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 باب الوقف
 / وهو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة . م

------------------- 
 هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة .فقال : الوقف تعريف  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

، ال ميكن أن يتصرف بت ال يباع وال يوهب وال يورث ( ، فأصل البيت حمبوس ) ثان يقول هذا بييت وقف على الفقراءمثال : أ
 هبة وال غري ذلك ، ومنفعته مطلقة للفقراء ، فكل من كان فقرياً استحق هذا الوقف . فيه ببيع وال

 . تسبيل املنفعة : أي الغلة الناجتة عن ذلك األصل كالثمرة واألجرة 
 م / وهو أفضل القرب وأنفعها .

--------------------- 
الطاعات اليت حث هللا عليها ووعد بالثواب اجلزيل ، ألنه أن الوقف من أفضل القرب إىل هللا وأجل  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

صدقة ثابتة دائمة يف وجوه الرب واخلري ، وألنه إحسان إىل املوقوف عليه ، إما حلاجتهم كالفقراء واأليتام واألرامل ، أو للحاجة 
ه ثواب وقفه بعد انقطاع أعماله ورحيله إليهم ، كاجملاهدين واملعلمني واملتعلمني وحنوهم ، وفيه إحسان للواقف ، حيث جيري علي

 عن هذه الدار .
 لقوله تعاىل ) وافعلوا اخلري ( .

 :احلديث الدال على فضله  –رمحه هللا  –وذكر املصنف 
ع عمله إال من ثالث : صدقة جارية ، أو ولد صاحل ـ) إذا مات ابن آدم انقط قال : قال رسول هللا عن أيب هريرة م / 

 لم ينتفع به ( رواه مسلم .يدعو له ، أو ع
--------------------- 

 وجه الداللة : أن العلماء فسروا الصدقة اجلارية بالوقف .
يعين بزوال التكليف باملوت وخروجه من دار العمل إىل الربزخ ، وليس الربزخ مكانًا للعمل ، ومعىن انقطع عمله : يعين  ] إذا مات اإلنسان انقطع عمله [

 إال من ثالثة أشياء ، فإن ثواهبا يدوم لإلنسان بعد موته لدوام أثرها . ] إال من ثالثة [.انقطع ثوابه 
] أو علم ينتفع املراد هبا الصدقة املتصلة اليت استمر نفعها كوقف العقارات والكتاب واملصاحف واألواين وحنو هذا مما يستمر نفعه ببقاء عينه . ] صدقة جارية [

فال ( هذا قيد ، فهذا خيرج العلم الذي ال نفع فيه ، أو العلم الذي فيه مضرة كعلم النجوم يتعلمه ، وكذا العلوم املفسدة للدين واألخالق قوله ) ينتفع به  به [
الكتب اليت  –الناس العلم الذي ينشره بني  –تدخل يف احلديث .واملراد بالعلم الذي ينتفع به ما يلي : العلم الذي علمه الطلبة املستفيدين املستعدين للعلم 

) احلديث يشمل [ املراد بالصالح االستقامة على طاعة هللا ،  ] أو ولد صاحل يدعو لهألفها يف نفع املسلمني ، قال العلماء : والكتب أعظمها أثراً لطول بقائها .
مع أن دعاء غري  –فينتفـع والده بدعائه ، وفائدة التقييد بالولد ، ويشمل الذكر واألنثى ( ، وْصف الولد بالصالح : ليكون دعاؤه جمابًا ولد الولد و ولد الصلب 
 هو حتريض الولد على الدعاء لوالديه . -الولد ينفع 

  احلديث دليل على أن اإلنسان إذا مات انقطع أجر عمله ، ألن هللا جعل الدنيا دار تزود وعمل ، إال من هذه األشياء
 بعد موت اإلنسان ، ومن هذه الثالثة:  الثالثة فإهنا تبقى ويبقى أثرها وثواهبا

الصدقة اجلارية ، واملراد هبا عند العلماء : الوقف ، وهذا يدل على صحة الوقف وعظيم ثوابه عند هللا تعاىل بسبب بقاء نفعه 
 ودوام ثوابه .

 وهذه األشياء الثالثة إمنا بقيت لإلنسان بعد موته ألهنا من آثار عمله .
 عنده مقدرة إال وقف . حد من أصحاب رسول هللا وقال جابر : مل يكن أ
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 : املقصود من الوقف أمران 
 األجر احلاصل للواقف . األمر األول :
 . نفع املوقوف عليه يف عني الوقف أو غلته األمر الثاين :

ناظر البيت وأعطاه ولو أجر ال، لو أراد أن يسكنه فهنا انتفع بعني الوقف –قلت هذا البيت وقف على  زيد من الناس مثال : 
 الغلة فهنا انتفع بغلته .

 م من الظلم .م / إذا كان على جهة بر ، وسل  
--------------------- 

 وحنوها . واليتامىأي : يشرتط يف الوقف أن يكون على جهة بر وطاعة ، كاملساجد ، والفقراء ، 
 و داراً ريعها للفقراء .ألن املقصود به التقرب إىل هللا ، كبناء مسجد أو مدرسة علمية ، أ

 لو قال : هذا وقف على األغنياء ، فإنه ال يصح ، ألهنم ليسوا حماًل للقربة .
 . ] أما إذا كان على معني فإنه ال يشرتط أن يكون على بر ] لكن يشرتط أال يكون إمث 

 على فالن الغين ، فإنه يصح ، ألنه ليس على جهة . ت هذا البيتمثال : وقف
  أن يكون مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه .يف الوقف : ومما يشرتط 

 فإذا كان ال ينتفع به على سبيل الدوام فال يصح وقفاً .
 مثال : الطعام ، ال يصح وقفه ، ألنه ينفد .

 مثال : قلت : هذه اخلبز وقف هلل تعاىل على اجلائعني ، فهذا ال يصح وقفاً ، وتكون صدقة .
 اً مقطع األرجل ، فإنه ال يصح ، ألنه ال ينتفع به .لو وّقف محار 

 . الوقف اجلائز : مثل العقارات والكتب واألواين ، مثال : هذه األواين وقف يوضع هبا الطعام للفقراء
 جملاهدين يف سبيل هللا . مثال آخر : أن يقول : هذا السالح وقف على ا

َّ  َأَصاَب ُعَمُر َأْرضاا ) قَالَ /  عن ابن عمر م َْيبَـَر ، فَأََتى اَلنَِّب  َيْسَتْأم ُرُه ف يَها ، فـََقاَل : يَا َرُسوَل َاَّللَّ  ! إ يِن  َأَصْبُت َأْرضاا  ِب 
ْنهُ . قَاَل : " ْب َماالا َقطُّ ُهَو أَنـَْفُس ع ْند ي م  َْيبَـَر ََلْ ُأص  ْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها ِب  َا " . قَاَل إ ْن ش  َا ُعَمُر ، َوَتَصدَّْقَت ِب  : فـََتَصدََّق ِب 

َر[ أَنَُّه اَل يُـ ]، َا يف  اَْلُفَقَراء ، َويف  اَْلُقْرََب، َويف  اَلرِ قَاب  ، َواَل يُوَهُب ، فـَتَ َباُع َأْصُلَها، َواَل يُوَرثُ َغيـْ َاَّللَّ ، َواْبن   ، َويف  َسب يل  َصدََّق ِب 
َر ُمَتَموِ ٍل َمالا . ُمتـََّفٌق َعَلْيه .، اَل ُجَناَح َعَلى َمْن وَ الضَّْيف  ، وَ اَلسَّب يل   َها ب اْلَمْعُروف  ، َويُْطع َم َصد يقاا َغيـْ نـْ   ل يَـَها َأْن يَْأُكَل م 

َفُق ََثَُرُه  )َويف  ر َوايٍَة ل ْلُبَخار يِ  :   ( .َتَصدَّْق ب َأْصل ه  ، اَل يـَُباُع َواَل يُوَهُب ، َوَلك ْن يـُنـْ

--------------------- 
 حديث عمر حينما أوقف أرضاً خبيرب ، ليستدل به على بعض أحكام الوقف . –رمحه هللا  –كر املصنف ذ 
َّ  َأَصاَب ُعَمُر َأْرضاا ]  [ أي يستشريه يف التصرف يف هذه األرض . َيْسَتْأم ُرُه ف يَها  فَأََتى اَلنَِّب 
 شيء اجليد املغتبط به .[ أي أعز وأجود ، ألن النفيس هو ال أَنـَْفُس ع ْند ي م ْنه]  

ْئَت َحبَّ ]    .[ بتشديد الباء وجيوز التخفيف ، وأصل احلبس لغة املنع  ْسَت َأْصَلَهاإ ْن ش 
َا]   [ أي وتصدق بغلتها وبريعها أو مبنفعتها وقد جاء يف رواية عند النسائي : احبس أصلها وسّبل مثرها . َوَتَصدَّْقَت ِب 
َا يف  اَلْ ]   [ وهو من ال يقدر على نصف كفايته وكفاية عائلته ال مباله وال بكسبه . ُفَقَراء  فـََتَصدََّق ِب 
 أي األقارب ، واملراد هبم قرابة عمر . [َويف  اَْلُقْرََب ] 
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ون ، أو [ مجع رقبة ، واملراد هنا فك اإلنسان من الرق أو األسر ، واملعىن : أنه يشرتى من غلة الوقف رقابًا فيعتق َويف  اَلرِ قَاب  ] 
 يعان املكاتبون الذين كاتبوا أسيادهم على مقدار من املال يعتقون بدفعه .

[ اختلف يف معناه فقيل : املراد به اجلهاد فيشمل شراء األسلحة وأدوات احلرب وحنو ذلك ، وقيل : أن املراد  َويف  َسب يل  َاَّللَّ  ] 
ينه ونفع املسلمني ، وعلى هذا التفسري يدخل فيه أبواب كثرية جداً قي سبيل هللا ، كل ما أعان على اعالء كلمة هللا ونشر د

فيدخل فيه إعانة اجملاهدين ، وبناء املساجد واملدارس ودور الرعاية واملستشفيات ويدخل أيضًا شراء الكتب وتوزيعها أو املسامهة 
 بطبعها ، ورعاية األيتام واملعوقني واألرامل .

 ملسافر الذي انقطع به السفر ومل يستطع مواصلة السفر ، فهذا يعطى من ريع الوقف ما يوصله إىل بلده .[ أي ا َواْبن  اَلسَّب يل  ] 
 [ هو من ينزل بالقوم يريد القراء .َوالضَّْيف  ] 
 [ أي ال حرج وال إمث .  ُجَناحَ ال] 
 [ أي قام حبفظها وإصالحها ) أي األرض ( . َعَلى َمْن َول يَـَها ]
َها  َأْن يَْأُكلَ  ] نـْ  مركب . أي يأخذ من ريعها ما حيتاج إليه من طعام أوكسوة أو[ م 

 [ هذا قيد ، فأْخذه مقيد باملعروف ، وهو ما جرى به العرف وأقره الشرع . ب اْلَمْعُروف  ] 
املراد صديق الواقف ، ) أو يوصل صديقه ( وقيل : ر ، وهذا األقرب لرواية البخاري [ قيل : املراد صديق الناظ َويُْطع َم َصد يقاا  ]

 وهذا فيه بُعد .
َر ُمَتَموِ ٍل َماالا  ] التمول : اختاذ املال أكثر من حاجته ، واملراد : أن الناظر يأكل من الوقف لكن ال يتملك منه شيئاً ، فال [  َغيـْ

 ( يودعها يف رصيده . 500( يأكلها ، و )  500من الوقف ألف لاير ، )  –مثالً  –يأخذ 
 ث أصل عظيم يف باب الوقف .هذا احلدي 
 . احلديث دليل على فضل الوقف وأنه من الصدقات اجلارية واإلحسان املستمر 
 ( َحَّتَّ احلديث دليل على أنه ينبغي أن يكـون الوقف من أطيب املال وأحسنـه طمـعًا يف ثواب هللا ، قال تعاىل َّ َلْن تـََناُلوا اْلربر

 ( .تـُْنفرُقوا ممرَّا حتُربُّوَن 
 حلديث دليل على أنه ينبغي لإلنسان أن يستشري غريه السيما ذو الفضل وأهل الدين والعلم .ا 
  احلديث دليل على أن لفظ التحبيس صريح يف الوقف فال حيتاج إىل أمر زائد من نية أو قرينة لفظية ، فإذا قال : حبست

 هذه األرض ، أو حبست هذا البيت ، صار وقفاً .
  ة .بالوقف ال ببيع وال بإرث وال هبب ال جيوز التصرفاحلديث دليل على أنه 
 . احلديث دليل على أن للواقف أن يشرتط يف وقفه شروطاً ما مل ختالف الشرع 
 . احلديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف ما مل خيالف الشرع كما سيأيت 
  جوع فيه ، وهذا قول اجلمهور من العلماء .احلديث دليل على أن الوقف عقد الزم مبجرد القول ، فال ميلك الواقف الر 

 وجه االستدالل من وجهني :
 أمر عمر أن حيّبس األصل ، واحلبس هو املنع ، والقول أن الوقف عقد جائز ينايف التحبيس . : أن النيب  الوجه األول
 .... ( . َواَل يُوَهبُ  َتَصدَّْق برَأْصلرهر ، اَل يـَُباعُ ذكر أحكام الوقف فقال )  : أن النيب  الوجه الثاين

 وقال أبو حنيفة : إن الوقف عقد جائز ، فللواقف أن يرجع يف وقفه مَّت شاء .
: ال حبس  قال ) ملا نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض ) املواريث ( قال النيب  واستدل حبديث ابن عباس . أن النيب 



 5 

 عن فرائض هللا ( رواه الطحاوي وسنده ضعيف .
 حيح القول األول .والص
 اختلف العلماء يف حكم بيع الوقف على أقوال ثالثة ؟ 

 أنه ال جيوز بيعه حبال . القول األول :
 وهذا مذهب مالك والشافعي .

 حلديث الباب ) غري أنه ال يباع أصلها ( .
 : أنه جيوز بيع الوقف والرجوع فيه . القول الثاين

 وهذا مذهب أيب حنيفة . وهو قول ضعيف .
 : أنه ال جيوز بيعه وال إبداله إال إذا تعطلت منافعه بالكلية ومل ميكن االنتفاع به وال تعمريه أو إصالحه . القول الثالث

 وهذا قول اإلمام أمحد وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
بشيء آخر يستمر  وإبدالهأنه جيوز بيعه فاهندمت ، أو كان مسجدًا ورحل عنه أهل القرية فعلى هذا القول  تاً لو كان الوقف بي
 فيه نفعه للواقف .

قال عمر : انقل املسجد الذي  –هتدم  –ملا بلغه أن بيت املال الذي يف الكوفة قد نـََقب  –ملا ورد عن عمر ) كتب إىل سعد 
اين ، وكان هذا مبشهد من الصحابة بالتّمارين ، واجعل بيت املال يف قربلة املسجد ، فإنه ال يزال يف املسجد مصلٍّّ ( أخرجه الطرب 

 ومل يظهر خالفه فكان إمجاعاً ] قاله يف املغين [ .
 ويؤيد هذا أن بقاء العني بال منفعة ال فائدة فيه ، وحرمان له من ثوابه .

 . احلديث دليل على أنه يشرتط للواقف أن يشرتط االستفادة من وقفه 

 م / وأنفعه : أفضله للمسلمني .
--------------------- 

أي : أفضل الوقف ما كان أكثر نفعًا ، وهو خيتلف باختالف الزمان واملكان ، ولذلك ينبغي للواقف أن يستشري من يثق بدينه 
 وعلمه وخربته واطالعه .

 م / وينعقد بالقول الدال على الوقف .
--------------------- 

  والقول ينقسم إىل قسمني :أي : وينعقد الوقف بالقول ، 
 : وهي ما ال حيتمل إال الوقف ، فيكفي فيه اللفظ ، فبمجرد ما يتلفظ باللفظ الصريح تثبت هذه العني وقفاً وهي : صريح

 وقّفُت ، وحّبسُت ، وسّبلُت .
ًً مبجرد نطقه بذلك [ .  مثال : وقفت داري هذه على طالب العلم ] تصري وقفُا

 مبجرد نطقه بذلك [ . مثال : حّبست سياريت على طالب العلم ] تصري وقفاً 
 الكناية : وهي ما حيتمل الوقف وغريه ، فال يكفي فيه اللفظ ، بل يشرتط انضمام أمر زائد إليه . الثانية :

 والكناية هي : تصدقت ، حرمت ، أبدت .
 فهذه ال تنعقد هبا الوقف إال بثالثة شروط :

 النية : -1
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 ا تصري وقفاً ، ألنه نوى بذلك .مثال : قال تصدقت بداري ، وينوي أهنا وقف ، فإهن
ألن قوله ] تصدقت بداري [ لفظ مشرتك، فيحتمل أن تكون الصدقة اليت ليست هي بوقف، وحيتمل أنه يريد وقفاً، فلما كان 

 لفظاً مشرتكاً اشرُترط فيه النية .
 أن يقرتن ِبا أحد األلفاظ الصرحية أو الباقي من ألفاظ الكناية . -2

 فحينئذ يزول اإلشكال ويكون وقفاً.، ة، وضم إليها لفظاً من األلفاظ الباقين ألفاظ الكنايةفإذا تلفظ بلفظ م
 مثال : إذا قال تصدقت بداري صدقة موقوفة ] تصري وقفاً [ .
 مثال : قال تصدقت هبذه الدار صدقة حمبسة ] تصري وقفاً [ .

 صري وقفاً [ .مثال : قال حرمت داري حترمياً مؤبداً أو حترمياً موقوفاً ] ت
 أن ينضم إىل هذا اللفظ ] الذي هو الكناية [ ما يدل على الوقف . -3

قف ، ألن الذي ال يباع يدل على أن قوله تصدقت يريد بذلك الو [  ال تباع فقوله ] كأن يقول : تصدقت بداري صدقة ال تباع 
 . هو الوقف 

 ألن الذي ال يُورث هو الوقف . [ اً فإنه يصري وقف أو قال : تصدقت بداري هذه صدقًة ال تورث ]
  ، مثال : أن يبين مسجداً ويأذن للناس يف الصالة فيه ، فهذا يكون وقفاً ، ألن هذا الفعل منه وينعقد القول بالصيغة الفعلية

 يدل على ذلك ، وال يشرتط أن يقول هذا وقف ، ألن فعله يدل على ذلك .
 الواقف حيث وافق الشرع . م / ويُرجع يف مصارف الوقف وشروطه إىل شرط

--------------------- 
 أي : ويرجع يف الوقف ، وحتديد مصارفه وشروطه إىل لفظ الواقف وما حدده إذا مل خيالف الشرع .

 ولو مل جيب اتباع شرطه مل يكن فيه فائدة .عمر وقف وقفاً وشرط فيه شروطاً ،  ألن
 لكه هبذا الشرط فيجب أن يتبعألن الواقف إمنا رضي بإخراج هذا املوقوف عن مو 

ن ريع الوقف هلم مجيعًا ، مثال : لو قال : أوقفت داري على أوالدي وأوالد أوالدي ، فهنا مجع بني أوالده وأوالد أوالده ، فيكو 
 شْرطه . ألن هذا

فيعطى زيد من الريع وما مثال : لو قال : هذا وقف على زيد وعمرو واملقدم زيد ، فيعمل بشرطه ، فإنه قد شرط التقدمي لزيد ، 
 يكفيه ، فإن فضل شيء فهو لعمرو ، وإن مل يفضل شيء فال شيء له .

 مثال : هذا وقف على أوالد فالن ، والناظر عليه فالن ، فيجب العمل بشرطه .
  املخالف للشرع ال جيوز الوفاء به .الشرط 

 ة بر .ليست جه ألهناحرام  –املوسيقى  أهلهذا البيت وقف يصرف ريعه على 
 م / وال يباع إال أن تتعطل منافعه ، فيباع فيجعل يف مثله أو بعض مثله .

--------------------- 
َفُق مَثَرُُه لعمر ) لقوله : ال جيوز بيع الوقف أي   .هذا لفظ البخاري (  َتَصدَّْق برَأْصلرهر ، اَل يـَُباُع َواَل يُوَهُب ، َوَلكرْن يـُنـْ
  إذا تعطلت منافعه ، كدار اهندمت ، أو أرض خربت وعادت مواتًا ومل متكن عمارهتا ،  –ه هللا رمح –لكن استثىن املصنف

 أو مسجد انتقل أهل القرية عنه ، أو حمل بيع قّل العائد منه .
ابن  من أنه جيوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه هو قول اإلمام أمحد وهو اختيار شيخ اإلسالم –رمحه هللا  –وما ذكره املصنف 



 7 

 تيمية وتلميذه ابن القيم . ) وقد سبقت املسألة ( 
نقل املسجد الذي بالتّمارين ، أن اقرَب بيت املال الذي يف الكوفة )ودليل ذلك ما روي أن عمر كتب إىل سعد ملا بلغه أنه قد نُ 

 ( أخرجه الطرباين .سجد مصلٍّّ ، فإنه ال يزال يف املبلة املسجدواجعل بيت املال يف قر 
 هذا مبشهد من الصحابة ومل يظهر خالفه فكان إمجاعاً . ] قاله يف املغين [ .وكان 

ويؤيد ذلك أن بقاء العني بال منفعة ال فائدة فيه للواقف ، وحرمان له من ثوابه ، وإذا كان املقصود من الوقف االنتفاع على 
 تفويت له الدوام ، فإن ذلك يتم يف عني أخرى ، وبقاء األول بال نفع تضييع للغرض و 

، هر ، اَل يـَُباُع َواَل يُوَهبُ َتَصدَّْق برَأْصلر ، وهذا قول املالكية والشافعية حلديث عمر )ماء إىل أنه ال جيوز بيعه مطلقاً وذهب بعض العل
َفُق مَثَرُهُ   ( . َوَلكرْن يـُنـْ

 وقال أبو حنيفة : جيوز بيعه والرجوع فيه ، ألنه صدقة من الصدقات .
 ورجحه شيخ اإلسالم هو الصحيح . –رمحه هللا  –صنف وما ذهب إليه امل

 باب اهلبة
 م / وهي من عقود التربعات .

--------------------- 
 أن اهلبة والعطية والوصية من عقود التربعات . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 ام :أقس ثالثةألن العقود تنقسم إىل 
 .، واهلبة ، والوصيـة  كالقرض: عقود تربعات 

 ود معاوضات ) كالبيع ، واإلجـارة ( .عق
 عقود توثيقات ) كالرهن ، والضمان ( .

 م / فاهلبة : التربع باملال يف حال احلياة والصحة .
--------------------- 

يك تعريف اهلبة فقال : التربع باملال يف حال احلياة والصحة ، ويضاف للتعريف : بال عوض . ) متل –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 يف احلياة بال عوض ( .

 قوله ) التربع باملال يف حال احلياة ( فيه بيان وقت اهلبة ، وهذا خيرج الوصية ، ألن الوصية بعد املوت .
 قوله ) بال عوض ( أي بال مقابل ، وهذا خيرج البيع ، ألنه متليك بعوض معلوم .

 م / والعطية : التربع به يف مرض موته املخوف .
--------------------- 

 . تعريف العطية والوصية وسيأيت بعد قليل إن شاء هللا –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 م / فاجلميع داخل يف اإلحسان والرب .
--------------------- 

 أي : كل من اهلبة والعطية والوصية داخل يف اإلحسان املـأمور به .
 قال تعاىل ) وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ( .

 حكمها بالنسبة للواهب مستحبة .ة :اهلب 
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 لقوله تعاىل ) إن هللا حيب احملسنني ( .
 رواه البخاري يف األدب املفرد .وا ( ) هتادوا حتاب وقال 

 . متفق عليهكراع لقبلت (   أو) لو أهدي إيّل ذراع  وقال  
 . وأما بالنسبة للموهوب : فالسنة أن يقبل اهلدية وال يردها ، ألن هذا هديه 

 رواه البخار ي .يقبل اهلدية ويثيب عليها (  عن عائشة . قالت ) كان النيب 
  وهو اللفظ الصادر من املوهوب له[ [ والقبول ]]وهو اللفظ الصادر من الواهبتنعقد اهلبة باإلجياب. 
 . كل ما جاز بيعه جازت هبته ، وما ال جيوز بيعه ال جتوز هبته 
 : ًيشرتط لقبول اهلدية شروطا 
 أال يكون  أهدى له حياء وخجالً .الا : أو 

 فإذا علم أنه وهب له حياء وخجاًل فال جيوز له أن يقبلها .
 أال يتضمن حمذوراً شرعياً .ثانياا : 

 كما لو وقعت موقع الرشوة ، أو السكوت عن حق أو الدفاع عن باطل .
 . أال تكون حمرمهثالثاا : 

 والدم .) لعينها (  مثل : اخلنزير ، وامليتة ، 
 ) أو حلق الغري ( مثل : املغصوب ، واملسروق ، واملختلس .

  أما احملرم لكسبه فإنه جيوز قبوهلا ، ألن النيب مع أن اليهود كانوا يتعاملون بالرباقبل هدية اليهودية ،. 
( ويف احلديث يف قيئه بته كالكلب يقيء مث يعودالعائد يف ه)م / وبعد تقبيض اهلدية وقبوهلا ال حيل الرجوع فيها حلديث 

 اآلخر ) ال حيل لرجل مسلم أن يعطي العطية مث يرجع فيها ، إال الوالد فيما يعطي ولده ( رواه أهل السنن .
--------------------- 

 أي : وبعد قبض اهلبة ، ال جيوز للواهب أن يرجع يف هبته .
 رواه البخاري ومسلم مث يعود يف قيئه (  يقيءكلب ) العائد يف هبته كال  حلديث ابن عباس قال : قال رسول هللا 

 فإذا عاد الواهب يف هبته بعد قبضها  كان مبنزلة الكلب الذي يعود يف قيئه .
ا بداخله خراج م[ هذا هو املشبه به ، والقيء : إ يقيءكالكلب ]  (ه ضها للموهوب له . ) وهذا هو املشب[ الراجع يف هبته اليت أعطاها وأقب العائد يف هبته] 

 [ أي مث يعود فيما تقيأه فيأكله .الغرض من هذا التشبيه : هو تقبيح حال املشّبه والتنفري منه ، هنا وقع التقبيح من وجهني : مث يعود يف قيئه.] 
 التشبيه بالكلب . أوالا :
 التشبيه بالكلب الذي يقي مث يعود يف قيئه. ثانياا :
 بة والرجوع فيها ، ألن هذا الرجوع يدل على الدناءة وعلى لؤم الطبع ، ألن الرجوع احلديث دليل على حترمي العْودة يف اهل

 يدل على أن الواهب تعلقت نفسه هبذه اهلبة ، وأهنا مل تطب نفسه هبا .
 إال يف مقام الزجر الشديد والتنفري من الفعل . األسلوبرف من الشرع أنه ال يستعمل هذا عُ أنه  وجه الداللة من احلديث :

 : اختلف العلماء يف حكم الرجوع يف اهلبة على قولني 
 حترمي الرجوع يف اهلبة . القول األول :

 واستثنوا الوالد كما سيأيت .وهذا مذهب مجهور العلماء للحديث السابق ، 
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 : جواز الرجوع يف اهلبة . القول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة ، وهو قول ضعيف .

 يف احلديث مبنزلة إقباض اهلبة  ءول على اهلبة اليت مت قبضها من املتهب ، قالوا : ألن القيحترمي الرجوع يف اهلبة حمم. 
أما إذا مل تقبض فإهنا تكون غري الزمة ، لكن احلنابلة يرون كراهة الرجوع ولو كانت مل تقبض ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يرى 

يقول ) آية املنافق ثالث : وإذا وعد أخلف .. (  الوعد ، والنيب  حترمي الرجوع يف اهلبة ولو مل تقبض ، الن هذا من إخالف
 فدل هذا على إن إخالف الوعد حرام .

  أن يرجع يف اهلبة . لهجيوز يستثىن من ذلك الوالد ، فإنه 
 ذا مذهب مجهور العلماء .وه

العطية فريجع فيها إال الوالد فيما ) ال حيل للرجل أن يعطي  قال : قال رسول هللا  -الذي ذكره املصنف  –عن ابن عباس 
 . داود رواه أبويعطي ولـده ( 

  لكن بشرط أال يؤدي الرجوع إىل التفضيل ،جواز رجوع الوالد يف هبته لولده . 
مثال : أعطى أوالده كل واحد ألف لاير ، مث رجع إىل واحد منهم وأخذ األلف ، فهذا رجوع يف اهلبة ، لكن يرتتب عليه التفضيل 

 ا الرجوع حرام ألنه يؤدي إىل حمذور .، فهذ
 : يشرتط لرجوع الوالد يف هبته شروطاا 

 كما لو قال : وهبتك هذه السيارة ولن أرجع فيها .: أن ال يسقط حقه  الشرط األول :
ب يف هذه فلو أن األب وهب ابنه سيارة مث االبن وهبها أو باعها ، فاأل: تكون اهلبة باقية يف ملك االبن  أن:  الشرط الثاين

 احلالة ال ميلك الرجوع ، ألنه يلزم من رجوعه إبطال حق الغري .
 { ليشرتي ثوباً ، فهنا ليس لألب أن يرجع يف هبته . 100أعطاه } : فلو ال يكون ما وهبه له نفقة أ الشرط الثالث :

 األم يتملك من مال ولده دونب هو الذي ، ألن األ اهلبة جائز لألب خاصة دون األماملشهور من املذهب أن الرجوع يف. 

 لوالد ... ( واألم ال شك أهنا والدة .ب واألم ، ألن يف احلديث ) إال اوذهب بعض العلماء إىل العموم ، وقالوا : ال فرق بني األ
 العطيةباب 

 م / وجيب فيها العدل بني أوالده حلديث ) اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم ( متفق عليه .
--------------------- 

احلديث الدال على وجوب العدل يف  –رمحه هللا  –أي وجيب على الوالد أن يعدل بني أوالده يف العطية ، وقد ذكر املصنف 
 العطية بني األوالد .

: أُكلَّ  هذا غالمًا كان يل ، فقال رسول هللا  ابين فقال : إين حنلت عن النعمان بن بشري ) أن أباه أتى به رسول هللا 
ْعُه ( ويف لفظ ) فانطلق أيب إىل النيب  وَلدرَك حَنْلَته مثَل هذا ؟ فقال : ال ، فقال رسول هللا  لُيشهرَده على صدقيت ،  ) فاْرجر

 فقال : أفعلَت هذا بولدرَك كلّرهم ؟ قال : ال ، قال : اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم ، فرجع أيب ، فرد تلك الصدقة ( متفق عليه .
 . قال : فال إذاً ( .ا لك يف الربّر سواء ؟ قال : بلىرواية ملسلم ) قال : فأْشهرد على هذا غريي ( مث قال ) أيُسرَُّك أن يكونو ويف 

نعمان .] [ يعين ال ابين هذا]  [ أي أعطيُت . إين حنلت[ أبو النعمان هو بشري بن سعد  األنصاري اخلزرجي شهد العقبة مث بدرًا وما بعدها .]  أن  أباه ]
كل أوالدك أ أي :[  أكلَّ وَلدك حنلَته] لى العبد الرقيق وهو املراد هنا [ الغالم يطلق على الصيب الذي دون البلوع ويطلق على اخلادم ويطلق ع غالماا كان يل

 االستخبار ت النعمان ؟ وهذا االستفهام حقيقي ، قصد به النيب أعطيتهم مثل ما أعطي
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ْعهل أوالدي .] [ مل أفعل ذلك بك ال]  ، ألنه سيرتتب على هذه العطية مفاسد من القطيعة  ولدك أعطيتأي الغالم ، واملعىن : ارجتع الغالم الذي [  فاْرج 
[  هذا غريي فأشهد على[ يف الرب والعطاء واإلحسان حَّت يف الُقَبل .]  واعدلوا بني أوالدكم[ املراد هبا النحلة .]  ليشهده على صدقيتوالعقوق والبغضاء . ] 

 امتنع من املباشرة هلذه الشهادة وعللها كما يف رواية  أهنا شهادة جور فقال ) ال أشهد على جْور ( . هذا أمر ، وهذا األمر أمر هتديد ، ألنه 
  املال من  مبلغاً احلديث دليل على وجوب العدل بني األوالد يف اهلبة وحترمي التفضيل بني األوالد ، فإذا أعطى بعض األوالد

 وجب أن يعطي البقية مثلهم ، ويدل على التحرمي عدة أمور :
 .أنكر على بشري هذا التصرف  الرسول  أن أوالا :
 مساه جوراً ، ومعلوم أن اجلور ظلم وحمرم . أن الرسول  ثانياا :
 أمر برد الغالم ومل يقره على هذه العطية . أن الرسول  ثالثاا :
 من الشهادة عليه . جائزاً مل ميتنع النيب  اً ع من الشهادة ، فلو كان هذا أمر امتن أن النيب  رابعاا :

 : مفاسد التفضيل 
 أوالً : وقوع العقوق والقطيعة من األبناء الذين مل يعَطوا . 

 ن هذا سبب لوجود العداوة والبغضاء بني األوالد بعضهم مع بعض .ثانياً : أ
  ًسواء وجد سبب يقتضي التفضيل أم ال ؟  ظاهر احلديث أن التفضيل ممنوع مطلقا 

 لعموم احلديث وعدم االستفصال .
 أن املعىن الذي حيصل من التفضيل موجود ولو وجد سبب يف التفضيل . ] وهو القطيعة والبغضاء [ .

 وهذا قول ابن حزم .
عطية حلاجته أو ملرضه أو لكونه وذهب بعض العلماء أنه جيوز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه ، كأن خيص األب أحد أوالده بال

 أعمى أو لكثرة عياله أو الشتغاله بطلب العلم أو حنو ذلك .
 واختار هذا ابن قدامة وابن تيمية .

 : اختلف العلماء يف كيفية التسوية بني األوالد املأمور هبا شرعاً على قولني 
 أن املراد بالتسوية أن يكون لألنثى مثل ما للذكر . القول األول :

 لاير . 100لاير ، فإنه يعطي البنت  100فإذا أعطى الذكر 
 وهذا قول اجلمهور ، واستدلوا بدليلني :

بينهم ( قالوا واملراد بالسوية أن يكون ذكرهم وأنثاهم  واقال ) سو  ففي بعض روايات حديث النعمان بن بشري أن الرسول 
 سواء .

دكم يف العطية ، فلو كنُت مفضاًل أحدًا لفضلت النساء ( أخرجه البيهقي قال ) سـووا بني أوال وحلديث ابن عباس أن النيب 
 وابن عدي . 
 : أن املساواة تكون على قدر اإلرث ) للذكر مثل حظ األنثيني ( . القول الثاين

 وهذا قول اإلمام أمحد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز .
 و مات الواهب .ما أعطاه هذا الولد ، هو حظه ل أن

 وفيه اقتداء بقسمة هللا وهو احلكم العدل .
 وهذا القول هو الراجح ، ألن الذكر أحوج من األنثى . 
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   يف التسوية بني أوالدها يف العطية ؟ كاألبهل األم 
 لك ألمرين :ذهب بعض العلماء أن األم كاألب يف وجوب التسوية بني األوالد يف العطية ، وذ

 ) اتقوا هللا واعدلوا ..( فكما أن األب والد فكذلك األم والدة . : عموم قول النيب  األمر األول
 أن ما حيصل يف ختصيص األب بعض أوالده من املفاسد حاصل بتخصيص األم . األمر الثاين :

 : الواجب على األب إذا فضل أحد أوالده ِببة ثالثة أمور 
و أ:  ثانياا . رجع على حممد ويأخذ منه السيارة فإذا أعطى مثاًل ابنه حممداً سيارة ومل يعط اآلخر ، فإنه ي اهلبة : الرجوع يف:  أوالا 

 أو يعطي العطية ويقسمها بينهم .:  ثالثاا . يعطي اآلخر مثل ما أعطى األول 
 ة .فهو خمري بني أحد هذه األمور الثالث

 ل التسوية فإهنا ال تثبت .لو فضل األب أحد أوالده هببة مث مات قب 
 ور ) وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ( .ألهنا ج

 وعلى هذا : فيجب على االبن أن يرد هذه اهلبة يف الرتكـة أو يأخذ األوالد مثل ما أخذ قبل القسمة .
 يقبل اهلدية ويثيب عليها . م / وكان النِب 

--------------------- 
 حديث عائشة ليستدل به على مشروعية اهلدية . – رمحه هللا –ذكر املصنف 

 : ألمريناحلديث دليل على مشروعية قبول اهلدية وعدم ردها إال لعذر شرعي .
 . : أن قبول اهلدية هو هدي النيب  األمر األول
، والنظر إليها بعني االعتبار ، ديته هل اً تقدير و : أن يف قبوهلا فوائد متعددة منها : إرضاء املهدي ، وجرب خاطره ،  األمر الثاين

 وألن يف ردها : خمالفة للسنة ، وفيه كسر لقلب املهدي وإساءة إليه .
 رواه البخاري يف األدب املفرد .وا ( ) هتادوا حتاب قال قد و 

 . متفق عليهكراع لقبلت (   أو) لو أهدي إيّل ذراع  وقال 
 على قولني :أم ال، وقع اخلالف هل قبوهلا واجب  اوإمن، العلماء يف مشروعية قبول اهلدية ال خالف بني 

 أن قبوهلا ليس بواجب . القول األول :
 لألحاديث السابقة ، وهذه سنة فعلية ، والفعل ال يدل على الوجوب وإمنا يدل على االستحباب .

 : أن قبوهلا واجب . القول الثاين
 وهذا قول ابن حزم .

 ) أجيبوا الداعي ، وال تردوا اهلدية ( رواه ابن أيب شيبة وأمحد .  حلديث ابن مسعود . قال : قال رسول هللا
إذا جاء من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه ،  فقال : ء ، ...ايعطيين العط وحلديث عمر . ) كان رسول هللا 

 وما ال فال تتبعه نفسك ( متفق عليه .
 هل اهلدية تقتضي اإلثابة ؟ 

 .، لكن يستحب أن يثيب عليها لفعل النيب ن أهدَي له شيء أن يثيب من أهداه، فال يلزم م تقتضي ثواباً األصل أن اهلدية ال
 كان يثيب .  ال حرج على من أثيب على هديته أن يقبل املكافأة الن النيب 
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حدمها حلديث ) م / ولألب أن يتملك من مال ولده ما شاء ، ما َل يضره أو يعطيه لولد آخر ، أو يكون مبرض موت أ
 أنت ومالك ألبيك ( .

--------------------- 
 ) أنت ومالك ألبيك ( . –رمحه هللا  –أي : وجيوز لألب أن يتملك من مال ابنه ما شاء للحديث الذي ذكره املصنف 

 : لكن لتملك األب من مال ولده شروط هي 
 . أن ال يضر الولد 

 . رواه ابن ماجهحلديث ) ال ضرر وال ضرار ( 
فلو كان االبن ليس عنده إال سيارة يركبها ، أو بيت يسكنه مثاًل ، فليس لألب أن يتملكها ، ويرتك ولده بدون سيارة حلديث ) 

 ال ضرر وال ضرار ( .
 . أن ال يكون وسيلة للتفضيل 

 

مراً ، فهذا ممنوع من باب فإذا كان األب مينع أن خيصص أحد أوالده من ماله ، فكذلك مينع كونه يتملكه من ابنه زيد ويعطيه ع
 أوىل .
 أن ال يكون يف مرض أحدمها املخوف .  

، فهذا هو الذي ميلك أن يتربع به ، وعلى هذا إذا مرض األب وفًا ال ميلك من ماله إال الثلثألن اإلنسان إذا مرض مرضًا خم
قلنا يتملك، لكان ، ألننا لو ألب أن يتملكمرضًا خموفًا فليس لمرضًا خموفًا فليس له أن يتملك اآلن ، كذلك االبن إذا مرض 

 ، ألن هذا املال للورثة النعقاد سبب اإلرث .متلك مال غريه
 

 باب عطية املريض
 : التربع به يف مرض موته املخوف ، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغري وارث .م / والعطية 

--------------------- 
 ة املريض مرضاً خموفاً .أحكام عطي –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 تصرفات املريض وتربعاته :
 : ما يتعلق بتصرفات املريض 

 كل تصرفات املريض صحيحة ما دام أن عقله باقٍّ ، ميلك أن يبيع وميلك أن يشرتي أن يزارع أو يشارك .
 : ما يتعلق بالتربعات 

 أقسام : 3املرض ينقسم إىل 
 : املرض غري املخوف . القسم األول

 حكم الصحيح ، فلإلنسان أن يتربع من كل ماله . هذا حكمه
 فله أن يتربع جبميع ماله ، له أن يتربع ألوالده .

 : املرض مرضاً خموفاً ) خيشى منه اهلالك ( . القسم الثاين
 ومن كان يف حكمه كالواقف بني الصفني ، ومن قدم ليقتل قصاصاً وكراكب البحر حال هيجانه .

 عاً إال الثلث ) كأنه مات ( .ليس له من ماله ترب فهذا 
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 وحكمه حكم الوصية : فال جتوز بزيادة على الثلث وال لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إال بإجازة الورثة .
، فأعتق اثنني  أثالثاً فجزأهم  حلديث ابن عمر ) أن رجاًل أعتق ستة مملوكني عند موته مل يكن له مال غريهم ، فدعا هبم النيب 

 ( رواه مسلم .وأرق أربعة 
 باب الوصايا

 هي األمر بالتربع باملال بعد املوت ، أو األمر بالتصرف بعد املوت .الوصايا مجع وصية 
 قوله ) بعد املوت ( احرتازاً من اهلبة ، فإهنا تربع يف حال احلياة .

 ( لاير . 100مثال تربع مبال : أوصيت لفالن بعد مويت بـ) 
 دي الصغار فالن .مثال التصرف : وصيي على أوال

متفق ه مكتوبة عنده ( ، يبيت ليلتني إال ووصيتُ أن يوصي فيه مسلم له شيء يريدُ  ئم / وعن ابن عمر مرفوعاا ) ما حق امر 
 عليه .

--------------- 
مكتوبة  مسلم له شيء يريُد أن يوصي فيه ، يبيت ليلتني إال ووصيُته ئما حق امر حديث ابن عمر ) –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 ليستدل به على مشروعية الوصية ، واملبادرة بكتابة الوصية . عنده ( 
[ هذا الوصف خرج خمرج الغالب فال مفهوم له ، فإن وصية الكافر  مسلم [ ما احلزم واالحتياط للمسلم إال أن تكون وصيته مكتوبة عنده .] ئما حق امر ] 

[ جاء عند أمحد )  يبيتيف غري الصحيحني بلفظ ) له مال ( . يتناول املال والقرض والكفارات والدين .] [ جاء يف رواية  له شيءجائزة عند أهل العلم .] 
 أو كتبها له غريه . [ سواء كتبها بنفسه مكتوبةلم ) يبيت ثالث ليال ( .] ـ[ عند مس ليلتنيحق على كل مسلم أال يبيت .... ( .] 

 . والوصية مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع 
 قال تعاىل ) من بعد وصية يوصي هبا أو دين ( .

 ة ( .أحدكم املوت إن ترك خرياً الوصي قال تعاىل ) كتب عليكم إذا حضر
مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده (  امرئ) ما حق  -الذي ذكره املصنف  –وعن ابن عمر 

 .متفق عليه 
 يع األمصار واألعصار على جواز الوصية ] قاله ابن قدامة [ .وقد أمجع العلماء يف مج

 فألمور جليلة ، ومقاصد شريفة ، جتمع بني مصاحل العباد يف الدنيا ، ورجاء الثواب والدرجات  واحلكمة من مشروعيتها :
تاجني ، وخيفف الكرب على يرثون ، ويُدخل السعة على احمل العلى يف اآلخرة ، ففي الوصية يصل املوصي رمحه وأقرباءه الذين ال

اليتامى واملساكني . ويف الوصية مصلحة للموصي حيث جعل اإلسالم له جزءاً من ماله يبقى ثوابه عليه بعد وفاته ، وهبذا يتدارك 
 ما فاته من أعمال الرب واإلحسان يف حياته .

 لكن اختلف العلماء هل هي واجبة أم مستحبة ؟ 
 إال من عليه حقوق للناس . : أهنا غري واجبة القول األول

 وهذا قول أكثر العلماء .
 أهنا واجبة . القول الثاين :

 وهو قول داود الظاهري وابن حزم .
 لقوله تعاىل ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خرياً ...... ( .
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 قالوا : معىن كتب يعين فرض .
وقد أوصى ، ويؤيد معىن احلديث رواية  إالحق املسلم أن يبيت ليلتني وحلديث الباب ، وجه الداللة : قالوا معناه : ليس من 

 عند الدارقطين ) ال حيل ملسلم أن يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده ( .
 واألرجح القول األول . 

 . ًاحلديث دليل على استحباب الوصية ملن ترك ماالً كثريا 
 . وله شيء يريد .. ( .لقوله ) ..

 ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خرياً الوصية .. ( ، واملراد باخلري املال الكثري . ولقوله تعاىل
 ة :ري فيها األحكام التكليفية اخلمسوالوصية جت 

 ، كما سبق .ملن ترك خرياً وهو املال الكثري  تستحب :
 بأكثر من الثلث لغري وارث حلديث سعد ) الثلث والثلث كثري ( . :وحترم 

 نع املوصي من الزيادة على الثلث ألمرين :مُ  اوإمن
 .النهاية وما زاد فهو ممنوع منه  ، فدل على أن الثلث هولسعد إال بالثلث يأذنمل  أن النيب  األمر األول :
 ( .أو دين غري مضار  قال هللا فيها ) من بعد وصية يوصي هباأن ما زاد على الثلث داخل يف املضارة اليت  األمر الثاين :

 .داود رواه أبو) إن هللا أعطى كل ذي حق حقه ، فال وصية لوارث (   لوارث بشيء . لقوله أيضاً وحترم 
 ، ألن هذا يضر بالورثة . وورثته حمتاجونوصية فقري  تكره :
 .تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (  أن لسعد ) .. إنك لقوله 

ين ، ويف ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد ، فإنه جيب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة اجللية ، اليت على من عليه د جتب :
 حتدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة .

 ، وهذا مذهب مجهور العلماء .ال وارث له  ماله ، ملن كلب:  جتوز
الورثة ، فدل على أن من ليس له ورثة ، فال مانع  منع من الزيادة على الثلث حلق وهذا يفهم من حديث سعد ، ألن النيب 

 أن يزيد على الثلث ، بل ال مانع أن يوصي مباله كله ، لزوال املانع .

 : بياناً هلا ، وامتثاالً ألمر الشرع ، واستعداداً للموت . احلث على املبادرة لكتابة الوصية لثالثة أمور 
 صية والعمل هبا وال حيتاج إىل إشهاد .الو  إلثباتفي أن الكتابة تكاحلديث دليل على 

 : مقدار ما يوصي به ، اختلف العلماء يف املستحب يف الوصية ، هل الثلث أو ما دون الثلث على قولني 
 : أن املستحب يف الوصية ما دون الثلث ) بالربع أو باخلمس ( . القول األول

 وهذا قول ابن عباس .
 ( رواه البخاري . قال : الثلث والثلث كثري لثلث إىل الربع ، ألن النيب لو أن الناس غضوا من اقال ابن عباس )

 جاء عن أيب بكر أنه أوصى باخلمس وقال : ) رضيت لنفسي ما رضيه هللا لنفسه ( .و 
 يشري إىل قوله تعاىل ) واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه ( .

 سحاق .وبه قال اإلمام أمحد والشافعي وإ
 : أن املستحب هو الثلث . ثاينالقول ال

 وهذا قول مجاعة من احلنابلة .
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 ن هللا تصدق بثلث أموالكم عند وفاتكم ( .واستدلوا حبديث ) إ
 واألول أرجح ، ألن حديث سعد نص واضح على أن األفضل ما دون الثلث ألمرين :

 : ألنه قال : والثلث كثري . األمر األول
 أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ( .نك : ألنه قال : إ األمر الثاين

 إذا كانوا فقراء  األفضل أن تصرف الوصية يف أعمال الرب ، وأوالها القرابة الذين ال يرثون. 
 . الوصية ال تنفذ إال بعد موت املوصي 

 وللموصي الرجوع قبل املوت .
 وجيوز تغيريها ألهنا ال تثبت إال بعد املـوت .

 طالت الوصيةمب : 
 : برجوع املوصي . أوالا 
 : مبوت املوَصى له ، ألن حقه يف الوصية ما يكون إال بعد موت املوصي . ثانياا 
 : تلف العني املوصى هبا . ثالثاا 

ي ، فهنا املوصى له ليس له شيء .  مثال : أوصيت لفالن هبذا البعري ، مث مات قبل موت املوصي ، مث مات املوصر
ي .: بق رابعاا   تل املوَصى له املوصر

 والقاعدة الفقهية تقول ) من تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه حمرم عوقب حبرمانـه ( .
 : برد املوَصى له للوصية بعد موت املوصي . خامساا 

 قال ابن قدامة : ال نعلم فيه خالفاً ألنه أسقط حقه .
  ط القبول .إذا كانت الوصية  على غري معني أو غري حمصور فإنه ال يشرت 

 فتثبت الوصية  مبجرد موت املوصي .
 مثال : أوصى بدراهم لبناء املساجد ، فهنا ال  يشرتط قبول من مدير األوقاف ، ألن املساجد جهة وليست ذات ملك .

 وكذلك لو أوصى بدراهم للفقراء ، ال يشرتط قبول مجيع الفقراء ، ألنه ال ميكن حصرهـم .
 معني فإنه يشرتط القبـول .أما إذا كانت الوصية على 

 مثال : أوصى لشخص بثلث ماله يصرفه إىل الفقراء .،  ومن وصَي بشيء مل يصر وصياً يف غريه 
 هذا الوصي ال يكون وصياً يف تزويج بناتـه .

 . خيرج الواجب كله من دين وحج وغريه من كل ماله بعد موته وإن مل يوص به 
 { . 200{ لاير ، وحج }  2000 }{ لاير ، وزكاة  1000آالف ، وعليه دين }  { 5مثال : رجل ملا مات وجدنا عنده } 

 ة من باب أوىل .ا تؤدى هذه األشياء وتسقط الوصية ، والورثفهن
  يشرتط القبول من املوَصى له بعد املوت ال قبله ، فقْبل املوت ال يصح ، ألن سبب امللك متأخر ، إذ أن سبب امللك ال

 .ملوصي يثبت إال بعد موت ا
 : الفرق بني الوصية والوقف 
o . ًي الرجوع قبل املوت ، أما الوقف فيكون منجزا  أن الوصية ال تنفذ إال بعد املوت ، وللموصر
o . أن الوصية ال تكون إال يف الثلث فأقل ، أما الوقف فينفذ يف املال كله 
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o . أن الوصية ال يوصي هبا للورثة ، أما الوقف فيجوز على الورثة 
) إنك  نبغي ملن ليس عنده شيء حيصل فيه إغناء ورثته أن ال يوصي ، بل يدع الرتكة كلها لورثته ، كما قال النِب م / وي

 أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ( متفق عليه .
--------------------- 

 وصي ، ويرتك املال كله لورثته .أي : ينبغي ملن كان ماله قليالً ال حيصل به إغناء ورثته أال ي
 احلديث الذي يدل على ذلك ، وقد سبقت املسألة . –رمحه هللا  –وقد ذكر املصنف 

بلَغ  يـَُعوُدينر َعاَم َحجَّة اْلَوداعر مرْن َوجعٍّ اْشتدَّ يبر فـَُقْلُت : يا رُسول اَّللَّر إريّنر َقدْ  َجاَءينر رسوُل هللا  قال )سْعدر ْبنر أيب َوقَّاصٍّ عن 
؟ قَاَل: ال ، قـُْلُت : فالشَّطُر يَا يْ نٌة يلر ، أَفأَتَصدَّق بثـُُلثَ يبر مرن اْلوجعر َما َترى ، َوأَنَا ُذو َمالٍّ َواَل يَرُثينر إرالَّ ابْ  : رسُوَل هللا ؟ فقالَ  مايلر

؟ قال: الثُّلُث والثُـّ  ٌر مرن َأْن تذرُهْم عاَلًة يَتكفَُّفوَن ، أَْو َكبررٌي  ُلُث كثررٌي ال، قـُْلُت فالثُـُّلُث يا رسول اَّللَّ إرنََّك إرْن َتذَر َورثتك أغنرياَء َخيـْ
َها َحَّتَّ ما جَتْعُل يف َا وْجَه هللا إرالَّ ُأجْرَت َعَليـْ  ( متفق عليه .اْمَرأَتَك  يف النَّاس ، َوإرنََّك َلْن تُنفرق نـََفقًة تْبتغري هبر

 رثته ، وقد جاء يف احلديث ) ابدأ مبن تعول ( .فتكره الوصية ملن كان ماله ال يكفي لو 
 كتاب العتق

 م / وهو حترير الرقبة وختليصها من الرق .
--------------------- 

 لغة : على معان منها اخللوص ومنه مسي البيت العتيق هبذا االسم خللوصه من أيدي اجلبابرة .العتق 
 ختليص الرقبة من الرق .

 ة واإلمجاع .واألصل فيه الكتاب والسن
 رقبة مؤمنة ( . رقال تعاىل ) فتحري

 رقبة ( أي عتق رقبة . فك وأوقال تعاىل ) 
هو يف أحكامه وما يتعلق به ، وسيأيت  ومنها ما، منها ما هو يف فضله واحلث عليه : العتق أحاديث كثرية  وأما السنة ففي

 احلديث يف فضله .
 وقد أمجعت األمة على حصول القربة بالعتق .

ْنُه م َن النَّا)م / وهو من أفضل العبادات حلديث  ْنُه ُعْضواا م  َقذَ َاَّللَُّ ب ُكلِ  ُعْضٍو م  َا اْمر ٍئ ُمْسل ٍم َأْعَتَق ا ْمَرأا ُمْسل ماا، ا ْستَـنـْ   {ر " َأُّيُّ
 ( متفق عليه . أَنـَْفُسَها ع ْنَد َأْهل َهاََثَناا، وَ ا َأْعاَلهَ اَلرِ قَاب  َأْفَضُل? قَاَل:  َأيُّ  وسئل النِب ،  ُمتـََّفٌق َعَلْيه  

--------------------- 
 ليستدل هبا على فضل العتق . األحاديثهذه  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

َا اْمررئٍّ ُمْسلرمٍّ أَْعَتَق ارْمَرأً ) أ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَّر  َأيبر ُهَريـَْرَة  فذكر احلديث األول وهو من حديث  ميُّ َقذَ َاَّللَُّ  ًَ ُمْسلرماً، ارْستَـنـْ
ْنُه مرَن النَّار ْنُه ُعْضًوا مر  ُمتـََّفٌق َعَلْيهر .  (  برُكلّر ُعْضوٍّ مر
ْمرذريّر َوَصحََّحُه; َعْن َأيبر أَُماَمةَ  َا اْمررئٍّ ُمْسلرمٍّ أَْعَتَق ارْمَرأَتـَنْير ُمْسلرَمتَـنْير، َكانـََتا فرَكاَكُه مرَن )  َولرلرتّر  ( . النَّارر َوأميُّ

َا ارْمَرأَةٍّ أَْعتَـَقْت ارْمَرأًَة ُمْسلرَمًة، َكاَنْت فرَكاَكَها مرْن اَلنَّارر )  ْن َحدريثر َكْعبر ْبنر ُمرَّةَ َوألرَيبر َداُوَد: مر   ( . َوأميُّ
[ هذا قيد يف الرقبة املعتقة ، فهذه الفضيلة ال تنال ماا أعتق امرءاا مسل[ خيرج الكافر ، ]مسلمظ البخاري ) أميا رجل ( . ]فمسلم ول[ هذا لفظ أُّيا أمرى مسلم]

 خالصه . [ أي فكاكه] املعترق[ أي من عضواا منه[ أي من املعَتق ]بكل عضو منه[ أي وقى وأنقذ وخلص . ]استنقذ هللا منهإال بعتق الرقبة املسلمة . ]
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 لطاعات وأعظم القربات ، ألنه من أسباب احلديث دليل على فضل عتق الرقاب وختليصها من الرق وأن ذلك من أجل ا
 العتق من النار .

 لكون الرقيق قبل العتق كان يف حكم املعدوم ، إذ ال تصرف له يف نفسه ، بل هو يُتصرف فيه . -وهللا أعلم  –وهذا الفضل 
 ه احلديث دليل على أن إعتاق كامل األعضاء أفضل من عتق ناقصها ، ليحصل االستيعاب املستفاد من قول  استنقذ (

 هللا من كل عضو منه ... ( .
  ، جعل عتق األنثى على النصف من عتق الذكر . ألنهاحلديث دليل على أن عتق الذكر أفضل من عتق األنثى 

فالرجل إذا اعتق الذكر أو اعتق امرأتني كان فكاكه من النار ، وذلك ألن جنس الرجال أفضل من جنس النساء ، وألن عتق 
 املنافع ما ليس يف عتق األنثى من اجلهاد وتويل القضاء وتويل اإلمامة وحنو هذا . الذكر فيه من

  حديث أيب ذر : –رمحه هللا  –واحلديث الثاين الذي ذكره املصنف 
 متفق عليه ( مَثًَنا، َوأَنـَْفُسَها عرْنَد أَْهلرَهاا َأيُّ اَلرّرقَابر أَْفَضُل؟ قَاَل: أَْعاَلهَ  سئل النيب )  عن أيب ذر . قال 

[  أعالها َثناا [  املراد بالرقبة الرقيق ، ومسي رقبة ألنه بالرق كاألسري املربوط يف رقبته ، واملعىن : أي املماليك أحب يف العتق إىل هللا . ]  أي الرقاب أفضل ?] 
 [ أي : أكرمها عند أهلها وأغالها عندهم . وأنفسها عند أهلهاأي : أكثرها مثناً ] 

 ل على أن أفضل الرقاب اليت يراد إعتاقها ما كان أكثرها قيمة وأكثرها نفاسة عند أهلها حلسن أخالقها وكثرة احلديث دلي
 منافعها ، والنفس إذا جادت بالنفيس دل هذا على قوة إمياهنا لقوله تعاىل ) لن تنالوا الرب حَّت تنفقوا مما حتبون( .

 يف معناه .م / وحيصل العتق : بالقول : وهو لفظ العتق وما 
--------------------- 

 أي : وحيصل العتق بالصيغة القولية ، وهي نوعان : صريح وكناية .
 : ما ال حيتمل إال العتق ، مثل : أعتقتك ، حررتك ، أنت عتيق ، أنت حر . الصريح
 . . أي : حيتمل العتق وحيتمل غريه: كل لفظ حيتمل املعىن وغريه  الكناية

ن الصريح ال حيتاج إىل نية ، والكناية حيتاج إىل نية ، فإذا قال السيد لعبده : ال سبيل يل عليك ، اذهب ، : أ والفرق بينهما
فهذا حيتمل : أن املعىن ال سبيل يل عليك يف هذا املذهب الذي قلت لك فيه : اذهب ، وحيتمل : ال سبيل يل عليك مطلقًا ، 

 يعين فأنت حر .
 ٍم من النسب عتق عليه .م حمرَّ / وبامللك ، فمن ملك ذا رح  م 

--------------------- 
َّ  مَسَُرَة أي : وحيصل العتق مبلك ذا رحم ، حلديث  ، فـَُهَو ُحرّ )  قَالَ  َأنَّ اَلنَّيبر مٍّ حَمَْرمٍّ َرَواُه َأمْحَُد، َواأْلَْربـََعةُ  (  َمْن َمَلَك َذا َرحر

 . قُوفَوَرجََّح مَجٌْع مرَن احْلُفَّاظر أَنَُّه َموْ 

مامللك ] أنواع[ عام يدخل فيه من ملك ذا رحم بالشراء أو باهلبة أو بالغنيمة أو أي نوع من من ملك] [ الرحم  اسم لكل من بينك وبينه قرابة نسب ذا رح 
فهو ] والعم واخلال وابن األخ كاألخ. ، وهلذا قال العلماء : ذو الرحم : هو القريب الذي حيرم نكاحه لو كان أحدمها رجاًل واآلخر أنثى .رمي النكاحتوجب حت

 [ أي يعتق على مالكه بسبب ملكه له .حر
 م حمرمة للنكاح فإنه يعتق عليه مبجرد مل اه أو ، فإذا ملك أبكهر له فيكون حراً احلديث دليل على أن ملك من بينه وبينه رحر

فيدخل يف احلديث اآلباء إنه يعتق عليه ، يف ملكه ف ء أو هببة أو بغنيمة فإنه مبجرد دخولهاملكها بشر ه ، ه أو خالتأمه أو أخت
وإن علوا ، واألبناء وإن نزلوا ، واإلخوة واألخوات وأوالدهم ، واألخوال واخلاالت ، واألعمام والعمات ال أوالدهم ، ألهنم ليسوا 

م احملّرم .  من ذي الرحر
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 عضو من أعضائه أو حتريقه . بقطعبده م / وبالتمثيل بع
--------------------- 

تيه ، فإنه يعتق عليه ، يع خصـبالتمثيل بعبده ، كإنسان عنده عبد فحل ، وخاف على أهله منه فخصاه ، أي : قط صل: وحيأي 
 وكذلك لو غضب على عبده فقطع شحمة أذنه فإنه يعتق .

رْكاا َلُه يف  َعْبٍد، َفَكاَن َلُه َماٌل يَـ م / وبالسراية ، حلديث )  ُلُغ ََثََن اَْلَعْبد ، قـُوِ َم ق يَمَة َعْدٍل، فََأْعَطى ُشرََكاَءُه َمْن َأْعَتَق ش  بـْ
ْنُه َما َعتَ  َصَصُهْم، َوَعَتَق َعَلْيه  اَْلَعْبُد، َوإ الَّ فـََقْد َعَتَق م   ق ( .ح 

َر َمْشُقوٍق َعَلْيه  ويف لفظ )   ( . َوإ الَّ قـُوِ َم َعَلْيه ، َواْسُتْسع َي َغيـْ

--------------------- 
 احلديث الدال على ذلك وهو حديث ابن عمر . –رمحه هللا  –أي : وحيصل العتق بالسراية ، وقد ذكر املصنف 

ُهَما َقالَ َعنر اْبنر ُعَمَر رَ  َي َاَّللَُّ َعنـْ ُلُغ مَثََن مَ  )  قَاَل َرُسوُل َاَّللَّر :  ضر رًْكا َلُه يفر َعْبدٍّ، َفَكاَن لَُه َماٌل يـَبـْ اَْلَعْبدر، قـُوّرَم قريَمَة ْن أَْعَتَق شر
ْنُه َما َعَتقَ  َصَصُهْم، َوَعَتَق َعَلْيهر اَْلَعْبُد، َوإرالَّ فـََقْد َعَتَق مر ، فََأْعَطى ُشرََكاَءُه حر  . ُمتـََّفٌق َعَلْيه(  َعْدلٍّ

َر َمْشُقوقٍّ ) َوهَلَُما: َعْن َأيبر ُهَريـَْرَة   . ( َعَلْيه َوإرالَّ قـُوّرَم َعَلْيهر، َواْسُتْسعرَي َغيـْ
َر َمْشُقوقٍّ َعَلْيهاختلف يف رواية )  كالم أيب هريرة ؟أو مدرجة من   ( هل هي من كالم النيب َواْسُتْسعرَي َغيـْ

 اهلادي . وقد رجح البخاري ومسلم بأهنا غري مدرجة حيث أدخال احلديث يف كتابيهما ، وكذا ابن دقيق العيد وابن عبد
ْرك  من أعتق شركاا له]   يبلغ َثن العبد[ الضمري يعود على من أعتق نصيبه . ]  فكان له مال[ اسم للمملوك الذكر . ]  يف عبد: احلصة والنصيب . ] [ الشر

مثاًل [  4000:  ] وكان العبد قيمته[ أي : قيمة بقية العبد ، واملراد : مااًل يعتق منه ، واملعىن : إذا كان شخص مشرتك بني أربعة ، فأعتق واحد منهم نصيبه وهو الربع 

قوِ م عليه [ ألصحاب احلصص . ] لاير 3000آالف وأكثر ، فإن الشرع يلزمه بعتق الباقي ، ويدفع ]  3وبقي ثالثة أرباع ، ولكن هذا املعترق كان غنيًا ميلك 
يه ، وتعرف قيمة حصص الذين مل يعتقوا نصيبهم . ] [ أي : قدر هذا العبد تقديرًا عاداًل ال زيادة فيه وال نقصان ، فيقدر العبد كاماًل ال عتق ف قيمة عدل
[ أي : صار مجيع العبد حراً . ]  العبد وعَتَق عليه[ أي : املعترق أعطى الشركاء نصيبهم ويعتق عليه العبد كاماًل . وهذا خرب مبعىن األمر . ]  كاءهوأعطى شر 

يكفي بعتق باقي العبد ، فإنه يعتق من العبد ما عتق ، ويبقى الباقي على ما هو ويكون العبد [ أي : وإن مل يكن للمعترق نصيبه ماٌل وإال فقد عتق منه ما عتق 
[ أي : ألزم العبد باالكتساب وحتصيل ما يفك باقيه من الرق ، وقيل  معىن استسعي : أي أن خيدم سيده الذي مل يعتقه بقدر ماله  واستسعي عليهمبعضاً . ] 
أي : ال يكلف اململوك ما يشق عليه يف الكسب والتحصيل وهذا على املعىن األول ، أو ال يكلف ما ال يستطيع من اخلدمة [  غري مشقوق عليهمن الرق .] 

 على املعىن الثاين .
  احلديث دليل على جواز عتق العبد املشرتك من بعض الشركاء ، وأن من أعتق نصيبه من عبد مشرتك بينه وبني غريه ، لزمه

الشركاء الذين مل يعتقوا نصيبهم ، الن تبعيض العتق دفع قيمة أنصباء له من ماله إذا كان غنيًا قادرًا على عتق باقيه وخالصه ك
 مع القدرة يضر بالعبد وال تتم به املصلحة .

 فإنه يعتق من العبد ما قدر عليه ،نصباء شركائهنصيبه فقرياً غري قادر على دفع أ احلديث دليل على أنه إذا كان الذي أعتق ،
 . من نصيب الشركاء يما بقيويبقى رقيقاً ف

 باقيه على قولني :غريه وعجز عن عتق  عتق الشريك نصيبه من عبد بينه وبنياختلف العلماء فيما إذا أ 
 أنه ينفذ العتق يف نصيب املعترق وال يطالب املعَتق باالستسعاء . :القول األول

 وهذا قول مالك والشافعي وهو قول أيب عبيد .
 . ية ) فقد َعَتَق منه ما عتق (لروا

 . وأما لفظ ) واستسعي ( أهنا من كالم الراوي وليست من كالم النيب 
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 .نصيب بقية الشركاء ليعمل لتحصي أنعتق نصيبه استسعي العبد وطلب منه أن الشريك إذا أ :القول الثاين
 ذا القول ابن تيمية وابن القيم .، واختار ه حنيفةوهذا مذهب أيب 

 ( . الء أثبتوا لفظ ) واستسعي ...وهؤ 
 وهذا القول هو الراجح .

َأنَّ رَُجالا م ْن َاأْلَْنَصار  َأْعَتَق ُغاَلماا لَُه َعْن )  َعْن َجاب ر، م / فإن علق عتقه مبوته فهو املدبِر ، يعتق مبوته إذا خرج من الثلث 
ُرُه، فـَبَـَلَغ َذل َك اَ  َّ ُدبٍُر، َلَْ َيُكْن َلُه َماٌل َغيـْ َاَئة  د ْرَهٍم  لنَِّب  ?" فَاْشتَـَراُه نـَُعْيُم ْبُن َعْبد  َاَّللَّ  ب َثَماِن    (. فـََقاَل: "َمْن َيْشرَت يه  م ينِ 

 . ُمتـََّفٌق َعَلْيه 
: فَاْحَتاج َ  َاَئة  د ْرَهٍم، فََأْعطَاُه َوقَالَ وََكاَن َعَلْيه  َدْيٌن، فـََباَعُه ب  )  َويف  ر َوايٍَة ل لنََّسائ يِ  ، َويف  َلْفٍظ ل ْلُبَخار يِ   ( . ا ْقض  َديـَْنكَ )  َثَماِن 

--------------------- 
 وعرفه بقوله : إذا علق عتقه باملوت . –املدبر  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 بّررُه .أن يقول لرقيقه : أنت حر بعد مويت ، فهذا هو املدبَّر ، فعتقه معلق باملوت ، فال يعتق إال إذا مات مد
 : ألمرين، ومسي تعليق العتق باملوت تدبرياً 

 ر سيده ، أي ميوت .ألن الرقيق يعتق بعدما يُْدبر  أوالا :
 دبر أمر آخرته ) ألنه ملا جعل عتقهأو ألن فاعله دبّر أمر دنياه ) ألنه استفاد من هذا العبد يف حال احلياة باخلدمة ( و  ثانياا :

 ( . بعد موته حصل له ثواب العتق
 حديث جابر ، ألن فيه بعض أحكام املدبر : –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف 

َّ )  َعْن َجابرر رُُه، فـَبَـَلَغ َذلرَك اَلنَّيبر ؟"   أَنَّ َرُجاًل مرْن َاأْلَْنَصارر أَْعَتَق ُغاَلًما لَُه َعْن ُدبُرٍّ، ملَْ َيُكْن لَُه َماٌل َغيـْ . فـََقاَل: "َمْن َيْشرَتريهر مرينّر
َاَئةر درْرَهمٍّ  : فَاْحَتاج َ . ُمتـََّفٌق َعَلْيه   {فَاْشتَـرَاُه نـَُعْيُم ْبُن َعْبدر َاَّللَّر برَثَمامنر وََكاَن َعَلْيهر َدْيٌن، )  َويفر ررَوايَةٍّ لرلنََّسائريّر ، َويفر لَْفظٍّ لرْلُبَخارريّر

، فََأْعطَاُه َوقَالَ  َائَةر درْرَهمٍّ  ( . َديـَْنكَ  ارْقضر )  فـََباَعُه برَثَمامنر
 [ أعتقه بعد موته .  عن دبر[ أي عبداً رقيقاً له . ]  له غالماا ] 
 . احلديث دليل على مشروعية التدبري وهو عتق العبد باملوت وعلى صحته 
  اختلف العلماء يف التدبري هل يكون من الثلث أو من رأس املال ؟ اجلمهور قالوا : حيسب عتقه من الثلث قياسًا على

 ، جبامع النفوذ بعد املوت . الوصية
  احلديث دليل على جواز بيع العبد املدبر قبل موت سيده ، لكن ظاهر احلديث أن النيب  باع هذا العبد ملا علم حاجة

 صاحبه .
 والقول : أن العبد املدبر ال يباع إال من حاجة هو قول احلسن ومجاعة .

 حاجة وهذا قول الشافعي . لغري أووقيل : جيوز بيعه مطلقاً سواء كان حلاجة 
 ألنه شبيه بالوصية ، ومن املعلوم أن املوصي جيوز له الرجوع بالوصية يف حياته .

 ذا قول ابن عمر وسعيد بن املسيب وهو قول أيب حنيفة ومالك .وقيل : ال جيوز بيع املدبر ، وه
 ه .لعقود ( وهذا عقد بينه وبني رقيقه يف أنه يعتق بعد موتالعموم ) أوفوا ب

 والراجح القول باجلواز . وقالوا : ألن املدبر استحق العتق مبوت سيده فصار شبيهاً بأم الولد .
 تم بنفسه أواًل ومبن يعولنه ينبغي ملن ليس عنده سعة يف الرزق وأموره ضيقة أن يهاحلديث دليل على أ. 
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 باب الكتابة
(  َفَكات ُبوُهْم إ ْن َعل ْمُتْم ف يه ْم َخرْياا أجلني فأكثر ، قال تعاىل )م / والكتابة : أن يشرتي الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل ب

 يعين : صالحاا يف دينهم وكسباا .
--------------------- 

 .. اخل .بقوله : أن يشرتي الرقيق نفسه . أحكام الكتابة ، وقد عرفها –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
بأن يقع بني الرقيق وسيده عقد اتفاق على أن الرقيق يدفع لسيده مبلغًا من املال شراء العبد نفسه من سيده فاملكاتب : هو 

 وتكون هذه املال جنوماً موزعة على مدد معينة . فإذا أداها العبد لسيده عتق العبد وصار حراً .
 .واألصل فيه الكتاب والسنة واإلمجاع 
 .( مْيَاُنُكْم َفَكاترُبوُهْم إرْن َعلرْمُتْم فريهرْم َخرْياً ) َوالَّذريَن يـَْبتَـُغوَن اْلكرَتاَب ممرَّا َمَلَكْت أَ 

 كحديث عائشة يف قصة بريرة وغريها .،  أحاديث ومن السنة 
 وأمجع العلماء على مشروعية الكتابة .

 أسيادهملكن هللا اشرتط أن يعلم  (َفَكاترُبوُهْم إرْن َعلرْمُتْم فريهرْم َخرْياً فتستحب الكتابة إذا طلب العبد ذلك من رقيقه لقوله تعاىل )
فيهم خرياً ، وهو الصالح يف الدين والقدرة على االكتساب ، ألنه لو كان غري صاحل يف دينه ازداد بعد عتقه فساداً ، وخيشى أن 

 مييل بعاطفته إىل الكفر ، ولو كان غري قادر على االكتساب كمريض صار َكالًّ على الناس .
 بعتقه أو كتابته ، أو ليس له كسب ، فال يشرع عتقه وال كتابته .م / فإن خيف منه الفساد 

--------------------- 
 أي : أن املكاتب إذا كان يف عتقه ضرر فإنه ال يشرع كتابته أو عتقه .

 . فشرط للكتابة أن يعلم أسيادهم فيه خرياً  (َفَكاترُبوُهْم إرْن َعلرْمُتْم فريهرْم َخرْياً )ألن هللا تعاىل يقول 
 : وقد اختلف العلماء يف حكم مكاتبة العبد إذا طلب العبد ذلك وكان له قدرة على الكسب وفيه صالح على قولني 

 : أن جيب إجابته لذلك . القول األول
 ( . َفَكاترُبوُهْم إرْن َعلرْمُتْم فريهرْم َخرْياً  لظاهر اآلية )ا قول مجاعة من السلف والظاهرية ، وهذ

 نه ال جيب ، وأن األمر لالستحباب .: أ القول الثاين
 وهذا مذهب مجهور العلماء ، واستدلوا :

 .رواه أمحد ( ب نفس منهمسلم إال بطي ئال حيل مال امر ) ، وقد قال الرسول بأن العبد مال السيد
 ح .ـذا هو الصحيــوه

 درهم ( رواه أبو داود . م / وال يعتق املكاَتب إال باألداء حلديث ) املكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته
--------------------- 

 أي : أن العبد الذي كاتب سيده ال يعتق ما دام بقي شيء من مال كتابته .
املكاتب عبد ما بقي عليه من  )  حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : قال  –رمحه هللا  –واستدل املصنف 

 كتابته درهم ( رواه أبو داود .
 على أن املكاتب ال يعتق ويكون له حكم األحرار حَّت يؤدي ما عليه من مال الكتابة ، فإن بقي عليه يدل ديث فهذا احل

 شيء ولو قليالً فهو عبد ، جتري عليه أحكام الرقيق ، وهذا مذهب مجهور العلماء .
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وته ( أخرجه ابن ماجه ، والراجح م / وعن ابن عباس مرفوعاا وعن عمر موقوفاا ) أُّيا أَمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد م
 . املوقوف على عمر 

--------------------- 
 حديث ابن عباس ، ليستدل به على أحكام أم الولد . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

( فإهنا وأم الولد : هي اليت ولدت لسيدها يف ملكه ) أن يطأ سيد أمته فتضع ما يتبني فيه خلق إنسان سواء وضعته حياً أو ميتاً 
 تعتق مبوته من رأس ماله .

 ، لكن صح موقوفاً من كالم عمر كما رواه البيهقي . ال يصح مرفوعاً إىل النيب  –رمحه هللا  –واحلديث الذي ذكره املصنف 
ًا ، أمته صارت أم ولد ، بشرط أن تضع ما يتبني فيه خلق إنسان سواء ولدته حيًا أو ميت وطئالسيد إذا  أنث دليل على احلدي

 وتكون حرة بعد موت سيدها وتعتق عتقاً قهرياً من رأس املال .
 كتاب النكاح

 تعريفه :
 لغة : القران ، فكل قران بني شيئني يسمى نكاحاً .

 .عقد حيل به استمتاع كل من الزوجني باآلخر وائتناسه به طلباً للنسل على الوجه املشروع واصطالحاً : 
 م / وهو من سنن املرسلني .

--------------------- 
 أي : أن الزواج من سنن املرسلني عليهم الصالة والسالم .

 قال تعاىل ) ولقد أرسلنا من قبلك رسالً وجعلنا هلم أزواجاً وذريـة ( .
 وقال تعاىل عن زكريا ) رب هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء ( .

 . رواه البخاري( فإن خري هذه األمـة أكثرها نسـاء: تزوج وجت؟ قلت: ال، قالوعن سعيد بن جبري قال : قال يل ابن عباس )هل تز 
  ( قال احلافظ ابن حجر  فإن خري هذه األمة أكثرها نساءقوله )  : قيل املعىن : خري أمة حممد من كان أكثر نساء من

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

 الشريعة اإلسالمية باحلث عليه والرتغيب فيه ملا فيه من املصاحل العظيمة : توقد جاء
 أعني واجعلنا للمتقني إماماً ( . قال تعاىل يف عباد الرمحن ) ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة

ك آليات لقوم لا وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذوقال تعاىل ) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليه
 يتفكرون ( .

 نوا فقراء يغنهم هللا من فضله ( وقال تعاىل ) وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكو 
يسألون عن عبادة النيب ؟ فلما أخربوا كأهنم تقالوها ، .. فقال   ن أنس . قال ) جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب وع

: ولكين أصوم وأفطر ، وأصلي  أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً ، وقال اآلخر : أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبداً ، .. فقال 
  متفق عليهفمن رغب عن سنيت فليس مين ( وأرقـد ، وأتزوج النساء 

  ( أي ليس على طريقيت وسنيت يف هذا اجلانب ، وليس املراد به إخراجه من اإلسالم . ليس مينقوله ) 
 رواه أبوداود .) تزوجوا الولود الودود ، فإين مكاثر بكم األمم (  وعن معقل بن يسار . قال : قال رسول هللا 
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 بكم األنبيـاء يوم القيامـة ( .ر وعند أمحد ) إين مكاث
) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم ،  وعن ابن مسعود قال : قال رسول هللا 

 . متفق عليهفإنه له وجاء ( 
 رواه أمحد .يف الصالة ( رة عيين ـ) حبب إيّل من دنياكم النساء والطيب ، وجعلت ق وعن أنس . قال : قال رسول هللا 

يا رسول هللا ذهب أهل الدثور باألجور ، يصلون كما نصلي ، ..  قالوا للنيب   وعن أيب ذر ) أن ناسًا من أصحاب النيب 
احلديث وفيه : ويف بضع أحدكم صدقة ، قالوا يا رسول هللا : أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها 

 رواه مسلم .ها يف احلالل كان له أجر ( ـرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعيف ح
  (املراد به هنا الفرج ويراد به اجلماع ، فاجلماع يكون عبادة ويثاب عليه املرء إذا قصد به إعفاف نفسه وغض بصره وإعفاف زوجته  وطلب البضع )  الذرية

 الصاحلة .
 . رواه مسلمقال ) الدنيا متاع ، وخري متاعها املرأة الصاحلـة (   هللا بن عمرو . أن رسول هللا وعن عبد

، من صدقة جارية، أو علم ينتفع به) إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة : إال  وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 .رواه مسلم أو ولد صاحل يدعو له ( 

 . رواه البخاريائه يف ليلة واحدة وله تسع نسوة ( كان يطوف على نس   وعن أنس ) أن النيب 
 وقال ابن مسعود ) لو مل يبق من الدهر إال ليلة ألحببت أن يكون يل يف تلك الليلة امرأة ( .

 . وقال أمحد بن حنبل ) ليست العزوبة من أمر اإلسالم يف شيء ، ومن دعاك إىل غري التزوج فقد دعاك إىل غري اإلسالم
 ظيمة :وللنكاح حكم ع 
 ألنه ليس املقصود من الزواج التلذذ قضاء الوطر وإمنا من مقاصده العظيمة طلب النسل. ، : طلب النسل  احلكمة األوىل 

 استمتاع كل واحد من الزوجني باآلخر.، : االستمتاع  احلكمة الثانية
هتا وعزهتا وهيبتها بني األمم فهذا مقصد حتصيل النسل لتكثري األمة وال ريب أن تكثري األمة هو مصدر قو  احلكمة الثالثة :

 عظيم من مقاصد الزواج وهو تكثري األمة.
 حفظ املرأة واإلنفاق عليها ألن الزواج يهيء للمرأة حياة سعيدة كرمية يف ظل الزوج.  احلكمة الرابعة :

فما حفظ الفرج وغض  : فإنه أغض للبصر وأحصن لفرج ، حتصني كل من الزوجني اآلخر كما قال  احلكمة اخلامسة :
 البصر مبثل الزواج .

 َوَمْن َلَْ َيْسَتط ْع يَا َمْعَشَر الشََّباب  َمن  اْسَتطَاَع م ْنُكُم اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج فَإ نَُّه َأَغضُّ ل ْلَبَصر  َوَأْحَصُن ل ْلَفْرج   ويف احلديث )م / 
 ء ( .فـََعَلْيه  ب الصَّْوم  فَإ نَُّه َلُه و َجا

--------------------- 
ْنُكُم اْلَباَءَة فـَْلَيتـََزوَّْج فَإرنَُّه أََغضُّ لرْلَبَصرر َوَأْحَصُن حديث ابن مسعود ) –رمحه هللا  –ذكر املصنف  يَا َمْعَشَر الشََّبابر َمنر اْسَتطَاَع مر

 ء ( . ليستدل به على استحباب النكاح واحلث عليه .ورَجالرْلَفرْجر َوَمْن ملَْ َيْسَتطرْع فـََعَلْيهر برالصَّْومر فَإرنَُّه لَُه 
اختلف  [ الباءة] [ أي من قدر . ] من استطاع.[ خص الشباب ألن الشباب هم مظنة الشهوة والرغبة يف الزواج فلهذا خصهم بالذكر] الشباب 

 ألمور ثالثة : هو الصحيحو : القدرة على مؤن النكاح ،  وقيل: القدرة على الوطء .  فقيليف املراد هبا هنا : 
  .أن اخلطاب إمنا جاء للقادر على اجلماع وهم الشباب أصالً  أوالا :

ومن مل يستطع اجلماع فعليه بالصوم : لو فسرنا الباءة باجلماع يصري املعىن  (ومن مل يستطع فعليه بالصوم)قال يف آخر احلديث  أن الرسول ثانياا : 
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 . جاء يف رواية عند النسائي ) من كان ذا طول فليتزوج ( ، ثالثاا :مـاع ال معىن لكونه يؤمر بالصوم وال ريب أن الذي ال يستطيع اجل
يعين أدعى إىل إحصان الفرج  [ وأحصن للفرج ]أي أن املتزوج أغض بصرًا وأحصن فرجًا ممن مل يتزوج . [أغض للبصر  ]ج .ا أي الزو  [ فإنه ] 

 أي الباءة املذكورة يف أول احلديث . [ومن َل يستطع  ]ظور.وإحصان الفرج منعه من الوقع يف احمل
[ له : يعين الصوم ، والوجاء : هو رض اخلصيتني ، حبجر أو حنوه ، لكنها إذا رضت العروق ضعفت الشهوة ألن اخلصيتني مها اللتان  له وجاء ]

 هتيجان الشهوة ألهنما مها اللتان تصلحان املين فتزداد الشهوة وتقوى.
 عندما تتوفر الدواعي وتنتفي املوانع على قولني :واختلف يف وجوبه ليه ، ث يدل على مشروعية النكاح واحلث عاحلدي 

 : إنه واجب . فقال بعض العلماء
 وهو قول أهل الظاهر ، كابن حزم وداود الظاهري .

 قالوا هذا أمر. (  َفاْنكرُحوا َما طَاَب َلُكْم مرَن النّرَساءر ) قال تعاىل: 
 هذا أمر. (  َوأَْنكرُحوا اأْلَيَاَمى مرْنُكمْ ) ل تعاىل: وقا
 حلديث الباب : ) يا معشر الشباب .... فليتزوج ( وهذا أمر وال يوجد صارف يصرفه .و 

 : أنه سنة مؤكدة غري واجب .القول الثاين 
 هاء .ذهب مجاهري العلماء ومنهم األئمة الثالثة ، قال يف املغين :  وهو قول عامة الفقهو مو 
 .استدلوا حبديث الباب و 

ألن ، فدل على أن الزواج غري واجب، ، ومعلوم أن الصوم ليس بواجبأقام الصوم مقام الزواج أن الرسول وجه االستدالل : 
 .إذا قام مقام الواجب يصري واجباً ألنه ، غري الواجب ال يقوم مقام الواجب القاعدة أن

 يقولون : إذا خاف على نفسه الزنا فإنه جيب النكاح [ .  -اجلمهور  وهم –القول الثاين  صحابألكن ]  .والقول األول قول قوي 
 : أن النكاح جتري فيه األحكام اخلمسة : العلماء بعض قالوهلذا 

 وهذا هو األصل .،  مستحب أوالا :
 .إال به فهو واجب ، وما ال يتم الواجبلزنا برتكه، ألن ترك الزنا واجبعلى من خاف ا،  واجب ثانياا :

 إذا كان فقرياً ال شهوة له ، ألنه سوف يرهق نفسه بالنفقات وليس لديه شهوة .،  مكروهثالثاا : 
 إذا كان غنياً ال شهوة له ، ألنه قادر على اإلنفاق ، فهو قد ينفع املرأة باإلنفاق عليها .، مباح رابعاا : 

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

 . استدل حبديث الباب على حترمي االستمناء 

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

 إذا ما خلوَت بوادٍّ ال أنيَس به     فاْجلْد ُعَمرْيَة ال عيٌب وال حرجُ 
 وعمرية كناية عن الذكر .

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

 ام .: أنه حر  القول األول
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
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ُر َملُ لقوله تعاىل )  هرْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم فَإرنَـُّهْم َغيـْ هرْم َحافرُظوَن . إرالَّ َعَلى أَْزَواجر ومرنَي . َفَمنر ابـْتَـَغى َورَاَء َذلرَك َوالَّذريَن ُهْم لرُفُروجر
 ن ( .فَُأولَئرَك ُهُم اْلَعاُدو 

نه  إىل غريمها فإنه من لى املسلم أن حيفظ فرجه إال من زوجته أو ما ملكت ميينه ، فإذا جتاوز زوجته وملك مييفأوجب هللا ع
 .العادين 

 . أمر بالصيام ، ولو كان االستمناء جائزاً ألرشد إليه النيب  وحلديث الباب ، فالرسول 
لقوه من شدة العزوبة  ، وسبب إباحتها ما، مث نسخت بعدأول األمر: أن هللا سبحانه وتعاىل أباح للصحابة املتعة يف  ومن األدلة
 .، وهو أيسر وأقل مؤونة وأثراً م، ولو كان االستمناء مباحاً لبينه هلمؤقتاً لدفع حاجتهم ها هللا حالً ، وقد جعليف أسفارهم
 : أنه مباح . القول الثاين

 وهو قول لبعض أهل الظاهر .
 لعدم الدليل املانع .

 كن يباح االستمناء يف حالتني :ل
 : خوف الوقوع بالزنا . احلالة األوىل
 : التضرر حببس هذا املاء . احلالة الثانية

  حث النيب  ، ألمرين على الصيام ملن ال يستطيع على مؤن النكاح: 

َياُم َكَما ُكترَب َعَلى الَّذريَن مرْن قـَْبلرُكْم  يَا أَيُـَّها الَّذريَن آَمُنوا ُكتربَ  ): ألن الصيام يورث التقوى . كما قال تعاىل :  أوالا  َعَلْيُكُم الصّر
 .  (َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن 

 : ألن شهوة النكاح تابعة لشهوة األكل ، تقوى بقوته وتضعف بضعفه . ثانياا 
 . استدل العلماء هبذا احلديث بأنه ال ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج 
  يستطع فعليه بالصوم ، ومل يقل : فليستقرض .قال : من مل فإن النيب  
( فأمره هللا بالتعفف حَّت يغنيه هللا ، ومل  َوْلَيْستَـْعفرفر الَّذريَن اَل جيَرُدوَن نرَكاحًا َحَّتَّ يـُْغنريَـُهْم اَّللَُّ مرن َفْضلرهر ويدل لذلك قوله تعاىل ) 

 صر [ .] املراد بالتعفف : حفظ الفرج وغض الب يأمر باالستدانة .  
 هل جيوز استعمال دواء لدفع الشهوة ؟ 

 املسألة تنقسم إىل حالتني :
 : أن يستعمل دواء لقطعها ، فهذا حرام .  احلالة األوىل

 ألنه قد يقدر بعُد فيندم .
 : أن يستعمل دواء لتخفيفها . احلالة الثانية

 : ال جيوز . فقيل
 ح ، فهو العالج النبوي ، فال جيوز غريه .أرشد إىل الصيام ملن عجز عن مؤن النكا  ألن النيب 

 وهذا هو الصحيح . : جيوز . وقيل
 . احلث على غض البصر وحتصني الفرج بكل مستطاع 

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

 فمن غض بصره عن احملارم عوضه هللا سبحانه وتعاىل إطالق نور بصريته .
 : أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ، ويسهل عليه أسبابه . رابعها

 .الشيطان من ظله  خيالف هواه يفرق: أن الذي ويف األثر، ه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته: أن خامسها
 : أنه يورث القلب سروراً وفرحة وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور احلاصل بالنظر . سادسها
 : أنه خيلص القلب من أسر الشهوة . سابعها

ِ  م /  َرَة َعن  النَِّب  ََسب َها َوجل َ  )قَاَل   َعْن َأَب  ُهَريـْ َا َوحل  َا َول د ين َها فَاْظَفْر ب َذات  الدِ ين  َتر َبْت َيَداكَ تـُْنَكُح اْلَمْرَأُة أَلْرَبٍع ل َماهل  (  َماهل 
 .متفق عليه 

--------------------- 
 حديث أيب هريرة ) تنكح املرأة ألربع .... ( ليستدل به على استحباب نكاح املرأة ذات الدين . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

كذا وبعضهم خيتار   ، بعضهم خيتارواملعىن الناس يراعون هذه اخلصال، والالم للتعليل ، أي ألربع خصال [ألربع] .أي يُرغب بالنكاح هبا [تنكح]
، ألهنم كانوا إذا تفاخروا عدوا ، مأخوذ من احلسابيف األصل الشرف باآلباء واألقارباحلسب  [وحلسبها] .فاحلديث سيق لبيان مراعاة الناس ،كذا

[ أي الالئق بذي الدين واملروءة لدينها] .املراد باحلسب هنا الفعال احلسنة: . وقيل، فيحكم ملن زاد على غريهوقومهم وحسبوهامناقبهم ومآثر آبائهم 
، تكتسب هبا مصاحل ذات الدين باملرأة[ احرص بالزواج فاظفر بذات الدين] .كل شيء ال سيما فيما تطول صحبته  أن يكون الدين مطمح نظره يف

، واللوم يقصدون هبا التحريض هبا -كلمة دعاء ال يراد معناها-، والعرب تعين به حصول الفقر لصقت يداك بالرتاب [تربت يداك] واآلخرةا الدني
 . أخرىمن جهة 

  خر ذلك الدينملاهلا أو مجاهلا أو حسبها وآما إ للمرأةيكون اختيارهم الرجال  أناحلديث دليل على 
 ذا الزمان لألسف .ذا هو الواقع يف هوه
 وحث النيب على الزواج بذات الدين احلديث دليل على احلرص ،  ;حلكمعلى الزواج بذات الدين: 

 فهي تعني على طاعة هللا . أوالا :
 ُتصلح من يرتىب علي يديها . ثانياا :
 ويأمن أوالده عندها . ثالثاا :
 حتفظ ماله وبيته يف غيبته . رابعاا :

  لكن قد يتعسر اجتماعها .، األربع باملرأة فهذا نور على نور  الصفاتفإن اجتمعت 
 فإذا حتقق سأل عن الدين -عن مجاهلامثاًل ل يسأ-بالسؤال عن الصفات اليت يرغب هبا  كيفية العمل هبذا احلديث : يبدأ ،

حجم ، فيكون يتحقق اجلمال مث أ عن اجلمال ومل لوحتقق مث سأ سأل عن الدين أوالً  إذاأقدم وإال أحجم ، خبالف ما  فان حتقق
 .يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك  هنا ذات دين والرسول ، مع أ املرأةرد 
  ينبغي لإلنسان أن حيرص على قبول وصية النيب . ) يف احلرص على ذات الدين ، قال تعاىل ) وإن تطيعوه هتتدوا 
 القهم وطباعهمـخة خري وبركة ألنه يستفيد من أذا احلديث على أن مصاحبة أهل الدين واالستقاميستدل هب . 
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 م / وينبغي أن يتخري ذات الدين ، والودود ، الولود احلسيبة .
--------------------- 

 صفات املرأة اليت يسن نكاحها . فقال : –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 . ذات الدين

 وسبق دليل ذلك .
 والودود ، الولود احلسيبة .

 رواه أبو داود تزوجوا الولود الودود ، فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة ( . : )  لقوله 
 ( هي اليت حتب زوجها . ] قاله اخلطايب [ الودود) 
 ] قاله اخلطايب [ ( هي اليت تكثر والدهتا . الولود) 
 اع األقارب بعضهن إىل بعض، إذ الغالب سراية طبهذا الوصف يف األبكار من أقارهبنويعرف : هتاكيف يعرف كثرة والد. 
 أن تكون بكراا .ومن الصفات :  

وسيأيت ]. (: فهال بكرًا تالعبها وتالعبك، قال: بل ثيباً ؟ قال: بكرًا أم ثيباً ، قال: نعم؟ قالهل تزوجت يا جابر: )جلابر لقوله 
 احلديث إن شاء هللا [ .

 ظر منها ما يدعوه إىل نكاحها .م / وإذا وقع يف قلبه خطبة امرأة فله أن ين
--------------------- 

 أي : إذا رغب أحدكم بامرأة فله رؤيتها .
 ( حيتمل أن تكون الالم لإلباحة وحيتمل أن تكون لالستحباب ، وهذا هو الراجح . فله قوله ) 

ّر ) َأىبر ُهَريـَْرَة قَاَل  حلديث ُّ َـ َزوَّْجُت اْمَرأًَة مرَن األَْنصتَـ  فـََقاَل إريّنر   َجاَء َرُجٌل إرىَل النَّيبر َها فَإرنَّ )   ارر . فـََقاَل لَُه النَّيبر َهْل َنَظْرَت إرلَيـْ
َها « . ُعُيونر األَْنَصارر َشْيئاً  يفر   ( رواه مسلم .قَاَل َقْد َنَظْرُت إرلَيـْ

َها فَإرنَّ يفر  ) ويف رواية  ( . َشْيئاً أَْعنُير األَْنَصارر  فَاْذَهْب فَاْنظُْر إرلَيـْ
 .، فهو املعتمدع يف رواية أيب عوانة يف مستخرجه: الثاين وق، قال احلافظ: صغر، وقيل: عمش( فقيلشيئاً اختلف يف املراد بقوله ) [فإن يف أعني األنصار شيئاا ]

دعوه إىل نكاحها فليفعـل قال : قال : ) إذا خطب أحدكم املرأة ، فإن استطاع أن ينظر إىل ما ي وحلديث جابر أن رسول هللا 
 رواه أبو داودفخطبت جارية فكنت أختبأ هلا حَّت رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها ( . 

رواه . (إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما : اذهب فانظر، فقالفذكرت له امرأة خطبتها أتيت النيب : )وعن املغرية بن شعبة قال
 . الرتمذي

 دليل على استحباب النظر إىل املخطوبة لقوله ) فاذهب فانظر إليها ( . فهذه األحاديث 
 ؤدم بينكما ( .علل احلكم بعلة تدل على الطلب وهي قوله ) فإنه أحرى أن يُ  وألن النيب 

 قال النووي : وهو مذهبنا ومذهب مالك وأيب حنيفة وسائر الكوفيني وأمحد ومجاهري العلماء .
 م ، وال يكون بعد اخلطبة ، ألنه لو خطب امرأة مث نظر قبل اخلرطبة ، من أجل أن يُ  مَّت يكون النظر ؟ يكون قدرَم أو حيجر

 إليها ومل تعجبه وتركها ، فهذا يؤثر عليه وعليها .
 لكن اختلف العلماء ما الذي يباح للخاطب أن يرى من خمطوبته ؟ 

 : ينظر إىل الوجه والكفني فقط . فقيل
 وهذا مذهب الشافعي .
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:  مث إنه يباح النظر إىل وجهها وكفيها فقط ، ألنه يستدل بالوجه على اجلمال أو ضده ، وبالكفني على خصوبة  ل النوويقا
 البدن أو عدمها .

 : ينظر إىل مجيع بدهنا . وقيل
 وهو قول داود .

 : ينظر إىل ما يظهر غالباً ، كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمني . وقيل
 .وهو الصحيح قول األلباين ، ورجح هذا ال

 ينظر إليها ولو مل ترض . يشرتط رضا املخطوبة يف النظر ، وهذا مذهب مجهور العلماء ، ال 
 رواه أمحد خطب أحدكم امرأة ، فال جناح عليه أن ينظر إليها خلطبته وإن كانت ال تعلم ( .  إذا)   لقوله 

 ( . إىل نكاحها وتزوجها ، فتزوجتهافكنت أختبأ هلا حَّت رأيت منها ما دعاين، ... فخطبت جاريةالسابق وفيه )وحديث جابر 
 : شروط النظر إىل املخطوبة 

 اإلجابة .: أن يغلب على ظنه  أوالا 
 : أن ال يقصد التلذذ ، ألن املقصود االستعالم ال االستمتاع . ثانياا 
 .  يكون خبلوة ، ألهنا أجنبية عنه: أن ال ثالثاا 
 يكون عازماً على اخلطبة . : أن رابعاا 

 أال تكون املرأة متجملة ، ألمرين : خامساا :
 : أنه فتنة . واألمر الثاين: أنه تدليس بالنسبة للرجل ،  األمر األول 
  ، الصورة جتمل اإلنسان أكثر مما  فإنالصورة ال تقوم مقام النظر ، ألن التصوير حرام ، وألن الصورة ال تقوم مقام احلقيقة

 ليه .هو ع
طبة أخيه املسلم حىت يأذن أو يرتك .  م / وال حيل للرجل أن خيطَب على خ 

--------------------- 
 أي : ال جيوز للرجل أن خيطب امرأة خطبها رجل آخر . ] ال حيل : نفي احلل يستلزم احلرمة [ .

ّر  حلديث يهر الَ خَيُْطُب الرَُّجُل عَ ) قَاَل   َأىبر ُهَريـَْرَة َعنر النَّيبر ْطَبةر َأخر  ( رواه مسلم . َلى خر
ّر  وحلديث ابن يهر إرالَّ َأْن يَْأَذَن لَهُ ) قَاَل   ُعَمَر َعنر النَّيبر ْطَبةر َأخر يهر َوالَ خَيُْطْب َعَلى خر  متفق عليه .(  الَ يَبرعر الرَُّجُل َعَلى بـَْيعر َأخر

يهر َواَل خَيُْطَب َعَلى )  َرُسوَل اَّللَّر  قال : قالُعْقَبَة ْبَن َعامررٍّ وحلديث  اْلُمْؤمرُن َأُخو اْلُمْؤمرنر َفاَل حيَرلُّ لرْلُمْؤمرنر َأْن يـَْبَتاَع َعَلى بـَْيعر َأخر
يهر َحَّتَّ يََذرَ  ْطَبةر َأخر  ( رواه مسلم . خر

 فهذه األحاديث تدل على حترمي أن خيطب املسلم على خطبه أخيه .
  أن خيطب الثاين ومها : على أنه يف حالتني جيوز األحاديثدلت 
 إذا ترك اخلاطب األول اخلطبة لرواية ] حَّت يذر [ . -إذا أذرن له لرواية ] إال أن يأذن له [ ب -أ
 . أمجع العلماء على أن املخطوبة إذا ردت خاطبها كان لآلخر أن خيطبها 
 يعلم هل ردوه أم قبلوه هل خيطب أم ال ؟فالناً خطب من هؤالء القوم ، لكن ال  لعلماء إذا علم اخلاطب الثاين أناختلف ا 

 ال جيوز ، وهذا الصحيح ألمرين : وقيل :جيوز أن خيطب ،  قيل :
 : ألن هذا يعترب خطبة على خطبة أخيه . األول
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 : ألهنم قد يكونون على وشك املوافقة .الثاين 
 : احلكمة من حترمي اخلطبة على خطبة املسلم 

 .بني الناس والبغضاء ن أسباب العداوة أن هذا التصرف م:  احلكمة األوىل
 .اخلاطب هو هما دام أنله ول وفيه تعد عليه ألن احلق فيه ظلم للخاطب األالتصرف أن هذا  : احلكمة الثانية

أنه يزكي كخطب علي خطبة أخيه  إذا  نساناإلنفس لفيه تزكية التصرف هذا  أن:  يوه العلماء اإليهأملح  وفيه حكمة ثالثة
  .مومذتزكية النفس أمر م أن من هذا اخلاطب األول ومعلوم لسان حاله يقول أنا أوىل كأنو غريه التصرف ويذم  نفسه هبذا

يبتاع علي بيع أخيه وال  لمؤمن أنلاملؤمن فال حيل  املؤمن أخو)  هذا املعين وهو قول النيب  إشارة إىل عقبة ابن عامر  وحديث
  .ا يف مثل هذا التصرفتكون سببً ال أن  تقتضيه إشارة إيل أن األخوة اإلميانية هذا في ( يذر خيطب علي خطبة أخيه حَّت

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

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

طبة أخيه ( والكافر ليس أخاً للمسلم .  لقوله ) على خر
ْطَبةر أَ )ويؤيده رواية  يهر َواَل خَيُْطَب َعَلى خر يهر َحَّتَّ يََذرَ اْلُمْؤمرُن َأُخو اْلُمْؤمرنر َفاَل حيَرلُّ لرْلُمْؤمرنر َأْن يـَْبَتاَع َعَلى بـَْيعر َأخر : ( قال اخلطايبخر

 قطع هللا األخوة بني الكافر واملسلم ، فيختص النهي باملسلم .
 وألن الكافر ليس له حرمة .

 أنه ال جيوز . القول الثاين :
 وبه قال مجهور العلماء .

 لرواية ) وال خيطب الرجل على خطبة الرجل ( .
 وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق (.تعاىل ) ، فال مفهوم له كقوله وأما التقييد )بأخيه( فيحمل على الغالب

 وهذا القول هو الصحيح .
 . حيرم أن ختطب املرأة على خطبة املرأة لنفس العلة 

 مثال : امرأة عرضت نفسها على رجل ، فال حيل المرأة أخرى أن تأيت وتعرض نفسها عليه وتزهده يف اليت قبلها .
 تشري النيب ، أهنا جاءت تسنت قيساجلواب عن قصة فاطمة ب وأسامة ، اجلواب : ملا خطبها ثالثة: أبو جهم، ومعاوية ،

 أن حتمل هذه القصة على أن الواحد منهم مل يعلم خبطبة اآلخر .
َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم م / وال جيوز التصريح ِب طبة املعتدة مطلقاا ، وجيوز التعريض يف خطبة البائن مبوت أو غريه ، لقوله تعاىل )

ْطَبة  النِ َساء  ف يمَ   ( . ا َعرَّْضُتْم ب ه  م ْن خ 
--------------------- 

 أي : حيرم وال جيوز أن يصرح خبطبة املرأة املعتدة مطلقاً .
مل وعشرًا ، وعلى طالقها ثالث حيضات إن  أشهر] واملعتدة : من مل ميض على وفاة زوجها أربعة ،  ] واخلرطبة بكسر اخلاء طلب املرأة للزواج [ 

 تكن حامالً .
  ( أي سواء معتدة من وفاة ]كاملتوىف عنها زوجها [ أو من حياة .] املطلقة طالقا بائناً [ . مطلقاا قوله ) 
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  والتصريح : هو وعد املرأة بالنكاح أو طلب التزوج هبا باللفظ الصريح ، حنو أريد أن أتزوجك ، أو زوجيين نفسك ، أو فإذا
 ك مما ال حيتمل غري النكاح .انقضت عدتك تزوجتك ، وحنو ذل

  ْطَبةر النّرَساءر  ملعتدة لقوله تعاىل )افيحرم التصريح خبطبة ( أي ال إمث عليكم أيها  َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم فريَما َعرَّْضُتْم برهر مرْن خر
التعريض بنفي احلرج ، وذلك  فخص .بطريق التلميح ال التصريحالرجال يف التعريض خبطبة النساء املتوىف عنهن أزواجهن يف العدة 

يدل على وجود احلرج يف التصريح ، فيكون ذلك دلياًل على عدم جوازه ، وألن التصريح ال حيتمل غري النكاح ، فال يؤمن أن 
 حيملها احلرص على النكاح على اإلخبار بانقضاء عدهتا قبل انقضائها .

 و املطلقة ثالثاً .لكن جيوز التعريض خبطبة املعتدة البائن مبوت زوجها ، أ 
والتعريض خالف التصريح حنو : إين يف مثلك لراغب ، أو إين أريد الزواج ، أو وددُت أنه يـَُيسر يل امرأة صاحلة ، أو إذا انقضت 

 عدتك فأعلميين وحنوها .
ْطَبةر النّرَساءر َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم : اآلية السابقة )ريض للبائن من زوجها بوفاته عنهاوالدليل على جواز التع  .(فريَما َعرَّْضُتْم برهر مرْن خر

 ( فيه أن املطلقةوجيوز التعريض يف خطبة البائن مبوت أو غريهوقول املصنف ) [ هي من طلقت طلقة واحدة أو و الرجعية
 حكمها حكم الزوجات . وز التعريض خبطبتها ، ألهنا زوجة[ ال جياثنتني
نَّ َاحْلَْمَد َّلل َّ  ، إاَلتََّشهَُّد يف  َاحْلَاَجة  :  َعلََّمَنا َرُسوُل َاَّللَّ   )قَاَل  ْبن  َمْسُعوٍد ْقد  النكاح ِبُطبة اوينبغي أن خيُطَب يف عَ م / 

َنا ،  لَّ َلُه ، َمنْ ومن سيئات أعمالنا ، حَنَْمُدُه ، َوَنْسَتع يُنُه ، َوَنْستَـْغف ُرُه ، َونـَُعوُذ ب َاَّللَّ  م ْن ُشُرور  أَنـُْفس  ومن  يـَْهد ه  َاَّللَُّ َفاَل ُمض 
ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َويـَْقَرُأ َثاَلَث آيَاتٍ  يضلل فال هادي له ،  : َوَأْشَهُد َأْن اَل إ َلَه إ الَّ َاَّللَُّ ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا

ُتْم ُمْسل ُمونَ يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقات  قال تعاىل )  ( . ه  َوال ََتُوُتنَّ إ الَّ َوأَنـْ
ُهمَ وقال تعاىل ) نـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ م  نـْ َدٍة َوَخَلَق م  ا ر َجاالا َكث رياا َون َساءا يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَّذ ي َخَلَقُكْم م ْن نـَْفٍس َواح 

 ( . وَن ب ه  َواأْلَْرَحاَم إ نَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَق يباا َواتَـُّقوا اَّللََّ الَّذ ي َتَساَءلُ 
ُيْصل ْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغف ْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُط ع  اَّللََّ .  يَا أَيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قـَْوالا َسد يداا وقال تعاىل )

 ( . ْد فَاَز فـَْوزاا َعظ يماا َوَرُسوَلُه فـَقَ 
--------------------- 

  ( .[ ويف رواية ) علمنا رسول هللا خطبة احلاجة يف النكاح وغريهر  التشهد يف احلاجة]  

  ، احلديث دليل على استحباب تقدمي هذه اخلطبة على عقد النكاح . وهذه اخلطبة سنة عند مجاهري العلماء وليست واجبة
 ) زوجتكها مبا معك من القرآن ( ومل يذكر اخلطبة .: قال  عدم وجوهبا : حديث الواهبة نفسها ، فإن الرسول ومما يدل على 

 . وهذه اخلطبة قصد هبا : إظهار النكاح وإشهاره ، وبيان خطر هذا العقد 
 . هذه اخلطبة ليست خاصة بعقد النكاح بل هي عامة يف النكاح وغريه 
 ه كان يزيد على هذه اخلطبة بشيء مما يزيده بعض الناس من اخلطب املطولة إما يف فضل مل يرد عن أحد من السلف أن

من أحدث يف ) :  النكاح أو يف الرتغيب يف الطاعات أو الرتهيب من املعاصي عند عقد النكاح ، وهذه بدعة وقد قال النيب 
 ما ليس منه فهو رد ( . أمرنا
 أن يكون يف املسجد كما يظن بعض العوام ، واحلديث الوارد يف ذلك  ح يف أي مكان ، وال يستحبعقد النكاح يص

 .ضعيف 
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ك أو أنكحتك ، والقبول : وهو اللفظ الصادر الويل ، كقوله : زوجتُ   باإلجياب : وهو اللفظ الصادر منوال جيب إال /م 
 من الزوج أو نائبه كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، وحنوه .

--------------------- 
 أي : أن النكاح ال جيب وال ينعقد إال باإلجياب والقبول ، فمن أركان النكاح اإلجياب والقبول .

 وهو اللفظ الصادر من الويل ، كقوله : زوجتك أو أنكحتك .:  فاإلجياب
 وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله : قبلت هذا الزواج ، أو قبلت ، وحنوه .والقبول : 

 تلف العلماء هل يشرتط أن يكون اإلجياب والقبول بلفظ اإلنكاح والتزويج أو ال يشرتط على قولني :وقد اخ 
 .اإلنكاح أو التزويج يشرتط أن يكون اإلجياب والقبول بلفظ  : أنه القول األول

 وهذا هو املذهب .
 .ألهنما اللفظان اللذان ورد هبما القرآن الكرمي  

َها َوَطراً َزوَّْجَناَكَها فـََلمَّا َقَضىقال تعاىل )  نـْ  .. ( . زَْيٌد مر
 ( . ...ؤُُكْم مرَن النّرَساءر َوال تـَْنكرُحوا َما َنَكَح آبَاوقال تعاىل )

 جيوز بغري لفظ اإلنكاح والتزويج ، فأي لفظ يدل على النكاح فإنه جيوز  أنه ال يشرتط ، وأنه القول الثاين :
 تيار ابن تيمية رمحه هللا .وهذا قول مجاهري العلماء ، وهو اخ

 ( .ها مبا معك من القرآنكملكت )لب أن يزوجه الواهبة نفسها للذي ط  قول النيب ل
 ( متفق عليه .أعتق صفية وجعل عتقها صداقها  أن رسول هللا  )وحلديث أنس 

رة واهلبة والنكاح ليست ألفاظًا تعبدية ال جيوز وألن العربة يف العقود املعاين ، ال باأللفاظ واملباين ، فألفاظ البيع والشراء واإلجا
 جتاوزها إىل غريها ، وإمنا املرجع فيها إىل ما تعارف الناس عليه .

 وهذا القول هو الصحيح .
 باب شروط النكاح

 يف هذا الباب شروط النكاح . –رمحه هللا  –أي سيذكر املصنف 
 زم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم .: ما يل واصطالحاا الشروط مجع شرط وهو لغة العالمة ، 

 والفرق بني شروط النكاح ) اليت سيذكرها املصنف يف هذا الباب ( وبني الشروط يف النكاح اليت ستأيت فيما بعد من وجهني :
 كن إبطاهلا .أن شروط النكاح من وضع الشرع ال ميكن إبطاهلا ، والشروط يف النكاح شروط وضعها العاقد ومي األول :
 أن شروط النكاح يتوقف عليها صحته ، والشروط يف النكاح يتوقف عليها لزومه . الثاين :

 م / وال بد فيه من رضا الزوجني .
-------------- 

 رضا الزوجني ، فإن أكره الزوج على التزويج بامرأة مل يصح النكاح ، وكذلك احلال بالنسبة للمرأة .يشرتط لصحة النكاح أي 
:  : يا رسول هللا، قالوا، وال تنكح البكر حَّت تستأذنال تنكح األمي حَّت تستأمر) ديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا حل

 . متفق عليه( ت: أن تسك؟ قالكيف إذهنا
 هي الثيب اليت فارقت زوجها مبوت أو طالق ، وقد تطلق على من ال زوج هلا .[ األمي  ]

 فإنه يشرتط فيه الرضـا فكذلك النكاح . وقياساً على البيع
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 ال جيوز لألب أن جيرب ابنته البالغة على النكاح .وعليه ف 
 وهـو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ( .) هـذا القول هو الصحيح 

 ) ال تنكح البكر حَّت تستأذن ( وهذا عام ، ومل يستثن منه األب . لقوله 
 

 رواه مسلم .) .. والبكر يستأذهنا أبوها (  قال رسول هللا وعن ابن عباس . قال : 

 رواه البخاري . (فرّد نكاحها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول هللا ذام )جوعن خنساء بنت 

 .(شريعته ومصاحل أمتـه، وقواعد املوافق حلكم الرسول وأمره وهنيه، وهو ذي ندين هللا  به وال نعتقد سواهوهو القال ابن القيم )
 وأمحد . وهذا مذهب مالك والشافعيوقد ذهب بعض العلماء إىل أنه جيوز لألب أن جيرب ابنته البالغة على النكاح 

باملفهوم ، ألنه جعل الثيب أحق بنفسها ( ال تنكح األمي حَّت تستأمر ، وال تنكح البكر حَّت تستأذن  باحلديث السابق )واستدلوا 
 فدل على أن ويل البكر أحق هبا منها .من وليها ، 

 ب خلاطرها .يوأما االستئذان فهو تطي
 والراجح أنه ال جيوز أن جيربها .

 

 ا أبوها .هَ رب ُ جْ فيُ  م / إال الصغريةَ 
-------------- 

 لألب أن جيربها . شرتط رضاهم ، فذكر الصغرية ، فإنمن ال ي –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
وأنا ابنة ست ، وبىن يب وأنا ابنة تسع ( متفق عليه . ومعلوم أهنا مل تكن يف تلك احلال ممن يعترب   النيب لقول عائشة ) تزوجين

 إذهنا .
 قال القرطيب : هذا احلديث مستند اإلمجاع على أن األب جيرب البكر الصغرية على النكاح .

ُها سيدُ م   ها ./ واألَمة جيرب 
------------ 
ته على الزواج ، قال ابن قدامة : ال نعلم يف هذا خالفًا ، وذلك ألن منافعها مملوكة ، والنكاح عقد على أي : والسيد جيرب أم

 منفعتها ، فأشبه عقد اإلجارة ، ولذلك ملك االستمتاع هبا .
 ) ال نكاح إىل بويل ( حديث صحيح ، رواه اخلمسة . م / والبد فيه من الويل ، قال 

---------- 
اين من شروط النكاح وهو الويل ) وهو من يتوىل أمر املرأة ( ، وهذا مذهب مجهور العلماء ، وأنه ال جيوز للمرأة أن هذا الشرط الث
 تزوج نفسها .

 واألدلة على شرطية الويل كثرية .
زوجت أختًا يل : )قال، ي عن معقل بن يسار أهنا نزلت فيهفقد جاء يف سبب نزوهلا ما رواه البخار ( َفال تـَْعُضُلوُهنل تعاىل )قا

، ال ، مث جئت ختطبها: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، فقلت لهإذا انقضت عدهتا جاء خيطبهاحَّت  ،من رجل فطلقها
( وُهنّ ... َفال تـَْعُضلُ ): ، فأنزل هللا هذه اآليةوكانت املرأة تريد أن ترجع إليه ، وكان رجاًل ال بأس به ،وهللا ال تعود إليك أبداً 

 ( .: فزوجها إياه، قالل هللا: اآلن أفعل يا رسو فقلت
معىن ، وألهنا لو كان هلا أن  عتبار الويل ، وإال ملا كان لرفضهوهي أصرح دليل على ا قال احلافظ ابن حجر يف شأن هذه اآلية :

 .تزوج نفسها مل حتتج إىل أخيها 
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 .. ( فالذي يُنكح هو الويل ، فاخلطاب لألولياء .َّتَّ يـُْؤمرُنوا نَي حَ ال تـُْنكرُحوا اْلُمْشرركر وقال تعاىل ) و 
 ( . قَاَل إريّنر أُرريُد أَْن أُْنكرَحَك إرْحَدى ابـَْنيَتَّ َهاتـَنْير وكذلك قول الشيخ الكبري ملوسى )

 .رواه أبوداود ) ال نكاح إال بويل (  وعن أيب موسى األشعري . قال : قال رسول هللا 
 رواه أبوداود ) أميا امرأة ُنكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل (  قالت . قال رسول هللا  وعن عائشة .

 رواه ابن ماجه .) ال تزوج املرأة نفسها (  وقال 
 ) إن شئت أنكحتك حفصة ( رواه البخاري . –بعد أن تأميت حفصة  –وقول عمر لعثمان 

  يشرتط الويل ، قالوا : قياساً على البيع وذهب بعض العلماء وهو مذهب احلنفية إىل أنه ال. 
 والصحيح مذهب اجلمهور ، ويرجح ذلك عدة أمور :

 أن اشرتاط الويل فيه صيانة للمرأة عما يشعر يف وقاحتها وميلها إىل الرجال . أوالا :
يف اختيارها ، فقد ال توفق أن الرجال أقدر من النساء على البحث عن أحوال اخلاطب ، فإن املرأة قاصـرة يف فعلها و  ثانياا :

 للرجل الكفء .
 أن اشرتاط الويل فيه مزيد إعالن للنكاح . ثالثاا :
 أن ارتباط املرأة بالرجل الذي ختتاره ، ليس شأناً خاصاً هبا ، وإمنا يهم املوضوع أباها وأخاها بل واألسرة بأكملها . رابعاا :

 :ا قياسهم على البيع فهذا قياس ال يصح ألمرين وأم
 هذا قياس باطل ، ألنه يف مقابلة النص . أوالا :
 ألن عقد النكاح أخطر من عقد البيع . ثانياا :
 : شروط الويل 

 ألن غري املكلف حيتاج من يتوىل أمره فكيف يتوىل أمر غريه .أن يكون مكلفاا ) بالغاا عاقالا ( : 
 اره .ب: وأما العقل فال خالف يف اعت قال ابن قدامة 

 : فاملرأة ال تكون ولية يف النكاح ، ألهنا هي حباجة إىل ويل فكيف تتوىل أمر غريها .كراا أن يكون ذ 
 : وهو معرفـة الكفء ومصاحل النكاح .أن يكون رشيداا 

 : أي ائتمان الويل على موليته ، فال يزوجها إال بكـفء . األمانة
لكن لو كان الويل  .م أولياء بعض(واملؤمنون واملؤمنات بعضه)  . كما قال تعاىلليًا يف النكاح: فال يكون الكافر و اتفاق الدين

 مسلماً وابنته كافرة فإنه يعقد هلا ، والسبب : ألن اإلسـالم يعلو وال يعلى عليه .
 م / وأوىل الناس بتزويج احلرة أبوها وإن عال ، مث ابنها وإن نزل ، مث األقرب فاألقرب من عصباهتا .

------------------- 
بذكر الوالية يف النكاح ، فذكر أن أوىل الناس بتزويج احلرة أبوها ، ألنه أكثر الناس حنوًا وشفقة ،  –رمحه هللا  –ع املصنف شر 

 وأكمل نظراً ورأفة ، ويليه اجلد ، فإنه كاألب يف مزيد حنوه ورأفته على بنات ابنه .
 زل ، ألنه أوىل باملرياث من غريه ، فكذا يف النكاح .أي يلي األب وإن عال يف والية النكاح االبن وإن نمث ابنها : 

يف مرتبة الوالية األقرب من العصبة ، ألن مبىن الوالية على الشفقة والنظر ،  االبن: أي يلي  مث األقرب فاألقرب من عصباهتا
ألبوين ، مث بنو اإلخوة  فيقدم األخ من األبوين ، لكونه أقرب العصبات بعد عمودي النسب ، مث األخ ألب ، مث بنو اإلخوة

 ألب ، مث األعمام كذلك ، مث بنوهم .
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 مث البنـوة ، مث األخوة ، مث العمومـة .،  يقدم يف جهة الواليـة األبـوة
 لو وجد ابن وأخ شقيق ، فيقدم االبـن .، ابن وأب ، فاألب هـو الذي يزوج  لو كان للبنتأمثلة : 

ُ َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر َواَل تـُْنَكحُ اَل تـُْنكَ م / ويف احلديث املتفق عليه ) . قَاُلوا يَا َرُسوَل اَّللَّ  وََكْيَف إ ْذنـَُها  (اْلب ْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذنَ  ُح اأَلّيِ 
 ( . َأْن َتْسُكتَ  )قَاَل 

---------------- 
 ] قاله احلافظ ابن حجر [زوجها . [ هي اليت ميوت زوجها ، أو تبني منه وتنقضي عدهتا ، وأكثر ما تطلق على من مات  ] األّي

أصل االستئمار طلب األمر ، فاملعىن ال يعقد عليها حَّت يطلب األمر منها ، وتؤخذ من قوله : ) تستأمر ( أنه ال يعقد إال بعد أن تأمر [  ُتستأمر] 
 بذلك .

لبالغة اليت تدرك أمور النكاح ، وإمنا محلت على البالغة ألن هي العذراء اليت مل يسبق هلا زواج وال وطء ، لكن خص العلماء بالبكر هنا ا [البكر ] 
 ال تدرك مقاصد الزواج وال تعرف صفات األزواج .] كمن عمرها مثان أو تسع [ الشرع جعل إلذهنا اعتباراً ، ومعلوم أن الصغرية 

ر : أن االستئمار طلب األمر ، ومعلوم أن طلب األمر ال بد أي يطلب اإلذن منها ليعقد هلا وليها الزواج ، والفرق بني اإلذن واالستئما ] تستأذن [
واكتفي بالسكوت من البكر : الن البكر قد ل يكون بالقول وقد يكون بالسكوت ،أن يكون بالقول ، أما اإلذن فال يشرتط أن يكون بالقول ب

 . .السكوت بعكس الثيب فطلب منها أن تصدع برأيها بتستحي وال تصرح فاكتفي منها 
 ديث دليل على أن املرأة الثيب ال تتزوج حَّت تستأمر وتطلب ذلك .احل 

 ج له أحوال :ا وإذن املرأة يف الزو 
 . [صغرية ] فهذه جيوز تزوجيها من غري إذهنا  اً : أن تكون البنت بكر  أوالا 
 فهذه ال بد من رضاها واستئمارها بذلك .: أن تكون ثيباً ،  ثانياا 

 .وأما البالغ الثيب فال جيوز تزوجيها بغري إذهنا ال لألب وال لغريه بإمجاع املسلمني  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 حلديث الباب .

 فهنا اختلف العلماء على قولني :، : البكر البالغ  ثالثاا 
 : ال جيب إذهنا ، وإمنا يستحب ، فيجوز لألب إجبارها . القول األول

 وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد .
 حبديث الباب باملفهوم ، ألنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ، فدل على أن ويل البكر أحق هبا منها . واستدلوا

 ب خلاطرها .يوأما االستئذان فهو تطي
 : جيب استئذاهنا وال جترب على النكاح . القول الثاين

 وهذا مذهب أيب حنيفة والثوري وابن املنذر .
 .اح على اإلذن ، فدل على أنه واجبالنك ( فعلق النيب حَّت تستأذن باحلديث )ال تنكح البكرواستدلوا 

 ) والبكر يستأذهنا أبوها يف نفسها ( وهذا نص يف حمل النزاع . ورواية 
 رواه أبو داود ( .  فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخريها النيب  وعن ابن عباس : ) أن جارية أتت النيب 

إذن البكر ال بد منه يف النكاح ،  رّد نكاح البكر اليت زوجها أبوها وهي كارهة ، فدل على أن يب ففي هذا احلديث أن الن
 وهذا احلديث خمتلف فيه ، وقد صححه ابن القيم .

 وهذا القول هو الراجح .
ه وهنيه وقواعد شريعته وأمر  : وهو الذي ندين هللا به ، وال نعتقد سواه ، وهو املوافق حلكم الرسول  وقالورجحه ابن القيم ، 
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 .ومصاحل أمته 
 . أما غري األب ، فال جيوز له أن يزوج البكر الكبرية باالتفاق 

 ) أعلنوا النكاح ( . م / وقال النِب 
-------------- 

 .حديث ) أعلنوا النكاح ( ليستدل به على أنه ينبغي إعالن النكاح  –رمحه هللا–ذكر املصنف 
  : إظهاره ونشره .ومعىن إعالن النكاح 

 .أيضاً ) فصل ما بني احلالل واحلرام الدف والصوت يف النكاح ( رواه الرتمذي وحسنه وحسنه أيضاً األلباين  وقال 
 . فاحلديث دليل على وجوب إعالن النكاح وإشهاره 
 : احلكمة من األمر بإعالن النكاح حلكمتني 

  إظهار الفرح والسرور . األوىل :
 التفريق بينه وبني نكاح السر .من أجل : الثانية 

 عدلني . : شهادةُ  م / ومن إعالنه  
-------------- 

 بعض وسائل إشهار النكاح وإعالنه ، فذكر من ذلك : اإلشهاد على العقد . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 واإلشهاد على النكاح خمتلف فيه :

 ثالث من شروط النكاح [ .فذهب أكثر العلماء أنه شرط لصحة النكاح . ] فهو الشرط ال
روي هذا القول عن عمر وعلي هو قول ابن عباس وسعيد بن املسيب وجابر بن زيد واحلسن والنخعي وقتادة والثوري واألوزاعي 

 والشافعي وأصحاب الرأي ] املغين [ .
 دة وشاهدي عدل .بزيارواه الدارقطين وهو ضعيف (  وشاهدي عدل) ال نكاح إال بويل   حلديث جابر . قال : قال 

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

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

 قال ابن املنذر : ال يثبت يف الشاهدين خرب .
 والقول األول أحوط .

 : وعليه : فيكون حالة العقد يف النكاح ال ختلو من األمور التالية 
 . تفاقباالالن ، فهذا العقد صحيح : أن حيصل إشهاد وإع أوالا 
 : أن ال حيصل إشهاد وال إعالن ، فهذا ال يصح عند اجلميع . ثانياا 
 : أن حيصل إشهاد دون إعالن ، فهذا يصح يف قول اجلمهور . ثالثاا 
 : أن حيصل إعالن دون إشهاد ، فهذا صحيح على رأي ابن تيمية ، وغري صحيح على رأي اجلمهور . رابعاا 
 : صفات الشهود 

 فال تصح شهادة األنثى ، وال شهادة رجل وامرأتني .: عدلني  ، ذكرين 
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 الرزاق عن الزهري قال ) مضت السنة أن شهادة املرأة ال جتوز يف احلدود وال يف النكاح وال يف الطالق ( . ففي مصنف عبد
 وألن هذا األمر يطلع عليه الرجال .

 ادهتما ، ألهنما ال يسمعان .: فلو كانا أصمني مل تقبل شه مسيعني : أي عاقلني بالغني . مكلفني
 ه أن يؤدي الشهادة باإلشــارة يصح أن يكونا أخرسني ، ألنه ميكن. 

 م / والضرب عليه بالدف وحنوه .
------------- 

 أي ومن وسائل إعالنه الضرب عليه بالدف .
 قال البخاري يف صحيحه : باب ضرب الدف بالنكاح والوليمة .

علي ،  ينَ يدخل حني بُ  ذكوان قال ) قالت الربُـّّيع بنت ُمَعوّرذ بن عفراء : جاء النيب مث ذكر حديث من طريق خالد بن 
ويـَْنُدْبَن من قُتَل من آبائي يوم بدر ، إذ قالت  بالدففجلس على فراشي كمجلسَك مين ، فجعلْت جويرياٌت لنا يضربن 

 الدف ومل ينكره . فأقر النيب كنتر تقولني ( هذه وقويل بالذي   إحداهن : وفينا نيب يعلم ما يف غدٍّ ، فقال : دعي
 هذا احلديث إعالن بالدف وبالغناء املباح . يفونقل احلافظ عن املهلب : 

 والدف : هو آلة مستديرة كالغربال . 
 .(، ألنه حينئذ يكون طبالً ال يكون من وجهني، من أجل أال يكون صوته كثري )د: أن يكون من وجهٍّ واح ويشرتط لكونه دفاا 

 ، ألهنا من خصائص الطبل .وال يكون فيه جالجل
 وعلى هذا : فضرب الدف يف الزواج ال مانع منه شرعاً لكن البد من ضوابط وقيود لئال يساء استعماله :

 أن الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجال . أوالا :
، ويسمون السلف يسمون من يفعل ذلك خمنثاً  ء كانقال ابن تيمية : وملا كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النسا

 ، وهذا مشهور يف كالمهم .الرجال املغنني خمانيث
وإمنا يباح الدف إذا مل يكن فيه جلجل وحنوه ، مما يصوت عند أكثر العلماء ، نص عليه اإلمام أمحد  وقال احلافظ ابن رجب :

اً ، وقد رخص يف هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا مطلق نيب وغريه من العلماء ، كما كانت دفوف العرب على عهد ال
 لرجال .يف العرس وغريه للنساء دون ا

 وقال احلافظ ابن حجر : األحاديث القوية فيها اإلذن يف ذلك للنساء فال يلتحق هبن الرجال ، لعموم النهي عن التشبه هبن .
 فيه .  إزعاجأن يكون الضرب خفيفاً ال  ثانياا :

 أال يكون مع الضرب بالدف  غناء بقصائد تشتمل على أمور حمرمة كاخلالعة والفساد وغريها . لثاا :ثا
 أما إذا اشتملت على قصائد حكم وأمور محاسية فهذا ال مانع منه .

 أال يطول الوقت ، حبيث يكون إىل ساعة متأخرة من الليل حيث يرتتب على ذلك مفاسد كرتك صالة الفجر .  رابعاا :
 باب الكفاءة يف النكاح

 هلا .ها بغري كفٍء م / وليس لويل املرأة تزوجيُ 
----------------- 

أي : وال جيوز لويل املرأة أن يزوجها بغري كفء ، ألن الوالية أمانة ، واألمني جيب عليه مراعاة األصلح ، وليس من األصلح أن 
 تزوج املرأة بغري كفء .
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 .ة كفؤاا للعفيف  م / فليس الفاجرُ 
--------------- 

 أي : فال جيوز أن تُزوج العفيفة بالفاجر ، واملراد بالفاجر الزاين بدليل قوله : العفيفة .
 الكفاءة يف الدين شرط وهـذا القول هو الصحيح .ف

 ( . زَانٍّ أَْو ُمْشرركٌ الزَّاينر اَل يَنكرُح إالَّ زَانرَيًة أَْو ُمْشررَكًة َوالزَّانرَيُة اَل يَنكرُحَها إرالَّ  قال تعاىل )
وهذه اآلية للعلماء كالم كثري ، رجح بعض العلماء املعاصرين معناها : أن املرأة إذا تزوجت الرجل الزاين ، فإن كانت مستحلة 

يعلم  للزنا فهي مشركة ، وإن كانت تقر بتحرمي الزنا لكن رضيْت به فهي زانية ، ألن الراضي كالفاعل ، وكذا الرجل إذا تزوج امرأة
 أهنا زانية ، فإن كان مستحالً له فهو مشرك ، وإن كان مقراً بتحرمي الزنا لكنه رضي فهو زان .

 رواه الرتمذي ) من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري (  وقال 

 والعرُب بعضهم لبعض أكفاء .م / 

------------ 
حديث ) العرب بعضهم أكفاء بعضهم ( ليستدل به على اعتبار الكفاءة يف النسب ، لكن احلديث  –رمحه هللا–ذكر املصنف 

ليست شرطاً الكفاءة يف النسب  ال يصح بل هو ضعيف جدًا ، واملعىن الذي دل عليه احلديث غري صحيح ، بل الصحيح أن
 وكذلك الكفاءة يف الصنعـة ويف اليسـار .

 ( . َرَمُكْم عرْنَد اَّللَّر أَتْـَقاُكْم إرنَّ اَّللََّ َعلريٌم َخبرريٌ إرنَّ َأكْ لقوله تعاىل )
 رواه أبوداود ) يا بين بياضة ، أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه ، وكان حجاماً (  قال  عن أيب هريرة . أن النيب 

موىل فروة بن عمرو ، وامسه عبد هللا  [ أبا هند وه بناتكم .][ أي : زوج أنكحوا[ بطن من بطون اخلزرج ، إحدى قبيليت األنصار ،  ]  بين بياضة] 
 [ أي : اخطبوا إليه بناته وال خترجوه منكم بسبب مهنة احلجامة . وانكحوا له، كما جاء يف رواية عند أيب داود .]  وكان حجاماً حجم النيب 

ينكحوا أبا هند ، وهو أحد موايل بين بياضة املذكورين ،  هذه القبيلة ، وهي القبيلة القحطانية األزدية العربية أن فأمر النيب 
 وكان حجاماً واحلجامة عند العرب صناعة دنيئة .

ألهنا قرشية ، فهو غري كفؤًا هلا ، وكان موىل متفق عليه قال هلا ) أنكحي أسامة بن زيد (  وعن فاطمة بنت قيس . أن النيب 
 وهو قد مسه الرق .

، وهو أن املعترب يف الرب، وابن تيمية وابن القيم ، واختار ذلك ابن عبدعلم ما ذهب إليه اإلمام مالكل الفالصواب من أقوال أه
 الكفاءة هو الدين ، وليس النسب ، فكل مسلم يعترب كفؤاً للمسلمة إال إذا كان فاسقاً .

، كما يف احلديث ) السلطان ويل من ال  ها احلاكمجيها كفـؤاا : زوجو م / فإن ُعدَم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تز 
 ويل له ( أخرجه أصحاب السنن إال النسائي .

---------- 
طويلة ومل يرجتى رجوعه ، أو امتنع من تزوجيها كفؤًا ، فإنه يف هذه احلالة يزوجها  ةبذا مل يكن للمرأة ويل ، أو غاب غيأي : إ

 احلاكم . ] القاضي يف هذا الوقت [ .
َها قَاَلْت : قَاَل َرُسوُل َاَّللَّر َعائرشَ  حلديث َي َاَّللَُّ َعنـْ َا ارْمَرأَةٍّ َنَكَحْت برَغرْير إرْذنر َولريّرَها، فَنرَكاُحَها بَاطرٌل،  ) َة َرضر َاأميُّ فـََلَها  فَإرْن َدَخَل هبر

َا ارْسَتحَ ـاَْلَمهْ  َها، ـُر مبر ُّ ـاْشَتجَ فَإرنر لَّ مرْن فـَْرجر َّ لَ ُروا فَالسُّْلطَاُن َويلر ، َوَصحََّحُه أَبُو َعَوانََة ، َواْبُن ه (  َمْن اَل َويلر َأْخَرَجُه َاأْلَْربـََعُة إرالَّ النََّسائريَّ
بَّاَن َواحْلَاكرُم    .حر
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 ن ) القاضي ( ، فالقاضي يتوىل عقد النكاح يف مسائل فاحلديث دليل على أن املرأة اليت ليس هلا ويل فإن وليها السلطا
 منها : ، متعددة
 أن تكون املرأة ال ويل هلا مطلقاً . أوالا :
إذا عضل األقرب كاألب مثاًل ] والعضل منع املرأة من التزويج [ فقد ذهب بعض العلماء إىل أنه إذا عضل الويل األقرب  ثانياا :

 فإن الوالية تنتقل إىل السلطان وهذا قول الشافعي وأمحد .
 األبعد بشرط أن يكون كفؤاً للعقد .وذهب بعض العلماء أهنا تنتقل إىل 

 أن ميتنع مجيع األولياء عن تزوجيها ويعضلوهنا . ثالثاا :
إذا غاب الويل األقرب غيبة منقطعة ، فقيل : يزوجها السلطان وال يزوجها األبعد وهذا قول الشافعي ، وقيل : يزوجها  رابعاا :

 ب .الويل األبعد ، وهذا قول أيب حنيفة وأمحد وهذا الصوا
  ) ءالكف اطبضابط الغيبة : هي املدة اليت يفوت هبا اخلقوله ) أو غاب غيبة طويلة . 

 ها أو وصفها .ـيني من يقع عليه العقد ، فال يصح : زوجتك بنيت وله غريها ، حىت ُّييزها بامسم / وال بد تع
--------------- 

وط هذا الشرط الرابع من شر و ] حد من الزوجني معروفًا معلوماً وهو أن يكون كل وا، : ومن شروط النكاح تعيني الزوجنيأي
 [ .النكاح

 ألن النكاح عقد معاوضة أشبه البيع ، وألن مقصود النكاح العني ، فال يصح بدون التعيني كالبيع .
 وله غريها مل يصح ، وكذا لو قال : زوجتها ابنك . –ومل حيددها  –فلو قال الويل : زوجتك بنيت 

  طرق التعيني ، فمنها : –رمحه هللا  –كر املصنف وقد ذ 
 أن يقول زوجتك ابنيت خدجية . : مثل  بالتسمية

 ّرسة .مثل  أن يقول زوجتك ابنيت املد بصفة تتميز عن غريها : أو بوصفها
 زوجتك ابنيت هذه .: مثل  أن يقول  ومن طرق التعيني اإلشارة

 جني ، وهي املذكورة يف باب احملرمات يف النكاح .م / وال بد أيضاا من عدم املوانع بأحد الزو 
------------------ 

 كأن تكون الزوجة يف ذمة زوج أو كانت يف العدة .،  أي : ومن شروط النكاح خلو الزوجني من املوانع
 أو يكون الرجل متزوجاً أربع .

 باب احملرمات يف النكاح
 ىل أمد .م / وُهِن قسمان : حمرمات إىل األبد ، وحمرمات إ

--------------- 
 احملرمات اليت حيرم على اإلنسان التزوج هبن قسمان :

 : حمرمات إىل األبـد . فال حتل أبداً . القسم األول
 حمرمات إىل أمد . أي إىل غاية ، فمَّت زال املانع فإهنا حتل له . القسم الثاين :
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 علون .... . وإن األمهاتم / فاحملرمات إىل األبد سبع من النسب وهن : 
----------------- 

 د  وهن سبع :ات إىل األبـالقسم األول : احملرم
 ( . ْختر ُحرّرَمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوبـََناُت اأْلَخر َوبـََناُت اأْلُ قال تعاىل )

 م / األمهات وإن علون .
------------- 

 ( . ُحرّرَمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكمْ قوله تعاىل )ل
 .ن من جهة األب أو من جهة األم ويدخل فيهن : األم واجلدات ، سواء ك 

 وإن نزلن ولو من بنات البنت .البنات م / 
--------------- 

 ( . َوبـََناُتُكمْ  لقوله تعاىل )
 .بنات وإن نزلن بناء ، وبنات الويدخل فيهن : بنات الصلب ، وبنات األ

 م / واألخوات مطلقاا .
------------ 

 ( . َوَأَخَواُتُكمْ  لقوله تعاىل )
 .شقيقة كانت ، أو ألب ، أو ألم 

 م / وبناهتن . أي وبنات األخوات .
----------- 

 ( . َوبـََناُت اأْلُْختر  لقوله تعاىل )
 زلن، وبنات أبنائهن وبنات بناهتن وإن ناألخت من األم ، وبنات، وبنات األخت ألب: بنات األخت الشقيقةويدخل فيهن. 

 بنات األخ :م / 
---------- 

 ( . َوبـََناُت اأْلَخر لقوله تعاىل )
 .هم ، وبنات بناهتـن وإن نزلن ويدخل فيهن : بنات األخ الشقيق ، وبنات األخ ألب ، وبنات األخ ألم ، وبنات أبنائ 

 . أصوله م / والعمات واخلاالت له أو ألحد
----------- 

 ( . َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكمْ لقوله تعاىل )
 . العمات مجع عمة ، وهي أخت األب أو اجلد وإن عال ، واخلاالت : مجع خالة ، وهي أخت األم ، أو اجلدة وإن علت 

هن ملن حّرم هللا ذلك عليه من الرجال قال ابن جرير ) فكل هؤالء اللوايت مساهن هللا تعاىل وبنّي حترميهـن حمرمات غري جائز نكاح
 بإمجاع مجيع األمـة ال اختالف بينهـم ( .

 ) وممن حكى اإلمجاع القرطيب والطحاوي وابن تيمية ( .
 ( إرنَّا َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواجَ أما بنات العمات واألعمام ، وبنات اخلاالت واألخوال فال حيرمن لقوله تعاىل ُّ يتر يَا أَيُـَّها النَّيبر َك الالَّ
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يتر َهاَجْرَن آتـَْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت ميَريُنَك ممرَّا أَفَاَء اَّللَُّ َعَلْيَك َوبـََناتر َعمّرَك َوبـََناتر َعمَّاترَك َوبـََناتر   َخالرَك َوبـََناتر َخاالترَك الالَّ
 ما مل يدل دليل على ختصيصه . ... ( وحكم األمَّة حكمه  َمَعكَ 

بنات األخوال ، فالقرابات كلهن حرام ، إال بنات العم وبنات العمات ، و سعدي يف كتابة ) نور البصائر ( : قاعدة : قال ال
 وبنات اخلاالت .

 م / وسبع من الرضاع نظري املذكورات .
-------- 

 أي ومن احملرمات تأبيداً احملرمات بالرضاع ، وهن سبع نظري احملرمات بالنسب .
 .متفق عليه ) حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب (   على التحرمي بالرضاع قولهوالدليل 

 قال ابن قدامة : وال نعلم يف هذا خالفاً .
 . فتحرم عليك أمك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، وبنتك من الرضاع .....اخل 

 م / وأربع من الصهر .
-------- 

 ، وهن أربع ، ثالث مبجرد العقد الصحيح . أي : ومما حيرم أبداً ، احملرمات بالصهر
  ال رضاع ولكن سببه عقد النكاح رابة  و قبسبب عقد النكاح ، فليس هناك  إنساننيالصهر هو االتصال بني. 

 أمهات الزوجات وإن علون .وهن : م / 
---------- 

 لبنت .أي وما حيرم بسبب الصهر أم زوجتك وجدهتا وإن علون ، فيحرمن مبجرد العقد على ا
 ( .أُمََّهاُت نرَسائرُكْم لقوله تعاىل ) و 

 مثاًل : زوجتك امسها رقية وهلا أم امسها خدجية ، فإهنا ال حتل لك ، ألهنا أم زوجتك وكذلك جدهتا وأم جدهتا .
 . وهذه حترم مبجرد العقد 

 م / وبناهتن وإن نزلن ، إذا كان قد دخل بأمهاهتن .
----------- 
 صاهرة بنت زوجته ، وهذه حترم إذا دخل بأمها ] وهو وطء الزوجة بنكاح صحيح [ .أي ومما حيرم من امل
 وهذه هي الربيبة .

يتر َدَخْلُتْم هبررنَّ فَإرْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هبرر قال تعاىل )  يتر يفر ُحُجوررُكْم مرْن نرَسائرُكُم الالَّ ( . ] ومعىن  نَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكمْ َورَبَائرُبُكُم الالَّ
 وهن [ .مدخلتم هبن : أي جامعت

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

يتر يفر ُحُجوررُكْم مرْن نرَسا لقوله تعاىل ) يتر َدَخْلُتْم هبررنَّ فَإرْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هبررنَّ َفال ُجَناَح َعَلْيُكمْ َورَبَائرُبُكُم الالَّ  ( .  ئرُكُم الالَّ
 . (الربيبة بنت الزوجة  )

 لكن اآلية فيها قيدان :
 أن تكون من نسائكم الاليت دخلتم هبن . -الاليت يف حجوركم   
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 وأما شرط كوهنا يف احلجر فهذا شرط أغليب . (اجلماع  )لدخول لكن أكثر العلماء على أنه يشرتط شرط واحد وهو ا
 م / وزوجات اآلباء وإن علون .

------------ 
 أي ومما حيرم باملصاهرة زوجة األب وجده وإن عال ، وهذه حترم مبجرد العقد ، دخل هبا أبوه أو مل يدخل .

َشًة َوَمْقتاً َوَساَء َسبريالً َوال تـَْنكرُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم مرَن القال تعاىل )  ( . نّرَساءر إرالَّ َما َقْد َسَلَف إرنَُّه َكاَن فَاحر
 فزوجة أبيك حرام عليك على التأبيد حَّت لو مات أبوك عنها . وكذلك لو طلقها .

 ( . كان فاحشة ومقتاً وساء سبيالً لف إنه  ـقال تعاىل ) وال تنكحوا ما نكح آباؤكــم من النساء إال ما قد س
 م / وزوجات األبناء وإن نزلن .

------------ 
 أي ومما حيرم باملصاهرة زوجة ابنك .

 ( . الَّذريَن مرْن َأْصالبرُكمْ  َوَحالئرُل أَبـَْنائرُكمُ قال تعاىل )
 أي أنه لو كان البنك زوجة مث طلقها فإهنا ال حتل لك .

 ) حيرم من الرضاع ... ( . ه م / واألصل يف هذا قوله تعاىل ) حرمت عليكم .... ( وقول
-------------- 

 رمات .احملالدليل على هذه النساء  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
ُحرّرَمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوبـََناُت اأْلَخر فاحملرمات من النسب دليل ذلك قوله تعاىل )

 .... ( .بـََناُت اأْلُْختر وَ 
 .متفق عليه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ( ) ودليل التحرمي بالرضاع : قوله 

الرضاعة كما حيرم بسبب  وحيرم النكاح بسبب : من سببية والتقدير:  وحيرم من الرضاعة ما حيرم من النسبمعىن احلديث : 
 النكاح .

 م / وأما احملرماُت إىل أمد .
------------ 

 بذكر احملرمات إىل أمد ، واألمد الغاية ، وهن نوعان :  –رمحه هللا  –بدأ املصنف 
 احملرمات ألجل اجلمع . األول :
 احملرمات إىل أمد ، وهن احملرمات لعارض قابل للزوال . الثاين :

 بالنوع األول . –رمحه هللا  –وبدأ املصنف 
 التها .حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خ

 ( . اَل جُيَْمُع بـَنْيَ اْلَمْرَأة  َوَعمَّت َها َواَل بـَنْيَ اْلَمْرَأة  َوَخالَت َها ) قوله  م / فمنهن
------------ 

حديث أيب هريرة ) ال جيمع بني املرأة وعمتها ... ( أي يف الزواج ، ليستدل به على حترمي اجلمع بني  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 تها واملرأة وخالتها .املرأة وعم

 حترمي أن جيمع الرجل يف عصمته بني املرأة وعمتها ، أو املرأة وخالتها . احلديث دليل على 
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 : يف هذا دليل ملذهب العلماء كافة أنه حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها ، وبينها وبني خالتها . قال النووي
 فإن مجع بينهما : 

 . إن كان بعقد واحد بطال 
   كل واحدة بعقد ، فنكاح الثاين مفسوخ باطل .وإن كان 

  وقد بني  احلكمة من ذلك ، فقال  ) وذلك ملا يكون بني رواه ابن حبان : ) إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ،
 الضرائر من الغرية .

 فإذا طلقت املرأة وانتهت عدهتا ، حلت أختها وعمتها وخالتها ، النتفاء الضرر .
 فأخت زوجتك من الرضاع ال جتمعها مع زوجتك .اع ومثل ذلك الرض 

 كذلك عمة زوجتك من الرضاع ال جيوز ، وكذلك خالة زوجتك من الرضاع ال جيوز .
  عمة الزوجة أو خالتها ، هذه من احملرمات إىل أمد. 

 حتريم اجلمع بني املرأة وأختها
 ( .الَّ َما َقْد َسَلَف َأْن جَتَْمُعوا بـَنْيَ اأْلُْختَـنْي  إ  م / مع قوله تعاىل )و 

---------- 
َأْن جَتَْمُعوا بـَنْيَ اأْلُْختَـنْير إرالَّ َما اآلية الدالة على حترمي اجلمع بني األختني يف الزواج وهي قوله تعاىل ) و  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 ( .َقْد َسَلَف 
  ج .ا فاآلية دليل على حترمي اجلمع بني املرأة وأختها يف الزو 
 معناه : وحرم عليكم أن جتمعوا بني األختني عندكم بنكاح . :  ل ابن جريرقا 

 وقد أمجع العلماء من الصحابة والتابعني واألئمة قدمياً وحديثاً على أنه حيرم اجلمع بني األختني يف النكاح . قال ابن كثري :
واء كانت شقيقتني أم من أب أم من أم ، وسواء : واجلمع بني األختني يف التزويج حرام باإلمجاع ، س قال احلافظ ابن حجر

 .البنت من الرضاع 
برْنتر  ُأْخيتر  ْلُت َلُه َهْل َلَك يفر فـَقُ  َدَخَل َعَلىَّ َرُسوُل اَّللَّر ) أُمّر َحبريَبة برْنتر َأىبر ُسْفَياَن قَاَلْت ومن األدلة على التحرمي : حديث 

ُْخلرَيةٍّ َوَأَحبُّ َمْن ش« . حتُربّرنَي َذلرَك  أَوَ » قـُْلُت تـَْنكرُحَها . قَاَل « .  أَفْـَعُل َماَذا» َأىبر ُسْفَياَن فـََقاَل  اخْلرَْير  يفر  ررَكينر َـ قـُْلُت َلْسُت َلَك مبر
ُْت أَنََّك خَتُْطُب ُدرََّة برْنَت َأىبر َسَلَمَة . قـُْلُت فَإريّنر « .  فَإرنَـَّها اَل حتَرلُّ يلر » . قَاَل  ُأْخيتر  قـُْلُت نـََعْم . « . برْنَت أُمّر َسَلَمَة » قَاَل  ُأْخربر
ا ثـَُويـَْبُة َفاَل تـَْعررْضَن َعَلىَّ بـََناترُكنَّ ـَوأَبَاهَ  مرَن الرََّضاَعةر أَْرَضَعْتينر  يإرنَـَّها ابـَْنُة َأخر  لَّْت يلر َما حَ  يَحْجرر  يفر  أَنَـَّها ملَْ َتُكْن رَبريَبيتر  َلوْ » قَاَل 

 ( رواه مسلم . نَّ َواَل َأَخَواتركُ 
[ استفهام تعجب من كوهنا تطلب أن  أو حتبني ذلك ][ أي تزوج ، جاء يف رواية عند مسلم  ) انكح أخيت عزة بنت أيب سفيان ( . انكح أخيت ]

ُْخل َية ]يتزوج غريها مع ما طبع عليه النساء من الغرية . [ حب من شاركين يف اخلري وأ ][ أي لست مبنفردة بك ، وال خالية من ضرة . لست لك مب 
 ، فقد جاء يف رواية : ) وأحب من شركين فيك ( . راد باخلري ذاته ـامل
  فيمسك إحدامها ويطلق األخرى ال حمالة .، فمن أسلم وحتته أختان ُخرّي 

 أن جيمَع أكثر من أربع . م / وال جيوز للحرِ  
------------ 

 من أربع زوجات يف وقت واحد .حيرم على الرجل أن جيمع يف عصمته أكثر أي و 
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 وقد حكى اإلمجاع  على ذلك غري واحد ، منهم ) ابن حجر ، وابن قدامة ، وابن كثري ( .
 .، وإن شاء أربعاً وإن شاء ثالثاً ، أي إن شاء أحدكم اثنتني( فَاْنكرُحوا َما طَاَب َلُكْم مرَن النّرَساءر َمثْـىَن َوُثالَث َورُبَاعَ قال تعاىل )

 د بوب البخاري ) باب ال يتزوج أكثر من أربع لقوله تعاىل : مثىن وثالث ورباع ( .وق
 إلمجاع إال قول من ال يعتد خبالفه من رافضي وحنوه .اقال احلافظ ابن حجر : أما حكم الرتمجة فب

ويف  رواه الرتمذي( يتخري منهنأن  أن غيالن بن سلمة أسلم وله عشر نسوة يف اجلاهلية فأسلمن معه فأمره النيب وعن ابن عمر )
 إسناده ضعف .

  من خصوصيات النيب . أن له أن جيمع أكثر من أربع 
 م / وال للعبد أن جيمَع أكثر من زوجتني .

------------ 
 أي : ال جيوز للعبد أن جيمع أكثر من اثنتني ، ألنه قول عمر وعلي وغريمها وال خمالف هلما .

 ه أن يطأ ما شاء .م / وأما ملك اليمني : فل
-------------- 

َدًة أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم قال تعاىل   ومل يقيد () فـََواحر
 .. ( ومل حيدد .ملكت أمياهنم  إال على أزواجهم أو ماوالذين هم لفروجهم حافظون قال تعاىل ) 

 من ملك اليمني ما أراد . فيجوز أن يطأ
 ن : اختار إحدامها .م / وإذا أسلم الكافر وحتته أختا

------------ 
، وقد سبق أنه ال جيوز اجلمع بني األختني يف أسلم وحتته أختان ُخرّي فيمسك إحدامها ويطلق األخرى ال حمالة  أي : أن من

 النكاح .
ُروَز الدَّيـَْلمريّر ، َعْن أَبريهر قَ  عن –خمتلف يف صحته  –وقد جاء يف ذلك حديث  قـُْلُت : يَا َرُسوَل َاَّللَّر ! إريّنر  )اَل اَلضَّحَّاكر ْبنر فـَيـْ

ْئَت  َأْسَلْمُت َوحَتْيتر ُأْخَتانر ، فـََقاَل َرُسوُل َاَّللَّر  بَّاَن ،   (" طَلّرْق أَيَـّتَـُهَما شر َرَواُه َأمْحَُد ، َواأْلَْربـََعُة إرالَّ النََّسائريَّ ، َوَصحََّحُه ارْبُن حر
ُّ ، َواْلبَـ  َهقريُّ ، َوأََعلَُّه اَْلُبَخارريُّ  َواَلدَّاَرُقْطينر  .يـْ

 

 م / أو عنده أكثر من أربع زوجات : اختار أربعاا ، وفارق البواقي .
-------------- 

إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات فإنه خيتار أربعًا ويفارق البواقي ، وقد سبق أنه ال جيوز للحر أن جيمع يف  أي :
 ع .عصمته أكثر من أرب

ُّ  )َعْن َساملرٍّ ، َعْن أَبريهر :  وقد جاء يف ذلك حديث  أَْن  َأنَّ َغْياَلَن ْبَن َسَلَمَة َأْسَلَم َولَُه َعْشُر نرْسَوةٍّ ، فََأْسَلْمَن َمَعُه ، فََأَمَرُه اَلنَّيبر
ُهنَّ أَْربـًَعا  نـْ ْمرذريُّ ، َوأََعلَّهُ  (يـََتَخيـََّر مر  وغريهم اَْلُبَخارريُّ ، َوأَبُو ُزْرَعَة ، َوأَبُو َحامترٍّ   َرَواُه َأمْحَُد ، َواَلرتّر

 م / وحترم احملرم ة حىت حتل من إحرامها .
------------ 

 بذكر احملرمات إىل أمد ، وهن احملرمات لعارض قابل للزواج . –رمحه هللا  –بدأ املصنف 
 . ] التحلل الثاين عند مجهور العلماء [من إحرامها  وحترم احملرمة حَّت حتلَّ : فمنها : احملرمة حَّت حتل من إحرامها ، أي 
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 رواه مسلم .(  اَل يـَْنكرُح اْلُمْحررُم َواَل يـُْنَكُح َواَل خَيُْطبُ  )  قَاَل َرُسوُل اَّللَّر  قَاَل :ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن حلديث 
 . أي حال إحرامه حبج أو عمرةاحملر م [ ال يتزوج ويعقد . ]  ] ال ينكح [ أي

 أي يطلب زواج املرأة من نفسها أو من أهلها .] أو خيطب [  أي ال يعقد لغريه .] وال يُنك ح [ 
 ينكح : أي يتزوج ، أو يُنكرح : بضم الياء أي يعقد لغريه . منهي أن احلديث دليل على أن احملرم 

 يزوج غريه ] كأن يكون ولياً يف النكاح [ . فاحمْلررم منهي ان يتزوج هو ، أو
 حلكمة من النهي :ا 

 بعاد احملرم عن الرتف يف شهوات الدنيا وملذاهتا ] يتفرغ احملرم ملا جاء من أجله [ .إ أوالا :
 الن اخلطبة وسيلة إىل عقد النكاح ، وعقد النكاح وسيلة للجماع احملرم يف حال اإلحرام . ،سد الذريعة  ثانياا :

  َأنَّ  ) وذهب بعض العلماء إىل حديث ابن عباس َّ  ( . تـََزوََّج َمْيُمونََة َوُهَو حُمْر مٌ   النَِّب 
، وأما اجلواب عن ما ورد عن ابن [ وهو حترمي نكاح احملرماَل يـَْنكرُح اْلُمْحررُم َواَل يـُْنَكُح َواَل خَيُْطبُ والصواب األْخذ حبديث عثمان ]

 :رواه مسلم  (تـََزوََّجَها َوُهَو َحاَللٌ   أَنَّ َرُسوَل اَّللَّر )أن ميمونة نفسها صاحبة القصة قالت  عباس :
 وهو حالل . أن أبا رافع كان السفري بينهما قال : كنت السفري بينهما فتزوجها النيب

 .تزوجها وهو حمرم  فظن أن النيب ،  لم بالنكاح إال بعد أن أحرم النيب وأن ابن عباس رمبا مل يطلع ومل يع
 قد النكاح ، فاحملّرم هو أن يعقد هو أو يعقد لغريه أو خيطب .جيوز للمحرم أن يكون شاهداً لع 

 م / واملعتدة من الغري حىت يبلغ الكتاب أجله .
-------------- 

 أي : ومن احملرمات إىل أمد ، املرأة اليت يف عدهتا من الغري ، فال حيل ألحد نكاحها حَّت تنقضي عدهتا .
ُلَغ اْلكرَتاُب َأَجَلهُ َوال تـَْعزرُموا ُعْقَدَة القوله تعاىل )  ( أي وال تعقدوا عقد النكاح حَّت تنتهي العدة  لنّرَكاحر َحَّتَّ يـَبـْ

 .على أن النكاح ال جيوز يف العدة ، وقد نقل ابن رشد االتفاق: انقضاء العدةببلوغ الكتاب أجلهواملراد : 
  يفرق بينهـما ، وهل حترم عليه أبدًا ؟ على قولني : قال ابن كثري : واختلفوا فيمن تزوج امرأة يف عدهتا ، فدخل هبا ، فإنه

 اجلمهور على أهنا ال حترم عليه ، بل له أن خيطبها إذا انقضت عدهتا ، وذهب اإلمام مالك إىل أهنا حترم عليه على التأبيد .
 م / والزانية على الزاين وغريه حىت تتوب .

----------- 
 تتوب ، فال جيوز ألحد أن ينكحها على زان أو غريه إذا علم زناها أي : ومن احملرمات إىل أمد الزانية حَّت 

 الزنا فعل الفاحشة يف]. (َك َعَلى اْلُمْؤمرنرنيَ الزَّاينر ال يـَْنكرُح إرالَّ زَانرَيًة أَْو ُمْشررَكًة َوالزَّانرَيُة ال يـَْنكرُحَها إرالَّ زَانٍّ أَْو ُمْشررٌك َوُحرّرَم َذلر لقوله تعاىل )
 [ قبل أو دبر

، على حترمي نكاح الزانية حَّت تتوبوهذا دليل صريح  ...، أو يَنكحوا زانية وُحّرم عليهم أن يُنكحوا زانياً  :: أي قال السعدي 
 وكذلك إنكاح الزاين حَّت يتوب .

 إىل اجلواز لعموم قوله  وحترمي نكاح الزانية حَّت تتوب ، هو مذهب اإلمام أمحد ومجاعة من العلماء ، وذهب بعض العلماء
 تعاىل ) وأحل لكم ما وراء ذالكم ( .

  ) د عن مكان الريب  ورجحه ابن قدامة ـصالح حاهلا وتبعأن نعلم ، الصحيح أن توبتها كغريها قوله ) حىت تتوب. 
 رمحه هللا منها :  قال بعض العلماء : إن توبتها أن تراود فتمتنـع ، لكن هذا القول ضعيف ألسباب ذكرها الشيخ ابن عثيمني



 44 

وإما حبضرة  د ال يأمن على نفسه لو وافقته _ أن املراودة إما خبلوة وهذا حرامإنه باملراودة قد تعود بعد أن تابت _ وأن هذا املراور 
 لن تطيع .ناس فإهنا 

 ه ثالثاا حىت تنكح زوجاا غريه ، ويطؤها ويفارقها وتنقضي عدهتا .م / وحترم مطلقتُ 
--------------------- 

أي : ومن احملرمات إىل أمد مطلقته ثالثاً ، فإهنا حترم عليه حَّت تنكح زوجًا غري زوجها نكاحًا صحيحًا ، مث يطلقها بعد ذلك ، 
 فيجوز لألول إعادهتا .

 فمن طلق زوجته آخر ثالث تطليقات ، فإهنا ال ترجع إليه إال بشروط :
 أن تنكح زوجاً غريه . الشرط األول :

َره ( .فَإرْن طَلََّقَها ] يعين الثالثة [ َفال حتَرلُّ لَُه مرْن بـَْعُد حَ  ىل )لقوله تعا  َّتَّ تـَْنكرَح َزْوجاً َغيـْ
ّر وحلديث  َعْبَد الرَّمْحَنر ْبَن فـَتَـَزوَّْجُت  يفـََبتَّ َطالَقر  فـََقاَلْت ُكْنُت عرْنَد ررفَاَعَة َفطَلََّقينر   َعائرَشَة قَاَلْت َجاَءتر اْمَرأَُة ررفَاَعَة إرىَل النَّيبر

ْثُل ُهْدبَةر الثَـّْوبر فـََتَبسََّم َرُسوُل اَّللَّر  عر » فـََقاَل  الزَّبررير َوإرنَّ َما َمَعُه مر َلَتُه َويَُذوقَ  يإرىَل ررفَاَعَة اَل َحَّتَّ َتُذوقر  يأَتُرريدريَن َأْن تـَْرجر  ُعَسيـْ
َلَتكر  َهُر برهر عرْنَد َرُسولر ـُع َهذرهر َما جتَْ ـْؤَذَن َلُه فـََناَدى يَا أَبَا َبْكرٍّ َأاَل َتْسمَ ـالرٌد براْلَبابر يـَْنَتظرُر َأْن يُ ـَوخَ  رٍّ عرْنَدهُ ـقَاَلْت َوأَبُو َبكْ « . ُعَسيـْ

 ( متفق عليه . اَّللَّر 
، فقد جاء عند البخاري : )  وهذا الراجحخرية ، طلقها الطلقة األ وحيتمل أنه: أنت طالق البتة ،  حيتمل أنه قال هلا[ البت مبعىن القطع . ] فبت طالقي

 طلقين آخر ثالث تطليقات ( فيكون طلقها مث راجعها مث طلقها مث راجعها مث طلقها .
رادت أن ذكره [ هدبة بضم اهلاء وسكون الدال هو طرف الثوب ، وأ ] مثل هدبة الثوببرري : بفتح الزاي ، بعدها باء مكسورة .[ الزَّ  ] عبد الرمحن بن الزَّبري

[ العسيلة حالوة اجلماع الذي حيصل بتغييب احلشفة يف الفرج ، قال اجلمهور : ذوق العسيلة كناية عن  ] عسيلتهيشبه اهلدبة يف االسرتخاء وعدم االنتشار .
 اجملامعة ، وهو تغييب حشفة الرجل يف فرج املرأة .

 أن جيامعها يف الفرج . الشرط الثاين :
، وال حيصل هذا إال بالوطء يف احلل على ذواق العسيلة منها ( فعلق النيب يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتهحَّت : )لقوله 

 الفرج .
 ولقوله ) حَّت تنكح زوجاً غريه ( فاملراد بالنكاح هنا الوطء لداللة حديث عائشة السابق .

العلماء على اشرتاط اجلماع لتحل لألول ، إال سعيد  أمجع ماع ، قال ابن املنذر :وهذا مذهب مجهور العلماء أنه ال بد من اجل
 يعين أنه قال : يكفي العقد . .بن املسيب 

 فرج ، وال بد من انتشار الذكر .يكفي حللها ملطلقها ثالثاً ، تغييب حشفة الرجل يف ال 
 لبصري ال يشرتط اإلنزال ، وهذا مذهب اجلمهور خالفاً للحسن ا. 

 اح صحيحاً .أن يكون النكالشرط الثالث : 
 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 حتل به املرأة لزوجها األول .

 رواه أمحد والرتمذي لل له ( . حلديث ابن مسعود قال : ) لعن رسول هللا احمللل واحمل
 تيساً مستعاراً . ومساه النيب 

 فمَّت نوى الزوج الثاين أنه مَّت حللها طلقها ، فإنه ال حتل لألول ، والنكاح باطل .
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 هو :  فامللعون على لسان الرسول 
 : هو الزوج الثاين إذا قصد التحليل ونواه ، وكان عاملاً . احمللل

 وج األول ، فيلحقه اللعن إذا كان عاملاً .: هو الز  واحمللل له
 . )وستأيت املسألة إن شاء هللا(

  ؟ هل حتلوطأها الثاين حبيض أو نفاس أو إحرام ، لو 
 : ال حتل بالوطء احملرَّم . قيل

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

َحَّتَّ تـَْنكرَح  هر النص حلها ، وهو قوله تعاىل )وظا: حيث قالرجحه ابن قدامة يف املغين ، وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي ، و 
َرُه  د ، وألنه وطء  وهذه قد نكحت زوجاً غريه ، وأيضاً قوله  (َزْوجاً َغيـْ : ) حَّت تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ( وهذا قد ُوجر

كالوطء احلالل ، وهذا أصح إن شاء هللا ، وهذا مذهب أيب حنيفة يف نكاح صحيح يف حمل الوطء على سبيل التمام فأحلها  
 .والشافعي 

 وهذا هو الصحيح .
 : احلكمة من كون الزوج األول ال حيل له نكاح مطلقته ثالثاً حَّت تنكح زوجاً غريه 

زوجها غريه ، مل يستعجل يت: تعظيم أمر الطالق ، حَّت ال يكثر وقوعه ، فإنه إذا علم أنه ال ترجع إليه بعد الثالث حَّت  أوالا 
 .بإيقاعه 

 : الرفق باملرأة ، فإن املرأة إذا طلقت ثالثاً فإهنا تتزوج غريه ، وقد يكون خرياً من زوجها األول فتسعد به . ثانياا 
  :مسائل مل يذكرها املصنف 

 . ال حيل لكافر أن ينكح مسلمة ، أياا كان نوع كفره ، يهودياا أو نصرانياا أو جموسياا 
 نكحوا املشركني حَّت يؤمنوا ( .لقوله تعاىل ) وال تُ 

 وقال تعاىل ) فإن علمتوهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن ( .
 : فإنه ال ميكن أن يكون للكافر سلطة على املسلم أو املسلمة . والنظر يقتضي ذلك

 الكتابية . وال جيوز للمسلم أن يتزوج كافرة إال احلرة 
 نكحوا املشركات حَّت يؤمّن ( .لقوله تعاىل )وال تَ 

هذا حترمي من هللا عز وجل على املؤمنني أن يتزوجوا املشركات من عبدة األوثان ، مث إن كان عمومها مرادًا وأنه : قال ابن كثري 
واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من ) يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : 

 .قبلكم إذا آتيتموهن  أجورهـن حمصنني غري مسافحني 
 وقال تعاىل ) وال متسكوا بعصم الكوافـر (  ) الكوافر ( مجع كافرة .

 غري لقوله تعاىل ) واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني، ة فيجوز أما احلرة الكتابي
 ) واملراد باحملصنات هنا العفيفات ( .، مسافحني ( 

 : ال جيوز للحر املسلم أن يتزوج األمة املسلمة إال بشرطني 
 ، وهو املشقة بعدم الزواج وخيشى الزنا .أن خياف العنت  الشرط األول :
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 أن يعجز عن مهر احلرة .  الشرط الثاين :
َذلرَك  ...ُكْم َطْواًل َأْن يـَْنكرَح اْلُمْحَصَناتر اْلُمْؤمرَناتر َفمرْن َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم مرْن فـَتَـَياترُكُم اْلُمْؤمرَناتر َمْن ملَْ َيْسَتطرْع مرنْ و قال تعاىل )

ْنُكْم  َي اْلَعَنَت مر ٌر َلُكمْ لرَمْن َخشر ُوا َخيـْ  ( .َوَأْن َتْصربر
، ألن األوالد يكونون ، أي صار رقيقاً  ج األمة رق نصفه: ألنه إذا تزو مام أمحد يتزوج أمة كما قال اإلمن أن احلر الواحلكمة   

 أرقاء تبعاً ألمهـم .
دامها َل حتل له األخرى حىت حيِرم املوطوءة بإخراج عن ملكه ، أو إح   ئم / وجيوز اجلمع بني األختني بامللك ، ولكن إذا وط

 هلا بعد االسترباء . تزوجٍ 
------------------- 

 أي جيوز أن جيمع بني األختني يف امللك .
 وقوله ) بامللك ( احرتازاً من عقد النكاح . فال جيوز اجلمع كما تقدم .

( يعين لو أنه ملك أختني ) أَمتَـنْي ( فله أن يطأ أيهما شاء ، لكن إن وطأ األوىل فال حيل له  ئ إحدامها ...قوله ) ولكن إذا وط
 األوىل عن ملكه ، ألنه لو وطأ األوىل ووطأ الثانية فإنه يكون قد مجع يف ملكه بني أختني موطوءتني .أن يطأ الثانية حَّت خيرج 

 كتاب الرضاع
 مص الثـدي .: لغة الرضاع 

 واصطالحاً : هو مص طفل صغري لنب امرأة أو شربه وحنوه .
 . والتحرمي بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع 

 اليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعـة ( ذكرمها يف مجلة احملرمات .قال تعاىل ) وأمهاتكم ال
 . متفق عليهقال )حيرم من الرضاعـة ما حيرم من الوالدة (  وعن عائشة . أن النيب 

 متفق عليه .) حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب (  وعن ابن عباس . قال : قال رسول هللا 

 اع . قاله يف املغين .ضع العلماء على التحرمي بالر وأمج
 م / والرضاع احملِرم : ما كان قبل الفطام .

-------- 
أي أن الرضاع يكون حمرّرمًا إذا ارتضع الطفل قبل الفطام ، وهذا الشرط األول من شروط الرضاع احملرم ، ومجهور العلماء أن 

 .الرضاع احملّرم ما كان يف احلولني 
 الدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعـة ( .لقوله تعاىل ) والوالدات يرضعن أو 

ملن ا قال ]، وهلذ، فال اعتبار بالرضاعة بعد ذلكنهذا إرشاد من هللا للوالدات أن يرضعن أوالدهن كمال الرضاعة وهي سنتا :قال ابن كثري
 .ضـع املولود وعمره فوقها مل حيرمن احلولني ، فلو ارت[ وذهب أكثر اإلئمة إىل أنه ال حيرم من الرضاع إال ما كان دو أراد أن يتم الرضاعة

َوْجهرهر قَاَلْت فـَُقْلُت يَا  َرُجٌل قَاعرٌد فَاْشَتدَّ َذلرَك َعَلْيهر َورَأَْيُت اْلَغَضَب يفر  يَوعرْندر  َدَخَل َعَلىَّ َرُسوُل اَّللَّر قالت ) َعائرَشُة  وحلديث 
َا الرََّضاَعُة مرَن اْلَمَجاَعةر » َضاَعةر . قَاَلْت فـََقاَل مرَن الرَّ  يَرُسوَل اَّللَّر إرنَُّه َأخر   متفق عليه . ( اْنظُْرَن إرْخَوَتُكنَّ مرَن الرََّضاَعةر فَإرمنَّ

 فهذا دليل على أن الرضاعة املعتربة اليت يثبت هبا احلرمة ، وحتل هبا اخللوة ، هي حيث يكون الرضيع طفاًل يسد اللنب جوعته .
رواه : ) ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي ، وكان قبل الفطام (  أم سلمة قالت : قال رسول هللا  ومثله حديث

 أي وقت احلاجة إىل الثدي ، أي يف احلولني .قوله ) الثدي ( .          الرتمذي وصححه 
 رواه أبو داودوأنبت اللحم ( . : ) ال رضاع إال ما شد العظم ،  وعن ابن مسعود قال : قال رسول هللا 
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 وذهب بعض العلماء إىل أن رضاع الكبري حُيَّرم .
 وهذا قول عائشة ونصره ابن حزم .

فقالت : يا رسول هللا ، إين أرى يف وجه حذيفة من دخول  حلديث عائشة قالت : ) جاءت سهلة بنت سهيل إىل النيب 
وقال : علمت أنه  لت : وكيف أرضعه وهو رجل كبري ، فتبسم رسول هللا : أرضعيه ، قا سامل ] وهو حليفه [ فقال النيب 

 رواه مسلم رجل كبري ( . 
 .قالت عائشة وداود : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ ، كما تثبت برضاع الطفل ، هلذا احلديث قال النووي : 

 والراجح مذهب اجلمهور ، وهو أن رضاع الكبري غري مؤثر .
 ن حديث سهلة ، فقد أجاب العلماء بأجوبة :وأما اجلواب ع

، أبـَنْي أن يعملن هبذه لك فإن أمهات املؤمنني سوى عائشة، ولذأن هذه احلادثة رخصة خاصة بسامل، فال يتعداه إىل غريهأوالا : 
 احلادثة ، ألهنن كنا يرين أن ذلك رخصة لسامل .

مه ، وقرره بعضهم بأن قصة سامل كانت يف أوائل اهلجرة ، واألحاديث أنه حكم منسوخ ، وبه جزم احملب الطربي يف أحكاثانياا : 
الدالة على اعتبار احلولني من رواية أحداث الصحابة ، فدل على تأخرها ، وهو مستند ضعيف ، إذ ال يلزم من تأخر إسالم 

 الراوي ، وال صغره ، أن ال يكون ما رواه متقدماً . ] قاله يف الفتح [ 
إن الرضاع يعترب فيه الصغر إال فيما دعت إليه احلاجة ، كرضاع الكبري الذي ال يستغىن عن  : حيث قالشوكاين ، قول الثالثاا : 

دخوله على املرأة ، ويشق احتجاهبا منه ، وإليه ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وهذا هو الراجح عندي ، وبه حيصل اجلمع بني 
ورة خمصصة لعموم : ) إمنا الرضاع من اجملاعة ( ) وال رضاع إال يف احلولني ( ) وال األحاديث ، وذلك بأن جتعل قصة سامل املذك

 .رضاع إال ما فتق األمعاء ( 
 م / وهو مخس رضعات فأكثر .

------------ 
 . رضعات فأكثر ن يكون مخسأ: هذا الشرط الثاين من شروط احملّرم وهو 

 وهذه املسألة اختلف فيها العلماء على أقوال :
 أن قليل الرضاع وكثريه حمرّرم .ول : القول األ

 وهذا مذهب مجهور العلماء .
يتر أَْرَضْعَنُكْم ...( ففي هذه اآلية علقت التحرمي على مطلق اإلرضا  ع ، واستدلوا بالعمومات ، كقوله تعاىل : )َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ

 فحيث وجد وجد حكمه .
 لنسب ( .: ) حيرم من الرضاع ما حيرم من ا وعموم قوله 

أََمٌة َسْوَداُء ، فـََقاَلْت : َقْد أَْرَضْعُتُكَما ، َفذََكْرُت َذلرَك  َفَجاَءتْ تـََزوََّج أُمَّ حَيََْي برْنَت َأيبر إَهابٍّ ،  أَنَّهُ ) ْبنر احْلَاررثر  ُعْقَبةَ  َعنْ و 
ّر   : َكْيَف ؟ َوَقْد َزَعَمْت أَْن َقْد أَْرَضَعْتُكَما ( . قَالَ لرَك لَُه . َرَض َعينّر . قَاَل : فـَتَـَنحَّْيت ، َفذََكْرت ذَ ـ: فََأعْ  قَالَ   لرلنَّيبر

أمر الزوج أن يرتك زوجته جملرد علمه بأهنما رضعا من ثدي واحد دون أن يسأل عن عدد الرضعات ،  أن النيب وجه الداللة : 
 فدل ذلك على أن مطلق اإلرضاع يثبت به التحرمي .

 متفق عليه الرضاعة من اجملاعة ( .  : ) إمنا وعموم قوله 
 أن احملرم ثالث رضعات .القول الثاين : 
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 وهو قول داود ، وأيب ثور ، وابن املنذر .
 رواه مسلم .(  اَل حُتَرّرُم اْلَمصَُّة َواْلَمصََّتانر  )  قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اَّللَّر  َعائرَشةحلديث 

ملصة واملصتان ال حترمان ، فيكون ما فوقهما حُمرّرم ، وهو الثالث ، ألن ذلك لو مل صرح فيها أن ا أن النيب وجه الداللة : 
 . يكن حمرماً لبينه النيب 

 أن احملرم مخس رضعات .القول الثالث : 
 هذا هو الصحيح يف املذهب ، وروي هذا عن عائشة وابن الزبري وابن مسعود وعطاء وطاووس . قال ابن قدامة : 
 والشوكاين . ورجحه الصنعاين

َ َرُسوُل اَّللَّر  َكاَن فريَما أُْنزرَل مرَن اْلُقْرآنر َعْشُر َرَضَعاتٍّ َمْعُلوَماتٍّ حُيَرّرْمَن . مُثَّ ) َعْن َعائرَشَة أَنَـَّها قَاَلْت  َْمسٍّ َمْعُلوَماتٍّ فـَتُـُوىفّر ْخَن خبر ُنسر
  رواه مسلم . َوُهنَّ فريَما يـُْقَرأُ مرَن اْلُقْرآنر ) 

 لقول هو الصحيح .وهذا ا
 من الرضاعة ، كما يف حديث عائشة فهي عمومات ، وقد قيدت بالسنة بعدد معني أما أدلة القول األول : 

هذا االستدالل باملفهوم ، وهو ال يعمل به إال عند القائلني به ، إال إذا مل وأما أدلة القول الثاين ) ال حترم املصة واملصتان ( : 
 ه ، وقد جاء ما يعارضه مثل حديث عائشة املثبت للتحرمي خبمس رضعات .يكن هناك منطوق يعارض

 : مقدار الرضعة 
، جاء الطفل ما يلهيه جبة التامة اليت يأخذها الطفل وإن ختللها تنّفس او انفصال من ثدي اىل آخر أو الرضعة : املراد هبا الو  

 عة [ .ض.] هذا هو ضابط الر وطيب نفس  يرتك الثدي عن ريٍّ فاملراد : أن 
الثدي مث تركه للتنفس مث رجع أو أهنا نقلته من ثدي اىل آخر يف احلال ضعت الطفل على حضنها مث التقطم امرأة وو  فاذا جاءت

 . ضابط الرجعة مل يرد هلا دليل من الشرع فريجع فيها اىل اللغة واىل العرف ألنكلها رضعة واحدة ، هذه  ف
 .ال الوجبة التامة وان ختللها ما ختللها العرف ، فان الناس ال يعدون األكلة إ، وأما : الرضعة اسم للمرة ففي اللغة 

 الشيخ السعدي . ابن القيم يف زاد املعاد واختاره ونصرهوهذا قول الشافعي 
 ثانية .ن يلتقم الطفل الثدي مث يرتكه سواء يرتكه اضطراراً او اختياراً ولو للتنفس فهذه رضعة فلو عاد فرضعة لرضعة أوقيل : ا

 م / فيصري به الطفل وأوالده أوالداا للمرضعة وصاحب اللنب .
--------------- 

 احلكم املرتتب على الرضاع . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 :أي : إن الرضاع احملّرم يصري الطفل املرتضع ولداً للمرضعة يف 

واحملرمية يف السفر وحنوه ، وولد من ُنسَب لبنها إليه ، ازها [ ] يف جو واخللوة ] يف جوازه [ والنظر  ] يف حترمي النكاح [ النكاح
ب تنفقتها عليه ، وكوهنا ترثه ويرثها ، والوالية يف النكاح واملال ، فهذه ال ترت  بدون بقية األحكام ، فال يصري ولدًا هلا يف وجو 

 على الرضاع .
 ب .م / وينتشر التحرّي من جهة املرضعة وصاحب اللنب كانتشار النس

----------------- 
 قاعدة من قواعد الرضاع : –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
فال يتعدى التحرمي إىل غري ع ، املرتضع وفروعه فقط دون أصول وحواشي املرتضىل الرضاع ينتشر إ أن: الرضاع  فالقاعدة يف
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ته ، ومن يف درجتهم من أعمامه وعماته وأخواله املرتضع ومن هو يف درجته من إخوته وأخواته ، وال إىل من فوقه من آبائه وأمها
 وخاالته .

فأوالد الزوج واملرضعة إخوة املرتضع وأخواته ، وآباؤمها أجداده وجداته ، وإخوة املرأة  ،ة ـر إىل أصول وفروع وحواشي املرضعوينتش
 وأخواهتا أخواله وخاالته ، وإخوة صاحب اللنب وأخواته أعمامه وعماته .

 مثال :
 ه .خوة الرجل وأخواته أعمامه وعماتوصار إخوة املرأة وأخواهتا أخواله وخاالته ، وإهلا ، أرضعت املرأة طفاًل صار ولداً فإذا 

 ه .اع وال أخيضع وال أخيه ، وال حترم أم املرتضع وال أخته على أبيه من الر ة على أيب املرتضفال حترم املرضع
 تحرّي .به ال ثبتذا كان املرضع رجالا فإنه ال يإ 

 ور العلماء .وهذا مذهب مجه
 م ( ولفظ األم ال يتنـاول إال اإلنـاث .تعاىل ) وأمهاتكم الاليت أرضعنك لقوله
 . إذا كانت املرضعة ميتة فإنه يثبت التحرّي 

 وهـذا مذهب مجهـور العلماء .
 لعموم األدلة ، فهي مل تفرق بني لنب من هي على قيد احلياة ومن فقدت احليـاة .

 يشرتط أن يكون اللنب ناشئاا عن محل .ال  
 وعليه فلو كانت بكراً ودر منها لنب فإنه يثبت به التحريـم ، وهـذا مذهب مجهور العلماء .

 لقوله تعاىل ) وأمهاتكم الاليت أرضعنكم .. ( .
 قال يف املغين ) وألنه لنب فتعلق به التحريـم كما لو ثاب بوطء ( .

 .نب ناشئاً عن محل أن يكون الل وقيل : يشرتط
 . يثبت التحرّي سواء وصل اللنب للرضيع عن املص أو الوجور أو السعوط 

 ضعنكم .. ( .ر لعموم قوله تعاىل ) وأمهاتكم الاليت أ
 فلم تفرق اآليـة بني أن يكون اإلرضاع عن طريق امتصاص الثدي أو غريه .

 لرضيع فيتغذى به ويسد جوعه وذلك متحقق يف الوجور والسعوط .وألن العلة يف التحرمي باالرتضاع هو وصول اللنب إىل جوف ا
 باب الشروط يف النكاح

 م / وهي ما يشرتطه أحد الزوجني على اآلخر .
----------- 

 هي ما كان من وضع العاقدين . الشروط يف النكاح :أي : أن 
 والفرق بينها وبني شروط النكاح :

 وط يف النكاح من وضع العاقـد .أن شروط النكاح من وضع الشارع ، والشر 
 .النكاح وإمنا يتوقف عليها لزومه ، وأما الشروط يف النكاح فال يتوقف عليها صحةط النكاح يتوقف عليها صحة النكاحأن شرو 

 ) وقد تقدم ذلك ( . شروط النكاح  ال ميكن إسقاطها ، والشروط يف النكاح ميكن إسقاطها .
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 م / وهي قسمان .
-------------- 

 أي أن الشروط يف النكاح تنقسم إىل قسمني .
 م / صحيح .

---------- 
 ، وهو كل شرط ال يستلزم وقوعه يف حمرم .: الشروط الصحيحة، وهو هذا النوع األول من أنواع الشروط

 . وليعلم أنه جيب الوفاء بالشروط وخاصة شروط النكاح 
 . ُفوا براْلُعُقودر يَا أَيُـَّها الَّذريَن آَمُنوا أَوْ  قال تعاىل : 

 . َوأَْوُفوا براْلَعْهدر إرنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوالً  وقال تعاىل : 
إرنَّ َأَحقَّ الشَّْرطر َأْن يُوىَف برهر َما اْسَتْحَلْلُتْم برهر  ) ُعْقَبَة ْبنر َعامررٍّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَّر خاص يف املسألة وهو حديث وهناك حديث 

 ( متفق عليه .ُفُروَج الْ 
 وبابه أضيق [ أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ، ألن أمره أحوط ] ما استحللتم به الفروج [ أي تؤتوها وافية كاملة . ] توفوا

وأواله ، هو ما استحل به  احلديث يبني أنه ينبغي لكل من الزوجني الوفاء بالشروط يف النكاح ، فأحق شرط جيب الوفاء بهف
 .لفرج ا

 :بعض أنواع الشروط الصحيحة  –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف 
 يتزوج عليها . م / كاشرتاط أن ال

--------- 
فإن نكث بالشرط وتزوج عليها كان من حقها فسخ ،  أي : كأن تشرتط الزوجة أن ال يتزوج عليها ، فهذا الشرط صحيح

 . النكاح ، ألهنا إمنا قبلت بالزواج منه على هذا الشرط
 .أن الزواج صحيح، وأن هذه الشروط ملغاة ال يلزم الزوج الوفاء هباوذهب بعض العلماء : إىل 

 ، واستدلوا : وآخرين وهو مذهب الشافعي
وهذا الشرط الذي اشرتط حيرم  : قالوا( ،  اً أو أحل حرام حرم حالالً  إال شرطاً  املسلمون على شروطهمقال ) أن رسول هللا 
 . وج والتسري وغري ذلكالتز  احلالل، وهو

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

 . مقتضاه قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد والو 
 م / أو ال يتسرى .

--------- 
 أن تشرتط أن ال يتسرى عليها ، أي : أن ال يطأ أَمة ، فهذا شرط صحيح .أي : ومن الشروط الصحيحة 

  ًسراً ، فتسمى سرية . توطأواألَمة اليت يطؤها تسمى ُسريّة ألهنا غالبا 
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 م / وال خيرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة أو حنو ذلك .
------------- 

إذا اشرتطت أن ال خيرجها من دارها أو بلدها ، أو اشرتطت زيادة يف مهرها أو هذه أيضًا أمثلة أخرى للشروط الصحيحة ، ف
 زيادة يف نفقتها ، صح الشرط ، ووجب الوفاء به ، للحديث السابق ) إن أحق الشروط أن توفا به .... ( .

 . إن شرط أن يقسم هلا أقل من ضرهتا . فهذا يصح 
 متفق عليه .(  تبقى زوجة للرسول حلديث سودة ) أهنا جعلت يومها لعائشة على أن 

 نفقة هلا . شرط أن ال إن 
 الصحيح أنه يصح ، ألن املرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقري .

 ومنها شروط فاسدة .م / 
------------- 

لنكاح . ومنها ما ة لع كما سيأيت ، فمنها شروط مبطلهذا القسم الثاين من أقسام الشروط وهو الشروط الفاسدة ، وهو أنوا 
 فقال : –رمحه هللا  –ذكرها املصنف 

 يف املتعة أوالا مث حرمها . م / كنكاح املتعة ، ورخص النِب 
------------- 

 أي من الشروط الفاسدة الباطلة نكاح املتعة .
 : هي النكاح إىل أجل حمدد مبهر . املتعة

 مدة ، مثل أن يقول زوجتك ابنيت شهراً أو سنة . : معىن نكاح املتعة أن تزوج املرأة قال ابن قدامة
 : يعين تزويج املرأة إىل أجل ، فإذا انقضى وقعت الفرقة  . وقال احلافظ ابن حجر

 . حكم نكاح املتعة 
 حرام ، وهو مذهب مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهل الفقه واحلديث .

 مجاع إال عن بعض الشيعة .قال اخلطايب : حترمي املتعة كاإل
ُّ عن  رََة اجلَُْهينر  َقْد ُكْنُت أَذرْنُت َلُكْم يفر  يَا أَيُـَّها النَّاُس إريّنر  ) فـََقالَ عام الفتح  أَنَّ أَبَاُه َحدَّثَُه أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسولر اَّللَّر  الرَّبريُع ْبُن َسبـْ

ْسترْمَتاعر مرَن النّرَساءر َوإرنَّ اَّللََّ  ُهنَّ شَ االر نـْ ٌء فـَْلُيَخلّر َسبريَلُه َواَل تَْأُخُذوا ممرَّا آتـَْيُتُموُهنَّ يْ َقْد َحرََّم َذلرَك إرىَل يـَْومر اْلقرَياَمةر َفَمْن َكاَن عرْنَدُه مر
 رواه مسلم .هنَى يوَم الفتحر عن ُمتَعةر النَساء ( . ( . ويف رواية ) أن رسول هللا  َشْيئاً 

َها َعاَم أَْوطَاسٍّ يفر  َرخََّص َرُسوُل اَّللَّر ) قَاَل  أَلْكوَعبن اَسَلَمَة َعْن و  َعةر َثالَثاً مُثَّ نـََهى َعنـْ  رواه مسلم.  ( اْلُمتـْ
 [ فتح مكة يف رمضان وأوطاس يف شوال]ه  8وطاس يف شوال سنة وطاس واد يف الطائف ، غزوة أ، وأ[ أي سنة غزوة أوطاس] عام أوطاس

 

َعةر النّرَساءر يـَْوَم َخْيبَـَر َوَعْن َأْكلر حلُُومر احلُُْمرر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّر )ىبر طَالربٍّ َعْن َعلرىّر ْبنر أَ و  يَّةر  نـََهى َعْن ُمتـْ ْنسر   (اإلر
 كان هذا النكاح مباحاً يف أول اإلسالم ، مث هنى عنه النيب   وقد . 

 كما يف حديث الباب ] الربيع بن سربة [ .
  وسبب إذن النيب حابة باالستمتاع بالنساء هو احلاجة واحلرب .للص 

  كنا نغزوا مع رسول هللا قال  ففي حديث ابن مسعود (  ليس معنا نساء ، فقلنا أال خنتصي ؟ فنهانا عن ذلك ، مث رخص
 متفق عليه .لنا بعد أن ننكح املرأة بالثوب إىل أجل ( 
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 أن الرس ( : ول وذكر أبو ذر كما رواه عنه البيهقي بسند حسن . ) أذن هلم فيها حلرهبم وخلوفهم 
؟ لك يف حال الشديد ويف النساء قلة: إمنا ذ، فقال موىل لهعباس ُيسأل عن متعة النساء فرخص مسعت ابنل )وعن أيب مجرة قا

 .( : نعمفقال
  ويف حديث جابر وسلمة بن األكوع قاال ) كنا يف جـيشٍّ فأتانا رسوُل رسولر هللا أذن لكم أن تستمتعوا  فقال : إنه قد

 فاستمتعوا ( رواه البخاري .
 فقوله ) يف جيش ( تدل على أن احلال حال غزو .

  وحلديث سربة : ) أن أباه حدثه أنه كان مع رسول هللا  يوم الفتح ، فقال : يا أيها الناس ، إين قد كنت آذنت لكم يف
 ( .امة االستمتاع من النساء ، وإن هللا قد حرم ذلك إىل يوم القي

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 .

 رمت أو حرمت مرة واحدة على أقوالوقد وقع اخلالف بني العلماء مَّت كان حترمي نكاح املتعة وهل حرمت مث أبيحت مث ح: 

 عام خيرب .أن حترميها كان :  ولالقول األ
 وهذا قول الشافعي وغريه .

يَّةر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّر ) َعلرىّر   ديث حل ْنسر َعةر النّرَساءر يـَْوَم َخْيبَـَر َوَعْن َأْكلر حلُُومر احلُُْمرر اإلر  ( . نـََهى َعْن ُمتـْ
 : أهنا حرمت عام الفتح . القول الثاين

 ورجحه ابن القيم .
 سربة املاضي ، فإن فيه التصريح أن التحرمي كان عام الفتح . حلديث

 والرواية الصحيحة عن سربة أهنا عام الفتح .
 رواه أبو داود هنى عنها يف حجة الوداع ( .  جاء يف رواية حلديث سربة : ) أن رسول هللا 

 .واية عنه بأهنا يف الفتح أصح وأشهر الر ولذلك قال احلافظ ابن حجر : ، لكن هذه الرواية شاذة ، كما قال البيهقي 
 والراجح أهنا حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم .

 : احلكمة من حترّي نكاح املتعة 

ألن املقصود من النكاح هو العشرة الدائمة ، وبناء البيت واألوالد ، وهذا ال ميكن مع النكاح املؤجل يف احلقيقة ، كأنه استئجار 
 .للزنا 

 .م / والتحليل 
------------- 

 أي : ومن الشروط الفاسدة اليت تبطل النكاح : نكاح التحليل .
 : أن يعمد الرجل إىل املرأة املطلقة ثالثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها األول . ونكاح التحليل هو

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

 تيساً مستعاراً . ومساه النيب 
 فمَّت نوى الزوج الثاين أنه مَّت حللها طلقها ، فإنه ال حتل لألول ، والنكاح باطل .
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 هو :  فامللعون على لسان الرسول 

 : هو الزوج الثاين إذا قصد التحليل ونواه ، وكان عاملاً . احمللل
 هو الزوج األول ، فيلحقه اللعن إذا كان عاملاً . : واحمللل له

 : من أوجه: ومسعت شيخ اإلسالم يقول : نكاح املتعة خري من نكاح التحليل  قال ابن القيم
 : أن نكاح املتعة كان مشروعاً يف أول اإلسالم ، ونكاح التحليل مل يشرع يف زمن من األزمان . أحدها
 ، ومل يكن يف الصحابة حملل قط . عهد النيب : أن الصحابة متتعوا على  الثاين

 مل جييء عنه يف لعن املستمترع واملستمَتع هبا حرف واحد ، وجاء عنه يف لعن احمللرلل واحملَلل له . : أن رسول هللا  الثالث
بالنكاح مدة ، واحمللل ال : أن املستمترع له غرض صحيـح يف املرأة ، وهلا غرض أن تقيم معه مدة النكاح ، فغرضه املقصود  الرابع

 :  قال احلسن، وال للويل ، وإمنا هو كما لمرأة، وال لله سوى أنه مستعار للضراب كالتيس، فنكاحه غري مقصود لهغرض 
 . مرسمار نار يف حدود هللا ، وهذه التسمية مطابقة للمعىن 

يان ، بل هو خادعني الذين خيادعون هللا كأمنا خيادعون الصب: أن املستمتع مل حَيَْتل على حتليل ما حرم هللا ، فليس من امل اخلامس
، ا مل جييء يف وعيد املستمتع مثله، ولذلك جاء يف وعيده ولعنه م، متخذ آيات هللا هزواً كر خمادع، واحمللل ما ناكح ظاهرًا وباطناً 

 وال قريب منه .
ض اجلهل والتقليد ، تنفر من التحليل أشد نفار ، وتُعريّر به أعظم : أن الفرَطر السليمة ، والقلوب اليت مل يتمكن منها مر  السادس

 تعيري ، حَّت إن كثرياً من النساء تعرّي املرأة به أكثر مما تعريها بالزنا .
تزم : أن احمللل من جنس املنافق ، فإن املنافق يُظهرر أنه مسلم ملتزم لعقد اإلسالم ظاهرًا وباطنًا ، وهو يف الباطن غري مل السابع

 به له ، وكذلك احمللل يظهر أنه زوج ، وأنه يريد النكاح ، وُيسمّري املهر ، وُيشهرد على رضا املرأة ، ويف الباطن خبالف ذلك .
 م / والشغار .

----------- 
 أي : ومن الشروط الفاسدة اليت تبطل النكاح : نكاح الشغار .

، أو من شغرت يبل ، أو من شغر املكان من أهله رفعها ، بال أو مل : بالتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا الشغار
 القرية من أمريها . 

: ألن املتزوجني  ومسي نكاح الشغار شغاراا : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته وليس بينهما صداق ،  واصطالحاا 
 يرفعان املهر بينهما ، أو أهنما خيليان النكاح من املهر .

 اح الشغار حرام ويبطل النكاح .نك 
َغارر  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّر ) َعْن نَافرعٍّ َعنر اْبنر ُعَمَر  نَـُهَما  ،نـََهى َعنر الشّر َغاُر َأْن يـَُزوّرَج الرَُّجُل ابـَْنَتُه َعَلى َأْن يـَُزوّرَجُه ابـَْنَتُه َولَْيَس بـَيـْ َوالشّر

 متفق عليه . ( َصَداقٌ 
َّ  اْبنر ُعَمَر َأنَّ عن  َغاَر يفر  ) قَاَل   النَّيبر  ( رواه مسلم . اإلرْسالَمر  اَل شر

 :  أمجع العلماء على أن نكاح الشغار ال جيوز . قال ابن عبد الرب
 : اختلف العلماء إذا وقع نكاح الشغار على أقوال 

 : أن النكاح باطل ، سواء وقع قبل الدخول أم بعده . القول األول
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 اء .وهذا مذهب مجهور العلم
 حلديث الباب ، وفيما معناه من اآلثار اليت تدل على النهي عن نكاح الشغار ، وأن النهي عن الشيء حكم بفساده وبطالنه.

 أنه إذا وقع على صورة الشغار ، فهو صحيح ، وجيب فيه مهر املثل . القول الثاين :
 والراجح األول .، وهذا مذهب أيب حنيفة 

 العلة من التحرّي : 

: العلة  وقيل. خر: هي جعل كل واحد من العقدين شرطًا يف اآل فقيل: : واختلف يف علة النهي ن القيم رمحه هللاقال اب
التشريك يف الُبضع ، وجعل بضع كل واحدة مهرًا لألخرى ، وهي ال تنتفع به ، فلم يرجع إليها املهر ، بل عاد املهر إىل الويل ، 

وليته ، وهذا ظلم لكل واحدة من املرأتني ، وإخالء لنكاحهما عن مهر تنتفع به ، وهذا وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع م
 . “هو املوافق للغة العرب 

  ملوليته ، ألنه يريد شخصاً يزوجه ويبادله . الكفءومن احلكم : أن الغالب أن الويل ال خيتار 
 : اختلف العلماء لو مسى املهر : يف هذه املسألة قوالن للعلماء 
 : أنه يصح . قول األولال

 لتفسري نافع : ) وليس بينهما صداق ( فإذا جعل صداقاً فليس بشغار .
 : أنه ال يصح ولو مسي مهراً .  القول الثاين

 وهذا القول هو الصحيح .
، كانا جعال صداقاً ، و ابنته ، وأنكحه عبد الرمحن ابنتهأنكح عبد الرمحن بن احلكم : )العباس بن عبد هللا بن العباس أنملا جاء 

 رواه أبو داود وهو حديث حسن . (: هذا الشغار الذي هنى عنه رسول هللا ، وقال يف كتابهإىل مروان يأمره بالتفريق بينهمافكتب معاوية 
 فهذا معاوية قضى بالتفريق بني الزوجني الذين تزوجا بالشغار وكانا جعال صداقاً .

 كالبنات يف هذا، واإلماء، وبنات األعمام، والعمات، وبنات األخري البنات من األخواتوأمجعوا على أن غ: قال النووي ،. 

 روط فإنـه يصح وال حمظور وهي :ــقال بعض العلماء : إذا توفرت يف هذا النكاح ثالثة ش 
 مني رمحه هللا .وممن ذهب إىل هذا القول الشيخ ابن عثي، وأن يكون الزوج كفواً ، ومهر املثل ، رضا الزوجني 

 لو اشرتطت املرأة طالق ضرهتا فإن هـذا شرط باطل . 
 متفق عليه .( ، فإن هللا عز وجل رازقهاما يف صحفتها ئأن تسأل املرأة طالق أختها لتكف هنى رسول هللا : )قالحلديث أيب هريرة 

 ويف رواية : ) ال تسأل املرأة طالق أختها لتكفئ ما يف إنائها ( .
 رواه أمحد . رواية ) ال تشرتط املرأة طالق أختها ( ويف

ما  ئلتكف] .، وحتريض هلا على تركهت تشنيع لفعلها وتأكيد للنهي عنه، ويف التعبري باسم األخأي أختها يف الدين [أختها] .أي املرأة األجنبية [وال تسأل املرأة]
 من زوجها إىل نفسها إذا سألت الطالق .هذا متثيل إلمالة الضرة حق صاحبتها [ يف إنائها

 [ سواء الزوجة األخرى أو أي امرأةحيرم على املرأة] أن تطلب من الزوج أن يطلق زوجته . 
 ن على حقها .األن هذا عدو 

 . إذا وقع هذا الشرط فالشرط باطل وال يصح ، ورجح هذا القول يف املغين وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم 

  زوجة اجلديدة أن يقسم هلا أكثر من ضرهتا .شرطت ال إن 
 فهذا شرط ال يصح .
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 ألنه متضمن للجـور ، وكذلك يتضمن إسقاط حق الغري بغري إذنه.
 . إن شرط ال مهر هلا 

 واختار ابن تيمية أن هذا الشرط فاسد مفسد .العلماء : يصح النكاح دون الشرط ، قال بعض 
لَّ َلُكْم مَ  لقوله تعاىل :   .  ا َورَاَء َذلرُكْم َأْن تـَْبتَـُغوا برَأْمَوالرُكْم َوُأحر

 فشرط هللا للحل أن تبتغوا بأموالكم ، وما كان مشروطاً يف احلل ، فإن احلل ال يتم إال به .
 . وألنه إذا تزوجها بال مهر ، صار ذلك مبعىن اهلبة ، ومعلوم أن اهلبة خاصة بالرسول 

 باب العيوب يف النكاح
 لغة مجع عيب وهو النقص .العيوب : 

 لنكاح أو التمتع باحلياة الزوجية.نقٌص عقلي أو بدين يف أحد الزوجني مينع من حتصيل مقاصد اواصطالحاً : 
 . ذهب مجهور العلماء إىل ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب بأحد الزوجني 

تغناًء مبا جعل له الشرع من الطالق ، وسرتًا على وذهب احلنفية إىل أن الزوج ال حق له يف الفسخ إذا وجد زوجته معيبة ، اس
 .املرأة ، وجتنباً للتشهري هبا ، وأما الزوجة فيقولون : إن كانت عيـوباً منفرة فال فسخ هلا ، وإن كان العيب مينع الوطء فلها الفسخ 

 . اختلف العلماء يف العيوب اليت يفسخ هبا النكاح 
الفرج واجلذام والربص واجلنون ، قالوا : ألن هذا هو املروي عن الصحابة فال نتعداه  بعض العلماء خصصها بعيوب معينة كعيوب

 لغريه .
 ومنهم من عمم بكل عيب يصدق أنه عيب .
ية أو ال مينع استمتاع الزوجني أو ينفر عن كماله أو خيشى تعد عيب هو كل:  واألظهر يف هذه املسألة ما ذكره ابن القيم

 من الرمحة واملودة فإن هذا يثبت اخليار ، وهذا قول شيخ اإلسالم ابن تيمية واختيار الشيخ السعدي . حيصل معه مقصود النكاح
 وعلى هذا : فالعمى عيب ، وكذلك اخلرس ، وكذلك قطع أحد األعضاء .

 ما ورد عن عمر ، وابنه ، وابن عباس وغريهـم . : ذا الباباألصل يف ه  ( مل يرد شيء مرفوع إىل النيب  ). 

 والقياس على العيوب يف البيع .
 ئمة األربعة على ثبوت التفريق بالعيب بني الزوجني .وقد اتفق األ

 : والعيوب ثالثة أقسام 
 قسم مشرتك بني الزوجني .

 وقسم خمتص بالزوجة .
 وقسم خمتص بالزوج .

 ربص وحنوها ، فله فسخ النكاح .م / إذا وجد أحد الزوجني باآلخر عيباا َل يعلم به قبل العقد كاجلنون واجلذام وال
--------------- 

 أي : إذا وجد أحد الزوجني باآلخر عيباً كاجلنون واجلذام والربص فله فسح النكاح .
، ألن النفس ال تسكن إىل َمْن هذه د الزوجني جنون ثبت اخليار لآلخر، فإن كان يف أحني الزوجنيمن العيوب املشرتكة ب وهو اجلنون :

 حاله .
 بضم اجليم ، وهو علة حيمر منها العضو مث يسود مث يتقطع ويتناثر ، ويتصور ذلك يف كل عضو ، لكنه يف الوجه أغلب . اجلذام :و 
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 بفتح الباء والراء وهو بياض اجللد . والربص :
ة واملودة يوجب كل عيب ينفر منه الزوج اآلخر ال حيصل به مقصود النكاح من الرمح : والقاعـدة يف ذلك ما ذكره ابن القيم

أوىل من البيع ، ومن تدبر مقاصد الشرع يف مصادره وموارده وعدله وحكمتـه وما اشتمل عليه من املصاحل مل خيف  اخليار ، وهو
 .لقول وقربـه من قواعد الشــرع عليه رجحان هذا ا

  اإلنسان ال يأنف من عيب نفسه . ألن، لو كان به عيب مثله أو مغاير له يثبت اخليار ملن مل يرض بالعيب من الزوجني و 
 أو وجد منه دليل الرضى مع علمه بالعيب فال خيار له بعد ذلك ، ألن احلق له وقد ،  إذا رضي أحدمها بعيب اآلخر
 ه .سقطأ

 

 : ال يتم الفسخ إال عند حاكم وذلك لسببني 
 .لقطـع النزاع األول : 
 فع اخلالف .وألن بعض العيوب خمتلف فيها وحكم احلاكم ير الثاين : 

 وإذا وجدتُه عِنيناا : أجل إىل سنة ، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ .م / 
------------- 

 فإنه يؤجل سنة . لضعف خلقتهر أو لكربر سنهر [ أي : وإذا وجدت املرأة الزوج عنيناً ] وهو العاجز عن اجلماع ملرضٍّ أصابه أو
 منذ دخوله عليها . فالعنني يؤجل سنة منذ رفعته للحاكم ال 
 لتمر عليه الفصول األربعة ، فإن تعذر اجلماع قد يكون لعارض حرارة فيزول يف الشتاء ، أو  احلكمة من تأجيله سنة :

ْلقة .  لربودة فيزول يف الصيف ، أو يبوسة فيزول يف الربيع أو رطوبة فيزول يف اخلريف ، فإذا مضت الفصول فلم يزل علَم أنه خر
 ريق بالعنة عن عمر وعثمان وابن مسعود ومسرة بن جندب ومعاوية بن أيب معاوية وغريهم من الصحابة .وقد جاء التف 
  مر بن اخلطاب وهذا املروي عن عفيثبت للمرأة اخليار إذا بان أن الزوج عقيماً ، ، وهو عدم الوالدة الصحيح أن العقم عيب

 مقاصد النكاح . ، وذلك ألن حتصيل الولد من أهم وأعظمورجحه ابن القيم 
 وأما إذا كانت الزوجة عقيمة :

 إنه ليس بعيب . فقيل : 
ألن الزوج بإمكانه أن يتزوج أخرى ويبقيها معه ملودته إياها ، بل نقل القرطيب يف تفسريه اإلمجاع على أن العقيم اليت ال تلد ال  

 تُرد ، وهو ظاهر اختيار الشيخ حممد بن إبراهيم .
 طالق من وجهني :الفرق بني الفسخ وال 
 .أن الفسخ ال حيتسب من الطالق  أوالا : 

 أن عدة الفسخ تكون استرباء حبيضة وعدة الطالق ثالث حيض . ثانياا :
 قبل الدخول فال مهر . م / وإذا وقع الفسخُ 

--------------- 
لربص أو غريها ( ، فإن كان قبل الدخول أي : إذا وجد الزوج يف زوجته عيبًا من العيوب اليت ينفسخ هبا النكاح ) كاجلذام أو ا

 هبا فال مهر هلا .
 مثال : إذا اتضح له قبل الدخول أن هبا برصاً أو جذاماً مث طلقها وحصل الفراق ، فهنا ال مهر هلا .

 ألن الُفرقة جاءت من قربلها ، ألهنا هي املتسببة يف فسخ النكاح .
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 الزوج : فإن كان العيب يف الزوج ، وهي فسخت من أجل عيب 
 : ال مهر هلا . القول األول

 ألن الفرقة جاءت من قبلها ، فهي اليت طلبت الفسخ .
 : هلا نصف املهر ، كاملطلقة قبل الدخول . القول الثاين

 وهذا هو الصحيح ، ألن الزوج هو السبب ، وهذا هو مقتضى العدل .
 .م / وبعده يستقر 

-------------- 
 لدخول هبا ، فإن املهر يستقر للزوجة ومتلكه ، سواء كان العيب فيها أو فيه .أي : ذا علم بالعيب بعد ا

 ) .... وهلا املهر مبا استحللت من فرجها ( . لقوله 
 يقول : –رمحه هللا  –لكن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب يف الزوجة ؟ املصنف 

 على من غِره . ويرجعُ 
--------------- 

 من غرّه إن كان هناك غروراً . أي : ويرجع الزوج على
 مثال : لو قال أحد للزوج ، إن هذه الزوجة سليمة من العيوب ، فتبني هبا عيباً . فإنه يرجع على من غره .

 أباها أو أخاها ، أو الذي خطبها له ومدحها . سواء كان الذي غرّه
 بالعيب ، فإن كان جاهاًل فال غرم عليه . لقول عمر ) .. وهو على من غرّه منها ( لكن بشرط أن يكون الويل عاملاً 

 : أنه ال يرجع على أحد ) املهر يروح عليه ( . القول الثاين
 وهذا قول أيب حنيفة والشافعي يف اجلديد ، واختاره الشوكاين .

 قالوا : الن املهر ثبت عليه مبسيسه إياها .
 تت كتمت ؟ فإنه يرجع عليها .فإن كان الغرور من املرأة ، مبعىن أن املرأة فيها عيباً فسك 
 . إذا مل يكن هناك غرور ، فإنه ال يرجع على أحد 

ت بريرة على ـويل يف قصـه حلديث عائشة الطـام معه وفراقـم / وإن عتقت وزوجها رقيق : خريت بني املق ة بريرة ) خريِ 
 زوجها حني عتقت ( متفق عليه .

------------- 
 ا عبداً ، فإن هلا اخليار بني البقاء معه وبني فراقه .أي : وإن عتقت األَمة وكان زوجه

 حديث عائشة : –رمحه هللا  –والدليل على ذلك : ما ذكره املصنف 
يَّاتٍّ أَرَاَد أَْهُلَها َأْن يَبريُعوَها َوَيْشرَترُطوا َواَلَءَها َفذََكْرُت َذلرَك  َكاَن يفر ) َعْن َعائرَشَة قَاَلْت  ّر بَرريَرَة َثاَلُث َقضر اْشرَتريَها » فـََقاَل   لرلنَّيبر

. قَاَلْت وََكاَن النَّاُس وكان زوجها عبدًا فَاْخَتاَرْت نـَْفَسَها  قَاَلْت َوَعتَـَقْت َفَخيـََّرَها َرُسوُل اَّللَّر « . َوأَْعترقريَها فَإرنَّ اْلَواَلَء لرَمْن أَْعَتَق 
َها َوتـُْهدرى لََنا . َفذَكَ  ّر يـََتَصدَُّقوَن َعَليـْ َها َصَدَقٌة َوُهَو َلُكْم هَ » فـََقاَل   ْرُت َذلرَك لرلنَّيبر  ( رواه مسلم .دريٌَّة َفُكُلوُه ُهَو َعَليـْ

 قال ابن قدامة : وألن عليها ضرراً يف كوهنا حرة حتت العبد فكان هلا اخليار ، وهذا مما ال خالف فيه .
 راجع إليها ، والطالق بيد الرجال . قال العلماء : وال حيتاج الفراق إىل طالق ، ألن األمر 
  احلديث دليل على اعتبار احلرية يف الكفاءة بني الزوجني ، فعلى هذا فال يكون العبد كفوًا للحرة ، ألن النيب  خرّي بريرة
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 فوات الكفاءة بينها وبني زوجها .لحني عتقت حتت عبد ، وما خريها إال 
 بسبب اشتغاله خبدمه سيده .وألن العبد منقوص بالرق ممنوع من التصرف 

  والكفاءة يف احلرية ليست شرطاً لصحة النكاح ، وإمنا هي شرط للزومه ، فيتوقف ذلك على رضا املرأة واألولياء. 
  ، لو عتقت حتت حر ، فهل هلا اخليار ؟ اختلف العلماء يف ذلك والصحيح أنه ال خيار هلا وهذا مذهب مجهور العلماء

 الكمال فلم يثبت هلا اخليار .ألهنا كافأت زوجها يف 
 باب الصداق

 هو ما تعطاه املرأة من املال ، أو ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها .: تعريفه 
 : احلكمة من الصداق 

 أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأمهيته .
 أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف هلا .

 أن فيه الدليل على الرغبة يف الزوجة .

 كني املرأة من جتهيز نفسها مبا أحبت من لباس ونفقة وزينة .مت
 ( لة كما قال تعاىل َْلةً وللصداق عدة أمساء : فيسمى حنر  ( . َوآُتوا النّرَساَء َصُدقَاهتررنَّ حنر

 ( .فـََرْضُتْم هَلُنَّ َفرريَضًة  َوَقدْ ويسمى فريضة كما قال تعاىل )
 ( .رريَضًة ُأُجوَرُهنَّ فَ  َفآتُوُهنَّ ويسمى أجراً كما قال تعاىل )
ْنُكْم َطْواًل َأْن يـَْنكرَح اْلُمْحَصَناتر اْلُمْؤمرَناتر ويسمى طْوالً كما قال تعاىل )  ( . َوَمْن ملَْ َيْسَتطرْع مر

 . وهو واجب ، ونقل ابن عبد الرب إمجاع أهل العلم على وجوبه 
ْلَ لقوله تعاىل )   ( . ةً َوآُتوا النّرَساَء َصُدقَاهتررنَّ حنر

 ( . َأْن تـَْبتَـُغوا برَأْمَوالرُكمْ وألن هللا تعاىل قّيد احلل بقوله ) 
 مل يعذر الفقري الذي مل جيد خامتاً من حديد حَّت ألزمه أن يعلمها من القرآن . وألن النيب 

 . وألن شرط إسقاطه جيعل العقد شبيهاً باهلبة ، والزواج باهلبة من خصائص النيب 
ِ   َعائ َشةَ عن فه ، م / وينبغي ختفي ه  ث ْنيَتْ ) قَاَلْت  َكْم َكاَن َصَداُق َرُسول  اَّللَّ     َزْوَج النَِّب  َعْشَرَة ُأوق يَّةا  َكاَن َصَداقُُه أَلْزَواج 

 ْرَهٍم فـََهَذا َصَداُق َرُسول  اَّللَّ  ن ْصُف ُأوق يٍَّة . فَت ْلَك مَخُْسم اَئة  د   َوَنشًّا . قَاَلْت أََتْدر ى َما النَّشُّ قَاَل قـُْلُت اَل . قَاَلتْ 
ه    ( .رواه مسلم . أَلْزَواج 

--------------- 
 هنا املراد به االستحباب ( . ينبغي أي : يستحب ختفيف الصداق )

  ملا يف ، املغاالة فيه وعدم وتيسريه ،  ليستدل به على استحباب ختفيف املهر –حديث عائشة  –رمحه هللا  –ذكر املصنف
 التيسري من املصاحل العظيمة للزوجني واجملتمع بكامله .

ّر عن  هر ثرْنيَتْ ) قَاَلْت  َكْم َكاَن َصَداُق َرُسولر اَّللَّر    َعائرَشَة َزْوَج النَّيبر َعْشرََة أُوقريًَّة َوَنشًّا . قَاَلْت أََتْدررى َما  َكاَن َصَداقُُه أَلْزَواجر
اَئةر درْرَهمٍّ فـََهَذا َصَداُق َرُسولر اَّللَّر  تْ النَّشُّ قَاَل قـُْلُت الَ . قَالَ  هر  نرْصُف أُوقريَّةٍّ . فَترْلَك مَخُْسمر  ( .رواه مسلم . أَلْزَواجر

 درمهاً . 40: األوقية أوق يَّة 
 ذا صداق رسول هللا فه] ( ريااًل . 1725( جرام )  1150درهم )  500يعين ذلك الصداق [  فتلك مخسمائة]  الَنّش نصف أوقية . [ونشاا ]  
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، ألن صفية من مجلة أزواجه ، وأصدقها نفسها ، وزينب بنت جحش  قال القرطيب : هذا القول من عائشة إمنا هو إخبار عن غالب أزواج النيب [ ألزواجه 
 .هذا باعتبار األكثر قول عائشة ، قد خرج هؤالء من عموم مل يُذكر هلا صداق ، وأم حبيبة بنت أيب سفيان أصدقها النجاشي أربعة آالف درهم ، ف

 

 ومن األدلة على استحباب ختفيف املهر :
 ) خري الصداق أيسره ( رواه أبو داود . عن عقبة . قال : قال رسول هللا 

 : وتيسري الصداق فيه مصاحل عظيمة منها 
 العمل بالسنة وامتثال ما أرشدت إليه . أوالا :
 تيسري سبل الزواج . ثانياا :

 أن ختفيفه من أسباب احملبة ودوام املودة . : ثالثاا 
 العشرة ، ومل حيصل توافق بينهما . ساءتأن ختفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا  رابعاا :

َقَها َصَداقـََها و)  م /   ( . َأْعَتَق َصف يََّة َوَجَعَل ع تـْ
---------------- 

َقَها َصَداقـََها أن النيب  ) -حديث أنس-رمحه هللا  –ذكر املصنف  ( ليستدل به على جواز أن يعتق  أَْعَتَق َصفريََّة َوَجَعَل عرتـْ
 وهذه املسألة اختلف العلماء فيها على قولني : ، صداقها هه وجيعلتَ الرجل أمَ 

 : أنه جيوز . القول األول
 :  وهذا ظاهر مذهب أمحد وكثري من أهل احلديث  . قال ابن القيم

 ذي ذكره املصنف رمحه هللا .للحديث ال
 : ال جيوز . القول الثاين

 وهو قول األئمة الثالثة ومن وافقهم . قال ابن القيم :
 وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة :

 . : أن هذا خاص بالنيب  قالوا
 : بأن دعوى االختصاص تفتقر إىل دليل . وجياب عنه

 .وذكروا عدة أجوبة عن حديث الباب ، كلها ضعيفة 
 والراجح القول األول .

 .صح صداقاا  –وإن قل  –م / وقال لرجل ) التمس خاَتاا من حديد ( متفق عليه ، فكل ما صح َثناا وأجرة 
----------------- 

 ، ونص احلديث : رمحه هللا حديث سهل بن سعد يف قصة املرأة الواهبة نفسها للنيب  –ذكر املصنف 
َها  فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اَّللَّر  َجاَءتر اْمَرأٌَة إرىَل َرُسولر اَّللَّر ) قَاَل  يّر اعردر َعْن َسْهلر ْبنر َسْعدٍّ السَّ  ى . فـََنَظَر إرلَيـْ ْئُت أََهُب َلَك نـَْفسر جر

َمْرأَُة أَنَُّه ملَْ يـَْقضر فريَها َشْيئًا َجَلَسْت فـََقاَم َرُجٌل رَْأَسُه فـََلمَّا رََأتر الْ  َفَصعََّد النََّظَر فريَها َوَصوَّبَُه مُثَّ طَْأطََأ َرُسوُل اَّللَّر  َرُسوُل اَّللَّر 
َا َحاَجٌة فـََزوّرْجنريَها . فـََقال  فـََقاَل اَل َواَّللَّر يَا َرُسوَل « . ءٍّ يْ فـََهْل عرْنَدَك مرْن شَ » مرْن َأْصَحابرهر فـََقاَل يَا َرُسوَل اَّللَّر إرْن ملَْ َيُكْن َلَك هبر

»  َفَذَهَب مُثَّ َرَجَع فـََقاَل اَل َواَّللَّر َما َوَجْدُت َشْيئًا . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّر « . اْذَهْب إرىَل أَْهلرَك فَاْنظُْر َهْل جتَرُد َشْيئًا » اَل اَّللَّر . فـَقَ 
ًا مرْن َحدريدٍّ  ًا مرْن َحدريدٍّ . َوَلكرْن َهَذا إرزَارر  َفَذَهَب مُثَّ َرَجَع . فـََقاَل اَل َواَّللَّر يَا َرُسولَ « . اْنظُْر َوَلْو َخامتر قَاَل َسْهٌل  - ياَّللَّر َواَل َخامتر

ْنُه شَ »  فـََلَها نرْصُفُه . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّر  -َما َلُه ررَداٌء  َها مر ْيَك ٌء َوإرْن لَبرَسْتُه ملَْ َيُكْن َعلَ يْ َما َتْصَنُع برإرزَاررَك إرْن لَبرْسَتُه ملَْ َيُكْن َعَليـْ
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ْنُه شَ  َماَذا َمَعَك مرَن  )فـََلمَّا َجاَء قَال  يَ ُمَولّريًا فََأَمَر برهر َفُدعر  َفَجَلَس الرَُّجُل َحَّتَّ إرَذا طَاَل جَمْلرُسُه قَاَم فـََرآُه َرُسوُل اَّللَّر « . ٌء يْ مر
اْذَهْب فـََقْد » قَاَل نـََعْم . قَاَل « . تـَْقَرُؤُهنَّ َعْن َظْهرر قـَْلبرَك » َل َعدََّدَها . فـََقا -ُسورَُة َكَذا َوُسورَُة َكَذا  ي. قَاَل َمعر ( اْلُقْرآنر 

َا َمَعَك مرَن اْلُقْرآنر   ( . َملَّْكُتَكَها مبر
 ( . اْنطَلرْق فـََقْد َزوَّْجُتَكَها فـََعلّرْمَها مرَن اْلُقْرآنر  :قَاَل ويف رواية )

وهو ] فصِعد النظر فيها وَصوَّبه [ [ أي كأهنا تقول : أتزوجك من غري صداق . جئت أهب لك نفسيها . ] مل أقف على امس: قال احلافظ [] جاءته امرأة 
] أي خفض رأسه وصمت ومل ينطق  ] طأطأ رأسه [( ( ويف رواية : )فلم جيبها شيئاً بتشديد العني ، واملراد أنه نظر أعالها وأسفلها ، ويف رواية ) فقامت طوياًل 

 احلافظ :مل أقف على امسه . قالفقال رجل [ 
[ جاء يف رواية : ) أنكحنيها فزوجنيها  ] إن َل يكن لك ِبا حاجةلو : هنا للتقليل ، أي انظر ولو كان املوجود خامتاً من حديد . [انظر ولو خاَتاا من حديد]

فهذه اجلملة  )الرداء ما وضع على الكتف  ماله رداء [ ] قال سهل[ واإلزار  هو ما يغطي النصف األسفل من البدن . ] لكن هذا إزاري فلها نصفه( .
يف ويؤيد هذا ما جاء الباء للمقابلة ، ويكون زّوجه على ان يكون القرآن مهرها ، ] مبا معك من القرآن [ . (معرتضة من سهل وليست من كالم الرجل 

 ( . ُقْرآنر اْنطَلرْق فـََقْد َزوَّْجُتَكَها فـََعلّرْمَها مرَن الْ ) الرواية األخرى 
  رد على من قال إن أقله عشرة دراهم .ذكر املصنف هذا احلديث ليستدل به على أن املهر يصح ولو كان قلياًل ، ففيه 

 اتفاقهم على أنه ال حد ألكثره ، كما نقل اإلمجاع القرطيب : وقد اختلف العلماء يف أقل الصداق ، مع
 : أقله عشرة دراهم . القول األول

  حنيفة .وهذا مذهب أيب
رواه الدار قطين وهو : ) ال يزوج النساء إال األولياء ، وال مهر أقل من عشرة دراهم ( .  حلديث جابر قال : قال رسول هللا 

 حديث ضعيف .
 : أقله ربع دينار . القول الثاين

 وهذا مذهب مالك .
 قياساً على نصاب القطع يف السرقة ، وهذا قياس يف مقابل النص .

 : يصح الصداق بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعري . ثالث القول ال
 وهذا مذهب ابن حزم .

 للرجل : ) التمس شيئاً ( . لقوله 
 : كل ما صح العقد عليه بيعاً ، أو إجارة ، فإنه يصح أن يكون صداقاً ، سواء كان عيناً أو منفعة .القول الثالث 

 . : أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعاً  فالعني مثل
 : استخدامها إياه ، أو تستويف منه بغري اخلدمة أن يبين هلا بيتاً . واملنفعة مثل

 وهذا القول هو الصحيح .
  أقوال :دليل على جواز أن يكون تعليم القرآن مهراً ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على من فوائد احلديث : أنه 

 ال جيوز .أنه :  القول األول
 نفية واملالكية .وهذا مذهب احل

 تـَْبتَـُغوا برَأْمَوالرُكْم . .. ( . َأنْ  لقوله تعاىل ) 
ْنُكْم َطْواًل وقال تعاىل )   َأْن يـَْنكرَح اْلُمْحَصَنات . ... ( .َوَمْن ملَْ َيْسَتطرْع مر

 فالفروج ال تستباح إال باألموال .
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 رواه سعيد بن منصور وال يصح ) ال تكون ألحد بعدك مهراً (. زوج امرأة على سورة من القرآن ، مث قال : وروي أن رسول هللا 
 ن تعلم القرآن ال يقع إال قربة ، فال جيوز أن يكون صداقاً كالصالة .: إ وقالوا

 : جيوز . القول الثاين
 وهذا مذهب الشافعي ، واختاره ابن القيم .

 ( . ْمَها مرَن اْلُقْرآنر اْنطَلرْق فـََقْد َزوَّْجُتَكَها فـََعلّر  :قَاَل حديث السابق ) لل
أنه ال يصح جعل تعليم القرآن صداقًا إذا كان املال متيسرًا على الزوج ، فإن مل يتيسر املال صح جعله  –وهللا أعلم  –والراجح 

عليه  ما جعل تعليم القرآن صداقاً هلذا الرجل إال حينما تعذر صداقاً ، وهذا هو الذي يدل عليه حديث الباب ، فإن الرسول 
 املال ومل جيد شيئاً .

 . يسن تسمية الصداق يف العقد ، وليست تسميته شرطاً ، وهذا مذهب اجلمهور 

 .  اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إرْن طَلَّْقُتُم النّرَساَء َما ملَْ مَتَسُّوُهنَّ أَْو تـَْفررُضوا هَلُنَّ َفرريَضًة  لقوله تعاىل : 
ع احلرج عن الطالق يف النكاح الذي مل يسم فيه املهر ، والطالق ال يكون إال يف نكاح قد مت أن هللا تعاىل رف وجه الداللة :
 بعقد صحيح .

: هلا الصداق   : ) أنه قضى يف رجل تزوج امرأة فمات عنها ومل يدخل هبا ومل يفرض هلا صداقًا ، قال وحلديث ابن مسعود
 قضى يف برْروع بنت واشق مبثل ذلك ( . بن يسار فقال : مسعت رسول هللا  كامالً ، وعليها العدة ، وهلا املرياث ، فقام معقل

 لربوع بالصداق . أن العقد صح مع عدم تسميته املهر ، فلو مل يكن نكاحاً صحيحاً ملا قضى النيب  وجه الداللة :
 . ويكون هلا مهر املثل 

 لكن األفضل تسميته وتعجيله :
 من حديد ( .) التمس ولو خامتاً  لقول النيب 

أعطها شيئاً ، قلت ) أي علي ( ما عندي شيء ، قال : فأين درعك احلطمية ،  –ملا أراد أن يتزوج فاطمة  –لعلي    هولقول
 قلت : هي عندي ، قال : فأعطها إياها .

 ألنه أقطع للنزاع واخلالف .و 
 م / ف إن تزوجها وَل يسم هلا صداقاا : فلها مهر املثل .

------------ 
 أي : إن تزوجها ودخل هبا ومل يسم هلا صداقًا فلها مهر مثلها ، واملراد مبثلها : ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهرًا ألمثال هذه املرأة

َُفوَّضة ( .
 من قريباهتا . ) وهذه اليت تسمى امل

عاىل ) ال جناح عليكم إن طلقتم م / فإن طلقها قبل الدخول : فلها املتعة على املوسع قدره ، وعلى املقرت قدره ، لقوله ت
 النساء ما َل َتسوهن ... ( .

-------------- 
 أي : وإن طلقها قبل أن يدخلها ومل يفرض هلا مهر فيجب هلا املتعة .

 واملتعة : بضم امليم هي ما يعطيه الزوج ملن طلقها جلرب خاطرها املنكسر بأمل الفراق .
 اهتا من املهر ، وجرباً ملصيبتها ، وإحساناً إليها .واحلكمة من املتعة : تعويضاً هلا عما ف 

اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إرْن طَلَّْقُتُم النّرَساَء َما ملَْ مَتَسُّوُهنَّ َأْو وهي قوله تعاىل ) –رمحه هللا  –والدليل على ذلك اآلية اليت ذكرها املصنف 
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نرنيَ تـَْفررُضوا هَلُنَّ َفرريَضًة َوَمتّرُعوُهنَّ َعَلى اْلمُ  عر َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرترر َقَدرُُه َمَتاعًا براْلَمْعُروفر َحّقًا َعَلى اْلُمْحسر َوإرْن ( وقوله تعاىل ) وسر
 ( . طَلَّْقُتُموُهنَّ مرْن قـَْبلر َأْن مَتَسُّوُهنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم هَلُنَّ َفرريَضًة فَنرْصُف َما فـََرْضُتمْ 

 م : أن املتعة إمنا جتب على املطلقة إذا مل يدخل هبا ومل يفرض هلا .فالراجح من أقوال أهل العل
 عز ، وهللاصل براءة ذمته من غريهاوجه الداللة من اآلية : ) .. ومتعوهن .. ( فأمر باملتعة ال بغريها ، واألمر للوجوب ، واأل

، ونصف املسمى ملن مسَي هلا ، وذلك الدخول يسمّر هلا إذا طلقت قبل : فأوجب املتعة ملن ملوجل قسم املطلقات إىل قسمني
 يدل على اختصاص كل قسمٍّ حبكمه .

هلا صداق أم مل  ت قبل الدخول أم بعده ، وسواء فرضوقد ذهب بعض العلماء إىل أن املتعة واجبة لكل مطلقة ، سواء طلق
 يفرض .

 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ومجاعة من أهل العلم .
 ام، وأكد ذلك بقوله )حقاً(.( ولفظ املطلقات عَولرْلُمطَلََّقاتر َمَتاٌع براْلَمْعُروفر َحّقاً َعَلى اْلُمتَّقرنيَ ه تعاىل )لقول

 املتعة مستحبة لكل مطلقة . أن وذهب بعض العلماء إىل
لو كانت واجبة ملا ُخص هبا احملسنون واملتقون ، بل  . حقًا على احملسنني ( قالوا : و ( ) .. َحّقًا َعَلى اْلُمتَّقرنيَ  لقوله تعاىل ) ...

 كانت حقاً على كل أحد .
، وأما غريها من املطلقات فاملتعة يف الدخول ومل يفرض هلا مهرلقت قبل ما تقدم أن املتعة واجبة ملن ط -وهللا أعلم-والراجح 

 حقها مستحبة .
 عر َعَلى وله تعاىل )ملتعة تكون على قدر حال الزوج لقوا  (.َقَدرُه( الفقري )َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرترر ( الغين )اْلُموسر

 م / ويتقرر الصداق كامالا باملوت أو الدخول .
------------- 

 ) سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده ( .أي : ويتأكد ويتقرر املهر كامالً للزوجة إذا مات زوجها 
َا َحَّتَّ َماَت ، فـََقاَل ارْبُن َمْسعُ  أَنَُّه ُسئرلَ  } اْبنر َمْسُعودٍّ  حلديث ودٍّ : َعْن َرُجلٍّ تـََزوََّج ارْمَرأًَة ، وملَْ يـَْفررْض هَلَا َصَداقًا ، وملَْ يَْدُخْل هبر

َها اَْلعردَُّة ، َوهَلَا اَْلمرريَاُث، فـََقاَم َمْعقر  ْثُل َصَداقر نرَسائرَها ، اَل وَْكَس ، َواَل َشَطَط ، َوَعَليـْ َنانٍّ اأْلَْشَجعريُّ فـََقاَل : َقَضى هَلَا مر ُل ْبُن سر
قٍّ  َرُسوُل َاَّللَّر  َا ارْبُن َمْسُعودٍّ  -ارْمَرأَةٍّ مرنَّا  -يفر برْروََع برْنتر َواشر ْثَل َما َقَضْيَت ، فـََفررَح هبر  .َرَواُه َأمْحَُد ، َواأْلَْربـََعُة   {مر

، وإن مل يسمى فإنه ن كان املهر مسمى فتستحقه كامالً ، فإهر مبوت زوجهارأة تستحق كامل املفهذا احلديث دليل على أن امل
 يفرض هلا مثل صداق نسائها .

  فيه جرب خلاطرها مبا حصل من العقد دون الدخول بسبب املوت ، وهو مصيبة بالنسبة هلا ، ملا   -وهللا أعلم-ولعل هذا
 كانت ترجو من اخلري وراء هذا الزواج .

 ل على حكمني آخرين أيضاً مها : وهذا احلديث اشتم 
َوالَّذريَن يـُتَـَوفَـّْوَن لعموم األدلة ، مثل قوله تعاىل )وهذا جممع عليه ،  -أربعة أشهر وعشرة أيام-أنه جيب عليها عدة الوفاة باإلمجاع 

هرنَّ أَْربـََعَة َأْشُهرٍّ َوَعشْ  ْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجاً يـَتَـَربَّْصَن برأَنـُْفسر  ( فهي عامة يف املدخول هبا وغري املدخول هبا . راً مر
 وأيضاً هلا املرياث من زوجها الذي عقد عليها مث مات ، ألهنا زوجة ، واإلرث جيب مبجرد العقد .
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 م / والدخول .
---------------- 

 أي : ويتقرر املهر كاماًل للزوجة بالدخول بالزوجة .
 ت من فرجها ( .وهلا املهر مبا استحلل ) ... لقوله 

  على قولني :؟ واختلف العلماء لو خال هبا ومل ميسها مث طلقها ، هل يتقرر هلا املهر كامالً أم ال 
 أن هلا املهر كاماًل . القول األول :

 -يف املغين-، وذكر ابن قدامة ، وعن عدد من الصحابةابن حزم ذلك عن اخللفاء الراشدين، ونقل وهذا مذهب مجهور العلماء
 إمجاع الصحابة على ذلك .

والدليل على ذلك : ما ورد عن زرارة بن أوىف قال ) قضى اخللفاء الراشدون املهديون : أن من أغلق بابًا ، أو أرخى سرتًا فقد 
 وجب املهر ، ووجبت العدة ( أخرجه البيهقي .

 الدارقطين .وعن عمر قال ) إذا ُأجيف الباب ، وأرخيت الستور ، فقد وجب املهر ( أخرجه 
 وعن علي قال ) من أصفق باباً ، وأرخى سرتاً فقد وجب الصداق والعدة ( أخرجه البيهقي .

 ( ووجه االستدالل : أن اإلفضاء أن خيلو هبا وإن مل جيامعها .َقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم إرىَل بـَْعضٍّ كما استدلوا بقوله تعاىل ) و 
 انع ، وذلك وسعها فيتأكد حقها يف البدل .وألن املرأة سلمت املبدل ، حيث رفعت املو 

 وألن وجوب إمتام املهر ال يتوقف على االستيفاء ، بل على التسليم .
 أنه ال يستقر املهر باخللوة فحسب ، بل البد من الوطء . القول الثاين :

 وهذا قول مالك والشافعي يف اجلديد وداود وشريح .
... ( واملطلقة اليت خال هبا  ُموُهنَّ مرْن قـَْبلر َأْن مَتَسُّوُهنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم هَلُنَّ َفرريَضًة فَنرْصُف َما فـََرْضُتمْ َوإرْن طَلَّْقتُ قالوا : ألن هللا قال )

 من غري وطء مطلقة قبل املسيس ، ألن املسيس هو اجلماع .
 م / ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطالقه .

------------ 
 تحق الزوجة نصف املهر إذا فارقها زوجها قبل الدخول ، إذا كان الطالق من قرَبلره .أي : وتس

درهر ْن يـَْعُفوَن أَْو يـَْعُفَو الَّذري بريَ َوإرْن طَلَّْقُتُموُهنَّ مرْن قـَْبلر َأْن مَتَسُّوُهنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم هَلُنَّ َفرريَضًة فَنرْصُف َما فـََرْضُتْم إرالَّ أَ لقوله تعاىل )
( فدلت اآلية على أن للزوجة املطلقة نصف الصداق املعني إذا طلقت قبل اجلماع ، ومعلوم أن الطالق فرقة من  ُعْقَدُة النّرَكاحر 
 جهة الزوج .

 مثال : عقد على امرأة وأمهرها عشرة آالف ، وقبل الدخول طلقها ، فلها مخسة آالف لاير .
 ة من قربل الزوجة فال مهر هلا كما سيأيت .قوله ) من جهة الزوج ( فلو كانت الفرق 

 ويسقط بفرقة من ق بلها .
--------------- 

 أي : ويسقط املهر وال يصبح هلا شيئاً إذا كانت الفرقة من قرَبلرها .
جاءت  مثال : كرجل عقد على امرأة وأمهـرها عشرة آالف لاير ، وبعد فرتة طلبت الطالق ، فطلقها ، فال مهر هلا ، ألن الفرقة

 من جهتها .
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 م / أو فسخه  لعيبها .
--------------- 

 أي : ويسقط املهر وال يكون هلا شيئاً إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها .
 مثال : إنسان عقد على امرأة وقبل الدخول تبني أن فيها عيباً ، ففسخ العقد ، فليس هلا مهر ، ألن الفرقة جاءت من قربلها .

  استقراره  أوط املهر أو تنصفه ضوابط يف سقو: 
 : يسقط املهر يف كل فرقة من قربل الزوجة قبل الدخول . الضابط األول
 : يتنصف املهر يف كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول . الضابط الثاين

 .أو منه  عد الدخول سواء كان منها، ويف الفرقة بتقر املهر كاماًل بواحد من أمرين : املوت : يس الضابط الثالث
ل ْلُمَطلََّقات  َمَتاٌع ب اْلَمْعُروف  َحِقاا َعَلى صل به جرب خاطرها ، لقوله تعاىل ) وَ م / وينبغي ملن طلق زوجته أن ُّيتعها بشيء حي

 ( . اْلُمتَّق نيَ 
----------- 

 أي : وينبغي للزوج الذي طلق زوجته أن ميتع زوجته بشيء جرباً خلاطرها .
 تعة وملن جتب من املطلقات .وقد تقدم أحكام امل

 باب عشرة النساء
العرشرة بكسر العني هي االجتماع ، واملراد هنا : عشرة الرجال األزواج ، النساء : أي الزوجات ، واملعىن : ما يكون بني الزوجني 

 من األلفة واالجتماع واملعاملة .
ُروُهنَّ براْلَمْعرُ ومدار هذا الباب على قوله تعاىل )   ( .وفر َوَعاشر

 من الصحبة  اجلميلة ، وكف األذى . من الزوجني معاشرُة اآلخر باملعروف ، واحدٍ  كلَّ   م / يلزمُ 
-------------------- 

 أي : جيب على كل واحد من الزوجني معاشرة اآلخر مبا يقره الشرع والعرف من الصحبة والقيام حبقه وكف األذى .
ُروُهنَّ برالْ لقوله تعاىل )  ( أي : صاحبوهن وعاملوهن باملعروف ، فأدوا ما هلن ، واصربوا على أذاهن وتقصريهن .َمْعُروفر َوَعاشر
ْثُل الَّذري َعَلْيهرنَّ براْلَمْعُروفر قال تعاىل ) ( فبينت اآلية أن احلقوق بني الزوجني متبادلة ، فكما أن  َولرلرّرَجالر َعَلْيهرنَّ َدَرَجةٌ  َوهَلُنَّ مر

 لزوجها ، فإن هلا أيضاً عليه حقاً ، إال أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى ، ألن عليه الرعاية والكفاية واحلماية . على املرأة حقاً 
 . ينبغي أن ينوي كل واحد من الزوجني باملعاشرة باملعروف استجابة أمر هللا 

 . وأال ُّياطله حبقه   م / 
--------------- 

بل يؤديه  يؤدي حق اآلخر ويقوم به مع قدرته على أدائه بال مماطلة وال ُكرهٍّ ألدائه ،أي : وجيب على كل واحد من الزوجني أن 
 ببشر وطالقة .

 كأن تقول املرأة : أريد كسوة فيقول إن شاء هللا ، مث مياطل ومتضي األيام ومل يأيت هلا بشيء .
 .) مطل الغين ظلم (  ألن املطل مع القدرة عليه حرام ، ولذلك قال النيب  

 
 



 65 

 م / ويلزمها طاعته يف االستمتاع .
-------------- 

 أي : وجيب عليها طاعته لالستمتاع هبا ، واالستمتاع معناه : الوطء ، ألن املقصود من النكاح االستمتاع .
ّر  حلديث َرًة فرَراَش َزْوجر )قَاَل   َأىبر ُهَريـَْرَة َعنر النَّيبر َها اْلَمالَئرَكُة َحَّتَّ ُتْصبرحَ َها َلَعنَ ـإرَذا بَاَتتر اْلَمْرأَُة َهاجر  ع(حَّت ترج)ويف رواية :  (تـْ

 متفق عليه .

َها فـََتْأىَب َعَلْيهر إرالَّ َكاَن الَّذرى يفر ) قَاَل َرُسوُل اَّللَّر  : قَالَ وعنه  ى برَيدرهر َما مرْن َرُجلٍّ يَْدُعو اْمَرأََتُه إرىَل فررَاشر السََّماءر  َوالَّذرى نـَْفسر
طاً عَ  َهاَساخر َها َحَّتَّ يـَْرَضى َعنـْ  ( رواه مسلم .َليـْ

اللعن الطرد واإلبعاد من رمحة هللا ، واختلف يف املراد باملالئكة ، وسيأيت ، وهذه الرواية ] لعنتها املالئكة [  املراد بالفراش كناية عن اجلماع .] إىل فراشه [ 
رواية مقيدة مبا إذا غضب زوجها عليها ، أما إذا مل يغضب او تنازل عن حقه فلن يكون هناك ومعىن هذه ال( مطلقة لكن جـاء يف رواية ) فبات غضبان عليها 

والرواية الثانية ) حَّت ترجع ( ، والفرق بني الروايتني : ذكر احلافظ ابن حجر أن رواية ) حَّت ترجع ( أكثر فائدة ، ألن رواية ) حَّت  ] حىت تصبح [ لعن .
تنعت بالليل [ لكن رواية حَّت ترجع تشمل حَّت لو دعاها بالنهار ، وحتمل رواية ) حَّت تصبح ( حممولة على الغالب ، يعين غالباً تصبح ( مقيدة بالليل ] إذا ام
 أن الرجل يدعو زوجته ليالً .

 حيرم على املرأة أن متتنع إذا دعاها زوجها إىل الفراش ، ووجه التحرمي : لعن املالئكة . احلديث يدل على أنه 
: ) ثالثة ال تقبل هلم صالة ، وال يصعد هلم إىل السماء حسنة : ... واملرأة الساخط عليها زوجها  ل على ذلك قوله ومما يد

 رواه ابن خزمية حَّت يرضى ( . 
 : وإمنا صار هذا الرتهيب والتهديد للمرأة اذا مل تليب أمر زوجها 

  األمر احملرم ، وما يسببه االمتناع من التوتر النفسي والغضب .ألن امتناعها يؤدي إىل اإلضرار بالزوج ، ألنه قد يؤدي به إىل
 : يستثىن من ذلك 

 إذا كان يضر هبا أو يشغلها عن فرض .
 يضرُّ ِبا :

 .ه احلالة ال جيوز له أن يباشرها : لو فرض أهنا حامل ، واالستمتاع يشق عليها مشقة عظيمة ، فإنه يف هذ مثال
 أو يشغلها عن فرض :

ن يطلب منها اجلماع وهي مل تصل الفجر وقد بقي على طلوع الشمس زمناً قليالً ) كأربع دقايق مثاًل ( ، فهنا ال جيوز : كأ مثال
 له أن يستمتع هبا ، ألنه يشغلها عن فرض وهي الصالة .

 : عقوبة املرأة إذا دعاها زوجها للفراش وامتنعت من غري سبب 
 : لعنتها املالئكة حَّت تصبح . أوالا 
 : غضب هللا حَّت يرضى الزوج . اا ثاني

، ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشه ، فتأىب عليه ، إال كان الذي يف السماء ساخطًا عليها  هبيد ي: ) والذي نفس فقد قال 
 رواه مسلم حَّت يرضى عنها ( . 

 . يف احلديث عظم حق الزوج على زوجته 
 رواه الرتمذي ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها ( . : ) لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد  وقد قال 

 . ًهذا احلكم يف حق الزوج القائم حبق زوجته ، وأما إذا نشز ومل يقم حبقها ، فلها احلق أن تقتّص منه وأال تعطيه حقه كامال 
 . ﴾فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم  ﴿لقوله تعاىل : 
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  ملالئكة :الء ااختلف ما املراد هبؤ 
 : احلفظة . فقيل
 وهذا هو الصحيح .) لعنتها املالئكة يف السماء (  : مالئكة السماء ، للرواية األخرى : وقيل
  قال العلماء : هذا اللعن مقيد مبا إذا كان الزوج أدى حق الزوجة من نفقة ومسكن وكسوة ، مث دعاها وامتنعت ، وهذا القيد

إذا ظلمها ومنعها حقها وتعدى عليها ، فإنه ال يلزمها السمع والطاعة ألنه ال بد من  مأخوذ من عمومات الشريعة ، فأما
 املعاوضة .

 م / وعدم اخلروج والسفر إال بإذنه  .
--------------- 

 أي : ال جيوز هلا اخلروج من بيته وال السفر إال بإذنه .
تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه ( متفق عليه ، فإذا كان هذا يف ) ال حيل المرأة أن  حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 الصوم ، فكيف مبن تسافر ؟
  وكذلك سقط حقها من النفقة .إذا سافرت املرأة بغري إذن زوجها ، سقط حقها من القسم ، 

 ألن القسم لألنس ، والنفقة للتمكني من االستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر . ] قاله النووي [ 
  لنا ) إن سافرت بغري إذنه فال قسم ( أي : ال يلزمه القضاء إذا رجعت .معىن قو 

  ففي هذه املسألة قوالن :، لزيارة أقارهبا ، للتجارة مثالً ، أو للحج ، أو للعمرة ، أو حلاجتها فإن سافرت بإذن زوجها 
 م هلا وال نفقة .: ال قسْ القول األول 

 ر بسبب من جهتها ، فتسقط .ألن النفقة يف مقابل االستمتاع ، وقد تعذ
 أما القسم فيسقط ، ألهنا اختارت ذلك بسفرها .

 هلا النفقة . القول الثاين :
 نه ، فأشبه إذا سافرت معه ، فهو الذي أسقط حقه يف االستمتاع .ألهنا سافرت بإذ
 وهذا الراجح .

 يف بلد آخر ، وسافرت بإذنه ، فاحلاجة له هو ،  فإن سافرت بإذنه حلاجته فلها النفقة والقسم ، مثاًل ، له أم يف املستشفى
 ففي هذه احلال نقول : هلا النفقة ، ألن ذلك حلاجته .

 م / والقيام باخلَبز والَعْجن والطبخ  وحنوها .
------------- 

املعروف ، فهي  أي : وجيب عليها القيام خبدمة الزوج من طبخ وعجن وغري ذلك مما تعارف عليه الناس ، ألن ذلك من املعاشرة ب
 كاملشرتطة يف العقد .

  ن عهد من وجوب خدمة املرأة لزوجها ، هو القول الراجح ، ألن هذا هو املعروف م –رمحه هللا  –وما مشى عليه املصنف
 .(زوجها من طبخ وغسل وتنظيف وحنوه وقد ذهب بعض العلماء إىل أنه ال جيب على املرأة خدمةالصحابة حَّت عهدنا هذا . )

 ا باملعروف .سوهتُ ها وك  ليه : نفقتُ وع
--------------- 

 أي : وجيب على الزوج النفقة على زوجته وكسوهتا .
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  ) لينفق ذو سعة من سعته ( .لقوله تعاىل
 ) ... وهلن عليكم رزقهن وكرسوتـُُهّن باملعروف ( رواه مسلم . ولقوله 

 باإلمجاع . قال النووي : وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوهتا وذلك ثابت
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : ) قلت : يا رسول هللا ! ما حق زوجر أحدرنا عليه ؟ قال : تطعمها إذا أكْلَت ، وتكسوها 

 داود . إذا اكتسيت ( رواه أبو
ْثُل الَّذري َعَلْيهرنَّ براْلَمْعُروفر وهذا كله مقيد بالسعة واملعروف كما قال تعاىل )   .(  َوهَلُنَّ مر

 )وهلن عليكم رزقهن وكرسوتـُُهّن باملعروف ( . وقال 
 . وحيرم وطؤها حال احليض 

 وهذا باإلمجاع .
يضر َوال تـَْقَربُوُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرنَ لقوله تعاىل ) يضر ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزرُلوا النّرَساَء يفر اْلَمحر  (.َوَيْسأَلوَنَك َعنر اْلَمحر

 يض ومكانه وهو الفرج .واملراد باحليض : زمان احل
 ) اصنعوا كل شيء إال النكاح ( رواه مسلم . أي : إال اجلماع يف الفرج . وعن أنس . قال : قال 

 . وحيرم وطؤها يف دبرها 
ْئُتمْ لقوله تعاىل )  ( والدبر ليس حماًل للحرث . نرَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ شر

وا نرَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُ ْت )اَنتر اْليَـُهوُد تـَُقوُل إرَذا أََتى الرَُّجُل اْمَرأََتُه مرْن ُدبُررَها ىفر قـُُبلرَها َكاَن اْلَوَلُد َأْحَوَل فـَنَـَزلَ كَ قال )َجابرًا عن 
ْئُتمْ   . (َحْرَثُكْم َأَّنَّ شر

] كان الولد أي أن الوطء يف القبل ، لكن جاءها من خلفها . [ ] يف قبلهاأي من جهة دبرها . ] من دبرها [ي جامعها .أ ] أتى امرأته [
] فأتوا أي إن النساء موضع إنبات الولد . حرث لكم [أي زوجاتكم . ]  ] نساؤكم [[ أي جاء الولد الذي ينتج عن الوطء أحواًل . أحول

قبلة أو مدبرة أو على جنب أو غري ذلك . وليس املعىن : أي من أي جهةٍّ شئتم ، م ] أىن شئتم [أي واقعوا زوجاتكم يف موضع احلرث .حرثكم [ 
 من أي مكان شئتم ، حيث يستدل هبا على وطء الدبر ، فإن سبب النزول يرد هذا املعىن .

 وقد جاءت األدلة على حترمي وطء الدبر .
 ) ملعون من أتى امرأة يف دبرها ( رواه أبوداود . عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

) ال ينظر هللا إىل رجل أتى رجاًل أو امرأة يف دبرها ( رواه الرتمذي . ] وهذا  ن ابن عباس . قال : قال رسول هللا وع
 األحاديث خمتلف فيها لكن بعضها يقوي البعض [ .

نزل على حممد ( رواه ) من أتى امرأة حائضًا أو امرأة يف دبرها أو كاهنًا فقد كفر مبا أ وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 الرتمذي ] خمتلف يف صحته [ .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وطء املرأة يف دبرهـا حرام بالكتاب والسنة ، وهو قول مجاهري السلف واخللف ، بل هو اللوطية 
 الصغرى .

لسلف إباحة وطء الزوجة يف دبرها وقال ابن القيم : أما الدبر : فلم يبح قط على لسان نيب من األنبياء ، ومن نسب إىل بعض ا
 فقد غلط عليه .
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 باب القسم بني الزوجات
القْسم بفتح فسكون ، وهو مبعىن القسمة وهو العطاء ، واملراد به هنا : القْسم بني الزوجات ، وهو إعطاء املرأة حقها يف البيتوتة 

 ) وقيل توزيع الزمان بني الزوجات ( . عندها للصحبة واملؤانسة .
 ر عليه من العدل .د  قْ والكسوة ، وما يَـ  يف القْسم والنفقة   بني زوجاته   أن يعدلَ  عليه  م / و 

---------------- 
 أي : وجيب على الزوج أن يسوي بني زوجاته يف القسم ، وذلك يف املبيت والنفقة والكسوة .

ُروُهنَّ براْلَمْعُروفر ( وليس مع امليل معروف .  لقوله تعاىل ) َوَعاشر
ن له امرأتان ، فمال إىل إحدامها، جاء يوم القيامة وشقه من كا: ) قال رسول هللا  -الذي ذكره املصنف  –هريرة  أيبديث وحل

 ( رواه الرتمذي .مائل
 أي نصفه مائل ، قيل : حبيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة يف التعذيب ) شقه مائل (

  وجوب القسم ، والتسوية بني الزوجات يف القسم خالفاً .: ال نعلم بني أهل العلم يف قال ابن قدامة
  ) الصحيح من أقوال أهل العلم : أنه جيب أن يعدل بني نسائه حَّت يف النفقة والكسوة كما ذكر قوله ) ويف النفقة والكسوة

 وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا . –رمحه هللا  –املصنف 
ْحَسانر إرنَّ لعموم قوله تعاىل )  ( . اَّللََّ يَْأُمُر براْلَعْدلر َواإْلر

 وحلديث أيب هريرة السابق .
على احلياة الزوجية ويعكر صفوها ، ) والعدل وألن عدم العدل بني الزوجات يف النفقة يوغر الصدور ، ويثري األحقاد ، مما يؤثر 

 يف النفقة أن يعطي كل واحدة ما يكفيها ( .
 :، مثالكل واحدة وأعطى واحدة منهن زيادةىل عدم وجوب العدل يف النفقة بني الزوجات إذا كّفى  ) وقد ذهب بعض العلماء إ

[ وهو كفايتهاالوا : ألنه أدى الواجب لألوىل ]، ق10كفايتها وزادها   100ى الثانية ، وأعطوهو كفايتها 100لو أعطى األوىل 
 دلة .ومل يظلمها ( . والراجح وجوب العدل كما سبق يف األ

 هل جيب عليه أن يسوي بني زوجاته يف الوطء ؟ 
: ال نعلم خالفاً بني أهل العلم يف أنه ال جتب التسوية بني النساء يف اجلماع ، وذلك ألن اجلماع  قال ابن قدامةال جيب عليه ، 

 طريقه الشهوة وامليل ، وال سبيل إىل إحدامها دون األخرى  .
( أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : يف احلب واجلماع ، وهو  وا َأْن تـَْعدرُلوا بـَنْيَ النّرَساءر َوَلْو َحَرْصُتمْ َوَلْن َتْسَتطريعُ لقوله تعاىل )

 قول َعبريَدة السلماين وجماهد واحلسن البصري والضحاك بن مزاحم .
 لكن تستحب التسوية إن أمكن ، ألنه أبلغ يف العدل .

 بينهما يف اجلماع كان أحسن وأوىل ، فإنه أبلغ يف العدل . : وإن أمكنت التسوية وقال ابن قدامة
إن ترك اجلماع لعدم الداعي إليه من احملبة واالنتشار فهو معذور ، وإن وجد الداعي إليه ، ولكنه إىل الضرة  قال ابن القيم :

 أقرب فليس مبعذور ، وعليه أن يعدل .
 . يقسم حلائض ونفساء ومريضة 

 لقسم لألنس ، وذلك حاصل ممن ال يطأ .: ألن ا قال يف املغين
 اه البخاريرو. (؟؟ أين أنا غداً : أين أنا غداً  مرضه جعل يدور على نسائه ويقولملا كان يف أن رسول هللا : )وقد روت عائشة
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 ومن األدلة :
 . أمرها فاتزرت وهي حائض (إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه  ما رواه البخاري عن ميمونة قالت : ) كان رسول هللا 

 . وعماد القْسم بالليل ملن كان معاشه بالنهار 

: ال خالف يف هذا ، وذلك أن الليل للسكن واإليواء ، يأوي فيه اإلنسان إىل منزله ويسكن إىل أهله ، وينام يف  قال يف املغين
معاشه بالليل كاحلراس ومن أشبههم ، فإنه يقسم  فراشه مع زوجته عادة ، والنهار للمعاش واخلروج والتكسب ، إال أن يكون ممن

 بني نسائه بالنهار ، ويكون الليل يف حقه كالنهار يف حق غريه .
  إذا سافرت املرأة بغري إذن زوجها ، سقط حقها من القسم والنفقة ، ألن القسم لألنس ، والنفقة للتمكني من االستمتاع

 وقد منعت ذلك بالسفر . ] قاله النووي [ 

اْلب ْكَر َعَلى الثَـّيِ ب  : َأقَاَم ع ْنَدَها َسْبعاا مثَّ َقَسَم . َوإ َذا تـََزوََّج الرجُل قَاَل ) م ْن السُّنَّة  إَذا تـََزوََّج  َعْن أََنس  ْبن  َمال ٍك  م /
 متفق عليه . (مث قسم   الثَـّيِ َب : َأقَاَم ع ْنَدَها َثالثاا 

------------- 
على أن الرجل إذا تزوج امرأة جديدة ، فإنه جيلس عندها سبعًا إذا كانت حديث أنس ليستدل به  – رمحه هللا –ذكر املصنف 

 بكراً ، وجيلس عندها ثالثاً إذا كانت الزوجة اجلديدة ثيباً .
 أنس ) من السنة ( املراد السنة الواجبة . وقول 

أقام عندها سبعًا إن كانت بكرًا ال يقضيها للباقيات ، وإن  : مَّت تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور و  قال يف املغين
 كانت ثيباً أقام عندها ثالثاً وال يقضيها .

 وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد .
 حلديث الباب .

مثال : رجل عنده زوجة امسها فاطمة ، مث بعد ذلك تزوج امـرأة أخرى امسها عائشة وكانت بكرًا ، فنقول : جيلس عند عائشة 
 سبع أيام مث يقسم .

 : احلكمة من ذلك 

 أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب .  -أ 

 أن رغبة الرجل يف البكر أكثر من رغبته يف الثيب .  -ب 

 ( متفق عليه .ها خرج ِبامُ خرج سهْ  نَّ هُ يتَـ راا أقرَع بني نسائه  ، فأإذا أراد سف هللا  كان رسولُ وقالت عائشة )م / 
-------------- 

حديث عائشة ليستدل به على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن ، فمن  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 خرجت هلا القرعة سافر هبا ، ألن السفر ببعضهن من غري قرعة فيه تفضيل وميل ، وهذا ال جيوز .

 والقول بالوجوب هو احلق ، وأنه جيب على الزوج أن يقرع بينهن .
 ا بالنسبة للنيب أم  فمن قال : بوجوب القسم عليه فاألمر واضح ، ومن قال : إن القسم ليس واجبًا عليه قال : إن هذه

 القرعة من مكارم أخالقه ، ولطف مشائله ، وحسن معاملته .
  اتفقن عليها ، إن رضني خبروج إحداهن معه بال قرعة فال بأس ، ألن احلق هلن ، إال أن ال يرضى الزوج ، ويريد غري من

 فيصار إىل القرعة ، وكذا لو كان كثري األسفار ، وأراد أن جيعل لكل واحدة سفرة فإنه جيوز ، ألن هذا حق متميز ال خفاء فيه .
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  إذا سافر بإحدى نسائه مل يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه ، بل يبدأ قسماً جديداً ، ألن عائشة مل تذكر أن الرسول  
 قيات بعد قدومه .كان يقضي للبا

 حلديث دليل على العمل بالقرعة ، وقد ذكرت القرعة يف موضعني من القرآن ا: 
 ( . َفَساَهَم َفَكاَن مرَن اْلُمْدَحضرنيَ قال تعاىل )

ُمونَ َوَما ُكْنَت َلَدْيهرْم إرْذ يـُْلُقوَن أَْقالَمُهْم أَيُـُّهْم َيْكُفُل َمْرمَيَ َوَما ُكْنَت َلَدْيهرْم وقال تعاىل )  ( . إرْذ خَيَْتصر
 وجاءت يف أحاديث كثرية : منها احلديث السابق .

 وحديث ) لو يعلمون ما يف الصف األول لكانت قرعة ( رواه مسلم .
 . قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثالثة من األنبياء : يونس ، وزكريا ، ونبينا حممد 

 .وهي يف القرآن يف موضعني  يف مخسة مواضع وقال اإلمام أمحد : أقرع النيب 
والقرعة يعمل هبا : عند التساوي يف االستحقاق وعدم إمكان اجلمع ، قال ابن القيم : احلقوق إذا تساوت على وجه ال ميكن 

 التمييز بينها إال بالقرعة صح استعماهلا فيها .
جاز ذلك ، وقد وهبت سودة يومها لعائشة م أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج م / وإذا أسقطت املرأة حقها من القسْ 

 يقسم لعائشة يومها ويوم سودة . فكان النِب 
-------------- 

 

 :احلديث الدال على ذلك –رمحه هللا–أي : جيوز للمرأة أن تتنازل عن حقها يف القسم والنفقة أو الكسوة ، وقد ذكر املصنف 
دٌَّة قَاَلْت فـََلمَّا َكربرَْت  ًة َأَحبَّ إرىَلَّ َأْن َأُكوَن يفر َما رَأَْيُت اْمرَأَ ) َعْن َعائرَشَة قَاَلْت  َها مرْن َسْوَدَة برْنتر َزْمَعَة مرنر اْمَرأَةٍّ فريَها حر مرْساَلخر

ُم لرَعائرَشَة  َة . َفَكاَن َرُسوُل اَّللَّر مرْنَك لرَعائرشَ  يلرَعائرَشَة قَاَلْت يَا َرُسوَل اَّللَّر َقْد َجَعْلُت يـَْومر  َها مرْن َرُسولر اَّللَّر ـَجَعَلْت يـَْومَ  يـَْقسر
 ( متفق عليه . يـَْوَمنْير يـَْوَمَها َويـَْوَم َسْوَدةَ 

 ووهبها نوبتها لضرهتا .ة من حقها يف القسم دليل على جواز تنازل املرأث حلديفا 
جة الواهبة ، فليس هلا أن تسقط حق زوجها لكن اشرتط العلماء : أن يرضى الزوج بذلك ، ألن األصل أن حق الزوج متعلق بالزو 

 ذلك ، فكان يقسم لعائشة يومني . لعائشة ، وقد قبرَل النيب  إال برضاه ، وسودة وهبت يومها من النيب 
 : فعلت سودة ذلك ألمور 

 ( . جاء عند البخاري ) تبتغي بذلك رضا رسول هللا  األمر األول :
 ) ملا كربت سودة جعلت يومها لعائشة ( .ديث السابق : عند مسلم كما يف احل الثاين األمر

القسم من ال يفضل بعضنا على بعض يف  ، قالت عائشة ) كان رسول هللا  خوفها أن يطلقها رسول هللا  األمر الثالث :
ائشة ، فَقبرل : يا رسول هللا ! يومي لع ولقد قالت سودة حني أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول هللا  مْكثره عندنا ، ....

 منها ( رواه أبو داود .  رسول هللا 
بعث مع أزواجك : إين أريد أن أبقى معك ألجل أن أ أوضح من هذا ) قالت للرسول وقد جاء عند ابن سعد يف الطبقات 

 ن يومي وهبته لعائشة ( .يوم القيامة وإ
 تصرفها يدل على أمرين : 

 ومل تكن من أزواجه يف الدار اآلخرة . املؤمنني ا مل تبقى من أمهاتلو طلقه على فقهها ، ألن الرسول  األول :
وشفقتها عليه ، ألهنا تعلم أن عائشة أحب نسائه   وكوهنا اختارت عائشة بالذات ، هذا يدل على حمبتها للرسول  الثاين :
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 . إليه ، فكان اهداء قْسمها لعائشة مما يسر النيب 
  ن ترجع ور أنه جيوز أ؟ اجلمهالرجوع  للواهبةهل جيوز. 
 ن جيعلها ملن شاء من زوجاته .ها كيف يشاء ، وللزوج أهتب نوبتها للزوج فيتصرف في أنة جيوز للمرأ 

قسم لثالث ، فصار اجلميع اْستفْدن من ي آلنمعىن للجميع : بدل ما كان يقسم ألربع ، يصري ان شاء جعلها للجميع ، و لكن إ
 أعطيت لواحدة .حقوق هذه الليلة ، خبالف ما لو 

 وله أن خيص به واحدة منهن ، لكن كونه للجميع هذا أقرب للعدل وأبعد عن امليل .
 باب النشوز

 تعريفه :
 الزوج فيما فرض هللا عليها من طاعتـه .الزوجة معصية ، واصطالحاً : شز وهو املكان املرتفع من األرض لغة : مأخوذ من الن

 هرْت منها قرائُن معصيته  وعَظَها .م / وإن حاف نشوَز امرأته  ، وظ
------------- 

أي : إذا خاف الرجل نشوز امرأته بأن ظهر منها قرائنه ، كأن متنعه حقه بأن ال جتيبه إىل االستمتاع ، أو جتيبه متربمة متكرهة ، 
 ) والوعظ التذكري مبا يرّغب أو خيوف ( . يعظها . :فإنه 

يتر خَتَافُ لقوله تعاىل ) خيوفها باهلل ، ( . بأن يذكرها مبا يلني قلبها ، ويصلح عملها من ثواب وعقاب وَن ُنُشوَزُهنَّ َفعرُظوُهنَّ َوالالَّ
 سبحانه وتعاىل وأليم عقابه ، ويذكرها مبا أعد هللا للمرأة العاصية لزوجها من أليم عقابه : 

 . رواه مسلمحَّت تصبح ( ) إذا دعا الرجل زوجتـه إىل فراشه فأبت لعنتها املالئكة  مثل قوله 
 . رواه أبوداود) لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها (  ومثل : قوله 

 فإذا مل ينفع هذا العالج ينتقل إىل األمر الثاين وهو :
 م / فإن أصرت هجرها يف املضجع .

--------------- 
 وهو هجرها يف املضجع .هذا العالج الثاين من عالج نشوز املرأة ، 

عر لقوله تعاىل )  ( . َواْهُجُروُهنَّ يفر اْلَمَضاجر
 قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : وتركها يف املضجع على ثالثة أوجه :

 : أن ال ينام يف حجرهتا ، وهذا أشد شيء . أوالا 
 : أن ال ينام على الفراش معها ، وهذا أهون من األول . ثانياا 
 معها يف الفراش ، ولكن يلقيها ظهره وال حيدثها ، وهذا أهوهنا . ينام: أن  ثالثاا 

 ويبدأ باألهون فاألهون ، ألن ما كان املقصود به املدافعة فالواجب البداءة باألسهل فاألسهل .
 شاء حَّت ترتدع وترجع . ويهجرها ما 

 م / فإن َل ترتدع ضرِبا ضرباا غري مربِ ح .
--------------- 

  ترتدع ومل ينفع معها الوعظ واهلجر ، ضرهبا .مل أي : فإن
 ( .َواْضرربُوُهنَّ لقوله تعاىل ) 
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 يف هذا الضرب أن يكون غري مربحاً أي : غري شديد . –رمحه هللا  –لكن اشرتط املصنف 
 رواه مسلم .) إن لكم عليهن أن ال يُوطرئَن فـُُرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلَن فاضربوهن ضرباً غري مربح (  لقوله 

 ، ويتقي الوجه واملقاتل . واالنتقام ال اإليذاء والضررواإلصالح ، ألن املقصود التأديب والزجر و 
  هذه املراتب إذا كان الزوج قائمًا باحلقوق ، أما إذا مل يقم حبقوق الزوجة فال حيل له أن يسلك هذه املراتب ، وهلذا قال

 : -رمحه هللا  –املصنف 
 ها .ذلك إن كان مانعاا حلق ِ من  نعُ م / وُّيُ 

-------------- 
مانعًا حلقها ، وذلك بأن مينع زوجته حقها من النفقة والقْسم ، أو كان أي : مينع الزوج وال جيوز له أن يستعمل هذه املراتب إذا  

 جتد منه إساءة خلق ، أو أن يؤذيها ، سواء كان بالضرب أو بغريه بال سبب .
 .... .ما : بعث احلاكم حكماا من أهله وحكماا من أهلها ..هُ م / وإن خيف الشقاق بين
--------------- 

إذا كان الشقاق بني الزوجني ، وعدم قيام كل واحد مبا جيب عليه ، فإنه يبعث القاضي حكمًا من  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 أهلها وحكماً من أهله .

َقاَق بـَْينرهرَماقال تعاىل )  ْفُتْم شر نَـُهَما إرنَّ اَّللََّ  َوإرْن خر  َكاَن فَابـَْعُثوا َحَكمًا مرْن أَْهلرهر َوَحَكمًا مرْن أَْهلرَها إرْن يُرريَدا إرْصالحًا يـَُوفّرقر اَّللَُّ بـَيـْ
 ( . َعلريماً َخبررياً 

 فاحلل يكون عند احلاكم ، واحلاكم حينئذ يقيم حكمني أحدمها من أقارب الزوج واآلخر من أقارب الزوجـة .
 ن ور ، ألن الزوجني يفشيان األمدري حباهلما وأعلم ببواطألهنما أ : سر يف اختيار كل واحد من احلكمني من أقارب اآلخروال

 م .ألقارهبما ما ال يفشيان لغريه
 : اختلف العلماء يف الرجلني املبعوثني هل مها حكمان أم وكيالن  للزوجني على قولني 

 ما حكمان ، وهـذا هـو الصحيـح . أحدمها : أهنما وكيالن .والثاين : أهن
 .، وهللا تعاىل قد نصبهما حكمنين: مها وكيالن ال حاكماالعجب كل العجـب ممن يقول ورجح هذا القول بان القيم وقال :

 وعلى هذا القول فإهنا يلزمان الزوج بدون إذهنما ما يريان فيه املصلحة من طالق أو خلع .
اً ، واحلكم هو احلاكم ، ومن شأن احلاكم أن يلزم باحلكم ، وقد روى ابن أيب شيبة هذا القول عن ألن هللا مسى كاًل منهما حكم

عثمان ، وعلي ، وابن عباس ، والشعيب ، وسعيد بن جبري ، وهو قول مالك ، واختار ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
 ه إىل أمر األئمة ، وال يشرتط أن يكون من األهل .وقال : إنه األصح ، ألن الوكيل ليس حَبَكم ، وال حيتاج في

( والوكيالن ال إرادة هلما ، وإمنا يتصرفان بإذن موكليها ، وألن الوكيل ال يسمى حكمًا يف لغة  إرْن يُرريَدا إرْصالحاً وهللا تعاىل قال )
 القرآن وال يف لسان العرب .

 لنظر فيما يصلح شأهنما ودراسـة قضيتهما من مجيع اجلوانب ، وبعد وعلى احلكمني  املذكورين تقوى هللا سبحانه وتعاىل وا
 .ان ما يريانـه من مجع أو تفريق ذلك يقرر 
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 باب اخللع
 م / وهو فراق زوجته بعوٍض منها أو من غري ها .

-------------- 
 .تعريف اخللع ، وهو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غريها  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 ، كالفسخ لوجود عيب أو غريه .ما إذا كان الفراق بغري عوض  جقوله ) بعوض ( خير 
قال بعضهم يف تعريفه ) بألفاظ معلومة ( ألن املذهب أن اخللع له ألفاظ ، إذا وقع هبا صار خلعًا وإذا مل يقع هبا صار طالقًا ، 

 فيقولون :
o قًا ، أو بلفظ اخللع ونواه طالقا فهو طالق بائن . كما لو قال : وقع اخللع بلفظ صريح الطالق أو كنايته ونواه طال إذا

طلقتك بألف لاير ، فهو طالق ، لو قال : احلقي بأهلك بألف ، فهو طالق ، لو قال : خالعتك على ألف ونواه طالق ، فإنه 
 يكون طالقاً .

o . وان وقع بلفظ اخللع ومل ينوه طالقاً فهو خلع 
ن عباس وهو اختيار ابن تيمية أن اخللع فسخ بكل حال من األحوال ، حَّت لو وقع بلفظ الطالق ، والقول الثاين وهو مذهب اب

خلع ، فلو قال : طلقتك بألف ، فهو يدخله املال فهو وهلذا قال ابن عباس : كل ما أجازه املال فهو خلع ، يعين كل شيء 
 .خلع 

 واحتجوا : ألن هللا جعل اخللع فداء .
 يص الزوجة من الزوج على وجه ال رجعة له عليها إال برضاها وعقد جديد ، ومساه هللا افتداء ، ألن املرأة واحلكمة منه : ختل

 تفتدي نفسها من أْسر زوجها ، كما يفتدي األسري نفسه مبا يبذله .
ْفُتْم َأالَّ يُق يَما ُحُدوَد اَّللَّ  َفال ُجَناَح َعَلْيه َما واألصل فيه قوله تعاىل ) و   ( .ف يَما افْـَتَدْت ب ه  إ ْن خ 

------------- 
ْفُتْم َأالَّ يُقريَما ُحُدوَد اَّللَّر َفال ُجَناَح َعَلْيهرَما فريَما الدليل على إباحة اخللع وهي قوله تعاىل )و  –رمحه هللا  –ذكر املصنف  إرْن خر

 . (افْـَتَدْت برهر 
ْفُتمْ )و   األمر ، أو ألقارب الزوجني .( اخلطاب يف اآلية لذوي السلطان من والة   إرْن خر
 ( هي ما جيب لكل واحد منهما على اآلخر .َأالَّ يُقريَما ُحُدوَد اَّللَّر  )
 أي : دفعته فداًء عن البقاء معه . (َفال ُجَناَح َعَلْيهرَما فريَما افْـَتَدْت برهر )

 ومن السنة على جوازه :
َّ  َأنَّ اْمَرأََة ثَابرتر ْبنر ) اْبنر َعبَّاسٍّ  حديث ، ُخُلقٍّ َواَل درينٍّ  فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اَّللَّر ثَابرُت ْبُن قـَْيسٍّ َما أَْعُتُب َعَلْيهر يفر   قـَْيسٍّ أََتتر النَّيبر

ْساَلمر . فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّر  ْفَر يفر ـَرُه اْلكُ ـَوَلكرىنّر َأكْ  اقْـَبلر احلَْدريَقَة »  قَاَل َرُسوُل اَّللَّر  قَاَلْت نـََعْم . ؟أَتـَُردّريَن َعَلْيهر َحدريَقَتُه :  اإلر
 ( . َوطَلّرْقَها َتْطلريَقةً 
باجلنة ، قتل يوم اليمامة شهيداً سنة  [ بن مشاس األنصاري اخلزرجي ، مشهور خبطيب األنصار ، أول مشاهده غزوة أحد ، وقد بشره النيب  ] ثابت بن قيس

[ أي ال أريد مفارقته  ] يف ُخلق وال دينيه أي تصرف ، ويف رواية ) ما أعيب ( العيب معناه الرداءة والنقص . [ يعين ما ألوم عل ] ما أعتب عليههـ . 12
:  القول األول[ هذه اجلملة فيها قوالن للعلماء :  ] أكره الكفر يف اإلسالملسوء خلقه ، وال لنقصان دينه ولكن أكرهه بغضاً وقد جاء يف رواية ) ال أطيقه ( .

: أن املراد بالكفر كفران العشري والتقصري  القول الثاينبظاهرها ، واملعىن أهنا خشيت من شدة بغضها أن حيملها ذلك الكفر ألجل أن ينفسخ النكاح ،  األخذ
ويسكت عنها ، إن هذا لشيء مبثله  فيما جيب له بسبب شدة البغض له ، وهذا أصح ، وأما الذي قبله فما أبعده احتماالً ، يف صحابّية فاضلة ، تكلم النيب 



 74 

وجها إذا كان بالضد بعيد ، قال الطييب : املعىن أخاف على نفسي يف اإلسالم ما ينايف حكمه ، من نشوز وفرك وغريه ، مما يقع من الشابة اجلميلة املبغضة لز 
ي ولذلك قالت : نعم .) االستفهام الذي يطلب به اجلواب [ هذا استفهام حقيق ] أتردين عليه حديقتهمنها ، فأطلقت على ما ينايف مقتضى اإلسالم الكفر .

د ) فإين أصدقتها و اوجها على حديقة خنل ( وعند أيب دهي البستان من النخيل ويف رواية عند البزار ) وكان قد تز  : فيكون على معناه احلقيقي ( واحلديقة
ملا نظر حباهلا وواقعها أَمره أْمر إجياب ، وقيل : أمر إرشاد وإصالح ، والراجح   نيب [ قيل : هذا أمر إجياب ، ألن ال ] اقبل احلديقة وطلقهاحديقتني ( .
 [ أي طلقة واحدة بائنة فليس له رجعة عليها إال برضاها وعقد جديد . َوطَلِ ْقَها َتْطل يَقةا ] القول األول .

 سبابه ودواعيهليل على مشروعية اخللع إذا وجدت أاحلديث دف . 
 .لماء على مشروعيته إال بكر املزين فانه قال : ال حيل للرجل أن يأخذ من امرأته يف مقابل فراقها شيئاً وقد أمجع الع

 يف جواز اخللع . فال يشرتط أن سوء العشرة  منهما معاً . وهذا  ن جمرد وقوع الشقاق من املرأة وحدها كافٍّ ظاهر احلديث أ
 مجاهري العلماء .قول 
 ن مسع كالم زوجته .، فأمره باخللع مبجرد أث الباب فهو نص صريح حلدي

 . عاً ن يقع الشقاق منهما موقيل : البد أ
 فإن خفتم أال يقيما ....( وهذا القول قال به داود الظاهري .وهؤالء اخذوا بظاهر اآلية ) 

 ( .افتدت به )فيماتعاىل ( ولقوله عوض لقوله )أتردين عليه حديقته ن يكون علىع البد أاحلديث دليل على أن اخلل 
اج ، مث قابلت هذا الزوجة باجلحود تكاليف الزو قام بنه هو الذي دفع املهر و ألوعدل ، نصاف ذ الزوج للفداء فيه إخْ إن أمث 

 والنكران . فمن العدل أن يُعَطى ما أعطى .
 حنيفة والشافعي واحلنابلة . أيبوهو قول 

 . وقيل : يصح بدون عوض ورضي بعدم بذل العوض صح
 قول مالك .هو وابن عقيل و يف خمتصره رها اخلرقي اختا

 كالطالق .ن اخللع قطع للنكاح فصح من غري عوض  قالوا : إ
 فيصحعوض ،  ن املقصود من اخللع ختليص الزوجة نفسها وقد حصل هذا بدونوأل

 سقطه باختياره سقط .أ فإذاوألن العوض حق للزوج ، 
 واختاره ابن تيمية .

 و طالق ؟ ) هل العوض له تأثري أم ال ( ؟لع فسخ أاختلف العلماء هل اخل 
 ( .بينونة صغرى ن اخللع طالق ) طلقة بائنة : أ القول األول

 براهيم والشنقيطي وابن باز .جلمهور من املالكية واحلنفية والشافعية ، واختاره حممد بن إاوهذا قول 
 . فهذا نص على أن اخللع طالق .(  يَقَة َوَطلِ ْقَها َتْطل يَقةا اقْـَبل  احْلَد   لرواية )

 . ن اخللع فسخ وليس بطالق: أ القول الثاين
 واحلنابلة واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمني . وهو قول الشافعي يف القدمي

 واختاره الصنعاين والشوكاين والسعدي .
َْعُروفٍّ أَْو َتسْ لقوله تعاىل )  ْفُتْم َأالَّ يُقريَما ُحُدوَد اَّللّر َفالَ . ( مث ذكر اخللع فقال ) ..رريٌح برإرْحَسانٍّ الطَّاَلُق َمرَّتَانر فَإرْمَساٌك مبر فَإرْن خر

رَهُ .. ( مث ذكر الطلقة الثالثة فقال ) .ُجَناَح َعَلْيهرَما فريَما افْـَتَدْت برهر  فلو   ( . فَإرن طَلََّقَها َفاَل حتَرلُّ لَُه مرن بـَْعُد َحَّتََّ تَنكرَح َزْوجًا َغيـْ
 كان اخللع طالقاً لكانت هذه الطلقة هي الرابعة .

ل ابن عباس عن رجل طلق الرزاق ) أن إبراهيم بن سعد سأ ، فقد ورد عنه عند عبدقالوا : وهذا هو الذي فهمه ابن عباس 
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 ها واخللع بني ذلك ( .اآلية ويف آخر ول قال : نعم ، ذكر هللا الطالق يف أها ؟ حُ نكر يَ ليقتني مث اختلعت منه ؟ أزوجته تط
 . عدهتا حيضة ( يب داود ) أن امرأة ثابت اختلعت منه فجعل النيب ما جاء عند أ

 مل ُيكتفى حبيضة . ، فلو كان طالقاً ن هذا غري معترب بالطالق ، ألن اخللع فسخ أن االعتداد حبيضة دليل على أ وجه الداللة :
عند مره ففارقها ( و وما شاهبه ، فقد جاء يف رواية ) فردت عليه ] يعين حديقته [ وأ ذكر الفراقنه جاء يف بعض الروايات لوا : إقا

  داود ) قال : خذمها ففارْقها ( . أيب
 أنه فسخ . الراجح

َقه ، وخافت أال تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فال بأس أن تبذل له عوضاا زوجها أو َخلْ  قم / فإذا كرهت املرأُة خلُ 
 . ليفارقها

----------- 
 مَّت يباح اخللع ، فقال : –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 كأن تكون أخالقه سيئة .اخلُُلق بالضم هو الصورة الباطنة ، فإذا كرهت الزوجة أخالقه  ( ها زوج   قلُ فإذا كرهت املرأُة خُ ) 
ورته دميمة ، فإنه يف هذه احلالة يباح هلا أن ( واخللقة هي الصورة الظاهرة ، فإذا كرهت الزوجة خلَقه بأن تكون ص َقه) أو َخلْ 
 ختالع .

ُخُلقٍّ َواَل درينٍّ ،  قـَْيسٍّ َما أَْعُتُب َعَلْيهر يفر يَا َرُسوَل اَّللَّر ثَابرُت ْبُن حلديث ابن عباس السابق ، فإن امرأة ثابت بن قيس قالت ) 
 ) ولكين ال أطيقه ( .( وجاء يف رواية اإلرْساَلمر  ْفَر يفر ـرَُه اْلكُ ـَوَلكرىنّر َأكْ 

أي : وإذا خافت املرأة أال تقوم  ) وخافت أال تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه ، فال بأس أن تبذل له عوضاا ليفارقها (
 باحلقوق الواجبة عليها وهي ) حدود هللا ( أي : شرائعه اليت أوجبها هللا عليها لزوجها ، بسبب بغضها له فله فداء نفسها .

اإلسالم ابن تيمية : اخللع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون املرأة كارهة للزوج تريد فراقه ، فتعطيه الصداق أو  قال شيخ
 بعضه فداء نفسها ، كما يفتدي األسري ، وأما إذا كل منهما مريداً لصاحبه فهذا اخللع حمرم يف اإلسالم .

 .م / ويصح يف كل قليل وكثري 
----------------- 

ْفُتْم َأالَّ يُقريَما ُحُدوَد اَّللَّر َفال ُجَناَح َعَلْيهرَما فريمَ : ويصح اخللع يف كل قليل وكثري ، لقوله تعاىل ) أي ن ( قالوا : إا افْـَتَدْت برهر فَإرْن خر
 هنا اسم موصول تصدق على القليل والكثري .، أل) ما ( من صيغ العموم 

 داق على أقوال :الصخذ الزيادة على واختلف العلماء يف أ
 : جيوز للزوج أخذ الزيادة . القول األول

 ( ألفاً ، فعلى هذا القول جيوز . 20ها على ) ( آالف ، فخالع 10ال : الصداق ) مث
 وهذا قول اجلمهور .

على القليل هنا اسم موصول تصدق ، ألن ) ما ( من صيغ العموم قالوا : إ(  ) فال جناح عليهما فيما افتدت به باآليةواستدلوا 
 والكثري .
 شيء وقع االتفاق جاز . ، فعلى أيالت لع كسائر األعواض األخرى باملعامن عوض اخلقالوا إ وعللوا :

 : أنه ال جيوز اخللع بأكثر مما أعطاها . القول الثاين
 زيادة .غري خذ من وهذا القول قال به عطاء والزهري ، وعلى هذا القول يرد ما أ



 76 

 أن يأخذ حديقته وال يزداد ( . ر ثابتاً أم أن النيب ند ابن ماجه ) واستدلوا برواية ع
 مكروه ويصح اخللع .أن أخذ الزيادة  : القول الثالث

 مذهب احلنابلة .وهذا 
 ءة .املرو  خذ الزيادة ليس منأن أيرون  هملكن، ول واستدلوا بنفس أدلة القول األ

 عطى مل يسرّح بإحسان .وهلذا قال ميمون بن مهران : َمن أخذ أكثر مما أ
، وأما إذا طلب هو الزيادة خالق ، مع أن هذا ليس من مكارم األخذها أن الزوجة إن بذلت له الزيادة ابتداًء جاز له أ والراجح

 ألمرين :، ه مينع فإن
 . والنفوس جمبولة على حب الطمع، ن الزيادة ليس هلا حد أ األول :األمر 

 .زواج بالعضل ادة قد تغري األأن إباحة الزي األمر الثاين :
 ممن يصح طالقه .

-------------- 
أي : أن اخللع يصح ممن يصح طالقه ، وهو كل مكلف مميز يعقل الطالق ، بأن يعلم أن النكاح يزول به ، فاخللع مقيس على 

 الطالق يف ذلك .
جها الطالق من غري ما بأس فحرام عليها م / فإن كان لغري خوف أال تقيم حدود هللا فقد ورد يف احلديث : من سألت زو 

 اجلنة .
--------- 

 أي : أن اخللع ال جيوز مع استقامة احلال .
  م ال ؟قع أذا قيل باخللع هل يوإ ؟حكم اخللع إذا كانت احلالة مستقيمة وقد اختلف العلماء يف  

 و حمرم ولكنه يقع .: أن اخللع مكروه أ القول األول
 قول األكثر .وهذا 
 : حترميه أولوا على كراهته استد

نه يقع اإلمث إذا  عليهما ( فان نفي اجلناح وهو اإلمث يدل على أ ال يقيما حدود هللا فال جناحقوله تعاىل ) فان خفتم أمفهوم 
 كانت احلالة مستقيمة .

يها رائحة اجلنة ( رواه ت زوجها الطالق من غري ما بأس فحرام علة سال) أميا امرأ . قال : قال رسول هللا  وحلديث ثوبان
 الرتمذي .

 ملصاحل النكاح من غري حاجة وهدم لبيت الزوجية وتشتيت األسرة . وإزالةبالزوجني  إضراراخللع يف حال االستقامة  أن
 ن اخللع يف حال استقامة احلال حمرم وال يقع .: أ القول الثاين

 ه هللا .رمحابن عثيمني الشيخ  هذا القول اختاره بعض احلنابلة ورجحه
 .  لقوله تعاىل ) فإن خفتم .. (

 وهللا أعلم .    وحلديث ثوبان السابق .
 . وحيرم بالنسبة للرجل إذا عضلها ظلماً لتفتدي 

َشةٍّ ُمبَـيّرَنةٍّ لقوله تعاىل ) و   ( . ال تـَْعُضُلوُهنَّ لرَتْذَهُبوا بربَـْعضر َما آتـَْيُتُموُهنَّ إرالَّ َأْن يَْأترنَي برَفاحر
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عنده زوجة ومّل منها أو رغب عنها ، فقال : لو طلقتها ذهب مايل ، فبدأ يعضلها ، وأصبح يقصر يف حقوقها  مثال : رجل
 يف عشرهتا ، حَّت تفتدي ويأخذ املال ، فهذا حرام . ويسيء

 أعلم ؛؛؛واهلل 

 اهلل وسلم على نبينا حممد وصلى 


