اْلُمْسلِّمِّ ، َوإِّْن َكاَن َصْوًما َتَطوًُّعا ، اُْسُتحِّ ْكلِّ إَجابَُة َأخِّ
 السُُّرورِّ َعَلى قـَْلبِّهِّ ، َكاَن أُوىَل . َوإِّْدَخالُ 

َّ  )َوَقْد ُروَِّي  َيًة ، فـََقاَل : إن ِّ َصائٌِّم ، فـََقاَل النَّ  أَنَّ النَّبِّ ُّ َكاَن يفِّ َدْعَوٍة ، َوَمَعُه ََجَاَعٌة ، فَاْعتَـَزَل َرُجٌل مِّْن اْلَقْومِّ نَاحِّ : َدَعاُكْم  بِّ
ْئت  ، ُكْل ، ُُثَّ ُصمْ  َأُخوُكْم ، َوَتَكلََّف َلُكمْ   ( .يـَْوًما َمَكانَُه إْن شِّ

رُ   رَبِّ اْلُمتَـَقد ِّمِّ ، َوَلكِّْن يَْدُعو ََلُْم ، َويـَتـْ َيامِّ َجاَز ; لَِّما َرَويـَْنا مِّْن اخلَْ َيامِّهِّ ; لِّيَـْعَلُموا ُعْذرَُه ، فـَتَـُزوَل َعْنُه َوإِّْن َأَحبَّ إمْتَاَم الص ِّ ُُهْم بِّصِّ ُك ، َوخُيْربِّ
 .   ) املغن ( . تـُّْهَمُة يفِّ تـَْركِّ اأْلَْكلِّ ال
 ( 

ُ
ل
ْ
ك
 
 األ
ُ
جِب

 
 ي
 
ال
 
 ( . و

 أي : ال جيب األكل من الوليمة ، وإمنا الواجب هو احلضور .
ْب فَإِّْن َشاَء َطعَِّم َوإِّْن َشاءَ  يَ إَِّذا ُدعِّ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  :حلديث جابر قَالَ   ( مسلم .تـََرَك  َأَحدُُكْم إِّىَل طََعاٍم فـَْلُيجِّ

 وهذا قول احلنابلة والشافعية .
 وتوعد على تركه هو احلضور ، أما األكل فلم يأت ما يدل على وجوبه . ألن الذي أمر به النب : قالوا 

 لكن الشك أن األكل أفضل وأكمل .
ْب ،)  َولََنا قـَْوُل النَّبِّ ِّ  قال ابن قدامة : يٌح .( فَإِّْن َشاَء َأَكَل ، َوإِّْن َشاَء تـََرَك  إَذا ُدعَِّي َأَحدُُكْم فـَْلُيجِّ  َحدِّيٌث َصحِّ

َنَُّه َلْو َوَجَب اأْلَْكُل ، َلَوَجَب َعَلى اْلُمَتَطو ِّعِّ بِّالصَّْومِّ ، فـََلمَّا ََلْ يـَْلَزْمُه اأْلَْكُل ، ََلْ يـَلْ   َزْمُه إَذا َكاَن ُمْفطِّرًا .َوألِّ



 87 

َجابَُة ، َولَِّذلَِّك َوَجَبْت َعَلى الصَّائِّمِّ الَّذِّي اَل يَْأُكُل . َوقـَْوَُلُْم : اْلَمْقُصوُد اأْلَْكلُ   ) املغن ( .    .قـُْلَنا : بَْل اْلَمْقُصوُد اإْلِّ
 أن األكل واجب .:  وقال بعض العلماء

 ) وإن كان مفطراً فليطعم ( وهذا أمر . لقوله 
 وقالوا : ألن املقصود من احلضور هو األكل .

 أصح .والقول األول 
ا) 

 
ث
ِّ
 الن

 
رِه
ُ
ك
 
 ر ( .و

 .النثار : ما ينثر ويطرح يف النكاح وغريه عند اجتماع الناس من طعام أو نقود 
 . فالنثار مكروه

ُّ ) قَاَل  َعْبد هللاِّ ْبن يَزِّيدحلديث  -أ  ( رواه البخاري . َعنِّ النـُّْهََب َواْلُمثْـَلةِّ  نـََهى النَّبِّ
 وألن فيه دناءة . -ب
تِ )  

ْ
ال
 
 و

ُ
ه
ُ
اط
 
 ( . ق

 ملا يف ذلك من الدناءة . أي : ويكره التقاطه وأخذه .
 آداب األكل

ه  ) يستحب 
 
 ( .غسل اليدين قبل الطعام وبعد

 ستحب ملن أراد األكل أن يغسل يده قبل ذلك .أي : ي
 وقد ورد يف ذلك أحاديث لكن ال تصح .

 ] املراد بالوضوء هنا غسل اليدين ال الوضوء الشرعي [ .   داود .كحديث ) بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ( رواه أبو 
َر بـَْيتِّهِّ ، فـَْلَيتَـَوضَّْأ إَذا  وحديث )  َرَواُه اْبُن َماَجْه . ع (َحَضَر َغَداُؤُه َوإَِّذا رُفِّ َمْن َأَحبَّ أَْن ُيْكثَِّر َخيـْ

 ( .وحديث ) الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر وهو من سنن املرسلني 
 إىل أنه ال يستحب . وذهب بعض العلماء :

 :يف حاشية السنن : يف هذه املسألة قوالن ألهل العلم قال ابن القيم 
 .يستحب غسل اليدين عند الطعام  :أحدمها 
  .ال يستحب ومها يف مذهب أمحد وغريه :والثاين 

 ورجح النووي أنه ال يستحب إال إن كان على اليد قذر .
يـَتَـيَـقَّن َنظَاَفة اْلَيد مِّْن النََّجاَسة اْختَـَلَف اْلُعَلَماء يفِّ اِّْستِّْحَباب َغْسل اْلَيد قـَْبل الطََّعام َوبـَْعده َواأْلَْظَهر اِّْستِّْحَبابه أَوَّاًل إِّالَّ َأْن وَ  قال النووي :

َقى َعَلى اْلَيد أَثَر  ا .  ) شرح مسلم ( .يَابًِّسا وَََلْ مَيَس ُه هبَِّ  الطََّعام بَِّأْن َكانَ  َواْلَوَسخ ، َواْستِّْحَبابه بـَْعد اْلَفرَاغ إِّالَّ أَْن اَل يـَبـْ
 ) وتسن التسمية ( .

 أي : يسن أن يقول : بسم هللا قبل األكل .
 : إىل أنه جيب ذلك . وذهب بعض العلماء

ُّ  ُعَمَر ْبنِّ َأِبِّ َسَلَمَة حلديث  -أ ينَِّك ، وَُكْل ممَِّّ  ) يَا ُغاَلُم ! َسم ِّ  قَاَل : قَاَل اَلنَّبِّ َ ، وَُكْل بَِّيمِّ  ه .ا يَلِّيَك ( ُمتـََّفٌق َعَليْ َاَّللَّ
َى أْن يَْذُكَر اْسَم اَّللَِّّ يف أوَّلِّهِّ ، فـَْليَـُقْل: بِّ قال  وعن عائشة . أن الن ب   -ب ْسمِّ اَّللَِّّ يف ) إَذا أَكَل أَحدُُكم فـَْلَيْذُكرِّ اْسَم اَّللَِّّ تَعاىَل ، فإْن َنسِّ
مذي  .أوَّلِّ  رِّهِّ( . أخرجه أبو داود  ، والرت   ه َوآخِّ

يحُ  :القي م  قال ابن يَحٌة َصرِّحَيٌة َواَل الت ْسمَِّيةِّ عِّْنَد اأْلَْكلِّ  : ُوُجوبُ َوالص حِّ َا َصحِّ َْصَحابِّ َأمْحََد ، َوَأَحادِّيُث اأْلَْمرِّ هبِّ  ، َوُهَو َأَحُد اْلَوْجَهنْيِّ ألِّ
 ه .  ) زاد املعاد ( .يفِّ طََعامِّهِّ َوَشرَابِّ ، َوتَارُِّكَها َشرِّيُكُه الش ْيطَاُن ا َوخُيْرُِّجَها َعْن ظَاهِّرَِّهاَسو ُغ خُمَاَلَفتَـهَ ، َواَل إَْجَاَع يُ ُمَعارَِّض ََلَا
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 1فائدة : 
 صيغة التسمية قبل األكل ؟ 

 قول : بسم هللا .
 ) سم هللا ( . السابقحديث لل

 صفة التسمية ما رواه أبو داود والرتمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : وأصرح ما ورد يف ئيف عمدة القار  العين قال
 مرفوعًا ) إذا أكل أحدكم الطعام فليقل بسم هللا، فإن نسي يف أوله فليقل بسم هللا أوله وآخره ( واألمر بالتسمية عند األكل حممول عل

 ر األمر .الندب عند اجلمهور، ومحله بعضهم على الوجوب لظاه
 2فائدة : 

 لكن ما احلكم لو زاد ) الرمحن الرحيم ( ؟
 ال باس بذلك .

 وهذا قول أكثر لعلماء .
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : إذا قال عند األكل بسم هللا الرمحن الرحيم كان حسناً فإنه أكمل .

د البدء يف األكل من السنن ، وصيغتها : بسم هللا ، وبسم هللا الرمحن ذهب الفقهاء إىل أن التسمية عن ة (املوسوعة الفقهي) وجاء يف 
 . الرحيم..." انتهى

،  محن الرحيم، فإن قال : بسم هللارمحه هللا : من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية ... واألفضل أن يقول : بسم هللا الر  وقال النووي
 كفاه وحصلت السنة .   ). األذكار ( 

 افظ ابن حجر رمحه هللا بقوله : " ََلْ أََر لَِّما اِّدََّعاُه مِّْن اأْلَْفَضلِّيَّة َدلِّياًل َخاصاً .   ) الفتح ( .وتعقبه احل
، فإذا َل يثبت يف التسمية على الطعام إال  ، وخري اَلدي هدي حممد  وأقول : ال أفضل من سنته  : قال الشيخ األلبان رمحه هللاو 

الزيادة عليها ، فضاًل عن أن تكون الزيادة أفضل منها ، ألن القول بذلك خالف ما أشرنا إليه من احلديث "وخري  "بسم هللا" ، فال جيوز
 . ) السلسلة الصحيحة ( . اَلدي هدي حممد 

 3فائدة : 
 :حكم من نسي التسمية قبل األكل  

 وََّله وآخَره ( أو يقول ) بسم هللا يف أوَّلِّه وآخرِّه (املشروع ملن نسي التسمية يف أول الطعام أن يقول حني يذكرها ) بسم هللا أَ 
َي أَن يَذُكَر اسَم اَّللَِّّ تـََعاىَل يفِّ أَ  حلديث عائشة السابق ) وَّلِّهِّ فَليَـُقل : بِّسمِّ اَّللَِّّ يفِّ إَِّذا َأَكَل َأَحدُُكم فَلَيذُكرِّ اسَم اَّللَِّّ تـََعاىَل يفِّ أَوَّلِّهِّ ، فَإِّن َنسِّ

رَ   ه ( .أَوََّلُه َوآخِّ
يسري ، وقوله : ) فإن نسي أن يذكر هللا يف أوله ، فليقل.. ( شامل ملن تذكر التسمية أثناء الطعام ، أو آخره ، أو بعد الفراغ منه بالزمن ال

 . لعموم مفهوم احلديث
 وظاهره ولو بعد فراغه من األكل .( : 5/173قال يف كشاف القناع )
  .انتهى .كها )أي التسمية( يف أوله أتى هبا يف أثنائه، فإن تركها يف أثنائه أتى هبا يف آخرهفإن تر  ):4/411وجاء يف مغن احملتاج )
  .ال يأت هبا )أي التسمية( بعد فراغ وضوئه ، ِبالف األكل فإنه يأت هبا بعده " انتهى ) :1/184وقال يف هناية احملتاج )

  .لفصل ، حبيث يُنَسُب إليه ُعرفًا " انتهىقال يف احلاشية على هناية احملتاج : حمله إذا َقُصَر ا
عانة باهلل يف أول وقد دل احلديث أيضا على أن قول ) بسم هللا يف أوله وآخره ( يقوم مقام التسمية يف البداية ، ويكتب للمسلم أجر االست

  . منه سبحانه وتعاىل وتفضالً  اً الطعام ، تكرم
 ! يقال كيف َتصُدُق االستعانة ببسم هللا يف األول ، وقد خال األول عنها ؟ ال: ( 1/296يقول املناوي يف "فيض القدير" )
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 عليه ما ألنَّا نقول : الشرع جعله إنشاء استعانٍة يف أوله ، وليس هذا إخبارا حَّت ُيَكذََّب ، وبه يصري املتكلم مستعينا يف أوله ، ويرتتَّبُ 
 جواب ( سؤال و  اإلسالميرتتب على االستعانة يف أوله .    ) 

 4فائدة : 
 كم مر ة يقوم الفرد بالت سمية عندما يأكل ؟

إَذا أَكَل أَحدُُكم فـَْلَيْذُكرِّ اْسَم اَّللَِّّ تَعاىَل( يدل  على أن  الت سمية تكون مر ة واحدة عند يف احلديث الس ابق  ) أن  قول الرسول : فاجلواب
 . الت سمية الواحدة تكفي ; ألن  املطلوب حيصل باملر ة الواحدة األكل ، فلو ُوضعت على املائدة أصناف من الط عام ، فإن  

ب أم ا إذا رُفعت ، وُأت بأنواع أخرى فتعاد الت سمية ، وهكذا لو جيء بالش اي بعد األكل فعليك أن تسم ي هللا كذلك ; ألن ك تريد الشر 
 . والتناول منه

 5فائدة : 
 هل يشرع تذكري احلاضرين بالتسمية ؟

 .هو الس ن ة ، ولك األجر يف ذلك  نعم ، بل
 عمر بن أِب سلمة السابق .حلديث 
بالت سمية ، وفيه دليل على أن  لك تذكري غريك هبا ، وإذا رأيت منهم تضايقاً ، فاستعمل احلكمة والل طف يف ذلك ، وميكنك  فذك ره 

 . أن جتهر أنت بالتسمية من غري أن تأمرهم هبا ، حَّت يسمعوا
 . م بأن  الت سمية واجبة على َجيع اآلكلني ، وال يكفي أن يسمي بعضهمولك أن تذكره

 6فائدة : 
 هل تسمية غريه تكفي عنه ؟

قد  قال لعمرو بن سلمة : )سم  هللا( ، والرسول  قال الش يخ ابن باز : وهذا هو الصواب ، أن  تسمية غريه ال تكفي عنه ، والر سول 
طعاماً ، فجاءت جارية كأمنا  هم عنه ; وَلذا جاء يف حديث حذيفة : إنَّا حضرنا مع رسول اَّللَّ َس ى هو وأصحابه ، فلم تكف تسميت

َا يُْدَفُع ، فأخذ بيده ، فقاَل رسول اَّللَّ  ُتْدَفع ، فذهبْت لتضع يدها يف الطعام ، فأخَذ رسوُل اَّللَّ  : )إنَّ  بيدها ، ُثَّ جاء أعراِب  َكَأمنَّ
َا، َفَأَخْذُت الشَّْيطَاَن لََيسْ  لَّ هبِّ ذِّهِّ اجلَارِّيَةِّ لَِّيْسَتحِّ لُّ الطََّعاَم أْن ال يُْذَكَر اْسُم اَّللَِّّ َعَلْيهِّ، وإنَُّه َجاَء هبِّ لَّ بِّهِّ ، َتحِّ َذا األْعرَاِب  لَِّيْسَتحِّ بَِّيدَِّها ، َفَجاَء هبِّ

ي بَِّيدِّهِّ إنَّ يََدُه َلفِّي يَدي َمَع يََدْيهَِّما( ، ُث ذكَر اسَم اَّللَّ وأكل ، ولو كانت تسمية الواحد تكفي ، ملا وضع  َفَأَخْذُت بَِّيدِّهِّ ، والَّذِّي نـَْفسِّ
 الشيطان يده يف ذلك الط عام .

 7فائدة : 
 هل يلزم اجلهر بالتسمية قبل األكل ؟

ولكن أقل ذلك أن حيرك هبا لسانه ، ، بالتسمية قبل األكل ،  ال يلزم اجلهر بالتسمية قبل األكل ، فلو قاَلا سراً ، فقد امتثل أمر النب 
  . وإن َل جيهر بالصوت

  .واألفضل له أن جيهر هبا حَّت يُذَك ِّر الناس ، ويـَُعل ِّم اجلاهل
 ) واألكل باليمني ( .

 أي : ويستحب األكل باليمني .
 وهذا قول َجهور العلماء .

ر باألكل باليمني على االستحباب والندب، والنهي عن األكل ومحلوا األم،  سيأت من األحاديث اآلمر باألكل باليمنياستدلوا مبا 
 بالشمال على الكراهة والتنزيه; ألن الصارف لذلك هو قصد اإلرشاد واألدب والفضيلة .

 : إىل وجوب األكل باليمني . وذهب بعض العلماء
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 .القيم ، والشوكان ، وحممد بن صاحل العثيمني غريهم، وابن تيمية ، وابن  الرب اختاره ابن أِب موسى ، وابن حزم ، وابن عبد
َمالِّ ( َرَواُه ُمْسلٌِّم . َجابٍِّر ، َعْن َرُسولِّ َاَّللَِّّ  حلديث-أ َمالِّ ; فَإِّنَّ اَلشَّْيطَاَن يَْأُكُل بِّالش ِّ  قَاَل ) اَل تَْأُكُلوا بِّالش ِّ

له ) ال تأكلوا ( وهذا هني، واألصل يف النهي إذا ورد جمردًا عن : دل احلديث على النهي عن األكل بالشمال، بداللة قو  وجه الداللة
 .القرائن فإنه يقتضي التحرمي

ينِّهِّ فَإِّنَّ الشَّْيطَاَن يَ  اْبنِّ ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ حلديث و  -ب َمالِّهِّ قَاَل ) إَِّذا َأَكَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْأُكْل بَِّيمِّينِّهِّ َوإَِّذا َشرَِّب فـَْلَيْشَرْب بَِّيمِّ ْأُكُل بِّشِّ
َمالِّهِّ ( رواه مسلم .  َوَيْشَرُب بِّشِّ

 ومقتضى هذا حرمي األكل هبا، وهو الصحيح، فإن اآلكل هبا، إما شيطان، وإما مشبه به . قال ابن القيم:
َ وَُكْل بَِّيمِّينَِّك وَُكْل ممَِّّا يَلِّيك ( .عمر بن أِب سلمة السابق وحلديث  -ج  ) يَا ُغاَلُم َسم ِّ اَّللَّ

 باألكل باليمني. أمر النب  وجه الداللة :
 وأما األكل باليمني فقد ذهب بعضهم إىل أنه واجب لظاهر األمر . قال العيين:

َمالِّهِّ ، فـََقاَل : )ُكْل بَِّيمِّينَك( قَاَل: ال أْسَتطيُع .  أنَّ َرُجاًل َأَكَل عِّْنَد َرُسول هللا ) وعن َسلمة بنِّ عمرو بنِّ األكوع  -د قَاَل: )ال بِّشِّ
ُر فَما رَفـََعَها إِّىَل فِّيه( َما َمنَـَعُه إالَّ الكِّ اسَتَطْعتَ   ( رواه مسلم .بـْ

ع قال الشيخ ابن عثيمني : فيه استعمال االستطاعة مبعَن اإلرادة ، فقوله ) ال أستطيع ( أي : ال أريد ، ومنه قول احلواريني ) هل يستطي
 ربك ( أي : هل يريد ربك .

 عليه ، ألنه َل له يف ترك األكل باليمني عذر ، وإمنا قصد املخالفة . ( هذا دعاء منه  اْسَتَطْعتَ ) قَاَل : الَ 
 ، وهو كناية أهنا شل ت بدعائه  يوم أن يرفع يده اليمَن إىل فيه: أن ذلك الرجل َل يستطع بعد ذلك ال أي) قَاَل َفَما رَفَ َعَها إحىَل فحيهح ( 

 عليه .
أخرب بأن  رح حديث الباب: ويف احلديث دليل على وجوب األكل باليمني لألمر به أيضاً، ويزيده تأكيدًا أنه قال الصنعان يف ش

بشماله فقال: "كل  أكل عنده  ى اإلنسان ويزيده تأكيدًا أن رجالً الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفعل الشيطان حيرم عل
إال على من ترك  ا منعه إال الكرب" فما رفعها إىل فيه ، أخرجه مسلم، وال يدعو بيمينك" فقال: ال أستطيع قال: "ال استطعت م

 الواجب ، وأما كون الدعاء لتكربه فهو حمتمل أيضاً ، وال ينايف أن الدعاء عليه لألمرين معاً .) سبل السالم ( 
 ) واألكل مما يليه ( .

 أي : يسن أن يأكل مما يليه .
 لطََّعام .ْنَساُن ممَِّّا يَلِّيهِّ يفِّ الطََّعامِّ ُمَباَشَرًة ، َواَل مَتَْتدُّ يَُدُه إىَل َما يَلِّي اآْلَخرِّيَن ، َواَل إىَل َوَسطِّ اْن يَْأُكَل اإْلِّ معناه : أو 

ُّ  ُعَمَر ْبنِّ َأِبِّ َسَلَمَة حلديث  َ ، وَُكْل بَِّيمِّينَِّك ، وَكُ  قَاَل : قَاَل اَلنَّبِّ  .ا يَلِّيَك ( ْل ممَِّّ ) يَا ُغاَلُم ! َسم ِّ َاَّللَّ
 1فائدة : 

 :احلكمة من ذلك  
يََّما يفِّ اأْلَْمرَ  قال النووي به اَل سِّ به ُسوء عِّْشَرة َوتـَْرك ُمُروَءة فـََقْد يـَتَـَقذَّرُه َصاحِّ َنَّ َأْكله مِّْن َمْوضِّع يَد َصاحِّ اق َوَشَبهَها ، َوَهَذا يفِّ الثَّرِّيد : ألِّ

ْعمِّيم النـَّْهي مَحْاًل لِّلنـَّْهيِّ ْن َكاَن مَتْرًا أَْو َأْجَناًسا فـََقْد نـََقُلوا إِّبَاَحة اِّْختِّاَلف اأْلَْيدِّي يفِّ الطََّبق َوحَنْوه ، َوالَّذِّي يـَْنَبغِّي تَـ َواأْلَْمرَاق َوَشَبهَها ، فَإِّ 
 َعَلى ُعُمومه َحَّتَّ يـَْثُبت َدلِّيل خُمَص ِّص .

 2فائدة : 
 : يستثَن من ذلك 

 م منوعاً .أوالً : إذا كان الطعا
إِّىَل َذلَِّك الطََّعامِّ  لَِّطَعاٍم َصنَـَعُه. قَاَل أََنُس ْبُن َمالٍِّك َفَذَهْبُت َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ  عن أََنَس ْبَن َمالٍِّك . قال ) إِّنَّ َخيَّاطًا َدَعا َرُسوَل اَّللَِّّ 
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زًا مِّْن َشعِّرٍي َوَمَرقًا فِّيهِّ  فـََقرََّب إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ  بَّاَء مِّْن َحَواِلِّ  ُدبَّاٌء َوَقدِّيٌد. قَاَل أََنٌس فـََرأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ  ُخبـْ الصَّْحَفةِّ. قَاَل فـََلْم  يـََتَتبَُّع الدُّ
بَّاَء ُمْنُذ يـَْوَمئٍِّذ ( متفق عليه  بُّ الدُّ  أََزْل ُأحِّ

 ثانياً : إذا كان اإلنسان لوحده .
 . ( أن يأكل بثالثة أصابع) و

 أن يأكل بثالثة أصابع .أي : يسن 
 ا ( رواه مسلم .يَْأُكُل بَِّثاَلثِّ َأَصابَِّع َويـَْلَعُق يََدُه قـَْبَل أَْن مَيَْسَحهَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ   ) قَالَ . َكْعبِّ ْبن َمالِّك حلديث  

 ) وأن يلعق أصابعه بعد األكل ( . 
 أي : ويسن أن يلعق أصابعه بعد االنتهاء من األكل .

َّ َعنِّ ابْ   ا ( ق .إَِّذا َأَكَل َأَحدُُكْم َفالَ مَيَْسْح يََدُه َحَّتَّ يـَْلَعَقَها ، أَْو يـُْلعَِّقهَ  )قَاَل  نِّ َعبَّاٍس أَنَّ النَّبِّ
 وقد جاء يف احلديث بيان احلكمة من ذلك :

 ( م .أَيَّتِّهِّنَّ اْلبَـرََكُة  ابَِّعُه فَإِّنَُّه الَ يَْدرِّى يفِّ إَِّذا َأَكَل َأَحدُُكْم فـَْليَـْلَعْق َأصَ ) قَاَل   ْن َأِبِّ ُهرَيـْرََة َعنِّ النَّبِّ ِّ ع
َّ ) َعْن َجابٍِّر   ( م .أَي ِّهِّ اْلبَـرََكُة  إِّنَُّكْم الَ َتْدُروَن يفِّ  :أََمَر بَِّلْعقِّ اأَلَصابِّعِّ َوالصَّْحَفةِّ َوقَاَل   َأنَّ النَّبِّ

معناه أن الطعام الذي حيضر اإلنسان فيه بركة وال يدري أن تلك الربكة فيما  قال يف حفة األحوذي عند شرح هذا احلديث: قال النووي:
 . أكله، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي يف أسفل القصعة، أو يف اللقمة الساقطة. فينبغي أن حيافظ على هذا كله لتحصل الربكة 

ا حيصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة هللا تعاىل وغري وأصل الربكة: الزيادة وثبوت اخلري واالمتناع به. واملراد هنا م
 ذلك.

 ) وحيمد اهلل بعد فراغه من الطعام ( .
 ب الطعام أن حيمد هللا بعد فراغه من طعامه .اأي : ومن آد

 : وقد ورد عدة صيغ عن النب 
َها، أَْو َيْشَرَب الشَّْربََة، فـََيْحَمَدُه َعَليـْهَ  إنَّ هللاَ لَيَـْرَضى َعنِّ ) ن أنس  قَاَل: قَاَل َرُسول هللا ع  رواه مسلم ( االَعْبدِّ أَْن يَأُكَل اأَلْكَلَة، فـََيحَمَدُه َعَليـْ

َّ ) َعْن َأِبِّ أَُماَمَة  يٍ  ، َواَل ُمَودٍَّع ، َواَل ُمْستَـْغًَن َعْنُه َربَـَّنااحلَْْمُد َّللَِِّّّ َكثِّريًا طَي ًِّبا ُمَبارًَكا فِّيهِّ غَ : َكاَن إَِّذا َرَفَع َمائَِّدتَُه قَاَل  أَنَّ النَّبِّ
َر َمْكفِّ (  يـْ

 رواه البخاري .
ْوٍل مِّن ِّ َوالَ َمْن َأَكَل َطَعاًما ُُثَّ قَاَل : احلَْْمُد َّللَِِّّّ الَّذِّي أَْطَعَمنِّ َهَذا الطََّعاَم ، َوَرزَقَنِّيهِّ مِّْن َغرْيِّ حَ  )قَاَل  ُمَعاذ ْبن أََنس أَنَّ َرُسوَل هللاِّ وعن 

 ( رواه أبو داود .قـُوٍَّة ، ُغفَِّر َلُه َما تـََقدََّم مِّْن َذنْبِّهِّ َوَما تََأخََّر 
 1 فائدة :

 أن ال يأكل من وسط الصحفة .ومن اآلداب : 
َّ عَ  َ بَِّقْصَعٍة مِّْن ثَرِّيٍد، فـََقاَل : "ُكُلوا مِّْن َجَوا ْن اِّْبنِّ َعبَّاٍس ) أَنَّ اَلنَّبِّ نِّبَِّها، َواَل تَْأُكُلوا مِّْن َوَسطَِّها، فَإِّنَّ اَْلبَـرََكَة تـَْنزُِّل يفِّ َوَسطَِّها ( .َرَواُه ُأتِّ

 ي .َوَهَذا َلْفُظ النََّسائِّ  َاأْلَْربـََعُة ،
 عن األكل من وسط القصعة مع أن الربكة تنزل فيها ؟ ملاذا هنى النب :  فإن قيل -

الطعام ، ورمبا َل يصب أحدهم منها شيئاً ; ألن أعالها فيه الربكة ، ومَّت ذهب بعضهم بأعالها ألهنم مَّت فعلوا ذلك ذهبت الربكة من 
ذهبت الربكة ، وَل يبق شيء ينحدر منها من أعالها إىل جوانبها ، ويف هذا من سوء األدب وسوء العشرة والشره واحلرص وعدم القناعة ما 

  .سه ، وبذلك تذهب الربكة أو تقلجيعل الناس يشمئزون وينفرون من الطعام ومن جمل
دل على النهي عن األكل من وسط القصعة ، وعلله بأنه تنزل الربكة يف وسطها ، وكأنه إذا أكل منه َل تنزل  رمحه هللا : قال الصنعاين

  الربكة على الطعام .           ) سبل السالم ( .



 92 

الوسط أن وجه الطعام أفضله وأطيبه ، فإذا قصده باألكل استأثر به على  وجه النهي عن األكل منرمحه هللا :  وقال احلافظ العراقي
  . رفقته ، وهو ترك أدب وسوء عشرة
 واملراد بالربكة هنا اإلمداد من هللا .

 2فائدة : 
 جيوز قطع اللحم بالسكني .

َا َوأَمَّا َحدِّيُث النـَّْهيِّ َعْن َقْطعِّ اخْلُْبزِّ بِّالس ِّ  رمحه هللا :  قال ابن القيم ك ِّنيِّ : فـََباطٌِّل اَل َأْصَل َلُه َعْن َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َوإِّمنَّ
حُّ أَْيًضا ك ِّنيِّ، َواَل َيصِّ  ) زاد املعاد ( . اْلَمْروِّيُّ: النـَّْهُي َعْن َقْطعِّ اللَّْحمِّ بِّالس ِّ

بالسكني لأْلَْكل حسن ، َواَل يكره أَْيضا قطع اخْلبز بالسكني ; إِّْذ َل يَْأتِّ هني َصرِّيح  قَاَل اْبن حزم : َوقطع اللَّْحم  :رمحه هللا قال العيين
 ( . ئ .   ) عمدة القار َعن قطع اخْلبز َوَغريه بالسكني

 احلديث املشار إليه : ) ال تقطعوا اللحم واخلبز بالسكني ( وال يصح .
حَيْتَـزُّ مِّْن َكتِّفِّ َشاٍة َفُدعَِّي إِّىَل الصَّالَةِّ فَأَْلَقى  أَنَُّه رََأى َرُسوَل هللاِّ ة قال ) وهو معارض مبا اتفق عليه الشيخان : عن عمرو بن أمي

ك ِّنَي َفَصلَّى وَََلْ يـَتَـَوضَّأْ   ( . الس ِّ
  باب عشرة النساء

وفِ ) 
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 من الصحبةِ اجلميلة ، وكف األذى ( .،  ي

 ب على كل واحد من الزوجني معاشرة اآلخر مبا يقره الشرع والعرف من الصحبة والقيام حبقه وكف األذى .أي : جي
ُروُهنَّ بِّاْلَمْعُروفِّ قال تعاىل ) -أ  ( .َوَعاشِّ

 أي : صاحبوهن وعاملوهن باملعروف ، فأدوا ما َلن ، واصربوا على أذاهن وتقصريهن .
ْثُل الَّ وقال تعاىل ) -ب  ( .َولِّلر َِّجالِّ َعَلْيهِّنَّ َدَرَجةٌ  ذِّي َعَلْيهِّنَّ بِّاْلَمْعُروفِّ َوََلُنَّ مِّ

أعظم فبينت اآلية أن احلقوق بني الزوجني متبادلة ، فكما أن على املرأة حقاً لزوجها ، فإن َلا أيضاً عليه حقاً ، إال أن حق الرجل عليها 
 وأعلى ، ألن عليه الرعاية والكفاية واحلماية .

 وي كل واحد من الزوجني باملعاشرة باملعروف استجابة أمر هللا .ينبغي أن ين 
لِهِ )  
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عند األداء ، بل أي : وجيب على كل واحد من الزوجني أن يؤدي حق اآلخر ويقوم به مع قدرته على أدائه ، وحيرم أن مياطل أو يتكره 
 يؤديه ببشر وطالقة .

 كأن تقول املرأة : أريد كسوة فيقول إن شاء هللا ، ُث مياطل ومتضي األيام وَل يأت َلا بشيء .
 ) مطل الغن ظلم ( . ألن املطل مع القدرة عليه حرام ، ولذلك قال النب  

 ) وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه ( .
 ال عليهن درجة ( .لقوله تعاىل ) وللرج

َها أَْعَظُم مِّْن َحق َِّها َعَلْيهِّ لَِّقْول اَّللَِّّ تـََعاىَل ْوَجةِّ مِّْن أَْعَظمِّ احْلُُقوقِّ َحقُّ الزَّْوجِّ : َعَلى الزَّ  ( املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َوََلُنَّ )، بَل إِّنَّ َحقَُّه َعَليـْ
ْثل الَّذِّي َعَلْيهِّنَّ بِّاْلَمْعُروفِّ َولِّ   . (ل َعَلْيهِّنَّ َدَرَجةٌ لر َِّجامِّ

ٍد مَِّن الزَّ قَال اجلَْصَّاصُ  ُ تـََعاىَل يفِّ َهذِّهِّ اآْليَةِّ أَنَّ لُِّكل َواحِّ بِّهِّ َحقًّا: َأْخبَـَر اَّللَّ َقٍ  َلُه ْوَجنْيِّ َعَلى َصاحِّ َها لَْيَس ََلَا َعَلْيهِّ ، َوأَنَّ الزَّْوَج خُمَْتصي حبِّ  .َعَليـْ
َها ُمَقدٌَّم يفِّ ُحُقوقِّ الن َِّكاحِّ فـَْوقـَهَ َوقَال اْبُن اْلَعَرِبِّ ِّ : هَ   ا .َذا َنصي يفِّ أَنَُّه ُمَفضٌَّل َعَليـْ

َها )  َولَِّقْول النَّبِّ ِّ  َحٍد أَلَمْرُت اْلَمْرأََة أَْن َتْسُجَد لَِّزْوجِّ  ( .    ) املوسوعة ( .َلْو ُكْنُت آمِّرًا َأَحًدا أَْن َيْسُجَد ألِّ
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 االستمتاع ( .) ويلزم

 وجيب عليها طاعته لالستمتاع هبا .أي : 
 واالستمتاع معناه : الوطء ، ألن املقصود من النكاح االستمتاع . 

رًَة فِّرَاَش َزْوجِّ ) قَاَل   َأِبِّ ُهرَيـْرََة َعنِّ النَّبِّ ِّ  حلديث َها اْلَمالَئَِّكُة َحَّتَّ ُتصْ ـإَِّذا بَاَتتِّ اْلَمْرأَُة َهاجِّ  ( متفق عليه . بِّحَ َها َلَعَنتـْ
 .ويف رواية : )حَّت ترجع( 

َها اْلَمالَئَِّكُة َحَّتَّ ُتصْ ويف لفظ )  َها َلَعَنتـْ هِّ فَأََبْت فـََباَت َغْضَباَن َعَليـْ  ( . بِّحَ إَِّذا َدَعا الرَُّجُل اْمرَأَتَُه إِّىَل فِّرَاشِّ
ى بَِّيدِّهِّ مَ  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  : قَالَ وعنه  َها فـََتْأَِب َعَلْيهِّ إِّالَّ َكاَن الَّذِّى يفِّ َوالَّذِّى نـَْفسِّ طاً  ا مِّْن َرُجٍل يَْدُعو اْمَرأَتَُه إِّىَل فِّرَاشِّ السََّماءِّ َساخِّ

َها َها َحَّتَّ يـَْرَضى َعنـْ  ( رواه مسلم . َعَليـْ
 عقوبة املرأة إذا دعاها زوجها للفراش وامتنعت من غري سبب :إذاً : 

 بح .: لعنتها املالئكة حَّت تص أوالً 
 : غضب هللا حَّت يرضى الزوج . ثانياً 

 1فائدة : 
ألن امتناعها يؤدي إىل اإلضرار بالزوج ، ألنه قد يؤدي به إىل األمر احملرم ، وما : صار هذا الرتهيب للمرأة إذا َل تستجب لزوجها 

 يسببه االمتناع من التوتر النفسي والغضب .
 2فائدة : 

 ، واختلف يف املراد باملالئكة : الطرد واإلبعاد من رمحة هللااللعن  (لعنتها املالئكة )  قوله 
 : احلفظة . فقيل
 : مالئكة السماء ، للرواية األخرى : ) لعنتها املالئكة يف السماء ( وهذا هو الصحيح . وقيل

 3فائدة : 
 دعاها وامتنعت ، وهذا القيد مأخوذ من قال العلماء : هذا اللعن مقيد مبا إذا كان الزوج أدى حق الزوجة من نفقة ومسكن وكسوة ، ُث

 عمومات الشريعة ، فأما إذا ظلمها ومنعها حقها وتعدى عليها ، فإنه ال يلزمها السمع والطاعة ألنه ال بد من املعاوضة .
 4فائدة : 

نازل عن حقه فلن يكون هناك ت زوجها عليها ، أما إذا َل يغضب أومعَن هذه الرواية مقيدة مبا إذا غضب (  فبات غضبان عليها)  قوله 
  لعن .

 5فائدة : 
 :) حَّت ترجع (  ويف الرواية األخرى ] حَّت تصبح [ قوله 

 [إذا امتنعت بالليل]والفرق بني الروايتني: ذكر احلافظ ابن حجر أن رواية )حَّت ترجع( أكثر فائدة، ألن رواية )حَّت تصبح( مقيدة بالليل  
الباً أن الرجل يدعو زوجته ، يعن غعاها بالنهار ، وحمل رواية )حَّت تصبح( حممولة على الغالب ترجع تشمل حَّت لو د لكن رواية حَّت
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 فإن أضر هبا فإنه حيرم عليه .
 : لو فرض أهنا حامل، واالستمتاع يشق عليها مشقة عظيمة، فإنه يف هذه احلالة ال جيوز له أن يباشرها. مثال
ضٍ  ) 
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 كأن يضيق وقت الصالة ، فليس له وطئها لئال يشغلها عنه ، أو حال صومها الفرض .
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: كأن يطلب منها اجلماع وهي َل تصل الفجر وقد بقي على طلوع الشمس زمنًا قلياًل ) كأربع دقائق مثاًل ( ، فهنا ال جيوز له أن  مثال
 ا عن فرض وهي الصالة .يستمتع هبا ، ألنه يشغله

 هلا أن تتطوع بصوم وهو حاضر إال بإذنه ( .
ُ
 ) وال جيوز
 وذلك ألمرين :

َر َرَمَضانَ ) و َداُودَ َوزَاَد أَبُ  ،ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ  (ُجَها َشاهٌِّد إِّالَّ بِّإِّْذنِّهِّ اَل حيِّلُّ لِّْلَمْرأَةِّ أَْن َتُصوَم َوَزوْ ) قَالَ  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّّ  َأِبِّ ُهرَيـْرَةَ  حلديث -أ  (.َغيـْ
 ألن حق الزوج فرض فال جيوز تركه بنفل . -ب

 1فائدة : 
ألن حق الزوج واجب ، وصيام غري الفرض مستحب ، ومن الفقه تقدمي الواجبات ، ومن ذلك تقدمي طاعة الزوج احلكمة من املنع : 

 على املستحبات .
 2فائدة : 

 . صوم الفرض كرمضان ال حيتاج إذن الزوج
 ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق .

 3فائدة : 
 هل جيب على الزوجة أن تستأذن زوجها يف قضاء رمضان أم ال ؟

 لو من حالني :هذه املسألة ال خت
 أن يضيق الوقت ، بأن َل يبق من شعبان إال مبقدار ما عليها من رمضان . احلال األوىل :

 فهنا ال جيب أن تستأذنه .
 : إذا َل يضق الوقت ، ) الوقت موسع للقضاء ( فهنا اختلف العلماء يف هـذه املسألة على قولني : يةاحلال الثان

 : جيب أن تستأذنه . القول األول
 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .

 حلديث عائشة قالت ) كان يكون علي  الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان ( متفق عليه . -أ
 أنه ليس َلا أن متنع الزوج حقه الذي هو على الفور مبا ليس على الفور . -ب

 : أنه ال جيب أن تستأذنه . القول الثاين
 وهذا مذهب احلنفية واملالكية .

 لفظه .) ال تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إال بإذنه ( رواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وهذا  حلديث أِب هريرة . قال : قال  -أ
 فمفهوم املخالفة من هذا احلديث يدل على أن َلا أن تصوم بغري إذنه إذا َل يكن تطوعاً .

 .أنه ليس للزوج منع الزوجة من املبادرة إىل قضاء رمضان إال باختيارها ، ألن َلا حقاً يف إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها  -ب
 الصحيح .وهذا القول هو 

 4فائدة : 
 ( نستفيد : أن الزوج إذا كان غائباً فيجوز َلا أن تصوم وال حتاج إىل إذنه . وزوجها شاهد)  وله نستفيد من ق 
 ملفهوم احلديث . -أ

 وألن صيامها ال يضيع عليه حقاً من حقوقه . -ب
 وألن املعَن املراد من املنع ال يوجد . -ج
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 اع زوجته يف فرجها حال احليض .أي : حيرم على الزوج َج
يضِّ َوال تـَْقرَبُوُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرَن ( .-أ  لقوله تعاىل ) فَاْعَتزُِّلوا الن َِّساَء يفِّ اْلَمحِّ

 ) اِّْصنَـُعوا ُكلَّ َشْيٍء إِّالَّ اَلن َِّكاَح ( رواه مسلم ،  أي : اجلماع . وحلديث أنس  . قال : قال  -ب
 ي .رواه الرتمذ ()من أتى حائضـاً أو امـرأة يف دبرهـا فقد كـفر مبا أنزل على حممد  ل رسول هللا قال: قا وعن أِب هريرة -ج

 :  وال خالف بني أهل العلم يف حرمي وطء احلائض ، وهو معلوم من ضرورة الدين  . قال الشوكاين
رِ ( .

ُ
ب
ُّ
 ) والد

 أي : وحيرم وطؤها أيضاً يف الدبر .
ْئُتمْ نَِّسالقوله تعاىل ) -أ  ( والدبر ليس حمالً للحرث . ؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ شِّ

َفْأتُوا قـُُبلَِّها َكاَن اْلَوَلُد َأْحَوَل فـَنَـَزَلْت )نَِّساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم  َكاَنتِّ اْليَـُهوُد تـَُقوُل إَِّذا أََتى الرَُّجُل اْمرَأَتَُه مِّْن ُدبُرَِّها يفِّ قال )َجابرًا عن  -ب
ْئُتْم(  . َحْرَثُكْم َأىنَّ شِّ

أي جاء الولد الذي ينتج عن  ]كان الولد أحول[أي أن الوطء يف القبل ، لكن جاءها من خلفها . ]يف قبلها[أي من جهة دبرها . ]من دبرها[أي جامعها . ]أتى امرأته[
أي من أي  ]أىن شئتم[أي واقعوا زوجاتكم يف موضع احلرث .]فأتوا حرثكم[ ت الولد .أي إن النساء موضع إنبا حرث لكم[أي زوجاتكم . ] ]نساؤكم[الوطء أحواًل .

 ول يرد هذا املعَن .جهٍة شئتم ، مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو غري ذلك . وليس املعَن : من أي مكان شئتم ، حيث يستدل هبا على وطء الدبر ، فإن سبب النز 
 :ه هللا قال العالمة حممد األمني الشنقيطي رمح

َ أَنَّ  ( َل يبني  هنا هذا املكان املأمور باإلتيان منه املعرب عنه بلفظة )َحْيُث( قوله تعاىل: )فَإَِّذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ مِّْن َحْيُث أََمرَُكُم اَّللَُّ  َوَلكِّنَُّه بـَنيَّ
تْـَياُن يفِّ اْلُقُبلِّ يفِّ آيـَتَـنْيِّ   : اْلُمرَاَد بِّهِّ اإْلِّ

 . (فَْأُتوا َحْرَثُكْم  ): هَِّي قـَْولُُه ُهَنا  ْحَدامُهَاإ
تْـ  ُ أَنَّ اإْلِّ َْعََن اجلَِّماعِّ ، َوقـَْولِّهِّ : )َحْرَثُكْم( ، يـُبَـني ِّ تـَْيانِّ مبِّ َنَّ قـَْولَُه : )فَْأُتوا( أَْمٌر بِّاإْلِّ َا ُهَو يفِّ حَمَل ِّ احلَْْرثِّ يـَْعنِّ بَْذَر اْلَولَ ألِّ دِّ َياَن اْلَمْأُموَر بِّهِّ إِّمنَّ
بـَُر لَْيَس حَمَلُّ بَْذٍر لِّأْلَْواَل  َنَّ الدُّ  . دِّ ، َكَما ُهَو َضُرورِّيي بِّالنُّْطَفةِّ ، َوَذلَِّك ُهَو اْلُقُبُل ُدوَن الدُّبُرِّ َكَما اَل خَيَْفى ; ألِّ

ُروُهنَّ َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اَّللَُّ َلُكْم  )قـَْولُُه تـََعاىَل  الثنانحَيُة : َا َكَتَب اَّللَُّ َلُكُم اْلَوَلُد ، َعَلى قـَْولِّ اجلُْْمُهورِّ َوُهَو اْختَِّياُر اْبنِّ  (فَاآْلَن بَاشِّ َنَّ اْلُمرَاَد مبِّ ألِّ
ٍم ، َوَمْعُلوٌم َأنَّ ابْتَِّغاَء اْلَوَلدِّ الرَّبِّيعِّ َوالضَّحَّ َجرِّيٍر ، َوَقْد نـََقَلُه َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َوجُمَاهٍِّد َواحلََْكمِّ َوعِّْكرَِّمَة َواحلََْسنِّ اْلَبْصرِّي ِّ َوالسُّد ِّي ِّ ، وَ  اكِّ ْبنِّ ُمزَاحِّ

َْعََن اجلَِّماعِّ ، َا ُهَو بِّاجلَِّماعِّ يفِّ اْلُقُبلِّ . فَاْلُقُبُل إَِّذْن ُهَو اْلَمْأُموُر بِّاْلُمَباَشرَةِّ فِّيهِّ مبِّ ُروُهنَّ َوْلَتُكْن تِّْلَك  إِّمنَّ اْلُمَباَشَرُة يفِّ فـََيُكوُن َمْعََن اآْليَةِّ فَاآْلَن بَاشِّ
ُ َلُكْم  )حَمَل ِّ ابْتَِّغاءِّ اْلَوَلدِّ ، الَّذِّي ُهَو اْلُقُبُل ُدوَن َغرْيِّهِّ ، بَِّدلِّيلِّ قـَْولِّهِّ   . ، يـَْعنِّ اْلَوَلدَ  (َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اَّللَّ

ُح َلَك مِّْن َهَذا أَنَّ َمْعََن قـَْولِّهِّ تـََعاىَل  ْئُتْم  )َويـَتَّضِّ تْـَياُن يفِّ حَمَل ِّ احْلَْرثِّ َعَلى َأي ِّ َحاَلٍة َشاَء الرَُّجُل ، َسَواٌء َكاَنتِّ يـَعْ  (َأىنَّ شِّ نِّ َأْن َيُكوَن اإْلِّ
ْمِّذِّيُّ ، َعْن َجابٍِّر انِّ َوأَبُو َداُوَد َوااْلَمْرأَُة ُمْستَـْلقَِّيًة ، أَْو بَارَِّكًة ، أَْو َعَلى َجْنٍب ، أَْو َغرْيِّ َذلَِّك ، َويـَُؤي ُِّد َهَذا َما َرَواُه الشَّْيخَ  قَاَل : َكاَنتِّ  لرت ِّ

ْئُتمْ اْليَـُهوُد تـَُقوُل : إَِّذا َجاَمَعَها مِّْن َورَائَِّها َجاَء اْلَوَلُد َأْحَوَل ، فـَنَـَزَلْت نَِّساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُو   . ا َحْرَثُكْم َأىنَّ شِّ
ْئُتْم ، َوَلْو َكاَن مِّْن َورَائَِّهايـََرى أَنَّ َمعْ  َفَظَهَر مِّْن َهَذا أَنَّ َجابِّرًا   . ََن اآْليَةِّ : فَْأتُوُهنَّ يفِّ اْلُقُبلِّ َعَلى أَيَّةِّ َحاَلٍة شِّ

رَي الصََّحاِبِّ ِّ الَّذِّي َلُه تـََعلٌُّق بَِّسَببِّ النُـُّزولِّ َلُه ُحْكُم ال  ن ( .ع .    ) أضواء البيارَّفْ َواْلُمَقرَُّر يفِّ ُعُلومِّ احلَْدِّيثِّ أَنَّ تـَْفسِّ
 وقد جاءت األدلة على حترمي وطء الدبر ، يقوي بعضها بعضاً :

 ) ملعون من أتى امرأة يف دبرها ( رواه أبو داود . عن أِب هريرة . قال : قال رسول هللا 
هذه األحاديث خمتلف ) ال ينظر هللا إىل رجل أتى رجاًل أو امرأة يف دبرها ( رواه الرتمذي . ] و  وعن ابن عباس . قال : قال رسول هللا 

 فيها لكن بعضها يقوي البعض [ .
رواه الرتمذي  .(اهنًا فقد كفر مبا أنزل على حممدمن أتى امرأة حائضًا أو امرأة يف دبرها أو ك) وعن أِب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 ]خمتلف يف صحته[ 
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 ه . ) فتح الباري ( .ة فمجموعها صاحل لالحتجاج بقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا عن هذه األحاديث : " لكن طرقها كثري 
 فقال :وقد ساق ابن القيم رمحه هللا أوجها كثرية لتحرمي الوطء يف الدبر 

 ُل َمْقُصوَدَها .ا َواَل حُيَص  َوأَْيًضا : فَلِّْلَمْرأَةِّ َحق  َعَلى الز ْوجِّ يفِّ اْلَوْطءِّ َوَوْطُؤَها يفِّ ُدبُرَِّها يـَُفو ُت َحق َها َواَل يـَْقضِّي َوطََرهَ 
َا ال ذِّي ُهي َئ َلُه اْلَفرُْج فَا ََذا اْلَعَملِّ وَلَْ خُيَْلْق َلُه َوإِّمن  بـَُر ََلْ يـَتَـَهي ْأ َلِّ ْكَمةِّ اَّلل ِّ َوَشْرعِّهِّ َجِّيعً َوأَْيًضا : فَإِّن  الد   . اْلَعادُِّلوَن َعْنُه إىَل الد بُرِّ َخارُِّجوَن َعْن حِّ

ر   وأيضاً : فإن ذلك َن  لِّْلَفرْجِّ َخاص ي ًة يفِّ اُمضِّ َفةِّ َوَغرْيِّهِّْم ألِّ ْن اْلَفاَلسِّ ََذا يـَنـَْهى َعْنُه ُعَقاَلُء اأْلَطِّب اءِّ مِّ ْجتَِّذابِّ اْلَماءِّ اْلُمْحتَـَقنِّ َورَاَحُة بِّالر ُجلِّ َوَلِّ
بُرِّ اَل يُعِّنُي َعَلى اْجتَِّذابِّ َجِّيعِّ اْلَماءِّ وَ  ْنُه َواْلَوْطُء يفِّ الد   اَل خُيْرُِّج ُكل  اْلُمْحتَـَقنِّ لُِّمَخاَلَفتِّهِّ لِّأْلَْمرِّ الط بِّيعِّي  .الر ُجلِّ مِّ

ا لُِّمَخاَلَفتِّهِّ لِّلط بِّيَعةِّ .  د   َوأَْيًضا : َيُضر  مِّْن َوْجٍه آَخَر َوُهَو إْحَواُجُه إىَل َحرََكاٍت ُمْتعَِّبٍة جِّ
 ُه الر ُجُل بَِّوْجهِّهِّ َوُياَلبُِّسُه . فَإِّن ُه حَمَل  اْلَقَذرِّ َوالن ْجوِّ فـََيْستَـْقبِّلُ : َوأَْيًضا  

َن ُه َوارٌِّد َغرِّيٌب بَعِّيٌد َعْن الط َباعِّ ُمَنافٌِّر ََلَا َغايََة اْلمُ  د ا ألِّ  َنافـَرَةِّ . َوأَْيًضا : فَإِّن ُه َيُضر  بِّاْلَمْرأَةِّ جِّ
 َواْلَمْفُعولِّ .َوأَْيًضا : فَإِّن ُه حُيْدُِّث اَْلَم  َواْلَغم  َوالنـ ْفرََة َعْن اْلَفاعِّلِّ 

رُي عَ    َلْيهِّ َكالس يَماءِّ يـَْعرِّفـَُها َمْن َلُه أَْدىَن فِّرَاَسٍة .َوأَْيًضا : فَإِّن ُه ُيَسو ُد اْلَوْجَه َويَْظلُِّم الص ْدَر َوَيْطمُِّس نُوَر اْلَقْلبِّ َوَيْكُسو اْلَوْجَه َوْحَشًة َتصِّ
ُب النـ ْفرََة َوالت َبا   ) زاد املعاد ( . ُغَض الش دِّيَد َوالتـ َقاُطَع بـَنْيَ اْلَفاعِّلِّ َواْلَمْفُعولِّ َواَل بُد  .َوأَْيًضا : فَإِّن ُه يُوجِّ

 : وطء املرأة يف دبرهـا حرام بالكتاب والسنة ، وهو قول َجاهري السلف واخللف ، بل هو اللوطية الصغرى . قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ) واخلروج والسفر إال بإذنهِ ( . 

 رم عليها اخلروج من بيته وال السفر إال بإذنه .أي : وحي
 ) ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه ( متفق عليه . حلديث أِب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 فإذا كان هذا يف الصوم ، فكيف مبن تسافر ؟ 
 1فائدة : 

 لك سقط حقها من النفقة .إذا سافرت املرأة بغري إذن زوجها ، سقط حقها من القسم ، وكذ
 ألن القسم لألنس ، والنفقة للتمكني من االستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر . ] قاله النووي [ 

 معَن قولنا ) إن سافرت بغري إذنه فال قسم ( أي : ال يلزمه القضاء إذا رجعت . -

 2فائدة : 
 للعمرة ، أو لزيارة أقارهبا ، ففي هذه املسألة قوالن :فإن سافرت بإذن زوجها حلاجتها ، للتجارة مثالً ، أو للحج ، أو 

 : ال قْسم َلا وال نفقة .القول األول 
 ألن النفقة يف مقابل االستمتاع ، وقد تعذر بسبب من جهتها ، فتسقط .

 أما القسم فيسقط ، ألهنا اختارت ذلك بسفرها .
 َلا النفقة . القول الثاين :

 سافرت معه ، فهو الذي أسقط حقه يف االستمتاع . ألهنا سافرت بإذنه ، فأشبه إذا
 وهذا الراجح .

ال فإن سافرت بإذنه حلاجته فلها النفقة والقسم ، مثالً ، له أم يف املستشفى يف بلد آخر ، وسافرت بإذنه ، فاحلاجة له هو ، ففي هذه احل
 نقول : َلا النفقة ، ألن ذلك حلاجته .

 ( . ) وال يعزِل عن احلرة بغري إذنها
 النزع بعد اإليالج لينزل خارج الفرج.العزل : 

 أن يعزل الرجل املاء عن رحم املرأة إذا جامعها حذر احلمل. قال القاضي عياض: العزل
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 والعزل جائز :
 ُمتـََّفٌق َعَلْيهِّ  (ًئا يـُنـَْهى َعْنُه لَنَـَهانَا َعْنُه اَْلُقْرآُن َواْلُقْرآُن يـَْنزُِّل ، َوَلْو َكاَن َشيْ  ُكنَّا نـَْعزُِّل َعَلى َعْهدِّ َرُسولِّ َاَّللَِّّ   ) قَاَل :  ْن َجابٍِّر عَ 

َّ َاَّللَِّّ  )َولُِّمْسلٍِّم :  َهَنا  فـَبَـَلَغ َذلَِّك َنبِّ  ( .فـََلْم يـَنـْ
 . وقد جاء اجلواز يف العزل عن عشرة من الصحابة 

 وهو جائز من احلرة بإذهنا .
 زل ضرر .ألن َلا يف الولد حقاً ، وعليها يف الع

 1فائدة : 
 :علة النهي عن العزل  

 : ملعاندة القدر . وقيل: لتفويت حق املرأة .  فقيل
 : وهذا الثان هو الذي تقتضيه معظم األخبار الواردة يف ذلك . قال احلافظ ابن حجر

 2فائدة : 
 ترك العزل أوىل ألمرين :

 ذهتا .: أن فيه إدخال ضرر على املرأة ملا فيه من تفويت ل أوالً 
 : أنه يفوت بعض مقاصد النكاح ثانياً 

 3فائدة : 
ُُثَّ َسأَُلوُه َعنِّ ....يفِّ أُنَاٍس  َحَضْرُت َرُسوَل َاَّللَِّّ  )قَاَلْت :  ُجَذاَمَة بِّْنتِّ َوْهبٍ  حديثثبت كما تقدم جواز العزل ، فما اجلواب عن 

 .َرَواُه ُمْسلٌِّم ( َاخْلَفِّيُّ  َذلَِّك اَْلَوْأدُ )  اْلَعْزلِّ ؟ فـََقاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ 
نـْزَال نـَزََع َوأَنـَْزَل َخارِّج اْلَفرْج ، َوُهَو َمْكُروه عِّْندنَا يفِّ ُكل  حَ : ا يقال النوو  َيْت ْلَعْزل ُهَو أَْن جُيَامِّع فَإَِّذا قَاَرَب اإلِّ ال ، وَُكل  اِّْمَرأَة ، َسَواء َرضِّ

ي  ( ألَنَُّه َقْطع طَرِّيق اْلوِّالَدة َكَما يـُْقَتل اْلَمْوُلو أَْم ال ألَنَُّه طَرِّيق إِّىَل َقْطع النَّسْ 
َيته ) اْلَوأْد اخْلَفِّ ََذا َجاَء يفِّ احلَْدِّيث َتْسمِّ د بِّاْلَوْأدِّ . َوأَمَّا ل ، َوَلِّ

 ... . التَّْحرِّمي فـََقاَل َأْصَحابَنا : ال حَيْرُم
ْذن يفِّ َذلَِّك حَمُْمول َعَلى أَ ُُثَّ َهذِّهِّ اأَلَحادِّيث َمَع َغرْيَها جُيَْمع بـَْينهَ  نَُّه لَْيَس ا بَِّأنَّ َما َوَرَد يفِّ النـَّْهي حَمُْمول َعَلى َكرَاَهة التـَّْنزِّيه ، َوَما َوَرَد يفِّ اإلِّ

َرَاٍم ، َولَْيَس َمْعَناُه نـَْفي اْلَكرَاهَ   ة . ) شرح مسلم ( .حبِّ
ها قبل اجلماع ( . 
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 ) ويسن

 ل اللذة ، وهذا من العشرة باملعروف .شهوة ، وتكمبالفعل ، ألن ذلك حيرك ال سواء بالكالم أو
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 أي : يسن إذا أراد الرجل أن جيامع زوجته أن يسمي ويقول ما ورد .
َنا اَلشَّْيطَاَن َوَجن ِّبِّ  َلْو أَنَّ )  اْبنِّ َعبَّاس قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ حلديث  َ أَْهَلُه قَاَل : بِّْسمِّ َاَّللَِّّ . اَللَُّهمَّ َجن ِّبـْ َأَحدَُكْم  إَِّذا أَرَاَد أَْن يَْأتِّ

نَـُهَما َوَلٌد يفِّ َذلَِّك ، ََلْ َيُضرَُّه اَلشَّْيطَاُن أَبًَدا ْر بـَيـْ  .َفٌق َعَلْيهِّ ُمتـَّ  (  الشَّْيطَاَن َما َرَزقْـتَـَنا ; فَإِّنَُّه إِّْن يـَُقدَّ
 .قبل الشروع يف اجلماع هذا الدعاء يقال و 

 لرواية ) لو أن أحدكم إذا أراد أن يأت أهله ( وهي عند أِب داود .
 1فائدة : 
 ، اختلف العلماء يف ذلك على أقوال :الضرر املنفي يف قوله ) َل يضره ... ( ما املراد ب

 : َل يطعن يف بطنه ، وهذا ضعيف . فقيل
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 ) إن كل بن آدم يطعن الشيطان يف بطنه حني يولد إال عيسى بن مرمي ( متفق عليه . ه لقول
 : َل يصرعه ، وهذا ضعيف . وقيل
 : َل يفتنه عن دينه إىل الكفر ، وليس املراد عصمته منه عن املعصية . وقيل
 : َل يضره مبشاركة أبيه يف َجاع أمه . وقيل

 مع وال يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ( .وقد جاء عن جماهد : ) أن الذي جيا
 ورجح هذا القول احلافظ ابن حجر .

 وأقرهبا األخري والذي قبله ، وهللا أعلم بالصواب .
 2فائدة  : 

 أن هذا الدعاء يقوله الرجل دون املرأة .
 ليس هناك دعاء خاص تقوله املرأة قبل اجلماع .ف

 3فائدة : 
 ذكر هللا يطرد الشيطان .أن  -بركة اسم هللا 

 ) وليس عليها خدمة زوجِها يف عجن وخبزٍ وطبخٍ وحنوه ( .
 أنه ال جيب على الزوجة خدمة زوجها .هذا املذهب ، 

 قالوا : إن املعقود عليه من جهتها هو االستمتاع فال يلزمها غريه .
اَلَف بـَنْيَ اْلُفَقَهاءِّ يفِّ أَ ( املوسوعة الفقهية جاء يف )  نَّ الزَّْوَجَة جَيُوُز ََلَا أَْن خَتُْدَم َزْوَجَها يفِّ اْلبَـْيتِّ ، َسَواٌء َأَكاَنْت ممَِّّْن خَتُْدُم نـَْفَسَها أَْو اَل خِّ

 ممَِّّْن الَ خَتُْدُم نـَْفَسَها .
َها َفَذَهَب اجلُْْمُهوُر ) الشَّافِّعِّيَُّة ،  يفِّ ُوُجوبِّ َهذِّهِّ اخلِّْدَمةِّ إِّالَّ أَنَـُّهُم اْختَـَلُفوا  ْدَمَة الزَّْوجِّ اَل جتُِّب َعَليـْ َواحْلََنابَِّلُة َوبـَْعُض اْلَمالِّكِّيَّةِّ ( إِّىَل أَنَّ خِّ

 ( َلكِّنَّ اأْلْوىَل ََلَا فِّْعل َما َجَرتِّ اْلَعاَدُة بِّهِّ 
 : إىل وجوب خدمة املرأة لزوجها باملعروف من مثلها ملثله . وذهب بعض العلماء

 ابن تيمية .وبه قال املالكية ، واختاره 
 لقوله تعاىل ) الرجالون قوامون على النساء ( .-أ

 : أن مقتضى القوامة من الرجل على املرأة أن ختدمه . وجه الداللة
َها ، َوَلْو أَنَّ َرُجالً أَمَ )  ولقوله  -ب ُقَل مِّْن َجَبٍل َأمْحََر إِّىَل َلْو أََمْرُت َأَحًدا أَْن َيْسُجَد أَلَحٍد ، أَلَمْرُت اْلَمْرأََة أَْن َتْسُجَد لَِّزْوجِّ َر اْمرَأَتَُه أَْن تـَنـْ

 ل ( رواه ابن ماجه .َجَبٍل َأْسَوَد ، َومِّْن َجَبٍل َأْسَوَد إِّىَل َجَبٍل َأمْحََر ، َلَكاَن نـَْوَُلَا أَْن تـَْفعَ 
 أمحد . كان يأمر نساءه ِبدمته كقوله ) يا عائشة اسقينا .. يا عائشة أطعمينا ( رواه  أن النب  -ج
َ بَِّسَْبٍ فَأَتـَْتُه َتْسأَُلُه َخادًِّما فـََلْم تـَُوافِّْقُه َفذََكَرْت  أَنَّ فَاطَِّمَة اْشَتَكْت َما تـَْلَقى مَِّن الرََّحى ممَِّّا َتْطَحُن فـَبَـَلَغَها َأنَّ َرُسوَل هللاِّ  ) َعلِّيعن  -د ُأتِّ

ُّ صلى هللا عليه وسلم َفذَكَ  َنا لِّنَـُقوَم فـََقاَل َعَلى َمَكانُِّكَما َحَّتَّ وَ لَِّعائَِّشَة َفَجاَء النَّبِّ َعَنا َفَذَهبـْ َجْدُت َرْت َذلَِّك َعائَِّشُة َلُه َفأَتَانَا َوَقْد َدَخْلَنا َمَضاجِّ
َعكُ  َا اَّللََّ أَْربـًَعا َوَثالَثِّنَي َوامْحََدا َثالَثًا َوَثالَثِّنَي َوَسب َِّحا بـَْرَد َقَدَمْيهِّ َعَلى َصْدرِّي فـََقاَل َأاَل أَُدلُُّكَما َعَلى َخرْيٍ ممَِّّا َسأَْلُتَماُه إَِّذا َأَخْذمُتَا َمَضاجِّ َما َفَكرب ِّ

ٌر َلُكَما ممَِّّا َسأَْلُتَماهُ   ( متفق عليه . َثالَثًا َوَثالَثِّنَي فَإِّنَّ َذلَِّك َخيـْ
 احلكم أحداً .ال حياِب يف  َل حيكم على علي  بأن يأتيها ِبادم ، وهو  : أن النب  وجه الداللة

هِّ ) قَاَلْت  َأَْسَاء بِّْنت َأِبِّ َبْكرعن  -ه َر فـََرسِّ ُر َوَما َلُه ِفِّ اأَلْرضِّ مِّْن َماٍل َواَل مَمُْلوٍك َواَل َشْىٍء َغيـْ َفُكْنُت أَْعلُِّف  -قَاَلْت  -تـََزوََّجَنِّ الزُّبـَيـْ
ُن َأْخبُِّز وََكاَن خَيْبِّزُ فـََرَسُه َوَأْكفِّيهِّ َمُئونـََتُه َوَأُسوُسُه َوأَُدقُّ النـََّوى  ُن وَلَْ َأُكْن أُْحسِّ هِّ َوأَْعلُِّفُه َوَأْسَتقِّى اْلَماَء َوَأْخرُِّز َغْربَُه َوأَْعجِّ ىلِّ َجارَاٌت  لَِّناضِّحِّ

ْدٍق  ى َوْهَى َعَلى ثـُُلَثْى فـَْرَسٍخ  َعُه َرُسوُل اَّللَِّّ وَُكْنُت أَنـُْقُل النـََّوى مِّْن أَْرضِّ الزُّبـَرْيِّ الََّّتِّ أَْقطَ  -قَاَلْت  -مَِّن األَْنَصارِّ وَُكنَّ نِّْسَوَة صِّ َعَلى رَْأسِّ
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ى فـََلقِّيُت َرُسوَل اَّللَِّّ  -قَاَلْت  - ْئُت يـَْوًما َوالنـََّوى َعَلى َرْأسِّ  -لَِّيْحمَِّلَنِّ َخْلَفُه «. إِّْخ إِّْخ » َوَمَعُه نـََفٌر مِّْن َأْصَحابِّهِّ َفَدَعاىنِّ ُُثَّ قَاَل  َفجِّ
كِّ َأَشدُّ مِّْن رُُكوبِّكِّ َمَعُه. قَا -قَاَلْت  رََتَك فـََقاَل َواَّللَِّّ حلََْمُلكِّ النـََّوى َعَلى َرْأسِّ َلْت َحَّتَّ أَْرَسَل إِّىَلَّ أَبُو َبْكٍر بـَْعَد َذلَِّك فَاْسَتْحيَـْيُت َوَعَرْفُت َغيـْ

َا أَْعتَـَقْتنِّ  َياَسَة اْلَفَرسِّ َفَكَأمنَّ َادٍِّم َفَكَفْتَنِّ سِّ  ق عليه . ( متفِبِّ
 قد رأى ما تلقاه أَساء من هذا العناء ، ومع ذلك َل يقل للزبري ال خدمة عليها وأن هذا ظلم َلا . أن النب  وجه الداللة :

ُّ ، إِّىَل أَنَّ َعَلى اْلَمْرأَةِّ َوَذَهَب َُجُْهوُر اْلَمالِّكِّيَّةِّ َوأَبُو ثـَْوٍر ، َوأَبُو َبْكر ْبُن َأِبِّ َشْيَبَة َوأَبُو إِّسْ ( ....  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َحاَق اجلُْوَزَجانِّ
ْدَمَة َزوْ  َها يفِّ األْ خِّ  .َيامِّ الزَّْوَجةِّ مبِِّّْثلَِّها ْعَمال اْلَباطَِّنةِّ الَّتِّ َجَرتِّ اْلَعاَدُة بِّقِّ جِّ

  َّ َها ، َحْيُث إِّنَّ النَّبِّ َي اَّللَُّ َعنـْ يٍ  َوفَاطَِّمَة َرضِّ
َا َكاَن َخاَقَضى َعلَ  لِّقِّصَّةِّ َعلِّ يٍ  مبِّ

رَِّج اْلبَـْيتِّ مَِّن ى ابـَْنتِّهِّ فَاطَِّمَة ِبِِّّْدَمةِّ اْلبَـْيتِّ ، َوَعَلى َعلِّ
َها ، َوَلْو أَنَّ َرُجاًل أََمَر اْمَرأَتَهُ  َمْرُت اْلَمْرأََة أَنْ ْرُت َأَحًدا أَْن َيْسُجَد ألَِّحٍد ألَ َوحلَِّدِّيثِّ : َلْو أَمَ  ، اأْلْعَمال أَْن تـَنـُْقل مِّْن َجَبٍل َأمْحََر  َتْسُجَد لَِّزْوجِّ

 ( .إِّىَل َجَبٍل َأْسَوَد ، َومِّْن َجَبٍل َأْسَوَد إِّىَل َجَبٍل َأمْحََر َلَكاَن نـَْوَُلَا أَْن تـَْفَعل 
هِّ ؟  ُْؤنَةِّ َمَعاشِّ َفَعَة فِّيهِّ َفَكْيَف مبِّ ُّ : فـََهذِّهِّ طَاَعُتُه فِّيَما الَ َمنـْ  قَال اجلُْوَزَجانِّ

َّ النَّ  نَ َوألِّ  ََجٍر َكاَن يَْأُمُر نَِّساَءُه ِبِِّّْدَمتِّهِّ فـَيَـُقول : يَا َعائَِّشُة أَْطعِّمِّيَنا ، يَا َعائَِّشُة َهُلم ِّي اْلُمْديََة َواْشَحذِّيهَ  بِّ   .ا حبِّ
ْدَمةِّ بـَْيتَِّها يفِّ َخبْ  ٍز ، أَْو َطْحٍن ، أَْو َغرْيِّ َذلَِّك َأنَّ َذلَِّك اَل يـَْلَزُم الزَّْوَج ، إَِّذا َكاَن َوقَال الطَّرَبِّيُّ : إِّنَّ ُكل َمْن َكاَنْت ََلَا طَاَقٌة مَِّن الن َِّساءِّ َعَلى خِّ

هِّ  ثْـَلَها يَلِّي َذلَِّك بِّنَـْفسِّ  .   ) املوسوعة الفقهية ( .َمْعُروفًا َأنَّ مِّ
هنا ختدم زوجها فيه وجب عليها أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إىل العرف ، فما جرى العرف بأ رمحه هللا :  قال الشيخ ابن عثيمني

لك خدمته فيه ، وما َل جيرِّ به العرف َل جيب عليها ، وال جيوز للزوج أن يلزم زوجته ِبدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا َل تقم بذ
ىل : ) فَإِّْن أَطَْعَنُكْم َفال تـَبـُْغوا َعَلْيهِّنَّ ، وعليه أن يتقي هللا وال يستعمل قوته ، فإن هللا تعاىل فوقه ، وهو العلي الكبري عز وجل ، قال هللا تعا

 ."َسبِّيالً إِّنَّ اَّللََّ َكاَن َعلِّي اً َكبِّرياً ( " انتهى من "فتاوى نور على الدرب
 ف .والصحيح أنه يلزمها أن ختدم زوجها باملعرو  ( الشرح املمتع) وقال يف 
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 أي : إذا سافر الزوج من دون زوجته فال خيلو من أمرين : 
 أن ال تطلب قدومه بل يرتاضيان ، فاألمر راجع إليها . األول :
 أن تطلب الزوجة قدومه ، فيجب أن يقدم إذا توفرت عدة شروط : والثاين :

 ب أن يقدم إذا طلبت .، فإن كان أقل َل جيأن يكون السفر فوق نصف سنة -أ
 ألن املرأة ال تصرب غالباً عن زوجها أكثر من ستة أشهر .

 أن ال يكون يف جهاد أو حج واجبني ، أو يف طلب رزق حيتاجه . -ب
 على القدوم ، فإن عجز فال يلزمـــه .أن يقدر  -ج
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 يقدم من سفره وتوفرت فيه الشروط ، فإنه يفرق بينهما إذا طلبت املرأة التفريق .أِب الزوج أن أي : إن 
 عليها اخلروج بال إذنه ( .

ُ
 ) وحيرم

 أي : حيرم على الزوجة أن خترج من البيت من غري إذن زوجها .
 :، وقد مث ل َلا الفقهاء بأمثلةر، وتأُث بذلك . لكن يستثَن حاالت االضطراسقط نفقتها، تاً ، كانت عاصية ناشز خرجت دون إذنهفإن 

  . منها : إذا خرجت لشراء ما ال بد منه ، أو خافت من اهندام املنزل ، وحنو ذلك



 100 

فرق يف ذلك بني أن تكون الزوجة يف بيت زوجها أو بيت أهلها ، فليس َلا أن خترج إال بإذنه ، فإذا منعها وجب عليها امتثال ذلك ، وال 
 ا .نها يف غري املعصية ، وقد جعل هللا تعاىل له القوامة عليها ، وهو مسئول عألهنا مأمورة بطاعة زوجه

 ومما يدل على اشرتاط إذن الزوج يف اخلروج حَّت لزيارة أهلها : 
 متفق عليه .) أتأذن ِل أن آت أبوي (  ما جاء يف الصحيحني أن عائشة رضي هللا عنها قالت للنب 

 ا .ال تذهب إىل بيت أبويها إال بإذن زوجهفيه : أن الزوجة :  يقال العراق
يَّةِّ بِّاَل إِّْذنِّ الزَّْوجِّ إِّنْ (  املوسوعة الفقهيةجاء يف )   َكاَنْت ََلَا نَازَِّلٌة ، وَلَْ يـُْغنَِّها يـََرى َُجُْهوُر اْلُفَقَهاءِّ أَنَُّه جَيُوُز لِّْلَمْرأَةِّ أَْن خَتْرَُج مِّْن بـَْيتِّ الزَّْوجِّ
َها ا الزَّْوُج الث َِّقةُ  نـْهَ أَْو حَنُْو حَمَْرمَِّها ، وََكَذا لَِّقَضاءِّ بـَْعضِّ َحَوائِّجِّ َها ، وََكَذا َمْأَكٌل ، ا ،  لَّتِّ اَل بُدَّ ََلَا مِّ َا بِّاْلَماءِّ مَِّن الدَّارِّ ، أَْو مِّْن َخارِّجِّ َكإِّتْـَياهنِّ

اٍض َتْطُلُب الزَّْوُج بَِّقَضائِّهِّ ََلَا ، وََكَذا إِّْن َضَربـََها َضْربًا ُمبَـر ًِّحا ، أَْو َكاَنْت َحَْتاُج إِّىَل اخْلُُروجِّ لِّقَ  َوحَنُْو َذلَِّك ممَِّّا اَل َغَناَء َعْنُه لِّلضَُّرورَةِّ إِّْن َلَْ يـَُقمِّ 
 ا .عِّْنَدُه َحقَّهَ 

م
ْ
س
 
 باب الق

 تعريفه :
ات ، وهو إعطاء املرأة حقها يف البيتوتة عندها القْسم بفتح فسكون ، وهو مبعَن القسمة وهو العطاء ، واملراد به هنا : القْسم بني الزوج

 للصحبة واملؤانسة . ) وقيل توزيع الزمان بني الزوجات ( .
 ( .بعضهم بقوله ) القسم هو مبيت الزوج مع زوجته يف نوبتها سواء حصل يف هذا املبيت وطء أم َل حيصل وعرفه 

 ن كن  ثنتني فأكثر .اع : القسم هو توزيع الزمان على زوجاته إجاء يف كشاف القن
 ) جيب عليه التسوية بني زوجاتهِ يف املبيت ( .

 .جيب على الزوج أن يسوي بني زوجاته يف القسم . وذلك يف املبيت أي : 
ُروُهنَّ بِّاْلَمْعُروفِّ (  -أ  .لقوله تعاىل ) َوَعاشِّ

 : وليس مع امليل معروف . قال ابن قدامة
ُم، فـَيَـْعدُِّل، َويـَُقول : اللَُّهمَّ َهَذا َقْسمِّي فِّيَما أَْملُِّك ، َفاَل تـَُلْمنِّ فِّيَما مَتْلُِّك َواَل  ُسوُل اَّللَِّّ وحلديث عائشة قَاَلْت: ) َكاَن رَ  -ب يـَْقسِّ

 أبو داود .ْملِّك ( َرَواُه أَ 
 ل ( رواه الرتمذي .ئا، جاء يوم القيامة وشقه مامن كان له امرأتان ، فمال إىل إحدامه ) . قال : قال وحلديث أِب هريرة  -ج

ر ميلكه الزوج كالقسمة والطعام ــــــــوفيه دليل على حرمي امليل إىل إحدى الزوجتني دون األخرى إذا كان ذلك يف أم قال الشوكاين :
  والكسوة .

ُّ  -د  اَجُه يفِّ أَْن مُيَرََّض يفِّ بـَْيتِّ ، فََأذِّنَّ لَُه ( متفق عليه .َواْشَتدَّ بِّهِّ َوَجُعُه ، اْسَتْأَذَن أَْزوَ  وعن َعائَِّشَة قَاَلْت ) َلمَّا ) ثـَُقَل النَّبِّ
من هذا احلديث قال العلماء بوجوب القسم على الزوج ولو كان مريضًا هذا إذا استطاع فإن شق عليه ذلك استأذن يف املكوث عند 

 .له فمكث عندها حَّت مات يف بيتها سابق الذكر فأذنيف استئذانه باقي نسوته يف املكوث عند عائشة ال واحدة منهن كما فعل النب 
 عن جابر بن زيد قال :  كانت ِل امرأتان وكنت أعدل بينهما حَّت يف القبل .

 وعن جماهد قال : كانوا يستحبون أن يعدلوا بني النساء ، حَّت يف الطيب يتطيب َلذه كما يتطيب َلذه .
 ب القسم ، والتسوية بني الزوجات يف القسم خالفاً .: ال نعلم بني أهل العلم يف وجو  قال ابن قدامة

 1 فائدة :
 هل جيب أن يعدل بني زوجاته يف النفقة والكسوة ؟

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 : ال جيب عليه ، إذا كف ى كل واحدة وأعطى واحدة منهن زيادة . القول األول
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 ة ، واحلنابلة .وهذا قول اجلمهور من املالكية ، والشافعي
نْـ :  ةقال ابن قدام َدٍة مِّ بِّ لُِّكل ِّ َواحِّ  ُهنَّ .َولَْيَس َعَلْيهِّ التَّْسوِّيَُة بـَنْيَ نَِّسائِّهِّ يفِّ النـََّفَقةِّ َواْلُكْسَوةِّ إَذا قَاَم بِّاْلَواجِّ

َل إْحَدامُهَا َعَلى اأْلُ  ْخَرى يفِّ النـََّفَقةِّ َوالشََّهَواتِّ َواْلُكَسى ، إَذا َكاَنْت اأْلُْخَرى يفِّ كَِّفايٍَة ، َوَيْشرَتِّي قَاَل َأمْحَُد يفِّ الرَُّجلِّ لَُه اْمرَأَتَانِّ : لَُه أَْن يـَُفض ِّ
َذِّهِّ أَْرَفَع مِّْن ثـَْوبِّ َهذِّهِّ ، َوَتُكوُن تِّْلَك يفِّ كَِّفايٍَة .  ) املغن ( .   َلِّ

 .100وزادها كفايتها   100وهو كفايتها ، وأعطى الثانية  100مثال : لو أعطى األوىل 
 قالوا : ألنه أدى الواجب لألوىل ] وهو كفايتها [ وَل يظلمها . 
أن التسوية يف النفقة والكسوة فيما زاد على الواجب أمر يصعب التحرز منه ، فلو وجب َل ميكنه القيام به إال حبرج ، فسقط وجوبه  -أ

 كالتسوية يف الوطء .
 هن ، وما زاد على ذلك فهو متطوع ، فله أن يفعله إىل من شاء .أن حقهن يف النفقة والكسوة ، وقد سوى بين-ب

 : جيب عليه . القول الثاين
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .

ْحَسانِّ ( . لعموم قوله تعاىل ) -أ َ يَْأُمُر بِّاْلَعْدلِّ َواإْلِّ  إِّنَّ اَّللَّ
 ( . .فمال إىل إحدامها ..) من كان له امرأتان وحلديث  -ب
وألن عدم العدل بني الزوجات يف النفقة يوغر الصدور، ويثري األحقاد، مما يؤثر على احلياة الزوجية ويعكر صفوها، )والعدل يف النفقة  -ج

 أن يعطي كل واحدة ما يكفيها( .
، بن باز، والشيخ ابن عثيمنيشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، واختاره الشيخ السعدي، والشيخ ا، ورجحه وهذا القول أقرب للصواب

  . وعلماء اللجنة الدائمة
، فإنه كان يعدل بني  ـ رمحه هللا ـ : " وأما العدل يف " النفقة والكسوة " فهو السنة أيًضا اقتداء بالنب  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 له ؟  عليه ؟ أو مستحباً  ن واجباً أزواجه يف النفقة ; كما كان يعدل يف القسمة ; مع تنازع الناس يف القسم : هل كا
 وتنازعوا يف العدل يف النفقة : هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة .

 2فائدة : 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : ؟ هل القْسم كان واجباً على النب 

 . أن القسم كان واجباً عليه  القول األول :
 قول الشافعية ، واحلنابلة .وهذا 

ُطوْا يفِّ اْلَيَتاَمى فَانكُِّحوْا َما طَاَب َلُكم م َِّن ) عموم األدلة القاضية على وجوب القسم بني النساء ،كقوله تعاىل ل-أ ْفُتْم َأالَّ تـُْقسِّ َوإِّْن خِّ
ْفُتْم َأالَّ تـَْعدُِّلواْ فـََواحِّ   ( .َدًة أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم َذلَِّك أَْدىَن َأالَّ تـَُعوُلواْ الن َِّساء َمثْـََن َوُثاَلَث َورُبَاَع فَإِّْن خِّ

 م .ال يفضل بعضنا على بعض يف القسكان رسول هللا  : عنها هللا رضيَ  عائشةوبقول  -ب
 عائشة رضَي هللا عنها أهله يف أن ميرض يف بيت  تدلوا باستئذان رسول هللا واس -ج

 ... ( متفق عليه .بـَْيتَِّها َوأَذِّنَّ َلُه  بـَْيتِّ َمْيُمونََة فَاْسَتْأَذَن أَْزَواَجُه أَْن مُيَرََّض يفِّ  يفِّ  أَوَُّل َما اْشَتَكى َرُسوُل اَّللَِّّ ) قَاَلْت  َعائَِّشةعن 
 ك . عليه ملا احتاج إىل استئذاهنن يف ذلاً قالوا : لو كان القسم واجب

 َل يكن واجباً . القول الثاين :
 وهذا مذهب املالكية ، واختاره ابن جرير .

نـُْهنَّ َوتـُْؤوِّي إِّلَْيَك َمن َتَشاء َوَمنِّ ابـْتَـَغْيَت ممَِّّْن َعزَْلَت َفاَل ُجَناَح َعَلْيَك َذلَِّك )  لقوله تعاىل ي َمن َتَشاء مِّ َزنَّ أَْدىَن أَن تـََقرَّ أَْعيُـنُـُهنَّ َواَل حيَْ تـُْرجِّ
ُ َعلِّيماً َحلِّيماً  ُ يـَْعَلُم َما يفِّ قـُُلوبُِّكْم وََكاَن اَّللَّ َا آتـَْيتَـُهنَّ ُكلُُّهنَّ َواَّللَّ  ( .َويـَْرَضنْيَ مبِّ

http://rasoulallah.net/aisha/
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يف القسم ملن شاء  اً ، وأنه كان خمري  على النب  اً وهذه اآلية تدل على أن القسم بينهن َل يكن واجب قال أبو بكر اجلصاص رمحه هللا : 
 . منهن ، وترك من شاء منهن ...

على مكارم األخالق وَجيل العشرة  اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فال تلمن فيما ال أملك ()    ومحل أصحاب هذا القول حديث 
 . منه 

 3فائدة : 
 د ( .) طاف على نسائه يف ليلة واحدة بغسل واحقوله  

 يف طاف على اجلميع يف ليلة واحدة ؟قال الفقهاء : أقل القسم ليلة لكل امرأة ، فك
 واجلواب من أوجه :

 إنه برضا صاحبة النوبة . قيل :
 : إنه يفعل ذلك عند استيفاء القسمة ُث يستأنف القسمة .وقيل 

 إنه كان يفعل ذلك عند إقباله من السفر . وقيل :
 . قال ابن حجر : وحيتمل أن يكون ذلك قبل وجوب القسمة ، ُث ترك بعدها وقيل :

 ) ال يف الوطء ( . 
 أي : فال جيب أن يسوي بينهن يف الوطء .

 ُروَها َكاْلُمَعلََّقةِّ ( .لقوله تعاىل ) َوَلن َتْسَتطِّيُعواْ أَن تـَْعدُِّلواْ بـَنْيَ الن َِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم َفالَ متِّيُلواْ ُكلَّ اْلَمْيلِّ فـََتذَ  -أ
 ى العدل .لالنساء يف احلب وميل القلب ولو حرصتم ع : أي : لن تقدروا أن تسووا بني قال البغوي

: أخرب تعاىل بنفي االستطاعة يف العدل بني النساء ، وذلك يف ميل الطبع باحملبة واجلماع واحلظ من القلب ، فوصف هللا  وقال القرطيب
 تعاىل حالة البشر وأهنم حبكم اخللقة ال ميلكون ميل قلوهبم إىل بعض دون بعض .

: أي : ولن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بني النساء من َجيع الوجوه ، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فال بد  كثريوقال ابن  
 من التفاوت يف احملبة والشهوة .

عن إظهار  : املعَن أنكم لستم منهيني عن حصول التفاوت يف امليل القلب ألن ذلك خارج عن وسعكم ، ولكنكم منهيون وقال الرازي
 ذلك التفاوت يف القول والفعل .

: هذا العدل الذي ذكر هللا تعاىل هنا أنه ال يستطاع ، هو العدل يف احملبة وامليل الطبيعي ، ألنه ليس حت قدرة البشر ،  وقال الشنقيطي
 ِبالف العدل يف احلقوق الشرعية فإنه مستطاع .

 .: اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمن فيما ال أملك (  كان يقول  ) أن النب  عائشة السابقوحلديث  -ب
 أخرب أن عائشة أحب نسائه إليه . أن النب  -ج

اَلفًا بـَنْيَ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ، يفِّ أَنَُّه اَل جتُِّب التَّْسوِّيَُة بـَنْيَ الن َِّساءِّ يفِّ اجلِّ  : قال ابن قدامة  .َماعِّ اَل نـَْعَلُم خِّ
 . لِّك َوالشَّافِّعِّي ِّ َوُهَو َمْذَهُب َما 
نَـُهنَّ يفِّ َذلَِّك ، فَإِّ   َنَّ اجلَِّماَع طَرِّيُقُه الشَّْهَوُة َواْلَمْيُل ، َواَل َسبِّيَل إىَل التَّْسوِّيَةِّ بـَيـْ  . إْحَدامُهَا ُدوَن اأْلُْخَرى نَّ قـَْلَبُه َقْد ميِّيُل إىَل َوَذلَِّك ألِّ
ُ تـََعاىَل   ُّ يفِّ احلُْب ِّ َواجلَِّماعِّ . (ا أَْن تـَْعدُِّلوا بـَنْيَ الن َِّساءِّ َوَلْو َحَرْصُتْم َوَلْن َتْسَتطِّيُعو  )قَاَل اَّللَّ  قَاَل َعبِّيَدُة السَّْلَمانِّ

نَـُهَما يفِّ اجلَِّماعِّ ، َكاَن َأْحَسَن َوأَْوىَل ; فَإِّنَُّه أَبـُْلُغ يفِّ الْ  ُّ َوَقْد َكاَن النَّ  )َعْدلِّ َوإِّْن أَْمَكَنْت التَّْسوِّيَُة بـَيـْ نَـُهنَّ فـَيَـْعدُِّل ، ُُثَّ يـَُقوُل :  بِّ ُم بـَيـْ يـَْقسِّ
نَـُهنَّ َحَّتَّ يفِّ اْلُقَبلِّ . (اللَُّهمَّ َهَذا َقْسمِّي فِّيَما أَْملُِّك ، َفاَل تـَُلْمنِّ فِّيَما اَل أَْملُِّك   ) املغن ( .  َوُروَِّي أَنَُّه َكاَن يَُسو ِّي بـَيـْ

الداعي إليه من احملبة واالنتشار فهو معذور ، وإن وجد الداعي إليه ، ولكنه إىل الضرة أقرب فليس  إن ترك اجلماع لعدم قال ابن القيم :و 
 مبعذور ، وعليه أن يعدل .
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 عماد القسم بالليل ملن كان معاشه بالنهار .أي : أن 
ْنَساُن إىَل َمْنزِّلِّهِّ ، وَ  مة :قال ابن قدا يَواءِّ ، يَْأوِّي فِّيهِّ اإْلِّ َنَّ اللَّْيَل لِّلسََّكنِّ َواإْلِّ اَلَف يفِّ َهَذا ; َوَذلَِّك ألِّ هِّ اَل خِّ َيْسُكُن إىَل أَْهلِّهِّ ، َويـََناُم يفِّ فِّرَاشِّ

ْشتَِّغالِّ َمَع َزْوَجتِّهِّ َعاَدًة ، َوالنـََّهاَر لِّْلَمَعاشِّ ، َواخْلُُروجِّ ، َوالتَّكَ  َلًة ، َوَيُكوُن يفِّ  ...سُّبِّ ، َواالِّ َلًة َولَيـْ ُم الرَُّجُل بـَنْيَ نَِّسائِّهِّ لَيـْ فـََعَلى َهَذا يـَْقسِّ
هِّ ، َوَقَضاءِّ ُحُقوقِّ النَّاسِّ ، وَ  ُم   إالَّ أَْن َيُكوَن ممَِّّْن َمَعاُشُه بِّاللَّْيلِّ ، ...َما َشاَء ممَِّّا يـَُباُح لَُه النـََّهارِّ يفِّ َمَعاشِّ َكاحْلُرَّاسِّ َوَمْن َأْشبَـَهُهْم ، فَإِّنَُّه يـَْقسِّ

 ) املغن ( .         بـَنْيَ نَِّسائِّهِّ بِّالنـََّهارِّ ، َوَيُكوُن اللَّْيُل يفِّ َحق ِّهِّ َكالنـََّهارِّ يفِّ َحق ِّ َغرْيِّهِّ .
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 ة أو حائضاً أو مريضة فإنه يقسم َلا .أي : أن الزوجة إذا كانت مريض
 : ألن القسم لألنس ، وذلك حاصل ممن ال يطأ . قال يف املغين

 أين أنا غداً ؟ ( .  ملا كان يف مرضه جعل يدور على نسائه ويقول : أين أنا غداً ؟ وقد روت عائشة : ) أن رسول هللا 
 إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض(. ول هللا ما رواه البخاري عن ميمونة قالت: )كان رسومن األدلة :

ه قال الشافعي رمحه هللا : ويبيت عند املريضة الت ال َجاع فيها ، واحلائض والنفساء ; ألن مبيته سكن إلف وإن َل يكن َجاع أو أمر حب
 املرأة وترى الغضاضة عليها يف تركه .           ) األم ( .

يَواُء َواألُْنسُ ويف ك ُم الزَّْوُج لَزْوَجٍة َحائٍِّض َونـَُفَساَء َوَمرِّيَضٍة ; أَلنَّ اْلَقْصَد السََّكُن َواإلِّ   َوَحاَجتُـُهنَّ َداعَِّيٌة إىَل َذلِّك ( .شاف القناع ) َويقسِّ
 ) وجيب على الزوج املريض أن يقسم بني زوجاته كالصحيح  ( .

 م .لعموم ما تقدم من أدلة وجوب القس-أ
هِّ الَّذِّي َماَت فِّيهِّ يـَُقوَل أَْيَن أَنَا َغًدا أَْيَن أَنَا َغًدا يُرِّيُد يـَْوَم َعائَِّشَة فََأذِّ  أَنَّ َرُسوَل هللاِّ وحلديث عائشة )  -ب َن َلُه َكاَن َيْسَأُل يفِّ َمَرضِّ

 ( . فلو سقط باملرض َل يكن لالستئذان معَن . ... أَْزَواُجُه َيُكوُن َحْيُث َشاءَ 
 وألن القسم للصحبة واملؤانسة ، وذلك حيصل من املريض كما حيصل من الصحيح .  -ج

 فائدة : 
 اختلف الفقهاء فيما لو شق على املريض الطواف بنفسه على زوجاته فكيف يقسم ؟

 يات .يستأذن من أزواجه أن يكون عند إحداهن ، فإن َل يأذن له أقام عند من تعينها القرعة وال يقضي للباق قيل :
 وهذا مذهب احلنابلة .

ُّ ) قَاَلْت  حلديث عائشة -أ  ... (  متفق عليه . َواْشَتدَّ بِّهِّ َوَجُعُه اْسَتْأَذَن أَْزَواَجُه يفِّ أَْن مُيَرََّض يفِّ بـَْيتِّ فََأذِّنَّ لَهُ  َلمَّا ثـَُقَل النَّبِّ
 لقرعة بينهن .أهنم إذا َل يأذن َلن أقرع بينهن ، لتساويهن يف احلق ، فتميز ا -ب

 ، وال يقضي لألخرى .يقيم عند من شاء اإلقامة عندها لرفقها به يف متريضه ، ال مليله إليها ، ُث إذا صح ابتدأ القسم  وقيل :
 األول . والراجح

 دخوله يف نوبة واحدة إىل غريها إال لضرورة ، ويف نهارها إال حلاجة ( .
ُ
حرم

 
 ) وي

 ل :ودخوله بيت األخرى فيه تفصي نوبةخروج الزوج من بيت صاحبة ال
 :فإن كان ذلك يف النهار أوالً : 

 .وتعرف خرٍب ، وعيادة ، وحنو ذلك فإنه جيوز للحاجة ، كوضع متاع ، وتسليم نفقة 
ُل بـَْعَضَنا َعَلى بـَْعٍض يفِّ اْلَقْسمِّ مِّْن ُمْكثِّهِّ عِّ  قَاَلْت : )َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ  حلديث عائشة  -أ ْنَدنَا ، وََكاَن َقلَّ يـَْوٌم إِّالَّ َوُهَو يَُطوُف اَل يـَُفض ِّ

ُلَغ إِّىَل الَّتِّ ُهَو يـَْوُمَها فـََيبِّ  يٍس ، َحَّتَّ يـَبـْ َنا َجِّيًعا ، فـََيْدنُو مِّْن ُكل ِّ اْمَرأٍَة مِّْن َغرْيِّ َمسِّ نَي َأَسنَّْت َعَليـْ يَت عِّْنَدَها ، َوَلَقْد قَاَلْت َسْوَدُة بِّْنُت َزْمَعَة حِّ
َها( رواه أ رَِّقْت أَْن يـَُفارِّقـََها َرُسوُل اَّللَِّّ َوفَ  نـْ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم مِّ  داود .بو يَا َرُسوَل اَّللَِّّ ، يـَْومِّي لَِّعائَِّشَة . فـََقبَِّل َذلَِّك َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
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 ... ( رواه البخاري . ْدنُو مِّْن إِّْحَداُهنَّ َلى نَِّسائِّهِّ فـَيَ إَِّذا اْنَصَرَف مَِّن اْلَعْصرِّ َدَخَل عَ  َكاَن َرُسوُل هللاِّ وعنها قالت )   -ب
 .عند دخوله عليها ، بغري اجلماع  وجيوز للزوج أن يستمتع بزوجته

 .يدخل علي  يف يوم غريي ، فينال من كل شيء ، إال اجلماع (  )كان رسول هللا لقول عائشة  
 ... ( . ْدنُو مِّْن إِّْحَداُهنَّ اْنَصَرَف مَِّن اْلَعْصرِّ َدَخَل َعَلى نَِّسائِّهِّ فـَيَ  إَِّذا َكاَن َرُسوُل هللاِّ  وحلديثها السابق )

 اخلروج للزوجة الثانية ليالً : ثانياً :
 .وشدة الطلق ، وخوف النهب واحلرق فال جيوز إال لضرورة ، كمرضها املخوف ،  
 ة .فإن أطال املكث قضى لصاحبة النوب 
 م وأصله .أن الليل هم عماد القس -أ

 وملا فيه من إبطال حق ذات النوبة ، وترك الواجب عليه . -ب
 وجيوز حال الضرورة ، ألن حال الضرورة يباح له ترك الواجب ، إلمكان قضائه يف وقت آخر . -ج

َا يفِّ َزَمنَِّها َوأَمَّا الدُُّخوُل عَ  : رمحه هللا قال ابن قدامة  :َلى َضرَّهتِّ
ي إلَْيهِّ ، أَْو مَ  فَإِّْن َكاَن لَْياًل َلَْ  َا ، فـَرُيِّيُد أَْن حَيُْضَرَها ، أَْو تُوصِّ ْثُل أَْن َتُكوَن َمنـُْزواًل هبِّ ْنُه ، فَإِّْن فـََعَل َذلَِّك ، وَََلْ جَيُْز إالَّ الضَُّروَرُة ، مِّ ا اَل بُدَّ مِّ

 يـَْلَبْث أَنَّ َخرََج ، ََلْ يـَْقضِّ .
حَيَْتاُج إىَل َمْعرِّفَتِّهِّ ، أَْو  ْلَمْرأَةِّ يفِّ يـَْومِّ َغرْيَِّها ، فـََيُجوُز لِّْلَحاَجةِّ ، مِّْن َدْفعِّ النـََّفَقةِّ ، أَْو عَِّياَدٍة ، أَْو ُسَؤاٍل َعْن أَْمرٍ َوأَمَّا الدُُّخوُل يفِّ النـََّهارِّ إىَل ا

َا ، َوحَنُْو َذلَِّك  َا لِّبُـْعدِّ َعْهدِّهِّ هبِّ  ) املغن ( .               .زِّيَاَرهتِّ
 فائدة :

 خرج أثناء الليل مما َل جتر العادة باخلروج يف أثنائه ، فإن َل يلبث وعاد َل يقض ملن خرج من عندها هذا الوقت للمساحمة به .لو 
 وغن طال زمن خروجه ، فاختلف العلماء يف وجوب القضاء عليه على قولني :

 عدم وجوب القضاء . قيل :
 وهو مذهب احلنفية ، واملالكية .

 القضاء لصاحبة النوبة . جيب عليه وقيل :
 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .

 لعموم أدلة وجوب العدل بني النساء . -أ
 أنه مع طول الزمن ال يسمح به عادة ، فيكون حقها قد فات بغيبته عنها . -ب

 وهللا أعلم .
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 :هذه عدة أمور يسقط فيها القسم 
 ( . َوإحْن َسافَ َرْت بحالَ إحْذنحهح أوالً : ) 

ة للتمكني من االستمتاع وقد منعت ، والنفقإذا سافرت املرأة بغري إذن زوجها ، سقط حقها من القسم والنفقة ، ألن القسم لألنس فإذا 
 ذلك بالسفر . ] قاله النووي [ 

 ) َأْو بحإحْذنحهح يفح َحاَجتحَها ( .
 لكن حلاجتها هي .ذا سافرت بإذنه إ

 . أقارِب أو ما أشبه ذلك، فأذن َلاقالت له مثاًل: إن أريد أن أزور 
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 فال قسم َلا .  ) فال يقضي َلا ( .
 ية واحلنابلة .وهذا مذهب الشافع

 ألهنا فوتت حقه من االستمتاع هبا ، وَل تكن يف قبضته ، وإذنه َلا بالسفر رافع لإلُث خاصة . -أ
 أن القسم لألنس ، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها ، فسقط كما لو تعذر ذلك قبل دخوله هبا . -ب
 فإن سافرت بإذنه حلاجته هو ، فال يسقط حقها من القسم . -

 َلا القسم وَلا النفقة .أم يف املستشفى يف بلد آخر، وسافرت بإذنه، فاحلاجة له هو، ففي هذه احلال مثالً له 
 واخلالصة : سفر املرأة له أحوال :

 أن تسافر من غري إذنه : فال قسم َلا ، وال نفقة َلا ألهنا ناشز . أوالً :
 . أن تسافر بإذنه حلاجته هو : فهذه َلا القسم والنفقة : نياً ثا
 .أن تسافر بإذنه حلاجتها ، فال قسم َلا  لثاً :ثا
 . ( َأْو أََبْت السنَفَر َمَعهُ  )

 قسم وال نفقة .َلا فلو رفضت السفر معه فليس 
هح ْو املَ ) أَ   ( . بحيَت عحْنَدُه يفح فحَراشح

 أي : إذا دعاها إىل الفراش فأبت ورفضت فال قسم َلا وال نفقة . وتقدم خطر ذلك .
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 ، لكن بشرط إذن الزوج .من حقها يف القسم ووهبها نوبتها لضرهتا  تنازل أي : جيوز للزوجة أن
، وال جيوز إال برضى الزوج; ألن حقه اً ئرها، أو َلن َجيعا، أو لبعض ضراوجيوز للمرأة أن هتب حقها من القسم لزوجه:  ةقال ابن قدام

 ه .  ) املغن ( .يف االستمتاع هبا ال يسقط إال برضا
نَـُهمَ  َرتِّ اأْلَنـُْفُس ا ُصْلحًا َوالصُّْلُح خَ قال تعاىل ) َوإِّنِّ اْمَرأٌَة َخاَفْت مِّْن بـَْعلَِّها ُنُشوزًا أَْو إِّْعرَاضًا َفال ُجَناَح َعَليهَِّما أَْن ُيْصلَِّحا بـَيـْ ٌر َوُأْحضِّ يـْ

َا تـَْعَمُلوَن َخبِّرياً( . َ َكاَن مبِّ ُنوا َوتـَتـَُّقوا فَإِّنَّ اَّللَّ  الشُّحَّ َوإِّْن ُحْسِّ
ُّ  ْن َعائَِّشةَ عَ  ُم لَِّعائَِّشَة يـَْوَمَها وَ  ) أَنَّ َسْوَدَة بِّْنَت َزْمَعَة َوَهَبْت يـَْوَمَها لَِّعائَِّشَة ، وََكاَن اَلنَّبِّ  يـَْوَم َسْوَدَة ( ُمتَـَّفٌق َعَلْيه ِّ .يـَْقسِّ
 .يشرتط : أن يرضى الزوج بذلك لكن  -

لعائشة ،  ألن األصل أن حق الزوج متعلق بالزوجة الواهبة ، فليس َلا أن تسقط حق زوجها إال برضاه ، وسودة وهبت يومها من النب 
 ذلك ، فكان يقسم لعائشة يومني . وقد قبَِّل النب 

 1فائدة : 
 ألمور :فعلت سودة ذلك 

 ( . جاء عند البخاري ) تبتغي بذلك رضا رسول هللا  :األمر األول
 : جاء عند مسلم ) ملا كربت سودة جعلت يومها لعائشة ( .األمر الثاين

ثِّه لى بعض يف القسم من مكْ ال يفضل بعضنا ع كان رسول هللا ، قالت عائشة )خوفها أن يطلقها رسول هللا  :األمر الثالث
 ا ( .منه ، فَقبِّل رسول هللا : يا رسول هللا! يومي لعائشة... ولقد قالت سودة حني أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول هللا ،عندنا

: إن أريد أن أبقى معك ألجل أن أبعث مع أزواجك يوم القيامة  وقد جاء عند ابن سعد يف الطبقات أوضح من هذا ) قالت للرسول 
 ه لعائشة ( .وإن يومي وهبت

 2فائدة : 
 يدل على أمرين :وتصرفها هذا 



 106 

 لو طلقها َل تبقى من أمهات املؤمنني وَل تكن من أزواجه يف الدار اآلخرة . على فقهها ، ألن الرسول  األول :
أحب نسائه إليه ، فكان  وشفقتها عليه ، ألهنا تعلم أن عائشة  وكوهنا اختارت عائشة بالذات ، هذا يدل على حمبتها للرسول  الثاين :

 . قْسمها لعائشة مما يسر النب  إهداء
 3فائدة : 

 فيتصرف فيها كيف يشاء ، وللزوج أن جيعلها ملن شاء من زوجاته . ،للمرأة أن هتب نوبتها للزوج  جيوز
ر اجلميع اْستفْدن من حقوق لكن إن شاء جعلها للجميع ، ومعَن للجميع : بدل ما كان يقسم ألربع ، يصري اآلن يقسم لثالث ، فصا

 هذه الليلة ، ِبالف ما لو أعطيت لواحدة .
 . وله أن خيص به واحدة منهن ، لكن كونه للجميع هذا أقرب للعدل وأبعد عن امليل

 4فائدة : 
 إسقاط الزوجة للقسم بعوض :
 أوالً : كون العوض غري مايل .

ل عوض غري ماِل ، كأن تسقطه ألجل أن ميسكها الزوج فال يطلقها ، أو جيوز للزوجة أن تسقط حقها من القسم كله أو بعضه مقاب
 تسقط بعض القسم لكي ترضي الزوج .

َها ،ْن َعائِّ ع -أ َي اَّللَُّ َعنـْ َها قَاَلْت هَِّي اْلَمْرأَُة َتُكوُن عِّْنَد الرَّجُ  (َوإِّنِّ اْمَرأٌَة َخاَفْت مِّْن بـَْعلَِّها ُنُشوزًا ، أَْو إِّْعرَاًضا) َشَة ، َرضِّ نـْ لِّ اَل َيْسَتْكثُِّر مِّ
ْكنِّ فـَرُيِّيُد َطالَقـََها َويـَتَـَزوَُّج َغيْـ  لٍ  مَِّن النـََّفَقةِّ َعَليَّ َواْلقِّْسَمةِّ َرَها تـَُقوُل َلُه أَْمسِّ : ِلِّ َفَذلَِّك قـَْولُُه تـََعاىَل  ، َواَل ُتطَل ِّْقنِّ ُُثَّ تـََزوَّْج َغرْيِّي فَأَْنَت يفِّ حِّ

رٌ َفالَ ُجَناَح َعَلْيهِّمَ ) نَـُهَما ُصْلًحا َوالصُّْلُح َخيـْ  ( متفق عليه .ا أَْن َيصَّاحَلَا بـَيـْ
 . ألجل أن ميسكها النب  –كما تقدم   –إسقاط سودة قسمها  -ب

 ثانياً : كون العوض مالياً .
 اختلف العلماء يف ذلك على قولني :

 لك من الزوج ، أو من قبل الضرة األخرى .: جيوز أن تتنازل الزوجة عن قسمها بعوض ماِل سواء كان ذ القول األول
 وهذا مذهب املالكية ، واختيار ابن تيمية .

رٌ   َوإِّنِّ اْمرَأٌَة َخاَفْت مِّْن بـَْعلَِّها ُنُشوزًا ، أَْو إِّْعرَاًضا لقوله تعاىل )  نَـُهَما ُصْلًحا َوالصُّْلُح َخيـْ  ( وهذا يشمل َفاَل ُجَناَح َعَلْيهَِّما َأْن َيصَّاحَلَا بـَيـْ
 الصلح بإسقاط القسم بعوض .

 : ال جيوز للزوجة أخذ العوض مقابل إسقاط قسمها . القول الثاين
 وهذا قول َجهور العلماء .

 ألنه اعتياض عن حق َل جيب .
 جوازه .والراجح 
 5فائدة : 

 اجلمهور أنه جيوز أن ترجع .هل جيوز للواهبة الرجوع ؟ 
 6 فائدة :

َنَّ َعلَ َولَْيَس لِّلرَّ  ة :قال ابن قدام ٍد بَِّغرْيِّ رَِّضامُهَا ، َصغِّريًا َكاَن أَْو َكبِّريًا ; ألِّ نَـُهَما ُجلِّ أَْن جَيَْمَع بـَنْي اْمَرأَتـَْيهِّ يفِّ َمْسَكٍن َواحِّ ْيهَِّما َضَررًا ; لَِّما بـَيـْ
سَُّه إَذا أََتى إىَل اأْلُْخَرى ، أَْو تـََرى َذلَِّك ، فَإِّْن  مِّْن اْلَعَداَوةِّ َواْلَغيـْرَةِّ ، َواْجتَِّماُعُهَما يُثِّرُي اْلُمَخاَصَمَة َواْلُمَقاتـََلَة ، ُهَما حِّ نـْ َدٍة مِّ َوَتْسَمُع ُكلُّ َواحِّ

َنَّ احلَْقَّ ََلَُما ، فـََلُهَما اْلُمَساحَمَُة بِّتَـرْكِّهِّ  َيَتا بَِّذلَِّك َجاَز ; ألِّ  . َرضِّ
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 ) وإذا أراد سفرًا أقرع بني نسائه ( . 
 جل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن ، فمن خرجت َلا القرعة سافر هبا .أنه جيب على أن الر أي : 

َا َمَعهُ إَِّذا أَرَاَد َسَفرًا أَقْـرََع بـَنْيَ نَِّسائِّهِّ، فَأَيَـّتُـُهنَّ َخرََج  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّّ   ت )َعائَِّشة قَالَ  عن-أ  ( متفق عليه . َسْهُمَها َخرََج هبِّ
 ضهن من غري قرعة فيه تفضيل وميل ، وهذا ال جيوز .ألن السفر ببعو  -ب

َنَّ اْلُقْرَعَة لِّتَـْعيِّنيِّ َُجَْلُتُه أَنَّ الزَّْوَج إَذا أَرَاَد َسَفرًا ، َفَأَحبَّ مَحَْل نَِّسائِّهِّ َمَعُه ُكل ِّهِّنَّ ، أَْو تـَرَْكُهنَّ ُكل ِّهِّنَّ و  : قال ابن قدامة ، َلَْ حَيَْتْج إىَل قـُْرَعٍة ; ألِّ
هِّنَّ ََلْ جَيُْز َلُه أَْن ُيسَ الْ  نـُْهنَّ بِّالسََّفرِّ ، َوَهاُهَنا َقْد َسوَّى ، َوإِّْن أَرَاَد السََّفَر بِّبَـْعضِّ َا إالَّ بُِّقْرَعٍة .َمْخُصوَصةِّ مِّ  افَِّر هبِّ

 ) املغن ( .                    َوَهَذا قـَْوُل َأْكثَرِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ .
 ب .، وهذا اإلقراع عندنا واج هن كذلكمن أراد سفراً ببعض نسائه: أقرع بينفيه : أن  ي :قال النوو و 

إال  -ثر واحدة أو أك -واتفق الشافعية واحلنابلة : على أن الزوج ال جيوز له أن يسافر ببعض زوجاته  ( ةاملوسوعة الفقهي)  وجاء يف
 ة .برضاء سائرهن أو بالقرع

 1فائدة : 
 هل يقضي للحاضرة بعد رجوعه ؟

 ال يقضي .
رَاتِّ بـَْعَد ُقُدومِّهِّ . : قال ابن قدومه  َواَل يـَْلَزُمُه اْلَقَضاُء لِّْلَحاضِّ

نَـُهنَّ " . ي ِّ " فَإَِّذا َقدَِّم ابـَْتَدأَ اْلَقْسَم بـَيـْ
 َوَهَذا َمْعََن قـَْولِّ اخلَِّرقِّ

 َوَهَذا قـَْوُل َأْكثَرِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ .
 ( .َفاَل متِّيُلوا ُكلَّ اْلَمْيلِّ  )ي ; لَِّقْولِّ اَّللَِّّ تـََعاىَل َوُحكَِّي َعْن َداُود أَنَُّه يـَْقضِّ 

َا يـَْلَحُقَها مِّْن َمشَ   حَيُْصُل قَّةِّ السََّفرِّ بِّإِّزَاءِّ َما َحَصَل ََلَا مِّْن السََّكنِّ ، َواَل َولََنا ، أَنَّ َعائَِّشَة َلَْ َتْذُكْر َقَضاًء يفِّ َحدِّيثَِّها ، َوألَِّنَّ َهذِّهِّ الَّتِّ َسافـََر هبِّ
رَاتِّ ، َلَكاَن َقدْ  َي لِّْلَحاضِّ ْثُل َما حَيُْصُل يفِّ احلََْضرِّ ، فـََلْو ُقضِّ  .   ) املغن ( .اْلُمَسافِّرَةِّ ُكلَّ اْلَمْيلِّ َماَل َعَلى  ََلَا مِّْن السََّكنِّ مِّ

 2فائدة : 
 املغن ( .إن سافر بإحداهن بغري قرعة ، أُث ، وقضى للبواقي بعد سفره .           )  -أ

إن رضني ِبروج إحداهن معه بال قرعة فال بأس ، ألن احلق َلن ، إال أن ال يرضى الزوج ، ويريد غري من اتفقن عليها ، فيصار إىل  -ب
 .القرعة، وكذا لو كان كثري األسفار، وأراد أن جيعل لكل واحدة سفرة فإنه جيوز، ألن هذا حق متميز ال خفاء فيه 

 من واحدة ، سوى بينهن كما يسوي بينهن يف احلضر . ومَّت سافر بأكثر -ج
 3فائدة : 

 دليل على العمل بالقرعة ، وقد ذكرت القرعة يف موضعني من القرآن : حديث عائشة السابق 
نَي ( .  قال تعاىل )َفَساَهَم َفَكاَن مَِّن اْلُمْدَحضِّ

ُموَن ( . وقال تعاىل )َوَما ُكْنَت َلَدْيهِّْم إِّْذ يـُْلُقوَن أَْقالَمُهمْ   أَيُـُّهْم َيْكُفُل َمْرمَيَ َوَما ُكْنَت َلَدْيهِّْم إِّْذ خَيَْتصِّ
 وجاءت يف أحاديث كثرية : منها احلديث السابق .

 وحديث ) لو يعلمون ما يف الصف األول لكانت قرعة ( رواه مسلم .
 . مد قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثالثة من األنبياء : يونس ، وزكريا ، ونبينا حم

 يف َخسة مواضع وهي يف القرآن يف موضعني . وقال اإلمام أمحد : أقرع النب 
: عند التساوي يف االستحقاق وعدم إمكان اجلمع ، قال ابن القيم : احلقوق إذا تساوت على وجه ال ميكن التمييز  والقرعة يعمل هبا

 بينها إال بالقرعة صح استعماَلا فيها .
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 الرجل إذا تزوج امرأة جديدة ، فإنه جيلس عندها سبعاً إذا كانت بكراً ، وجيلس عندها ثالثاً إذا كانت الزوجة اجلديدة ثيباً . أي : أن
 وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد .

ًعا إْن َكاَنْت بِّْكرًا ، َواَل َمََّت  : قال يف املغين ُب الن ِّْسَوةِّ اْمرَأًَة َجدِّيَدًة ، َقَطَع الدُّوَر ، َوأَقَاَم عِّْنَدَها َسبـْ يَها لِّْلَباقَِّياتِّ ، َوإِّْن   تـََزوََّج َصاحِّ  يـَْقضِّ
يَها َكاَنْت ثـَي ًِّبا أَقَاَم عِّْنَدهَ   . ا َثاَلثًا ، َواَل يـَْقضِّ

َم بِّهِّ َعَلى َغرْيَها فَإِّْن َكاَنْت بِّْكر َكاَن ََلَا َسْبع لََياٍل بِّأَيَّا : َوفِّيهِّ أَنَّ  وقال النووي َها بِّاَل َقَضاء ، َوإِّْن َكاَنْت َحق  الز ِّفَاف ثَابِّت لِّْلَمْزُفوَفةِّ َوتـََقدَّ مِّ
ًعا ، َويـَْقضِّي السَّْبع لَِّباقِّي الن َِّساء ، َوإِّْن َشاَءْت َثاَلثًا َواَل يـَْقضِّي . َهَذا َمْذَهب الشَّافِّعِّي  َوُمَوافِّقِّيهِّ َوُهَو  ثـَي ًِّبا َكاَن ََلَا اخلَِّيار إِّْن َشاَءْت َسبـْ

يَحة ، َوممَِّّْن قَاَل بِّهِّ َمالِّك َوَأمْحَد َوإِّْسَحاق َوأَبُو ثـَْور َوابْ  أَبُو َحنِّيَفة  ن َجرِّير َوَُجُْهور اْلُعَلَماء . َوقَالَ الَّذِّي ثـََبَتْت فِّيهِّ َهذِّهِّ اأْلََحادِّيث الصَّحِّ
 بـَنْي الزَّْوَجات .َواحلََْكم َومَحَّاد : جيِّب َقَضاء اجلَْمِّيع يفِّ الثَـّي ِّب َواْلبِّْكر َواْسَتَدلُّوا بِّالظََّواهِّرِّ اْلَوارَِّدة بِّاْلَعْدلِّ 

 ( . ) نووي   َوُحجَّة الشَّافِّعِّي  َهذِّهِّ اأْلََحادِّيث َوهَِّي خُمَصََّصة لِّلظََّواهِّرِّ اْلَعامَّة .
مثال : رجل عنده زوجة اَسها فاطمة ، ُث بعد ذلك تزوج امـرأة أخرى اَسها عائشة وكانت بكراً ، فنقول : جيلس عند عائشة سبع أيام ُث 

 يقسم .
ًعا، ُُثَّ )  َعْن أََنٍس قَالَ   ( َقَسَم، َوإَِّذا تـََزوََّج الثَـّي َِّب أَقَاَم عِّْنَدَها َثاَلثًا، ُُثَّ َقَسمَ  مَِّن السُّنَّةِّ إَِّذا تـََزوََّج الرَُّجُل اْلبِّْكَر َعَلى الثَـّي ِّبِّ أَقَاَم عِّْنَدَها َسبـْ

 . هِّ ُمتـََّفٌق َعَليْ 
َها-َوَعْن أُم ِّ َسَلَمَة  ُ َعنـْ َي َاَّللَّ َّ  -َرضِّ ْئتِّ َسبـَّْعُت إِّنَُّه لَْيَس بِّكِّ َعلَ  عِّْنَدَها َثاَلثًا ، َوقَاَل :َلمَّا تـََزوََّجَها أَقَاَم  ) أَنَّ اَلنَّبِّ ى أَْهلِّكِّ َهَواٌن ، إِّْن شِّ

 َلكِّ ، َوإِّْن َسبـَّْعُت َلكِّ َسبـَّْعُت لِّنَِّسائِّي ( َرَواُه ُمْسلِّم ٌ .
حني تزوج أم سلمة ، فدخل عليها ،  ملا طلبت منه أن ال خيرج ، ففي رواية ملسلم ) أن رسول هللا ) َأقَاَم عحْنَدَها َثاَلثًا ، َوقَاَل ( قوله 

 د أن خيرج أخذت بثوبه ( فأرا
، أي : ليس اقتصاري على الثالثة  قيل : املراد باألهل قبيلتها ، وقيل : أراد باألهل نفسه ) إحننُه لَْيَس بحكح َعَلى َأْهلحكح َهَوان  ( وقوله 

 . َلوانك علي  ، وال لعدم رغبت فيك ، ولكن ألنه احلكم الشرعي
 1فائدة : 

 :احلكمة من ذلك 
 أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب . :أوالً 

 أن رغبة الرجل يف البكر أكثر من رغبته يف الثيب . ثانياً :
 باب النشوز

 تعريفه :
 .لغة : مأخوذ من النشز وهو املكان املرتفع من األرض 

 الزوج فيما فرض هللا عليها من طاعتـه .الزوجة معصية واصطالحاً : 
 امروإن خ) 

 
ا ( .أتهِ ، وظهراف نشوز

 
ه
 
 معصيتهِ وعظ

ُ
 منها قرائن

ْ
 ت

:  أي : إذا خاف الرجل نشوز امرأته بأن ظهر منها قرائنه ، كأن متنعه حقه بأن ال جتيبه إىل االستمتاع ، أو جتيبه متربمة متكرهة ، فإنه
 يعظها .

 : الوعظ . هذا العالج األول لنشوز املرأة
 عظ التذكري مبا يرغ ب أو خيوف .والو 
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تِّ خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفعُِّظوُهنَّ  لقوله تعاىل )  ( .  َوالالَّ
خيوفها باهلل سبحانه وتعاىل وأليم عقابه ، ويذكرها مبا أعد هللا للمرأة العاصية بأن يذكرها مبا يلني قلبها، ويصلح عملها من ثواب وعقاب، 

 لزوجها من أليم عقابه : 
 .ه إىل فراشه فأبت لعنتها املالئكة حَّت تصبح ( ) إذا دعا الرجل زوجتـ مثل قوله 

 .) لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها (  قوله  ومثل
 فإذا َل ينفع هذا العالج ينتقل إىل األمر الثان وهو :
ها ا يف املضجع ( .

 
ر
 
ت هج

ّ
 ) فإن أصر

 هجرها يف املضجع . وهو : هذا العالج الثاين من عالج نشوز املرأة
عِّ  لقوله تعاىل )  ( . َواْهُجُروُهنَّ يفِّ اْلَمَضاجِّ

 قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : وتركها يف املضجع على ثالثة أوجه :
 : أن ال ينام يف حجرهتا ، وهذا أشد شيء . أوالً 
 : أن ال ينام على الفراش معها ، وهذا أهون من األول . ثانياً 
 ام معها يف الفراش ، ولكن يلقيها ظهره وال حيدثها ، وهذا أهوهنا .: أن ين ثالثاً 

 ويبدأ باألهون فاألهون ، ألن ما كان املقصود به املدافعة فالواجب البداءة باألسهل فاألسهل .
 . ويهجرها ما شاء حَّت ترتدع وترجع 
ح ( .فإن مل) 

ِّ
  ترتدع ضربها ضربًا غري مِّر

 عها الوعظ واَلجر ، ضرهبا .َل ترتدع وَل ينفع م أي : فإن
 ( .َواْضرِّبُوُهنَّ لقوله تعاىل ) 

 لكن َلذا الضرب شروطاً :
 أن يكون غري مربحاً أي : غري شديد . أواًل :

َتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهنَّ بَِّكلَِّمةِّ اَّللَِّّ اتَـُّقوا اَّللََّ يف الن َِّساءِّ فَإِّنَُّكْم َأَخْذمُتُوُهنَّ بَِّأَمانِّ اَّللَِّّ َواسْ أنه قال يف حجة الوداع ) عن النب  عن جابر -أ
( بِّاْلَمْعُروفِّ  َوََلُنَّ َعَلْيُكْم رِّْزقـُُهنَّ وَكِّْسَوتـُُهنَّ  فَاْضرحبُوُهنن َضْربًا غري ُمبَ ر حح  َوَلُكْم َعَلْيهِّنَّ أَْن اَل يُوطِّْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهونَُه فَإِّْن فـََعْلَن ذلك 

 مسلم . رواه

 . واالنتقام ال اإليذاء والضررواإلصالح ، ألن املقصود التأديب والزجر و  -ب
 أن يتقي الوجه . ثانياً :

ْكُسَوَها إَِّذا اْكَتَسْيَت ) أَْن ُتْطعَِّمَها إَِّذا طَعِّْمَت َوتَ ةِّ َأَحدِّنَا َعَلْيهِّ ؟ قَاَل ُمَعاوِّيََة بن َحْيَدة اْلُقَشرْيِّي ِّ قَاَل : قـُْلُت : يَا َرُسوَل اَّللَِّّ َما َحقُّ َزْوجَ  عن
  . أَْن تـَُقوَل قـَبََّحكِّ اَّللَّ قَاَل أَبُو َداُود : َواَل تـَُقب ِّْح : ت (  تـَْهُجْر إِّالَّ يفِّ اْلبَـيْ أَْو اْكَتَسْبَت َواَل َتْضرِّْب اْلَوْجَه َواَل تـَُقب ِّْح َواَل 

 م .رواه مسله ( َوجْ عن الضَّْربِّ يف الْ  هنى رسول اَّللَِّّ  ل )قا وعن َجابٍِّر  -ب
نهيي عنه يف كل احليوان احملرتم، مِّن اآلدمي، واحلمري، واخليل، واإلبل، والبغال، والغنم، : فموأما الضرب يف الوجه- رمحه هللا-قال النـََّووِّيُّ 

 . ، ورمبا آذى بعض احلواسحملاسن، مع أنه لطيف; ألنه َيظهر فيه أثر الضرب، ورمبا شانه; ألنه جممع اوغريها، لكنه يف اآلدمي أشد
 طُُرُق تَْأدِّيبِّ الزَّْوَجةِّ :(  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 

ُر اْلُمبَـر ِّحِّ . -اَْلَْجُر يفِّ اْلَمْضَجعِّ  - اْلَوْعظ   الضَّْرُب َغيـْ
ٌب عِّْنَد َُجُْهورِّ اْلُفَقَهاءِّ ، َفالَ يـَْنَتقِّل إِّىَل اَْلَْجرِّ إِّالَّ  َوالالَّتِّ خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفعُِّظوُهنَّ  )إَِّذا َلَْ جُيْدِّ اْلَوْعُظ ، َهَذا لَِّقْولِّهِّ تـََعاىَل َوَهَذا التـَّْرتِّيُب َواجِّ

عِّ َواْضرِّبُوُهنَّ   ( .َواْهُجُروُهنَّ يفِّ اْلَمَضاجِّ
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عِّ عِّظُوُهنَّ فَإِّْن َنَشْزَن فَ : َوالالَّتِّ خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ فَ اآْليَةِّ إِّْضَماٌر تـَْقدِّيرُهُ  : يفِّ َجاَء يفِّ اْلُمْغنِّ   . ، فَإِّْن َأْصَرْرَن فَاْضرِّبُوُهنَّ اْهُجُروُهنَّ يفِّ اْلَمَضاجِّ
َها بَِّقْوٍل أَْو فِّْعٍل ، َوالَ  إِّىَل أَنَُّه جَيُوُز لِّلزَّْوجِّ أَْن يـَُؤد ِّبـََها بِّالضَّْربِّ بـَْعَد ُظُهورِّ النُُّشوزِّ  -ْظَهرِّ مِّْن قـَْوَلنْيِّ عِّْنَدُهْم يفِّ األْ  -َهَب الشَّافِّعِّيَُّة َوذَ  نـْ مِّ

 ) املوسوعة الفقهية ( .. اجلُْْمُهورِّ تـَْرتِّيَب َعَلى َهَذا اْلَقْول بـَنْيَ اَْلَْجرِّ َوالضَّْربِّ بـَْعَد ُظُهورِّ النُُّشوزِّ ، َواْلَقْول اآْلَخُر يـَُوافُِّق َرْأَي 
( 

ِّ
 من ذلك إن كان مانعًا حلق

ُ
منع

ُ
 ها ( .وي

زوج وال جيوز له أن يستعمل هذه املراتب إذا كان مانعاً حلقها ، وذلك بأن مينع زوجته حقها من النفقة والقْسم ، أو جتد منه أي : مينع ال
 إساءة خلق ، أو أن يؤذيها ، سواء كان بالضرب أو بغريه بال سبب .

ما : بعث احلاكم ) 
ُ
 حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ( .وإن خيف الشقاق بينه

 .ا كان الشقاق بني الزوجني ، وعدم قيام كل واحد مبا جيب عليه ، فإنه يبعث القاضي حكماً من أهلها وحكماً من أهله إذأي 
َقاَق بـَْينِّهَِّما فَابـَْعُثوا َحَكمًا مِّْن أَْهلِّهِّ َوَحَكمًا مِّْن أَْهلَِّها إِّْن يُرِّيَدا إِّْصالحقال تعاىل ) ْفُتْم شِّ نَـُهَما إِّنَّ اَّللََّ َكاَن َعلِّيماً ًا يـَُوف ِّقِّ اَّللَُّ ــــَوإِّْن خِّ  بـَيـْ

 ( .َخبِّرياً 
 فاحلل يكون عند احلاكم ، واحلاكم حينئذ يقيم حكمني أحدمها من أقارب الزوج واآلخر من أقارب الزوجـة .

 1فائدة : 
 اختلف العلماء يف الرجلني املبعوثني هل مها حكمان أم وكيالن  للزوجني على قولني :

 ما وكيالن .والثان : أهنما حكمان ، وهـذا هـو الصحيـح . أحدمها : أهن
 العجب كل العجـب ممن يقول : مها وكيالن ال حاكمان ، وهللا تعاىل قد نصبهما حكمني  ن القيم وقال :بورجح هذا القول ا

 وعلى هذا القول فإهنا يلزمان الزوج بدون إذهنما ما يريان فيه املصلحة من طالق أو خلع .
  َسى كالً منهما حكماً ، واحلكم هو احلاكم ، ومن شأن احلاكم أن يلزم باحلكم .ألن هللا

 وقد روى ابن أِب شيبة هذا القول عن عثمان ، وعلي ، وابن عباس ، والشعب ، وسعيد بن جبري ، وهو قول مالك . 
يس حَبَكم ، وال حيتاج فيه إىل أمر األئمة ، وال يشرتط أن واختار ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وقال : إنه األصح ، ألن الوكيل ل 

 يكون من األهل .
 2فائدة : 

ألهنما أدري حباَلما وأعلم ببواطن األمور ، ألن الزوجني يفشيان ألقارهبما ما  : والسر يف اختيار كل واحد من احلكمني من أقارب اآلخر
 ال يفشيان لغريهم .

أطلب للصالح وأعرف بباطن احلال وتسكن إليهم النفس فيطلعون على ما يف ضمري كل  من حب : وخص األهل ألهنم قال اآللوسي
 ة .وبغض وإرادة صحبة أو فرق

 3فائدة : 
وعلى احلكمني  املذكورين تقوى هللا سبحانه وتعاىل والنظر فيما يصلح شأهنما ودراسـة قضيتهما من َجيع اجلوانب ، وبعد ذلك يقرران ما 

 .ع أو تفريق يريانـه من َج
 4فائدة : 

 :(  إِّْن يُرِّيَدا إِّْصالحاً  )قوله تعاىل 
 –وهذا قول اجلمهور  -( يعود للحكمني  إِّْن يُرِّيَدا الضمري يف قوله )

 . على الزوجني : وقيل 
بينهما، وكل واحد يريد واألول أصح، ألن احلكمني مها اللذان يريدان أن حيكما، فنية اإلصالح تكون منهما، أما الزوجان فاخلالف قائم  

 االنتصار لنفسه.
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 باب اخللع
 فراق الزوجة على مال .: اخللع بضم املعجمة وسكون الالم وهو يف اللغة قال ابن حجر : 
 ; ألن املرأة تنخلع من لباس زوجها . فإذا ثبت هذا ، فإن هذا يسمى خلعاً  قال ابن قدامة :

 ن ( ويسمى افتداء ; ألهنا تفتدي نفسها مبال تبذله .قال هللا تعاىل ) هن لباس لكم وأنتم لباس َل
 ( .قال هللا تعاىل ) فال جناح عليهما فيما افتدت به 

 ) وهو فراق زوجته بعوضٍ منها أو من غريِها (  
 هذا تعريف اخللع ، وهو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غريها .

 1فائدة : 
 بغري عوض ، كالفسخ لوجود عيب أو غريه .قوله ) بعوض ( خيرج ما إذا كان الفراق 

 2فائدة : 
 ) أو من غريها ( .قوله 

 أي : يصح عوض اخللع ولو من أجنب ، بأن يدفع العوض للزوج على أن خيالع زوجته .
 وهذا قول اجلمهور .

 لكن بشرط أن يكون قصده :
 ا بال عوض ، فيعطيه عوضاً ليفارقها .: كأن يكون الزوج كارهاً الزوجة ، إال أنه يشح أن يفارقه مصلحة الزوج

 : كأن تكون كارهــة الزوج ، ولكن ليس لديها من املال ما تدفعــه عوضاً . أو يقصد مصلحة الزوجة
 فإن قصد غري ذلك َل جيز .

 3 فائدة :
افتداء ، ألن املرأة تفتدي نفسها احلكمة منه : ختليص الزوجة من الزوج على وجه ال رجعة له عليها إال برضاها وعقد جديد ، وَساه هللا 

 من أْسر زوجها ، كما يفتدي األسري نفسه مبا يبذله .
 خل فيه قوله تعاىل ) وواألص) 

ْ
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 هذه اآلية : هي الدليل على إباحة اخللع :
ْفُتْم َأالَّ يُقِّيَما ُحُدوَد اَّللَِّّ َفال ُجَناَح َعَلْيهَِّما فِّيَما افْـَتَدْت بِّهِّ و  قال تعاىل )  (إِّْن خِّ

ْفُتمْ )و  ( هي ما جيب لكل واحد منهما َأالَّ يُقِّيَما ُحُدوَد اَّللَِّّ ( اخلطاب يف اآلية لذوي السلطان من والة األمر ، أو ألقارب الزوجني .)إِّْن خِّ
 ( أي : دفعته فداًء عن البقاء معه .َلْيهَِّما فِّيَما افْـَتَدْت بِّهِّ َناَح عَ َفال جُ على اآلخر .)

 ومن السنة على جوازه :
َّ )اْبنِّ َعبَّاٍس  حديث ، َوَلكَِّن ِّ َواَل دِّينٍ ُخُلٍق  فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اَّللَِّّ ثَابُِّت ْبُن قـَْيٍس َما أَْعُتُب َعَلْيهِّ يفِّ   أَنَّ اْمَرأََة ثَابِّتِّ ْبنِّ قـَْيٍس أََتتِّ النَّبِّ

ْساَلمِّ  ْفَر يفِّ ـَرُه اْلكُ ـَأكْ  رواه . (اقْـَبلِّ احلَْدِّيَقَة َوطَل ِّْقَها َتْطلِّيَقةً » . قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ قَاَلْت نـََعمْ  ؟تـَُرد ِّيَن َعَلْيهِّ َحدِّيَقَتهُ أَ : . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ اإلِّ
 البخاري

 ُه بَِّطاَلقَِّها ( .َويفِّ رَِّوايٍَة َلُه ) َوأََمرَ 
ْنُه ، َفَجـَعَل اَ   ْمِّذِّي ِّ َوَحسََّنُه : ) أَنَّ اِّْمـرَأََة ثَابِّتِّ ْبنِّ قـَْيٍس اِّْختَـَلَعْت مِّ ُّ َوألَِِّبِّ َداُوَد ، َواَلرت ِّ تـََها َحْيَضًة ( . لنَّبِّ  عِّدَّ
َذا ْنَد اِّْبنِّ َماَجْه : ) أَنَّ ثَابَِّت ْبَن قـَْيٍس َكاَن َدمِّيماً َوأَنَّ اِّْمرَأَتَُه قَاَلْت : َلْواَل خَمَاَفُة َاَّللَِّّ إِّ َويفِّ رَِّوايَةِّ َعْمرِّوِّ ْبنِّ ُشَعْيٍب ، َعْن أَبِّيهِّ ، َعْن َجد ِّهِّ عِّ  

 َدَخَل َعَليَّ لََبَسْقُت يفِّ َوْجهِّهِّ ( .
ْساَلم ( .َوألَِّمْحََد : مِّْن َحدِّيثِّ َسْهلِّ ْبنِّ َأِبِّ َحْثَمَة ) وََكاَن َذلَِّك أَوََّل ُخلْ    ٍع يفِّ اإَْلِّ
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 1: فائدة 
باجلنة ، قتل  [ بن مشاس األنصاري اخلزرجي ، مشهور ِبطيب األنصار ، أول مشاهده غزوة أحد ، وقد بشره النب  ] ثابت بن قيس

 هـ . 12يوم اليمامة شهيداً سنة 
 ناه الرداءة والنقص .( العيب معألوم عليه أي تصرف ، ويف رواية )ما أعيب[ يعن ما  ] ما أعتب عليه

 ( .أكرهه بغضاً وقد جاء يف رواية )ال أطيقه [ أي ال أريد مفارقته لسوء خلقه ، وال لنقصان دينه ولكن ] يف ُخلق وال دين
 [ هذه اجلملة فيها قوالن للعلماء : ] أكره الكفر يف اإلسالم

 ذلك الكفر ألجل أن ينفسخ النكاح .حيملها  : األخذ بظاهرها ، واملعَن أهنا خشيت من شدة بغضها أن القول األول
: أن املراد بالكفر كفران العشري والتقصري فيما جيب له بسبب شدة البغض له ، وهذا أصح ، وأما الذي قبله فما أبعده  القول الثاين

املعَن أخاف على نفسي يف  مبثله ويسكت عنها ، إن هذا لشيء بعيد ، قال الطيب : احتمااًل ، يف صحابي ة فاضلة ، تكلم النب 
 اإلسالم ما ينايف حكمه ، من نشوز وفرك وغريه ، مما يقع من الشابة اجلميلة املبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها ، فأطلقت على ما ينايف

 مقتضى اإلسالم الكفر .
( اجلواب فيكون على معناه احلقيقي االستفهام الذي يطلب بهتفهام حقيقي ولذلك قالت : نعم .)[ هذا اس ] أتردين عليه حديقته

 ( .)فإن أصدقتها حديقتني ( وعند أِب داودن النخيل ويف رواية عند البزار )وكان قد تزوجها على حديقة َنلهي البستان م : واحلديقة
وقيل : أمر إرشاد وإصالح ،  ملا نظر حباَلا وواقعها أَمره أْمر إجياب ،  [ قيل : هذا أمر إجياب ، ألن النب  ] اقبل احلديقة وطلقها

 والراجح القول األول .
 [ أي طلقة واحدة بائنة فليس له رجعة عليها إال برضاها وعقد جديد . َوطَل حْقَها َتْطلحيَقةً ] 

 2فائدة : 
 كما سيأت إن شاء هللا .  سبابه ودواعيهليل على مشروعية اخللع إذا وجدت أاحلديث د
 3فائدة : 

 ق من املرأة وحدها كاف يف جواز اخللع أم ال بد منهما َجيعاً ؟هل جمرد وقوع الشقا
فال يشرتط أن سوء العشرة  منهما معاً . وهذا قول َجاهري  ، املرأة وحدها كاٍف يف جواز اخللعظاهر احلديث أن جمرد وقوع الشقاق من 

 العلماء .
 زوجته .فهو نص صريح ، فأمره باخللع مبجرد أن َسع كالم  ثابت السابقحلديث 
 البد أن يقع الشقاق منهما معاً . وقيل :

 .وهؤالء اخذوا بظاهر اآلية ) فإن خفتم أال يقيما ...( 
 وهذا القول قال به داود الظاهري .

يقع  أنه ال جيوز حَّت املنذر ابن وظاهر أحاديث الباب أن جمرد وجود الشقاق من قبل املرأة كاف يف جواز اخللع ، واختار:  قال الشوكاين
بأن  الطربي اعة منهموَجاعة من التابعني ، وأجاب عن ذلك َج والشعب طاوس الشقاق منهما َجيعا ومتسك بظاهر اآلية ، وبذلك قال

لبغض الزوج َلا ، فنسبت املخالفة إليهما لذلك ، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة ًا  تقم حبقوق الزوج كان ذلك مقتضياملراد أهنا إذا َل
 إعالهنا بالكراهة له . عن كراهته َلا عند ثابتاً  َل يستفسر الزوج أنه 
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 مَّت يباح اخللع :هذا بيان 
ها (   اخلُُلق بالضم هو الصورة الباطنة ، فإذا كرهت الزوجة أخالقه كأن تكون أخالقه سيئة .) فإذا كرهت املرأُة ُخُلق زوجح
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 لع .( واخللقة هي الصورة الظاهرة ، فإذا كرهت الزوجة خلَقه بأن تكون صورته دميمة ، فإنه يف هذه احلالة يباح َلا أن ختا ) أو َخْلَقه
 كأن يكون متهاوناً بصالة اجلماعة وحنوها .(  َأْو نَ ْقَص دحينحهح ) 
أي : وإذا خافت املرأة أال تقوم باحلقوق الواجبة عليها وهي ) حدود هللا ( أي : شرائعه الت (  َأْو َخاَفْت إحْْثًا بحتَ ْركح َحق حهح أُبحيَح اخلُْلعُ ) 

 ه فله فداء نفسها .أوجبها هللا عليها لزوجها ، بسبب بغضها ل
َرُه ـُخُلٍق َواَل دِّيٍن ، َوَلكَِّن ِّ َأكْ  يَا َرُسوَل اَّللَِّّ ثَابُِّت ْبُن قـَْيٍس َما أَْعُتُب َعَلْيهِّ يفِّ حلديث ابن عباس السابق ، فإن امرأة ثابت بن قيس قالت ) 

ْساَلمِّ  ْفَر يفِّ ـاْلكُ   ( وجاء يف رواية ) ولكن ال أطيقه ( .اإلِّ
اخللع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون املرأة كارهة للزوج تريد فراقه ، فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها ، كما  ة :قال ابن تيمي

 يفتدي األسري ، وأما إذا كل منهما مريداً لصاحبه فهذا اخللع حمرم يف اإلسالم .
َلْ  قال ابن قدامة : َيْت أَْن اَل تـَُؤد َِّي أَنَّ اْلَمْرأََة إَذا َكرَِّهْت َزْوَجَها ، خلِّ قِّهِّ ، أَْو ُخُلقِّهِّ ، أَْو دِّينِّهِّ ، أَْو كِّرَبِّهِّ ، أَْو َضْعفِّهِّ ، أَْو حَنْوِّ َذلَِّك ، َوَخشِّ

ْنُه ; لَِّقْولِّ اَّللَِّّ  ْفُتْم َأالَّ يُقِّيَما ُحُدوَد اَّللَِّّ َفاَل ُجَناَح  :  تـََعاىَل َحقَّ اَّللََّ تـََعاىَل يفِّ طَاَعتِّهِّ ، َجاَز ََلَا أَْن خُتَالَِّعُه بِّعَِّوٍض تـَْفَتدِّي بِّهِّ نـَْفَسَها مِّ فَإِّْن خِّ
 . َعَلْيهَِّما فِّيَما افْـَتَدْت بِّهِّ 

 فائدة : 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولني : هل يلزم الزوج قبول اخللع ؟

 : يستحب له وال جيب . القول األول
 : جيب عليه . القول الثاين

 ( وهذا األمر للوجوب . ديقة وطلقها تطليقةاقبل احل ) لقول النب  -أ
 وملا فيه من إزالة الضرر عن املرأة مع ثبوت حق الرجل وعدم ضياع حقه . -ب

 مع استقامــة ( .
ُ
كره

ُ
 ) وي

 أي : يكره اخللع مع استقامة احلال .
 إىل حرميه من غري سبب .وذهب بعض العلماء : 

 ة ( رواه الرتمذي .ا بأس، فحرام عليها رائحة اجلنأة سألت زوجها الطالق من غري م) أميا امر  حلديث ثوبان . قال : قال  -أ
 من كبائر الذنوب .من غري سبب فهذا يدل على أن سؤال املرأة الطالق من زوجها  

 ت ( رواه أمحد .َقاَتزَِّعاُت ُهنَّ اْلُمَنافِّ اْلُمْخَتلَِّعاُت َواْلُمنْ  )قَاَل  َوَعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة َعْن النَّبِّ ِّ  -ب
َها ، َوإِّزَاَلٌة لِّمَ  قال ابن قدامة : َا َوبَِّزْوجِّ َنَُّه إْضرَاٌر هبِّ َصالِّحِّ الن َِّكاحِّ مِّْن َغرْيِّ َحاَجٍة ، َفُحر َِّم َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى َحْرِّميِّ اْلُمَخاَلَعةِّ لَِّغرْيِّ َحاَجٍة ، َوألِّ

رَاَر اَل َضَرَر وَ  )لَِّقْولِّهِّ َعَلْيهِّ السَّاَلُم   ( .            )  املغن ( .اَل ضِّ
 1 فائدة :

 أكثر العلماء : إن خالعته مع استقامة احلال يكره ويقع . ] ذكر ذلك ابن قدامة يف املغن [ . 
 2فائدة : 

 .عدة املختلعة  
 اختلف العلماء يف عدة املختلعة على قولني :

 : عدهتا ثالث حيض . القول األول
 العلماء .وهذا قول َجاهري 

 : أكثر أهل العلم يقولون: عدة املختلعة عدة املطلقة . قال ابن قدامة
َكعِّدَّةِّ قـُُروٍء إِّْن َكاَنْت ممَِّّْن حِّيُض ،  اْختَـَلَف اْلُعَلَماُء يفِّ عِّدَّةِّ اْلُمْخَتلَِّعةِّ : َفَذَهَب َأْكثـَُر أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ إِّىَل أَنَـَّها تـَْعَتدُّ بَِّثاَلثَةِّ  وقال الشنقيطي :
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ُهْم : َمالٌِّك ، َوأَبُو َحنِّيَفَة ، َوالشَّافِّعِّيُّ ، َوَأمْحَُد ، َوإِّْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيهِّ يفِّ الر ِّ  نـْ  .َوايَةِّ اْلَمْشُهوَرةِّ اْلُمطَلََّقةِّ مِّ
 عِّدَّةُ  اْلُمْخَتلَِّعةِّ  عِّدَّةَ  أَنَّ  إِّىَل  (اْلَمْذَهبِّ  يفِّ  احْلََنابَِّلةِّ وَ  لشَّافِّعِّيَّةِّ َوا َواْلَمالِّكِّيَّةِّ  احْلََنفِّيَّةِّ ) اْلُفَقَهاءِّ  َُجُْهورُ  َذَهبَ  ( ةالفقهي املوسوعة  ( يف جاء

 ، َوالنََّخعِّي ِّ  ، َوالشَّْعبِّ ِّ  ، َواحلََْسنِّ  ، اْلَعزِّيزِّ  َعْبدِّ  ْبنِّ  َوُعَمرَ  ، َيَسارٍ  ْبنِّ  َوُسَلْيَمانَ  ، اَّللَِّّ  َعْبدِّ  ْبنِّ  َوَساَلِِّّ  اْلُمَسيَّبِّ  ْبنِّ  َسعِّيدِّ  قـَْول َوُهوَ  اْلُمطَلََّقةِّ 
 . َوَغرْيِّهِّمْ  َوالزُّْهرِّي ِّ 
هِّنَّ  يـَتَـرَبَّْصنَ  َواْلُمطَلََّقاتُ  ) تـََعاىَل  بَِّقْولِّهِّ  واحتجوا   . ( قـُُروءٍ  َثالَثَةَ  بِّأَنـُْفسِّ

 . عاخْلُلْ  َكَغرْيِّ   قـُُروءٍ  ثَةَ َثالَ  اْلعِّدَّةُ  َفَكاَنتِّ  الدُُّخول بـَْعدَ  احْلََياةِّ  يفِّ  الزَّْوَجنْيِّ  بـَنْيَ  فـُْرَقةٌ  اخْلُْلعَ  نَّ َوألِّ 
 : عدهتا حيضة واحدة . القول الثاين

 رواه الرتمذي  وأبو داود ( أن تعتد حبيضة فأمرها النب  أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النب ابن عباس ) حلديث -أ

 أو أمرت أن تعتد حبيضة ( رواه الرتمذي . فأمرها النب  سول هللا وعن الربيع بنت معوذ ) أهنا اختلعت على عهد ر  -ب
 وعن ابن عمر قال: ) عدة املختلعة حيضة ( رواه أبو داود .-ج

َة اْلُمْخَتلَِّعةِّ عِّدَُّة وَ   عِّدَّةِّ اْلُمْخَتلَِّعةِّ فـََقاَل َأْكثـَُر أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ مِّْن َأْصَحابِّ النَّبِّ ِّ  : َواْختَـَلَف أَْهُل اْلعِّْلمِّ يفِّ  قال الرتمذي َغرْيِّهِّْم إِّنَّ عِّدَّ
َيٍض. َوُهَو قـَْوُل ُسْفَياَن الثَـّْورِّ    َوأَْهلِّ اْلُكوَفةِّ َوبِّهِّ يـَُقوُل َأمْحَُد َوإِّْسَحاُق. َوقَاَل بـَْعُض أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ مِّْن َأْصَحابِّ النَّبِّ ِّ  ي ِّ اْلُمطَلََّقةِّ َثاَلُث حِّ

َة اْلُمْخَتلَِّعةِّ َحْيَضٌة. قَاَل إِّْسَحاُق َوإِّْن َذَهَب َذاهٌِّب إِّىَل َهَذا فـَُهَو َمْذَهٌب َقوِّىي.َوَغرْيِّهِّْم إِّنَّ عِّ   دَّ
َدٍة َدلِّيٌل َعَلى ُحْكَمنْيِّ َأَحُدمُهَا : أَن ُه اَل جيُِّب عَ  أَْمرِّهِّ  رمحه هللا : قال ابن القيم َْيَضٍة َواحِّ َيٍض بَْل اْلُمْخَتلَِّعَة . أَْن تـَْعَتد  حبِّ َها َثاَلُث حِّ َليـْ

نِّنَي ُعْثَماَن ْبنِّ َعف   َدٌة َوَهَذا َكَما أَن ُه َصرِّيُح الس ن ةِّ فـَُهَو َمْذَهُب أَمِّريِّ اْلُمْؤمِّ ط اب َوالر بـَي عِّ بِّْنتِّ َتْكفِّيَها َحْيَضٌة َواحِّ اَن َوَعْبدِّ اَّلل ِّ ْبنِّ ُعَمَر ْبنِّ اخلَْ
ُهمْ ُمَعو ٍذ َوَعم َها َوُهَو مِّْن كِّبَ  نـْ  . ارِّ الص َحابَةِّ اَل يـُْعَرُف ََلُْم خُمَالٌِّف مِّ

 به ( . 
ُ
بنِي

 
 ) وت

 أي : إن اخللع طالق بائن ، فليس للزوج رجعة إال برضاها وعقد جديد .
دة َل يكن ألن هللا تعاىل قال ) فيما افتدت له ( وإمنا يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه ، ولو كان للزوج عليها رجعة يف الع -أ

 لدفع العوض معَن .
 وألن القصد إزالة الضرر عن املرأة ، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر . -ب

 َواَل يـَْثُبُت يفِّ اخْلُْلعِّ َرْجَعٌة ، َسَواٌء قـُْلَنا : ُهَو َفْسٌخ أَْو َطاَلٌق . قال ابن قدامة :
ُهْم احلََْسُن وَ  نـْ  . َعطَاٌء َوطَاُوٌس َوالنََّخعِّيُّ َوالثَـّْورِّيُّ َواأْلَْوزَاعِّيُّ َوَمالٌِّك َوالشَّافِّعِّيُّ َوإِّْسَحاقُ يفِّ قـَْولِّ َأْكثَرِّ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ ; مِّ

َها ، َونَِّكاٍح َجدِّيٍد ، َوَصَداٍق َمْعُلو  ال ابن عبد الربقو  نـْ َها إِّالَّ بِّرًِّضى مِّ  م .: َُجُْهوُر أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ : اَل َسبِّيَل َلُه إِّلَيـْ
َجهور العلماء : أَجعوا على أنه ال رجعة للزوج على املختلعة يف العدة ... واجلمهور أَجعوا على أن له أن يتزوجها  رشد : وقال ابن

 د ( .بداية اجملته ا .                      )برضاها يف عدهت
َع اْلُمْخَتلَِّعَة يفِّ اْلعِّدَّةِّ  قال الشنقيطيو  َنَـَّها َقْد َمَلَكْت نـَْفَسَها  : لَْيَس لِّْلُمَخالِّعِّ أَْن يـُرَاجِّ بَِّغرْيِّ رَِّضاَها عِّْنَد اأْلَئِّمَّةِّ اأْلَْربـََعةِّ َوَُجُْهورِّ اْلُعَلَماءِّ ; ألِّ

َا بََذَلْت َلُه مَِّن اْلَعطَاءِّ .  مبِّ
عِّدَّةِّ ، َوَما َحَكاُه اْبُن َعْبدِّ اْلبَـر ِّ َعْن ََجَاَعٍة مِّْن أَنَـُّهْم َمنَـُعوا تـَْزوِّجَيَها : َأَْجََع اْلُعَلَماُء َعَلى أَنَّ لِّْلُمْخَتلِّعِّ أَْن يـَتَـَزوََّجَها بِّرَِّضاَها يفِّ الْ  وقال رمحه هللا

َاٍل . َكَما ُهَو ظَاهٌِّر   ىَل .َواْلعِّْلُم عِّْنَد اَّللَِّّ تـََعالَِّمْن َخاَلَعَها ، َكَما مَيَْنُع لَِّغرْيِّهِّ فـَُهَو قـَْوٌل بَاطٌِّل َمْرُدوٌد َواَل َوْجَه َلُه حبِّ
 ) وهو بلفظ خلعٍ ، أو فسخٍ أو 
ُ
 ( .م

 
 فاداة فسخ

 ) ال ينقص به عدد الطالق ( . أن اخللع فسخ وليس بطالق . أي :
 ( فإهنا تبني منه ولكن ال حنسب هذا طالقاً .ولكنه َل يأتِّ بلفظ الطالق فلو قال : خالعتك بكذا وكذا ، أو فسختك بكذا وكذا ) 

 وابن عثيمني .، وابن القيم ، تيمية واختاره ابن وهذا املذهب ، 
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 واختاره الصنعان والشوكان والسعدي .
ْفتُ  -أ َْعُروٍف أَْو َتْسرِّيٌح بِّإِّْحَساٍن ... ( ُث ذكر اخللع فقال ) فَإِّْن خِّ ْم َأالَّ يُقِّيَما ُحُدوَد اَّلل ِّ َفاَل ُجَناَح لقوله تعاىل ) الطَّاَلُق َمرَّتَانِّ فَإِّْمَساٌك مبِّ

َرُه ( .َما فِّيَما افْـَتَدْت بِّهِّ ... ( ُث ذكر الطلقة الثالثة فقال ) فَإِّن طَلََّقَها َفاَل حِّلُّ َلُه مِّن بـَْعُد َحَّتََّ تَنكَِّح زَ َعَلْيهِّ  فلو كان اخللع طالقاً  ْوجاً َغيـْ
 لكانت هذه الطلقة هي الرابعة .

رزاق ) أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس عن رجل طلق زوجته وهذا هو الذي فهمه ابن عباس ، فقد ورد عنه عند عبد ال قالوا :
 تطليقتني ُث اختلعت منه ؟ أيَنكُِّحها ؟ قال : نعم ، ذكر هللا الطالق يف أول اآلية ويف آخرها واخللع بني ذلك ( .

 عدهتا حيضة ( . ما جاء عند أِب داود ) أن امرأة ثابت اختلعت منه فجعل النب  -ب
 ن االعتداد حبيضة دليل على أن اخللع فسخ ، ألن هذا غري معترب بالطالق ، فلو كان طالقاً َل ُيكتفى حبيضة .أ وجه الداللة :

داود قالوا : إنه جاء يف بعض الروايات ذكر الفراق وما شاهبه ، فقد جاء يف رواية ) فردت عليه ] يعن حديقته [ وأمره ففارقها ( وعند أِب 
 .  ) قال : خذمها ففارْقها (

( قال: "هذا أدل شيء على أن عدهتا حيضة فجعل النب يف حديث ابن عباس: ) وقال اإلمام اخلطاِب أيضاً معلقاً على قول النب 
( فلو كانت مطلقة َل يقتصر َلا على قرء طلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروءواملبطالق، وذلك أن هللا تعاىل قال )اخللع فسخ وليس 

 واحد .
 أن اخللع طالق ) طلقة بائنة بينونة صغرى ( .العلماء :  وذهب بعض

 وابن باز .، والشنقيطي ، وهذا قول اجلمهور من املالكية ، واحلنفية ، والشافعية ، واختاره حممد بن إبراهيم 
 لرواية ) اقْـَبلِّ احلَْدِّيَقَة َوطَل ِّْقَها َتْطلِّيَقًة ( . فهذا نص على أن اخللع طالق .

 هب .املذ والراجح
 فائدة : 

 على قولني :طلقت زوجت على مال قدره كذا ( ) كقوله :   ،اخللع إذا كان بلفظ الطالق  اختلف العلماء يف حكم
  : أنه  يكون طالقاً . القول األول

 وهذا قول  َجاهري أهل العلم . 
 فهو مذهب احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واملشهور من مذهب احلنابلة .

 : بأنه إذا وقع بلفظ الطالق َل حيتمل غري الطالق ، فال يكون فسخاً بل طالقاً .قالوا 
 : أنه فسخ وليس بطالق . القول الثاين

وهو مروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وقال : إنه املنصوص عن اإلمام أمحد وقدماء أصحابه ،  
 .ورجحه الشيخ ابن عثيمني 

: طلقت زوجت على  فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حَّت لو وقع بلفظ الطالق ، بأن قال مثالً قال ابن عثيمني :  
عوض قدره ألف لاير ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو املروي عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس 

: أنه فسٌخ بأي لفظ كان ،  بن عباس رضي هللا عنهما، أي: كان أِب يرى يف اخللع ما يراه عبد هللان اإلمام أمحد، قال عبد هللا اببطالق
 . وال حيسب من الطالق

ويرتتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق اإلنسان زوجته مرتني متفرقتني ، ُث حصل اخللع بلفظ الطالق ، فعلى قول من يرى أن اخللع 
غريه ، وعلى قول من يرى أن اخللع فسخ ولو بلفظ الطالق ،  الق تكون بانت منه ، ال حل له إال بعد أن تنكح زوجاً بلفظ الطالق ط

. لكن مع ذلك ننصح من يكتبون املخالعة أن ال يقولوا طلق زوجته على  الراجححل له بعقد جديد حَّت يف العدة ، وهذا القول هو 
الع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ; ألن أكثر احلكام )القضاة( عندنا وأظن حَّت عند غرينا يرون عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خ
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، ويكون يف هذا ضرر على املرأة ، فإن كانت الطلقة األخرية فقد بانت ، وإن كانت غري  أن اخللع إذا وقع بلفظ الطالق صار طالقاً 
 األخرية حسبت عليه . ) املمتع ( .

 وج املخالع ) اقبل احلديقة وطلقها تطليقة ( .للز  لقوله  -أ
 ذكر لفظ الطالق يف معرض اخللع ، وهذا يدل على أن اخللع يقع أيضاً بلفظ الطالق . فالنب 

 قال ابن عباس : كل ما أجازه املال فليس بطالق . رواه البيهقي .-ب
 . الراجحوهذا 

 فائدة اخلالف :
ه عدد الطالق ، أي : ال حيسب من الطلقات الثالث ، أما على القول بأن اخللع طالق فإنه على القول بأن اخللع فسخ فال ينقص ب

 حيسب من عدد الطالق .
 على القول بأن اخللع فسخ يصح خلع الزوجة وهي حائض ، وعلى القول بأنه طالق ال يصح . -ب
اءِ ) 

 
تِد
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مًا لاِلف

ْ
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ْ
ِإن
 
م ( . ف

ُ
 حر

 من أجل تفتدي هي .) من غري فاحشة وال نشوز ( ظلماً أن يعضل زوجته ومينعها حقها أي : حيرم على الزوج 
 العضل : هو املنع ، ويف االصطالح : منع الزوجة من حقها لكي تفتدي .و 

 مثال : رجل عنده زوجة ومل  منها أو رغب عنها ، فقال : لو طلقتها ذهب ماِل ، فبدأ يعضلها ، وأصبح
َشٍة ُمبَـي َِّنةٍ ال تَـ لقوله تعاىل ) و   ( . ْعُضُلوُهنَّ لَِّتْذَهُبوا بِّبَـْعضِّ َما آتـَْيُتُموُهنَّ إِّالَّ أَْن يَْأتِّنَي بَِّفاحِّ

 فقوله تعاىل ) وال تـَْعُضُلوُهنَّ ( اخلطاب لألزواج ، والعضل املنع واحلبس ، واملعَن : 
أو حقاً من حقوقها عليك أو شيئاً من ذلك على وجه القهر  أي ال تضاروهن يف العشرة لترتك لك ما أصدقتها أو بعضه قال ابن كثري :
 َلا واالضطهاد .

:  أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها ، فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حَّت تفتدي منه نفسها  وقال الرازي
لكم التزوج هبن باإلكراه ، وكذلك ال حيل لكم بعد التزوج هبن مبهرها ، وهذا القول اختيار أكثر املفسرين ، فكأنه تعاىل قال : ال حيل 

 العضل واحلبس لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
 فاملراد هنا األزواج كما ذهب إليه هؤالء العلماء .

 زنت أو نشزت ( .) 
ْ
 ال إن

 ز له العضل .يف هذه احلالة لتفتدي ، فإذا جاءت بفاحشة مبينة كزنا ، أو نشزت فيجو أي : جيوز أن يعضلها 
َشٍة ُمبَـي َِّنةٍ ) و لقوله تعاىل   ( . ال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِّتْذَهُبوا بِّبَـْعضِّ َما آتـَْيُتُموُهنَّ إِّالَّ َأْن يَْأتِّنَي بَِّفاحِّ

َشٍة ُمبَـي َِّنةٍ  ) قوله  احشة مبينة ، والفاحشة كل ( أي ال حيل لكم أن تعضلوهن حبال من األحوال إال يف حالة إتياهن بف إِّالَّ أَْن يَْأتِّنَي بَِّفاحِّ
 ما فحش وظهر قبحه ، واختلف يف املراد بالفاحشة هنا :

 املراد الزنا ، وهو قول احلسن وأِب قالبة والسدي.فقيل : 
 النشوز .وقيل : 
 . بذاءة اللسانوقيل : 

 القول بالتعميم ، وهو الصحيح.وابن كثري واختار الطربي 
ةِ )  
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 ( . فِيهِ  و

 أي : ال يصح شرط الرجعة يف اخللع .
 .  اخللع، فأعطيك العَِّوض وأراجعكبأن قال: أنا أخالعك، لكن ِل أن أرجع يف
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 [ . مقصود اخللع : أن متلك املرأة نفسها على وجه ال رجعة للزوج فيه] فهذا الشرط ال يصح ، ألنه ينايف مقصود اخللع . 
  ( 

ْ
ي
 
ا بِغ

 
ه
 
ع
 
ال
 
 خ
ْ
ِإن
 
ضٍ و

 
  رِ عِو

َّ
صِح

 
 ي
ْ
م
 
 ( . ل

 قول أِب حنيفة ، والشافعي ، واحلنابلة . ذا وه
، فليس ِبلع ، بل يكون الذي ينبن عليه ، وإذا خال منه ، فكما قالوا : ال بد أن يكون بعوض ; ألنه ركنهأما اخللع:  السعديقال 

 طالقاً رجعيًّا إذا نوى به الطالق .
أال يقيما حدود هللا، فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح  أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إال أن خيافا وال حيل لكم  لقوله تعاىل ) -أ

 . (عليهما فيما افتدت به 
 .إذ إن األصل عدم جواز اخللع إال بعوض لورود النص به 

 .(  أتردين عليه حديقته ) لقوله  -ب
  .خرج عن أصله فلم يصح عوض  أن اخللع عقد معاوضة ، فإذا َل يكن فيه -ج 
. بلت هذا الزوجة باجلحود والنكرانُث إن أْخذ الزوج للفداء فيه إنصاف وعدل ، ألنه هو الذي دفع املهر وقام بتكاليف الزواج ، ُث قا -د

 فمن العدل أن يُعَطى ما أعطى .
 عوض ورضي بعدم بذل العوض صح . يصح بدون إىل أنهوذهب بعض العلماء : 

خ اإلسالم رمحه هللا : ويصح اخللع بغري عوض ، وتقع به البينونة إما طالقًا ، وإما فسًخا على إحدى القولني ، وهذا مذهب مالك قال شي
 املشهور عنه يف رواية ابن القاسم ، وهو الرواية األخرى عن اإلمام أمحد ، اختارها اخلرقي .

 : وهذا القول له مأخذان
 . ني ، فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت: أن الرجعة حق للزوج أحدمها
: أن ذلك فرقة بعوض ; ألهنا رضيت برتك النفقة والسكن ورضي هو برتك اسرتجاعها . وكما أن له أن جيعل العوض إسقاط ما   والثاين

 . وهذا قول قوي وهو ى نفقة الولدكان ثابًتا َلا من احلقوق كالدين ، فله أن جيعله إسقاط ما ثبت َلا بالطالق ، كما لو خالفها عل
 ) انتهى ( .   داخل يف النفقة من غريه .

 قالوا : إن اخللع قطع للنكاح فصح من غري عوض كالطالق .
 . وألن املقصود من اخللع ختليص الزوجة نفسها وقد حصل هذا بدون عوض ، فيصح

 واختاره ابن تيمية . وألن العوض حق للزوج ، فإذا أسقطه باختياره سقط .
 بأكثر مما أعطاها ( .) وي 

ُ
 كره

 أي : يكره اخللع بأكثر مما أعطاه يف املهر .
 وهذا املذهب .

 جيوز للزوج أخذ الزيادة . : إىل أنهوذهب بعض العلماء 
 ( ألفاً ، فعلى هذا القول جيوز . 20( آالف ، فخالعها على )  10مثال : الصداق ) 

 وهذا قول اجلمهور .
 العلم على أنه يصح اخللع بأكثر من الصداق . وأكثر أهل قال ابن قدامة :

ذهب اجلمهور إىل أنه جيوز للرجل أن يأخذ يف اخللع أكثر مما أعطاه وقال مالك َل أر أحدا ممن يقتدى به مينع ذلك لكنه  قال بن بطال
 ليس من مكارم األخالق .

ريِّ : َوَقدِّ اْختَـَلَف اْلُعَلَماُء َرمحَِّ  قال اْبُن َكثحري   ُ يفِّ أَنَُّه َهْل جَيُوُز لِّلرَُّجلِّ أَْن يـَُفادِّيـََها بَِّأْكثـََر ممَِّّا أَْعطَاَها ، َفَذَهَب اجلُْْمُهوُر إِّىَل يفِّ تـَْفسِّ  َجَوازِّ ُهُم اَّللَّ
 َذلَِّك ; لُِّعُمومِّ قـَْولِّهِّ تـََعاىَل ) َفاَل ُجَناَح َعَلْيهَِّما فِّيَما افْـَتَدْت بِّهِّ ( .
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 ما افتدت به( قالوا: إن )ما( من صيغ العموم، ألهنا اسم موصول تصدق على القليل والكثري.لقوله )فال جناح عليهما في -أ
 وعللوا : قالوا إن عوض اخللع كسائر األعواض األخرى باملعامالت ، فعلى أي شيء وقع االتفاق جاز . -ب

 أنه ال جيوز اخللع بأكثر مما أعطاها . إىلعض العلماء : وذهب ب
 عطاء والزهري ، وعلى هذا القول يرد ما أخذ من غري زيادة . وهذا القول قال به

 أمر ثابتاً أن يأخذ حديقته وال يزداد ( . واستدلوا برواية عند ابن ماجه ) أن النب 
نه مينع، أن الزوجة إن بذلت له الزيادة ابتداًء جاز له أخذها، مع أن هذا ليس من مكارم األخالق، وأما إذا طلب هو الزيادة فإ والراجح
 ألمرين :

 أن الزيادة ليس َلا حد ، والنفوس جمبولة على حب الطمع . األمر األول :
 أن إباحة الزيادة قد تغري األزواج بالعضل . األمر الثاين :
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 ألن احلامل َلا نفقة على زوجها .
 قة محلي ، فقال : قبلت ، صح .فلو قالت : أخالعك بنف

 فلو فرض أن نفقة محلها ألف لاير ، فتكون كأهنا خالعته بألف لاير .
 1فائدة : 

 .اخللع أثناء احليض جيوز 
 .ألن اخللع ال يكون إال بطلب من املرأة ملا يلحقها من سوء عشرة زوجها، فجاز وقوعه حال احليض إلزالة الضرر

َنَّ اْلَمْنَع مِّْن الطَّاَلقِّ يفِّ احْلَْيضِّ مِّْن َأجْ َواَل بَأْ :  قال ابن قدامة لِّ الضََّررِّ الَّذِّي يـَْلَحُقَها َس بِّاخْلُْلعِّ يفِّ احْلَْيضِّ َوالطُّْهرِّ الَّذِّي َأَصابـََها فِّيهِّ ; ألِّ
زَالَةِّ الضََّررِّ الَّذِّي يـَْلَحُقَها بُِّسوءِّ اْلعِّْشرَةِّ َوا ْلُمَقامِّ َمَع َمْن َتْكَرُهُه َوتـُْبغُِّضُه ، َوَذلَِّك أَْعَظُم مِّْن َضَررِّ طُولِّ اْلعِّدَّةِّ ، َفَجاَز بُِّطولِّ اْلعِّدَّةِّ ، َواخْلُْلُع إلِِّّ

ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم اْلُمْخَتلَِّعَة عَ  َا ، َوألَِّنَّ َضرَ َدْفُع أَْعاَلمُهَا بَِّأْدنَامُهَا ، َولَِّذلَِّك َلَْ َيْسَأْل النَّبِّ َها ، َواخْلُْلُع حَيُْصُل ْن َحاَلِّ َر َتْطوِّيلِّ اْلعِّدَّةِّ َعَليـْ
َها بِّهِّ ، َوَدلِّياًل َعَلى ُرْجَحانِّ َمْصَلَحتَِّها فِّيهِّ . نـْ َا ، فـََيُكوُن َذلَِّك رَِّضاًء مِّ  ) املغن ( .       بُِّسَؤاَلِّ

أذن لثابت بن قيس يف   بدعيًا ; ألن النب  يف تفسريه : واخللع يف حال احليض ، أو يف طهر جامعها فيه : ال يكون وقال البغوي
 خمالعة زوجته من غري أن يعرف حاَلا ، ولوال جوازه يف َجيع األحوال ألشبه أن يتعرف احلال .

 وَلذا جوز أكثر العلماء اخللع يف احليض، ألنه على قول فقهاء احلديث ليس بطالق، بل فرقة بائنة . ابن تيمية: وقال
واعلم أن اخللع ليس له بدعة، مبعَن أنه جيوز حَّت يف حال احليض ألنه ليس بطالق، وهللا إمنا  :ابن عثيمني لشيخويف الشرح املمتع ل

د وجيوز أن خيالعها ولو كان ق أمر بالطالق للعدة: إَِّذا طَلَّْقُتُم الن َِّساَء َفطَل ُِّقوُهنَّ لِّعِّدَّهتِِّّنَّ الطالق( وَلذا جيوز أن خيالعها ولو كانت حائضاً،
جامعها يف احلال، ألنه ليس بطالق، بل هو فداء، وألن أصل منع الزوج من التطليق يف حال احليض، أو يف حال الطهر الذي جامعها 

 انتهى. فيه، أن فيه إضراراً هبا لتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها.
إىل جواز اخللع يف زمن احليض إلطالق قوله تعاىل :  -ة والشافعية واحلنابلة احلنفي -ذهب َجهور الفقهاء  ( ةاملوسوعة الفقهي) وجاء يف 

  .) فال جناح عليهما فيما افتدت به ( وحلاجتها إىل اخلالص باملفارقة حيث افتدت باملال
 2فائدة : 

  . إذا طلق الرجل زوجته ويف أثناء عدهتا طلبت اخللع فأجاهبا صح ; ألهنا زوجة
 ، وإن خالعها صح خلعه .اره، وإيالؤه، ولعانه، ويرث أحدمها صاحبه، باإلَجاعهـ، وظة يلحقها طالقهـلرجعية زوجوا :قال ابن قدامة

 3فائدة : 
 ج .وال حيصل اخللع مبجرد بذل املال وقبوله ، من غري لفظ الزو  : ابن قدامة الق


