تعريفه :

بسم هللا الرمحن الرحيم
كاح
كتاب النِّ ِّ
ُ

لغة  :الضم واجلمع والتداخل  ،ومنه  :تناكحت األشجار  :إذا متايلت وانضم بعضها إىل بعض .
ويقال ( نكح املطر األرض  :اعتمد عليها ) ونكحت القمح يف األرض  :إذا حرثتها  ،وبذرته فيها  ،ونكحت احلصاة أخفاف
اإلبل .
و يف املصباح ( نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ) وسواء كان التداخل حسياً كما سبق أو معنوايً  ،ففي القاموس ( نكح النعاس
عينه غلبها والنكح ابلفتح  :البضع  ،واملناكح  :النساء ) .
وأما اصطالحا  :فأدق ما قيل فيه  :إنه عقد وضعه الشارع ليفيد حل استمتاع كل من الزوج والزوجـ ـ ـ ـة ابآلخر على الوجه

املشروع .

اب  ،من استطَ ِّ
ول هِّ
ِّ ِّ
اَّلل ب ِّن مسع ٍ
ش َر ال ه
ال لَنَا َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ود قَ َ
اَّلل ََ ( ي َم ْع َ
شبَ ِّ َ ْ ْ َ َ
اع م ْن ُك ْم الْبَاءَة فَ لْيَ تَ َزهو ْج فَِّإنههُ
َ -302ع ْن َع ْبد ه ْ َ ْ ُ
أَغَ ُّ ِّ
ص ْوِّم فَِّإنههُ لَهُ ِّو َجاءٌ ).
ص ُن لِّلْ َف ْر ِّج َ ،وَم ْن ََلْ يَ ْستَ ِّط ْع فَ َعلَْي ِّه ِِّبل ه
ص ِّر َ ،وأ ْ
َح َ
ض للْبَ َ
===================
شبَ ِّ
ش َر اَل ه
اب ) خص الشباب ألن الشباب هم مظنة الشهوة والرغبة يف الزواج فلهذا خصهم ابلذكر.
( ََي َم ْع َ
اع ) أي  :من قدر .
استَطَ َ
( َم ِّن ْ
( اَلْبَاءَةَ ) اختلف العلماء يف املراد هبا على قولني :
القول األول  :القدرة على الوطء .

القول الثان  :القدرة على مؤن النكاح  ،وهو الصحيح ألمور ثالثة :

أوال  :أن اخلطاب إمنا جاء للقادر على اجلماع وهم الشباب أصالً .

اثنيا  :أن الرسول  قال يف آخر احلديث ( ومن مل يستطع فعليه ابلصوم ) لو فسران الباءة ابجلماع يصري املعىن  :ومن مل يستطع
اجلماع فعليه ابلصوم وال ريب أن الذي ال يستطي ـ ــع اجلمـاع ال معىن لكونـ ــه يؤمر ابلصوم .

اثلثا  :جاء يف رواية عند النسائي ( من كان ذا طول فليتزوج ) .
اح هو الْ ُق ْدرةُ علَى الْمئونَِة لَيس هو الْ ُق ْدرةُ علَى الْو ْط ِء  ،فَِإ َّن ْ ِ
ِ
قال شيخ اإلسالم  :واستِطَ ِ
اب لِْل َق ِاد ِر
احلَد َ
َْ َ
يث َّإمنَا ُه َو خطَ ٌ
اعةُ الن َك ِ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وم فَِإنَّهُ ِو َجاءٌ .
صَ
َعلَى ف ْع ِل الْ َو ْطء َ ،وِلََذا أُمَر َم ْن َملْ يَ ْستَط ْع أَ ْن يَ ُ
ذهب بعض العلماء إىل اجلمع بني القولني :
ِ
اختَـلَف الْعلَماء ِيف الْمراد ِابلْباءةِ هنَا علَى قَـولَ ِ ِ ِ
هما  :أ َّ
اها اللُّغَ ِوي َوُه َو
َُ َ َ ُ َ ْ ْ
َن الْ ُمَراد َم ْعنَ َ
ني يـَْرج َعان إِ َىل َم ْع َىن َواحد أ َ
َصح َ
قال النووي َ :و ْ َ ُ َ
ِ
ِ
ِْ
اجلِ َماع لِ َع ْج ِزهِ َع ْن
اجلِ َماع لُِق ْد َرتِِه َعلَى ُم َؤنه َوِه َي ُم َؤن النِ َكاح فَـ ْليَـتَـَزَّو ْج َ ،وَم ْن َملْ يَ ْستَ ِط ْع ْ
اع ِمْن ُك ْم ْ
اجل َماع  ،فَـتَـ ْقديره َ :م ْن ا ْستَطَ َ
لص ْوِم لِيَ ْدفَع َش ْه َوته َ ،ويـَ ْقطَع َشر َمنِيه َ ،ك َما يـَ ْقطَعهُ الْ ِو َجاء  .ا.هـ .
ُم َؤنه فَـ َعلَْي ِه ِاب َّ
وقال ابن القيم  :وقوله ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) فسرت الباءة ابلوطء  ،وفسرت مبؤن النكاح  ،وال ينايف التفسري
األول إذ املعىن على هذا مؤن الباءة .
( فَِّإنههُ ) أي  :الزواج .
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( أَغَ ُّ ِّ
ص ِّر ) أي  :أن املتزوج أغض بصراً وأحصن فرجاً ممن مل يتزوج .
ض للْبَ َ
ص ُن لِّلْ َف ْر ِّج ) يعين أدعى إىل إحصان الفرج وإحصان الفرج منعه من الوقع يف احملظور.
( َوأ ْ
َح َ
( َوَم ْن ََلْ يَ ْستَ ِّط ْع ) أي  :الباءة املذكورة يف أول احلديث .
( لَهُ ِّو َجاءٌ ) له  :يعين الصوم  ،والوجاء  :هو رض اخلصيتني  ،حبجر أو حنوه  ،لكنها إذا رضت العروق ضعفت الشهوة ألن
اخلصيتني مها اللتان هتيجان الشهوة ألهنما مها اللتان تصلحان املين فتزداد الشهوة وتقوى.
-1احلديث يدل على مشروعية النكاح واحلث عليه ملن استطاع الباءة .
وقد جاءت النصوص الكثرية يف احلث عليه والرتغيب فيه .
فهو من سنن املرسلني عليهم الصالة والسالم .
ِ
اجا َوذُ ِريَّةً ) .
قال تعاىل ( َولََق ْد أ َْر َسْلنَا ُر ُسالً ِمن قَـْبل َ
ك َو َج َعْلنَا َِلُْم أ َْزَو ً
ِ
ك ذُ ِريَّةً طَيِبةً إِن َ ِ
ك َد َعا َزَك ِرَّاي ربَّهُ قَ َ ِ
ُّعاء ) .
ب ِِل ِمن لَّ ُدنْ َ
وقال تعاىل ( ُهنَال َ
يع الد َ
َ
َّك ََس ُ
ال َرب َه ْ
َ
وعن سعيد بن جبري قال :قال ِل ابن عباس (هل تزوجت؟ قلت :ال ،قال :تزوج فإن خري هذه األمـة أكثرها نسـاء) .رواه
البخاري
قوله ( فإن خري هذه األمة أكثرها نساء ) قال احلافظ ابن حجر  :قيل املعىن  :خري أمة حممد من كان أكثر نساء من غريه ممن
يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل  ،والذي يظهر أن مراد ابن عباس ابخلري النيب  ، وابألمة أخصاء أصحابه  ،وكأنه
أشار إىل أن ترك التزويج مرجوح  ،إذ لو كان راجحاً ما آثر النيب  غريه .

ومن النصوص :

ِ ِ
َّ ِ
ب لَنَا ِم ْن أ َْزو ِاجنَا وذُ ِرَّايتِنَا قُـَّرةَ أ َْع ُ ٍ
ني إِ َم ًاما ) .
اج َعْلنَا لْل ُمتَّق َ
ني َو ْ
ين يـَ ُقولُو َن َربـَّنَا َه ْ
َ َ
قوله يف عباد الرمحن ( َوالذ َ
ِ
وقوله تعاىل ( وِمن آايتِِه أَ ْن خلَق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أ َْزو ِ
ك آلاي ٍ
ت لَِق ْوٍم
َ َ
اجا لتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بـَْيـنَ ُكم َّم َوَّدةً َوَر ْمحَةً إِ َّن ِيف ذَل َ َ
ْ ًَ
ْ
َ ْ َ
يـَتَـ َف َّك ُرو َن ) .
َنكحوا األَايمى ِمن ُكم و َّ ِِ
ِ
اَّللُ َو ِاس ٌع َعلِ ٌيم ) .
ضلِ ِه َو َّ
ني ِم ْن ِعبَ ِاد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا فُـ َقَراء يـُ ْغنِ ِه ُم َّ
اَّللُ ِمن فَ ْ
الصاحل َ
وقوله تعاىل ( َوأ ُ َ َ
َْ
وعن أنس  .قال (  ...ولكين أصوم وأفطر  ،وأصلي وأرقـد  ،وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين )
وعن معقل بن يسار  .قال  :قال رسول هللا  ( تزوجوا الولود الودود  ،فإين مكاثر بكم األمم ) رواه أبو داود .
وعند أمحد ( إين مكاثر بكم األنبيـاء يوم القيامـة ) .
وعن ابن مسعود قال  :قال رسول هللا  ( اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  ،ومن مل يستطع فعليه ابلصوم ،
فإنه له وجاء ) متفق عليه .
وعن أنس قال :قال رسول هللا ( حبب إِل من دنياكم النساء والطيب ،وجعلت قـرة عيين يف الصالة) رواه أمحد
وعن أيب ذر (أن انساً من أصحاب النيب  قالوا للنيب  اي رسول هللا ذهب أهل الدثور ابألجور ،يصلون كما نصلي... ،
احلديث وفيه :ويف بضع أحدكم صدقة ،قالوا اي رسول هللا :أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال :أرأيتم لو وضعها يف
حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعـها يف احلالل كان له أجر) رواه مسلم .
( البضع ) املراد به هنا الفرج ويراد به اجلماع  ،فاجلماع يكون عبادة ويثاب عليه املرء إذا قصد به إعفاف نفسه وغض بصره

وإعفاف زوجته وطلب الذرية الصاحلة .
وعن عبد هللا بن عمرو  .أن رسول هللا  قال ( الدنيا متاع  ،وخري متاعها املرأة الصاحلـة ) رواه مسلم .
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وعن أيب هريرة  .قال :قال رسول هللا ( إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به،
أو ولد صاحل يدعو له) رواه مسلم .
وعن أنس ( أن النيب  كان يطوف على نسائه يف ليلة واحدة وله تسع نسوة ) رواه البخاري .
وقال ابن مسعود ( لو مل يبق من الدهر إال ليلة ألحببت أن يكون ِل 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 .
-2اختلف يف وجوبه عندما تتوفر الدواعي وتنتفي املوانع على قولني :
فقال بعض العلماء  :إنه واجب .
وهو قول أهل الظاهر  ،كابن حزم وداود الظاهري .
ِ
اب لَ ُك ْم ِم َن النِ َس ِاء ) قالوا هذا أمر.
قال تعاىل ( :فَانْك ُحوا َما طَ َ
وقال تعاىلَ ( :وأَنْ ِك ُحوا ْاألَ َاي َمى ِمْن ُك ْم ) هذا أمر.
وحلديث الباب  ( :اي معشر الشباب  ...فليتزوج ) وهذا أمر وال يوجد صارف يصرفه .
القول الثان  :أنه سنة مؤكدة غري واجب .
وهو مذهب مجاهري العلماء ومنهم األئمة الثالثة .
قال يف املغين  :وهو قول عامة الفقهاء .
واستدلوا حبديث الباب .
وجه االستدالل  :أن الرسول  أقام الصوم مقام الزواج ،ومعلوم أن الصوم ليس بواجب  ،فدل على أن الزواج غري واجب ،
ألن القاعدة أن غري الواجب ال يقوم مقام الواجب  ،ألنه إذا قام مقام الواجب يصري واجباً.

والقول األول قول قوي  [ .لكن أصحاب القول الثاين – وهم اجلمهور  -يقولون  :إذا خاف على نفسه الزان فإنه جيب

النكاح ] .

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

أوال  :مستحب  ،وهذا هو األصل .

اثنيا  :واجب  ،على من خاف الزان برتكه ،ألن ترك الزان واجب ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
قال القرطيب  :املستطيع الذي خياف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة ال يرتفع عنه ذلك إال ابلتزوج  ،ال ُخيتلف يف وجوب
التزويج عليه
ِ
ِ
اف الْعنَت  .فَالنِ َكاح ِيف ح ِق ه َذا  :و ِاجب  .قَـوال و ِ
اح ًدا " ..
وقال املرداوي رمحه هللا يف كتابه اإلنصاف  :الْق ْس ُم الثَّال ُ
ث َ :م ْن َخ َ َ َ
ُ َ َ َ ٌ ْ َ
الص ِح ِ ِ
الك ِاب ِلزَان  .. .الث ِ
ت " ُهنَا ُ :هو ِ
يل ُ :ه َو ا ِْلَ ُ
الزَان َ .علَى َّ
اف َعلَى نـَ ْف ِس ِه ُم َواقَـ َعةَ
َّاين ُ :مَر ُادهُ بَِق ْولِِه " إال أَ ْن َخيَ َ
الْ َعنَ ُ
َ
يح َ .وق َ
ِ
الْمحظُوِر " إذَا علِم وقُ ِ
وعهُ فَـ َق ْط .
ال ِيف الْ ُف ُر ِ
ك أ َْو ظَنَّهُ َ .وقَ َ
وع ذَل َ
وع َ :ويـُتَـ َو َّجهُ إذَا َعل َم ُوقُ َ
ََُ َ
َْ
اثلثا  :مكروه  ،إذا كان فقرياً ال شهوة له  ،ألنه سوف يرهق نفسه ابلنفقات وليس لديه شهوة .

رابعا  :مباح  ،إذا كان غنياً ال شهوة له  ،ألنه قادر على اإلنفاق  ،فهو قد ينفع املرأة ابإلنفاق عليها .

خامسا  :حرام  ،وذلك فيما إذا كان بدار حرب  ،ألنه قد يؤدي إىل أن يكون له أوالد  ،فيقتل أوالده أو خيطفون – وحيرم أيضاً
إذا أراد أن يتزوج اثنية وهو يعلم أنه غري قادر على العدل .
-3للنكاح حكم عظيمة :
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احلكمة األوىل  :طلب النسل  ،ألنه ليس املقصود من الزواج التلذذ قضاء الوطر وإمنا من مقاصده العظيمة طلب النسل.
احلكمة الثانية  :االستمتاع  ،استمتاع كل واحد من الزوجني ابآلخر.

احلكمة الثالثة  :حتصيل النسل لتكثري األمة وال ريب أن تكثري األمة هو مصدر قوهتا وعزهتا وهيبتها بني األمم فهذا مقصد عظيم

من مقاصد الزواج وهو تكثري األمة.

احلكمة الرابعة  :حفظ املرأة واإلنفاق عليها ألن الزواج يهيئ للمرأة حياة سعيدة كرمية يف ظل الزوج.

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

البصر مبثل الزواج .
-4اختلف العلماء يف األفضل النكاح أو التخلي لنوافل العبادة على قولني :

القول األول  :التخلي لنوافل العبادة أفضل .
وهذا مذهب الشافعي .
أ-ألن هللا مدح عيسى بقوله ( وسيداً وحصوراً ) واحلصور الذي ال أييت النساء  ،فلو كان النكاح أفضل ملا مدح برتكه .
ب الشَّهو ِ
ب-وألن هللا سبحانه ذكر النساء من مجلة املزينات فقال ( ُزيِ َن لِلن ِ
ات ِم َن النِ َس ِاء َوالْبَنِني ) .
َّاس ُح ُّ َ َ
القول الثان  :أن النكاح أفضل .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
أ-ألن النكاح من سنن املرسلني .
ب-واألحاديث يف احلث عليه  ،واألمر به  ،والرغبة يف الولد  ،أكثر من أن حتصر .
ج-وألن أثر النكاح يصل إىل املرأة  ،وإىل اجملتمع  ،فضالً عن الزوج نفسه

آاثر عن الصحابة :
ما جاء عن إبراهيم بن ميسرة  ،قال :قال ِل طاووس  :لتنكحن ،أو ألقولن لك ما قال عمر أليب الزوائد (ما مينعك من النكاح
إال عجز أو فجور )أخرجه عبد الرزاق وغريه .
عن عبد هللا بن مسعود  قال ( لو مل يبق من الدهر إال ليلة ،ألحببت أن يكون ِل يف تلك الليلة امرأة ) أخرجه عبد الرزاق
وغريه .
عن سعيد بن جبري قال (قال ابن عباس :هل تزوجت؟ قلت :ال .قال :فتزوج؛ فإن خري هذه األمة أكثرها نساء) .أخرجه البخاري
وهذا الراجح .

ِ
قال الشنقيطي  :والت ِ
ِِ
صَر نـَ ْف َسهُ َع ِن النِ َس ِاء َم َع الْ ُق ْد َرةِ َعلَى إِتْـيَاهنِِ َّن تَـبَـت ًُّال ِمْنهُ ،
َ ْ
َّحق ُ
ورا ) أَنَّهُ الَّذي َح َ
يق ِيف َم ْع َىن قَـ ْوله ( َو َح ُ
صً
ِ
وانْ ِقطَاعا لِعِبادةِ َِّ
ِ
يج َو َع َد ُم التَّـبَـت ُِّل .
ك َجائًِزا ِيف َشْر ِع ِه َ ،وأ ََّما ُسنَّةُ النِ ِ
اَّلل َ ،وَكا َن ذَل َ
َ ً ََ
َّيب  فَه َي التـَّْزِو ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
احلصور فَـع ٌ ِ
ٍ
ِ
يح .
ص ِح ٍ
أ ََّما قَـ ْو ُل َم ْن قَ َ
ور َع ِن الن َساء ; ألَنَّهُ عن ٌ
س بِ َ
ول مبَْع َىن َم ْفعُول َ ،وأَنَّهُ َْحم ُ
ال  :إِ َّن َْ ُ َ ُ
صٌ
ني َال يـَ ْقد ُر َعلَى إتْـيَاهن َّن فَـلَْي َ
ص ِيف ِ
ِأل َّ
اب إِ ْن َشاءَ َّ
ت ِم ْن فِ ْعلِ ِه َح ََّّت يـُثْ َىن َعلَْي ِه ِهبَا  ،فَ َّ
الر َج ِال َ ،ولَْي َس ْ
اَّللُ ُه َو َما ذَ َكْرَان َ ،و ْ
ب َونـَ ْق ٌ
الص َو ُ
َن الْعُنَّةَ َعْي ٌ
اختَ َارهُ َغ ْريُ
وِ
اح ٍد ِم َن الْعُلَ َماء  ( .أضواء البيان ) .
َ
 -5قوله ( فإنه أغض للبصر ) نستفيد  :وجوب غض البصر عما حرم هللا .
ِ
ضوا ِمن أَب ِ
اَّلل خبِري ِمبَا يصنَـعو َن  .وقُل لِْلم ْؤِمنَ ِ
ِ ِِ
ات
وج ُه ْم َذل َ
أ-قال تعاىل ( قُل لْل ُم ْؤمن َ
ك أ َْزَكى َِلُْم إِ َّن ََّ َ ٌ َ ْ ُ
ني يـَغُ ُّ ْ ْ َ
صا ِره ْم َوَْحي َفظُوا فُـُر َ
ُ
َ
ضن ِمن أَب ِ
وج ُه َّن . ) ...
يـَ ْغ ُ
ض َْ ْ ْ َ
صا ِره َّن َوَْحي َفظْ َن فُـ ُر َ
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ب-وقال النيب  ( إايكم واجللوس يف الطرقات  ...مث قال  :غـ ـض البصر  ،وكف األذى  ،ورد السـ ـ ـ ـالم . ) ...
ج-وعن جرير قال ( سألت رسول هللا  عن نظر الفجاءة فأمرين أن أصرف بصري ) رواه مسلم .
ِ
ال ( ُكتِب علَى اب ِن آدم نَ ِ
ك الَ َحمَالَةَ فَالْعيـنَ ِ
صيبُهُ ِم َن ِ
ان ِزَان ُمهَا النَّظَُر َواألُذُ َان ِن
د -و َع ْن أَِِب ُهَريْـَرةَ َع ِن النِ ِ
َّيب  قَ َ
الز َين ُم ْد ِرٌك ذَل َ
َْ
َ َ ْ ََ
اخلطَا والْ َقْلب يـهوى ويـتم َّىن وي ِ ِ
ِ
ِ ِ
ك الْ َف ْر ُج َويُ َك ِذبُه )
صد ُق َذل َ
ش َوا ِلر ْج ُل ِزَان َها ُْ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ
ِزَان ُمهَا اال ْست َماعُ َوالل َسا ُن ِزَانهُ الْ َكالَ ُم َوالْيَ ُد ِزَان َها الْبَطْ ُ
متفق عليه .
-6يف غض البصر فوائد :
أحدها  :ختليص القلب من أمل احلسرة  ،فإن من أطلق نظره دامت حسرته .
اثنيها  :أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر يف العني ويف الوجه .
اثلثها  :أنه يورث حجة الفراسة .

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

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

سابعها  :أنه خيلص القلب من أسر الشهوة .

قال ابن القيم  :فتنة النظر أصل كل فتنة .
وقال  :من أطلق بصره دامت حسرته .
 -7قوله ( وأحصن للفرج ) نستفيد  :وجوب حتصني الفرج عما حرم هللا .
ِ
ضوا ِمن أَب ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ض َن
ك أ َْزَكى َِلُْم إِ َّن َّ
ضْ
وج ُه ْم ذَل َ
صنَـعُو َن َ .وقُل ل ْل ُم ْؤمنَات يـَ ْغ ُ
قال تعاىل (قُل لْل ُم ْؤمن َ
اَّللَ َخبِريٌ مبَا يَ ْ
ني يـَغُ ُّ ْ ْ َ
صا ِره ْم َوَْحي َفظُوا فُـ ُر َ
ِمن أَب ِ
وج ُه َّن . ) ...
ْ َْ
صا ِره َّن َوَْحي َفظْ َن فُـ ُر َ
▪ وحفظ الفرج يكون أبمرين :
األول  :مينعه من الزان .
ِ
ِ
ِ ِ
كما قال تعاىل َّ ِ
ِ
ني) .
ين ُه ْم ل ُف ُروج ِه ْم َحافظُو َن  .إَِّال َعلَى أ َْزَواج ِه ْم أ ْو َما َملَ َك ْ
ت أَْميَا ُهنُْم فَِإ َّهنُْم َغ ْريُ َملُوم َ
(والذ َ
َ
اثنيا  :واترة حبفظه من االنكشاف أمام الناس .
كما قال  ( احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك ) .
قوله ( يغضوا من أبصارهم ) قدم غض البصر على حفظ الفرج  ،ألن غض البصر وسيلة إىل حفظ الفرج  ،وإطالق البصر سبب
لعدم حفظ الفرج .
-8الزواج سبب لإلحصان .
اَّللِ  رأَى امرأَةً فَأَتَى امرأَتَه زيـنَب وهى متَْع ِ
َع ْن َجابِ ٍر (أ َّ
َص َحابِِه فَـ َق َ
َن َر ُس َ
ال :إِ َّن الْ َم ْرأَةَ
س َمنيئَةً َِلَا فَـ َق َ
اجتَهُ ُمثَّ َخَر َج إِ َىل أ ْ
ضى َح َ
ول َّ َ ْ َ
ْ َ ُ َْ َ َ ْ َ َ ُ
ِ
ك يـرُّد ما ِيف نـَ ْف ِ
ِ
ٍ
ٍ
سه) .رواه مسلم
ص َورةِ َشْيطَان َوتُ ْدبُِر ِيف ُ
تـُ ْقبِ ُل ِيف ُ
َحـ ـ ُد ُك ُم ْامَرأَةً فَـْليَأْت أ َْهلَهُ فَِإ َّن ذَل َ َُ َ
ص َورةِ َشْيطَان فَِإذَا أَبْصـََر أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال النووي  :ومعىن ْ ِ
عها
ت َش ْه َوته أَ ْن َأيِْيت ا ْمَرأَته أ َْو َجا ِريَته إِ ْن َكانَ ْ
احلَديث  :أَنَّهُ يُ ْستَ َحب ل َم ْن َرأَى ا ْمَرأَة فَـتَ َحَّرَك ْ
ت لَهُ  ،فَـْليُـ َواق َ
ََ َْ
ِ
ِ
ِ
ص َدده .
ليَ ْدفَع َش ْه َوته َ ،وتَ ْس ُكن نـَ ْفسه َ ،وَْجي َمع قَـ ْلبه َعلَى َما ُه َو بِ َ
ال الْعُلَماء َ :م ْعنَاهُ ِْ :
ُّعاء إِ َىل
اإل َش َارة إِ َىل ا ِْلََوى َوالد َ
ص َورة َشْيطَان َوتُ ْدبِر ِيف ُ
قَـ ْوله  ( : إِ َّن الْ َمْرأَة تـُ ْقبِل ِيف ُ
ص َورة َشْيطَان ) قَ َ َ
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الرجال ِمن الْميل إِ َىل النِساء  ،و ِااللْتِ َذاذ بِنَظَ ِرِه َّن  ،وما يـتَـعلَّق هبِِ َّن  ،فَ ِهي َشبِيهة ِابلشَّيطَ ِ
ان
الْ ِفْتـنَة ِهبَا لِ َما َج َعلَهُ َّ
اَّلل تَـ َع َ
ْ
اىل ِيف نـُ ُفوس ِ َ ْ َ ْ
َ َ
ََ َ َ
َ َ
ِ
ِيف ُد َعائِِه إِ َىل الشَّر بِو ْسو َستِ ِه َوتَـْزيِينه لَهُ َ .ويُ ْستَـْنـبَط ِم ْن َه َذا أَنَّهُ يـَْنـبَغِي َِلَا أََّال َختْرج بَْني ِ
ض ُر َورةٍ َ ،وأَنَّهُ يـَْنـبَغِي لِ َّلر ُج ِل
الر َجال إَِّال ل َ
ُ
َ َ
الْغَض َع ْن ثِيَاهبَا  ،و ِْ
اإل ْعَراض َعنْـ َها ُمطْلَ ًقا .
َ

وقال القرطيب  ... ( :يف صورة شيطان ) أي  :يف صفته من الوسوسة  ،والتحريك للشهوة ؛ مبا يبدو منها من احملاسن املثرية
للشهوة الن فسية  ،وامليل الطبيعي  ،وبذلك تدعو إىل الفتنة اليت هي أعظم من فتنة الشيطان  ،ولذلك قال  ( ما تركت يف أميت
فتنة أضر على الرجال من النساء ) فلما خاف  هذه املفسدة على أمته أرشدهم إىل طريق هبا تزول وتنحسم  ،فقال ( إذا
أبصر أحدكم املرأة فأعجبته فليأت أهله )  ،مث أخرب بفائدة ذلك  ،وهو قوله ( فإن ذلك يرد ما يف نفسه )  ،وللرد وجهان :
أحدمها َّ :
املين إذا خرج ؛ انكسرت الشهوة  ،وانطفأت  ،فزال تعلُّق النَّـ ْفس ابلصورة الْ َمرئية .
أن َّ
واثنيهما  :أن حمل الوطء واإلصابة متسا ٍو من النساء كلِهن  ،والتفاوت إمنا هو من خارج ذلك  ،فليُكْتَف ِ
مبحل الوطء  ،الذي

عما سواه  ،وقد دل على هذا ما جاء يف هذا احلديث يف غري "األم" بعد قوله ( فليأت أهله  ،فإن معها
هو املقصود  ،ويـُ ْغ َفل َّ
مثل الذي معها ) .
ِ
احل ِد ِ
يث ِع َّدةُ فَـ َوائِ َد:
وقال ابن القيم  :فَفي َه َذا َْ
وب ِِِبْن ِس ِهَ ،كما يـ ُقوم الطَّعام م َكا َن الطَّع ِام ،والثـَّوب م َقام الثـَّو ِ
اد إِ َىل التَّسلِي َع ِن الْمطْلُ ِ
ِمْنـ َهاِْ :
ب.
اإل ْر َش ُ
َ َ ُ ََُ
َ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اإل ْعج ِ
ض َش ْه َوتَهُ َِلَاَ ،وَه َذا
ضاءُ َوطَ ِرهِ ِم ْن أ َْهل ِهَ ،وذَل َ
اب ِابلْ َمْرأَة الْ ُم َوِرث ل َش ْه َوهتَا ِأبَنْـ َف ِع ْاأل َْد ِويَةَ ،وُه َو قَ َ
ك يـَْنـ ُق ُ
َومْنـ َهاْ :األ َْمُر مبَُد َاواة ِْ َ
ِ
اح ( .اجلواب الكايف)
ني ِمثْ ُل النِ َك ِ
ني إِ َىل النِ َك ِ
اج ْه َمْرفُوعاً َ :ملْ يـَُر لْل ُمتَ َحابِ َ
َك َما أ َْر َش َد الْ ُمتَ َحابِ َ
احَ ،ك َما ِيف ُسنَ ِن ابْ ِن َم َ
-9استدل بعض العلماء حبديث الباب على حترمي االستمناء .
وهذه العادة قدمية معروفة يف اجلاهلية قبل اإلسالم ،فقد كانوا جيلدون عُ َم ْ َرية إذا خلوا بواد ال أنيس به .
كما قال الشاعر :
ٍ
عيب وال حر ُج
أنيس به
إذا ما
َ
ْ
فاجل ْد عُ َم ْريةَ ال ٌ
خلوت بواد ال َ
وعمرية كناية عن الذكر .
ومعىن االستمناء  :هو استدعاء خروج املين بغري مجاع  ،سواء كان ابليد أو بغريها .
وقد اختلف العلماء يف حكمه :

القول األول  :أنه حرام .

وهذا مذهب مجاهري العلماء .
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ك
ني  .فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراءَ ذَل َ
ين ُه ْم ل ُف ُروج ِه ْم َحافظُو َن  .إَِّال َعلَى أ َْزَواج ِه ْم أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أَْميَا ُهنُْم فَِإ َّهنُْم َغ ْريُ َملُوم َ
أ-لقوله تعاىل ( َوالذ َ
ادون ) .
فَأُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ َع ُ
فأوجب هللا على املسلم أن حيفظ فرجه إال من زوجته أو ما ملكت ميينه ،فإذا جتاوز زوجته وملك ميينه إىل غريمها فإنه من
العادين.
قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل  :وقد استدل اإلمام الشافعي ومن وافقه على حترمي االستمناء ابليد هبذه اآلية
ب-وحلديث الباب  ،فالرسول  أمر ابلصيام  ،ولو كان االستمناء جائزاً ألرشد إليه النيب . 
ج-ومن األدلة :أن هللا سبحانه وتعاىل أابح للصحابة املتعة يف أول األمر ،مث نسخت بعد ،وسبب إابحتها ما لقوه من شدة
العزوبة يف أسفارهم ،وقد جعلها هللا حالً مؤقتاً لدفع حاجتهم ،ولو كان االستمناء مباحاً لبينه ِلم ،وهو أيس ـ ـر وأقل مؤونة وأثراً.
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وسئل ابن تيمية رمحه هللا تعاىل عن االستمناء هل هو حرام أم ال ؟
فأجاب :أما االستمناء ابليد فهو حرام عند مجهور العلماء وهو أصح القولني يف مذهب أمحد  ،وكذلك يعزر َمن فعله ويف القول
رخصوا فيه
اآلخر هو مكروه غري حمرم  ،وأكثرهم ال يبيحونه خلوف العنت وال غريه  ،ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعني أهنم َّ
للضرورة مثل أن خيشى الزان فال يعصم منه إال به  ،ومثل أ ْن خياف إن مل يفعله أن ميرض وهذا قول أمحد وغريه وأما بدون الضرورة
رخص فيه .
فما
علمت أحداً َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ك ِيف أ َّ
ادو َن )
وقال الشنقيطي ْ :اعلَ ْم أَنَّهُ َال َش َّ
ك فَأُولَئِ َ
َن آيَةَ قَ ْد أَفْـلَ َح الْ ُم ْؤِمنُو َن َهذهِ الَِّيت ه َي ( فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراءَ ذَل َ
ك ُه ُم الْ َع ُ
تَ ُد ُّل بِعم ِ
وم َها َعلَى َمْن ِع ِاال ْستِ ْمنَ ِاء ِابلْيَ ِد .
ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين بِنَ ِ
ِأل َّ
ص َه ِذهِ ْاآليَِة الْ َك ِرميَِة الْ َم ْذ ُك َورةِ ُهنَا ،
َحلَّهُ َّ
َن َم ْن تَـلَ َّذذَ بِيَدهِ َح ََّّت أَنْـَزَل َمنِيَّهُ بِ َذل َ
ك  ،قَد ابْـتَـغَى َوَراءَ َما أ َ
اَّللُ  ،فَـ ُه َو م َن الْ َعاد َ
وقَ ْد ذَ َكر ابن َكثِ ٍري  :أ َّ ِ ِ
ال ُحمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد
يب  :قَ َ
استَ َدلُّوا ِهبَ ِذهِ ْاآليَِة َ ،علَى َمْن ِع ِاال ْستِ ْمنَ ِاء ِابلْيَ ِد َ ،وقَ َ
ال الْ ُق ْرطُِ ُّ
َن الشَّافع َّي َوَم ْن تَبِ َعهُ ْ
َ ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين ُه ْم ل ُف ُروجه ْم َحافظُو َن
ْ
ت َحْرَملَةَ بْ َن َعْبد الْ َع ِزي ِز  ،قَ َ
ت َمال ًكا َع ِن َّ
ال َ :سأَلْ ُ
احلَ َك ِم ََ :س ْع ُ
الر ُج ِل َْجيل ُد َعم َريةَ فَـتَ َال َهذه ْاآليَةَ ( َوالذ َ
ِِ
ادو َن ) .
إِ َىل قَـ ْوله الْ َع ُ
ِ
َن استِ ْدَال َل مالِ ٍ
ك َ ،والشَّافِعِ ِي َو َغ ِْريِمهَا ِم ْن أ َْه ِل الْعِْل ِم ِهبَ ِذهِ ْاآليَِة الْ َك ِرميَِة ،
قَ َ
ال ُم َقيِ ُدهُ َ -ع َفا َّ
اَّللُ َعْنهُ َو َغ َفَر لَهُ  : -الَّذي يَظْ َه ُر ِِل أ َّ ْ
َ
اب َِّ ُّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اهر الْ ُقر ِ
استِ ْدَال ٌل ص ِحيح بِ ِكتَ ِ
ضهُ ِم ْن
آن َ ،وَملْ يَِرْد َش ْيءٌ يـُ َعا ِر ُ
َعلَى َمْن ِع َجْلد َعم َريةَ الَّذي ُه َو اال ْست ْمنَاءُ ِابلْيَد ْ
َ ٌ
اَّلل  ،يَ ُدل َعلَْيه ظَ ُ ْ
كِتَ ٍ
اب َوَال ُسن ٍَّة  ( .أضواء البيان ) .
وقال الشيخ األلبان  :وأما حنن فنرى أن احلق مع الذين حرموه مستدلني بقوله تعاىل ( والَّ ِذين هم لُِفر ِ
وج ِه ْم َحافِظُو َن  .إَِّال َعلَى
َ َ ُْ ُ
ِ
ِ
ِ
ادون ) وال نقول ِبوازه ملن خاف الوقوع
ك فَأُولَئِ َ
ني  .فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراءَ ذَل َ
أ َْزَواج ِه ْم أ َْو َما َملَ َك ْ
ك ُه ُم الْ َع ُ
ت أَْميَا ُهنُْم فَِإ َّهنُْم َغ ْريُ َملُوم َ
يف الزان ،إال إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله  للشباب يف احلديث املعروف اآلمر ِلم ابلزواج ( فمن مل يستطع فعليه ابلصوم
فإنه له وجاء ) ولذلك فإننا ننكر أشد اإلنكار على الذين يفتون الشباب ِبوازه خشية الزىن ،دون أن أيمروهم هبذا الطب النبوي
الكرمي .
القول الثان  :أنه مباح .

وهو قول لبعض أهل الظاهر .
لعدم الدليل املانع  ،حيث مل يثبت دليل على املنع .
وهو قول ابن حزم .

والراجح القول األول .

 oلكن يباح االستمناء يف حالتني :
احلالة األوىل  :خوف الوقوع ابلزان .

احلالة الثانية  :التضرر حببس هذا املاء .

-10حث النيب  على الصيام ملن ال يستطيع على مؤن النكاح ألمرين :
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَـْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
ب َعلَى الذ َ
أوال :ألن الصيام يورث التقوى .كما قال تعاىل ( َاي أَيـُّ َها الذ َ
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُام َك َما ُكت َ
ين َآمنُوا ُكت َ
تَـتَّـ ُقون).
اثنيا  :ألن شهوة النكاح اتبعة لشهوة األكل  ،تقوى بقوته وتضعف بضعفه .
-11استدل العلماء هبذا احلديث أبنه ال ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج .
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فإن النيب  قال  :من مل يستطع فعليه ابلصوم  ،ومل يقل  :فليستقرض .
ِ ِ َّ ِ
ضلِ ِه ) فأمره هللا ابلتعفف حَّت يغنيه هللا  ،ومل
ين َال َِجي ُدو َن نِ َكاحاً َح ََّّت يـُ ْغنِيَـ ُه ْم َّ
اَّللُ ِمن فَ ْ
ويدل لذلك قوله تعاىل ( َولْيَ ْستَـ ْعفف الذ َ
أيمر ابالستدانة  [ .املراد ابلتعفف  :حفظ الفرج وغض البصر ] .
 -12استعمال دواء لدفع الشهوة  :املسألة تنقسم إىل حالتني :
احلالة األوىل  :أن يستعمل دواء لقطعها  ،فهذا حرام .
بعد فيندم .
ألنه قد يقدر ُ

احلالة الثانية  :أن يستعمل دواء لتخفيفها .

فقيل  :ال جيوز .

ألن النيب  أرشد إىل الصيام ملن عجز عن مؤن النكاح  ،فهو العالج النبوي  ،فال جيوز غريه .

وقيل  :جيوز  .وهذا هو الصحيح .
ِّ
هيب َ عن َعملِّ ِّه ِّيف ِّ
س بْ ِّن مالِّ ٍ
َص َح ِّ
ض ُه ْم
اج النِّ ِّ
اب النِّ ِّ
الس ِّر ؟ فَ َق َ
ال بَ ْع ُ
ك  ( أَ هن نَ َفرا م ْن أ ْ
َ - 303ع ْن أَنَ ِّ َ
هيب َ سأَلُوا أَ ْزَو َ
ْ َ
 :ال أَتَزهو ِّ
ض ُه ْم  :ال أ َََن ُم َعلَى فِّ َر ٍ
هيب  فَ َح ِّم َد ه
ض ُه ْم  :ال آ ُك ُل الله ْح َم َ .وقَ َ
ساءَ َ .وقَ َ
اش  .فَبَ لَ َغ ذَلِّ َ
ال بَ ْع ُ
ال بَ ْع ُ
ك النِّ ه
اَّللَ
َ ُ
ج الن َ
ِّ
ال  :ما ِب ُل أَقْو ٍام قَالُوا َك َذا ؟ ل ِّ
ِّ
َك ِّّن أُصلِّي وأ َََنم وأَصوم وأُفْ ِّطر  ،وأَتَزهو ِّ
س
َ َ َُ ُ َُ ُ َ َ ُ
ساءَ فَ َم ْن َرغ َ
َوأَثْ َىن َعلَ ْيه َوقَ َ َ َ َ
ج الن َ
ب َع ْن ُسن ِّهِت فَلَ ْي َ
ِّم ِّّن ) .
===============
-1احلديث دليل على احلث على النكاح وأنه سنة النيب . 
وقد روى البخاري عن سعيد بن جبري  .قال  :قال ِل ابن عباس ( هل تزوجت ؟ قلت  :ال  ،قال  :تزوج فإن خري هذه األمـة
أكثرها نسـاء ) رواه البخاري .
قوله ( فإن خري هذه األمة أكثرها نساء ) :

قال احلافظ ابن حجر  :قيل املعىن  :خري أمة حممد من كان أكثر نساء من غريه ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل ،
والذي يظهر أن مراد ابن عباس ابخلري النيب  ، وابألمة أخصاء أصحابه  ،وكأنه أشار إىل أن ترك التزويج مرجوح  ،إذ لو كان
راجحاً ما آثر النيب  غريه .
وقد تزوج النيب  وأكثر من النساء .
وقال  ( حبب إِل من دنياكم النساء والطيب  ،وجعلت قرة عيين يف الصالة ) رواه النسائي .
قال ابن حجر  :والذي حتصل من كالم أهل العلم يف احلكمة يف استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت اإلشارة إىل بعضها :

أحدها  :أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عندما يظن به املشركون من أنه ساحر أو غري ذلك .
اثنيها  :لتتشرف به قبائل العرب مبصاهرته فيهم .
اثلثها  :للزايدة يف أتلفهم لذلك .

رابعها  :للزايدة يف التكليف حيث كلف أن ال يشغله ما حبب إليه منهن عن املبالغة يف التبليغ .
خامسها  :لتكثر عشريته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من حياربه .

سادسها  :نقل األحكام الشرعية اليت ال يطلع عليها الرجال  ،ألن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن خيتفي مثله .
سابعها  :االطالع على حماسن أخالقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه .
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اثمنها  :ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له يف كثرة اجلماع مع التقلل من املأكول واملشروب وكثرة الصيام والوصال وقد أمر من
مل يقدر على مؤن النكاح ابلصوم وأشار إىل أن كثرته تكسر شهوته فاخنرقت هذه العادة يف حقه صلى هللا عليه و سلم .
اتسعها وعاشرها  :ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من حتصينهن والقيام حبقوقهن .
-2خطر ومضار الغلو والتنطع :
أوال  :أن التشديد على النفس سبب لوقوع التشديد من هللا .

قال  ( ال تشددوا على أنفسكم فيشدد هللا عليكم  ،فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد هللا عليهم فتلك بقاايهم يف
الصوامع والدايرات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) رواه أبو داود .

اثنيا  :أن مصري الغاِل املتشدد اِلالك .

قال  ( هلك املتنطعون  ،قاِلا ثالاثً ) رواه مسلم .

قال النووي  :هلك املتنطعون  :أي املتعمقون املغالون اجملاوزون احلدود يف أقواِلم وأفعاِلم .

اثلثا  :أن عاقبة الغلو والتشدد االنقطاع .

قال  ( إن الدين يسر  ،ولن يشاد الدين أحد إال غلبه  ،فسددوا وقاربوا وأبشروا  ) ...رواه البخاري .
قال احلافظ ابن حجر  :واملعىن ال يتعمق أحد يف األعمال الدينية ويرتك الرفق  ،إال عجز وانقطع فيغلب .
رابعا  :السآمة وامللل .

ويدل لذلك ما ورد يف قصة عبد هللا بن عمرو من قوله بعد ما كرب ( اي ليتين قبلت رخصة النيب . ) 

قال النووي  :ومعناه أنه كرب وعجز عن احملافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول هللا  ، فشق عليه فعله لعجزه ،
ومل يعجبه أن يرتكه اللتزامه له  ،فتمىن لو قبل ابلرخصة فأخذ ابألخف .
-3احلث على النكاح .
-4تتبع أحوال األكابر للتأسي أبفعاِلم .
-5حرص الصحابة على اخلري .
-6تقدمي احلمد والثناء على هللا عند اخلطب .
-7الرد على من منع استعمال احلالل من األطعمة واملالبس  ،وآثر غليظ الثياب وخشن املأكل .
-8وجوب إنكار املنكر .
-9أن العلم ابهلل  ،ومعرفة ما جيب من حقه  ،أعظم قدراً من جمرد العبادة البدنية .
ول هِّ
ٍ
َ - 304ع ْن َس ْع ِّد بْ ِّن أَِِّب َوقه ٍ
ال ( َر هد َر ُس ُ
اص  -رضي هللا عنه – قَ َ
ُّل َول َْو أ َِّذ َن لَهُ
اَّلل َ علَى عُثْ َما َن بْ ِّن َمظْعُون التهبَ ت َ

ص ْي نَا ) .
ال ْختَ َ

---------ول هِّ
اَّلل َ علَى عُثْما َن بْ ِّن مظْع ٍ
ون ) هو عثمان بن مظعون أبو السائب القرشي  ،أسلم بعد ثالثة عشر رجالً ،
( َر هد َر ُس ُ
َ ُ
َ
وهاجر اِلجرتني وشهد بدراً  ،كان عابداً جمتهداً .

ُّل ) هو االنقطاع عن النساء  ،وترك النكاح انقطاعاً إىل عبادة هللا .
( التهبَ ت َ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قال النووي  :قَ َ
ال الْعُلَ َماء  :التَّـبَـتُّل ُه َو االنْقطَاع َع ْن الن َساء َوتَـْرك الن َكاح انْقطَ ً
اعا إِ َىل عبَ َادة ا ََّّلل َ ،وأ ْ
َصل التَّـبَـتُّل  :الْ َقطْع َ ،ومْنهُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
َي ُ :مْنـ َق ِط َعة
اهنما ِدينًا َوفَ ْ
ض ًال َوَر ْغبَة ِيف ْاآلخَرة َ ،ومْنهُ َ :
ص َدقَة بـَْتـلَة  ،أ ْ
َم ْرَمي الْبَـتُول َ ،وفَاط َمة الْبَـتُول ؛ النْقطَاعه َما َع ْن ن َساء َزَم َ
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ِ
ي  :التَّـبَـتُّل ُ :ه َو تَـْرك لَ َّذات ُّ
اىل ِابلتَّـ َفُّرِغ لِعِبَ َادتِِه .
كها  .قَ َ
الدنْـيَا َو َش َه َواهتَا َ ،و ِاالنْ ِقطَاع إِ َىل َّ
اَّلل تَـ َع َ
ال الطََِّرب ُّ
صُّرف َمال َ
َع ْن تَ َ
ِّ
ص ْي نَا ) .
( َول َْو أَذ َن لَهُ ال ْختَ َ
-1احلديث دليل على النهي عن التبتل .
حلديث الباب .
ود  .إِِين ُم َكاثٌِر
يدا َ ،ويـَ ُق ُ
ال َ ( :كا َن َر ُس ُ
َو َعن أنس قَ َ
ول اَ ََّّللِ َ أيْ ُمُر ِابلْبَاءَةِ َ ،ويـَْنـ َهى َع ِن التَّـبَـت ُِّل َهنْيًا َش ِد ً
ود اَلْ َولُ َ
ول  :تَـَزَّو ُجوا اَلْ َو ُد َ
ص َّح َحهُ اِبْ ُن ِحبَّا َن .
بِ ُك ُم اَْألَنْبِيَاءَ يـَ ْوَم اَلْ ِقيَ َام ِة ) َرَواهُ أ ْ
َمحَ ُد َ ،و َ
ِ
ِ
ت نـَ ْفسه إِ َىل النِ َكاح َ ،وَو َج َد
َص َحابنَا َْحم ُمول َعلَى َم ْن َاتقَ ْ
قال النووي  :قَ ْوله َ ( :رد َعلَْيه التَّـبَـتُّل ) َم ْعنَاهُ َ :هنَاهُ َعْنهُ َ ،وَه َذا عْند أ ْ
مؤنه َكما سبق إِيضاحه  ،وعلَى من أَضر بِِه التَّـبـتُّل ِابلْعِباد ِ
ات الْ َكثِرية الشَّاقَّة  .أ ََّما ِْ
ضَرار
َّه َوات َواللَّ َّذات ِم ْن َغ ْري إِ ْ
ََ َْ َ
ُ َ َ ََ َ َ
ََ
اإل ْعَراض َع ْن الش َ
َ
َ
ِ
ِ
بِنَـ ْف ِس ِه وَال تَـ ْف ِويت حق لزوج ٍة وَال َغريها  ،فَـ َف ِ
ضيلَة لْل َمْن ِع ِمْنـ َها  ،بَ ْل َمأْ ُمور بِِه .
َ َْ َ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هن م ْن َم َالذ ُّ
صْيـنَا ؛ ل َدفْ ِع َش ْه َوة
صْيـنَا ) فَ َم ْعنَاهُ  :لَْو أَذ َن لَهُ ِيف االنْقطَاع َع ْن الن َساء َو َغ ْري َّ
الدنْـيَا َال ْختَ َ
َوأ ََّما قَـ ْوله ( لَْو أَذ َن لَهُ َال ْختَ َ
النِساء  ،لِيم ِكنـنا التَّـبـتُّل  ،وه َذا حممول علَى أ ََّهنُم َكانُوا يظُنُّو َن جواز ِاالختِ ِ ِ ِ ِ
هم َه َذا ُم َوافِ ًقا  ،فَِإ َّن
َ َ َْ ُ َ
ْ َ
ُ ْ ََ َ
َ
صاء اب ْجت َهاده ْم َ ،وَملْ يَ ُك ْن ظَن ْ
ْ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صاء ُكل َحيَـ َوان َال يـُ ْؤَكل َ ،وأ ََّما الْ َمأْ ُكول فَـيَ ُجوز
صغ ًريا َكا َن أ َْو َكبِ ًريا  ،قَ َ
ال الْبَـغَ ِو ُّ
ي َ :وَك َذا َْحي ُرم خ َ
صاء ِيف ْاآل َدمي َحَرام َ
اال ْخت َ
ِ
ص ُاؤهُ ِيف ِصغَره َ ،وَْحي ُرم ِيف كِ َربه  ( .نووي ) .
خَ
-2بعض الصفات اليت يستحب وجودها يف الزوج ــة ؟
أوال  :أن تكون ودوداً .
للحديث السابق .

قال اخلطايب  ( :الودود ) هي اليت حتب زوجها .

اثنيا  :أن تكون ولوداً .

وميكن معرفة املرأة الولود أبحد طريقني :

األوىل  :من النظر يف حال أمها وأخواهتا .

والثانية  :أن تكون تزوجت قبل ذلك  ،فيُعلم ذلك من زواجها املتقدم.

 oذكر الغزاِل أن الرجل إذا تزوج ونوى بذلك حصول الولد كان ذلك قربة يؤجر عليها من حسنت نيته  ،وبَهني ذلك بوجوه :

األول  :موافقة حمبة هللا عز وجل يف حتصيل الولد إلبقاء جنس اإلنسان .

الثان  :طلب حمبة الرسول  يف تكثري من يباهي هبم األنبياء واألمم يوم القيامة .
الثالث  :طلب الربكة  ،وكثرة األجر  ،ومغفرة الذنب بدعاء الولد الصاحل له بعده  ( .اإلحياء ) .
ومن املعلوم أن األوالد منذ القدمي كانوا أمنية الناس حَّت األنبياء واملرسلني وسائر عباد هللا الصاحلني ،وسيظلون كذلك ما سلمت
فطرة اإلنسان  ،فاألوالد نعمة تتعلق هبا قلوب البشر وترجوها .
ِ
الصاحلِِني ) .
ب ِِل ِم ْن َّ
دعا إبراهيم عليه السالم ربه قائالً ( َرب َه ْ
وقال تعاىل عن زكراي عليه السالم ( إِ ْذ َان َدى ربَّهُ نِ َداء َخ ِفيًّا  .قَا َل ر ِ
ك
ب إِِين َوَه َن الْ َعظْ ُم ِم ِين َوا ْشتَـ َع َل َّ
س َشْيـبًا َوَملْ أَ ُك ْن بِ ُد َعائِ َ
َ
َ
ً
الرأْ ُ
ِ
ِ
ِ
ب َش ِقيًّا  .وإِِين ِخ ْفت الْمو ِ ِ ِ
ك وليًّا  .ي ِرثُِين وي ِر ُ ِ ِ
اجعْلهُ ر ِ
رِ
ب
اِل م ْن َوَرائي َوَكانَ ْ
ث م ْن آل يـَ ْع ُق َ
ب ِِل م ْن لَ ُدنْ َ َ َ َ َ
ت ْامَرأَِيت َعاقًرا فَـ َه ْ
وب َو ْ َ َ
َ
َ
ُ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اَسُهُ َْحي ََي َملْ ََْن َع ْل لَهُ م ْن قَـْب ُل ََسياً ) .
َرضيًّا َ .اي َزَك ِرَّاي إِ َّان نـُبَش ُرَك بِغُ َالم ْ
َّ ِ
ب لَنَا ِم ْن أَْزو ِاجنَا وذُ ِرَّايتِنَا قُـَّرةَ أ َْع ُ ٍ
اج َع ْلنَا
ني َو ْ
ين يـَ ُقولُو َن َربـَّنَا َه ْ
َ َ
وأثىن هللا تعاىل على عباده الصاحلني مبحامد كثرية منها قوله ( والذ َ
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ِ ِ
ني إِ َماماً ) .
ل ْل ُمتَّق َ
وأخرب هللا تعاىل أن شعيباً عليه السالم أمر قومه أن يذكروا نعمة هللا عليهم إذ جعلهم كثرة بعد قلة  ،فقال ( َواذْ ُكُروا إِ ْذ ُكنتُ ْم قَلِيالً
فَ َكثـََّرُكم ) .
َن الْولُود إِ َذا َمل تَ ُكن ودودا َمل يـر َغب َّ ِ
ِ
صل الْ َمطْلُوب
الزْوج ف َيهاَ ،والْ َو ُدود إِ َذا َملْ تَ ُك ْن َولُ ً
ودا َملْ َْحي ُ
ْ ْ َ ُ ً ْ َْ
قال يف عود املعبودَ :وقَـيَّ َد هبَ َذيْ ِن أل َّ َ
وهو تَكْثِري األ َُّمة بِ َكثْـرةِ التـَّوالُد ،ويـعرف ه َذ ِان الْوص َف ِ
ضهن إِ َىل
هبن إِ ْذ الْغَالِب ِسَرايَة ِطبَاع األَقَا ِرب بـَ ْع َّ
ان ِيف األَبْ َكار ِم ْن أَقَا ِر َّ
َْ
َ َ َ ُ َْ َ
ََُ
بـَ ْعض ا.هـ
اثلثا  :أن تكون بكراً .

أ-لقوله  جلابر (هل تزوجت اي جابر؟ قال :نعم ،قال :بكراً أم ثيباً؟ قال :بل ثيباً ،قال :فهال بكراً تالعبها وتالعبك).
قال النووي  :وفيه فضيلة تزوج األبكار وثواهبن أفضل .
وقال احلافظ  :ويف احلديث احلث على نكاح األبكار .
ِ ِ
اَّللِ أَرأَيت لَو نـَزلْ ِ ِ ِ
ِ
ت َاي َر ُس َ
ت َش َجراً
وع ْن َعائ َشةَ  -رضي هللا عنها  -قَالَ ْ
بَ -
ت َوادايً َوفيه َش َجَرةٌ قَ ْد أُك َل منْـ َها َ ،وَو َج ْد َ
ول َّ َ ْ َ ْ َ َ
ت (قُـْل ُ
ول َِّ
ِ
ِ
ال «ِيف الَّ ِذي َملْ يـُْرتَ ْع ِمْنـ َها»  .تَـ ْع ِىن أ َّ
كراً َغ ْريَها) .رواه البخاري
َن َر ُس َ
ت تُـْرتِ ُع بَعِ َري َك قَ َ
َملْ يـُ ْؤَك ْل مْنـ َهاِ ،يف أَيِ َها ُكْن َ
اَّلل َ ملْ يـَتَـَزَّو ْج ب ْ َ
ج -وقال عثمان البن مسعود  :هل لك اي أاب عبد الرمحن يف أن نزوجك بكراً تُذكرك ما كنت تعهد .
فإهنن أنتق أرحامـًا  ،وأعذب أفواهـًا  ،وأقل خبـًا  ،وأرضى
د -ويف احلديث عن جابر  .قال  :قال  ( عليكم ابألبكار َّ ،
ابليسري ) .
وألن البكر حتب الزوج وأتلفه أكثر من الثيب  ،وهذه طبيعة ُجبِل اإلنسان عليها  -أعين األنس أبول مألوف .
اه َّن أَبْ َكاراً ) .
وقد مدح هللا األبكار وجعل هذه الصفة من صفات نساء اجلنة قال تعاىل ( إ َّان أَنْ َشأْ َان ُه َّن إِنْ َشاءً  .فَ َج َعْلنَ ُ
يقول الغزاِل  :يف البكر خواص ال توجد يف الثيب :
أبدا إال للزوج األول  ،وآكد احلب ما يقع يف احلبيب األول .
منها  :أهنا ال حتن ً

ومنها  :إقبال الرجل عليها  ،وعدم نفوره منها  ،فإن طبع اإلنسان النف ـ ـ ـور عن اليت مسها غريه  ،ويثقل عليه ذلك .
ومنها  :أهنا ترضى يف الغالب ِبميع أحوال الزوج ؛ ألهنا أنست به ومل تر غريه  ،وأما اليت اختربت الرجال ومارست معهم
األحوال فرمبا ال ترضى بعض األوصاف اليت ختالف ما ألفته .
رابعا  :أن تكون دينــة .

ِ ِ
ت يَ َد َاك ) .
حلديث أيب هريرة اآليت إن شاء هللا ( ...فَاظْ َفْر بِ َذات اَلدي ِن تَ ِربَ ْ
وحث النيب  على الزواج بذات الدين حلكم :

أوال  :فهي تعني على طاعة هللا .

اثنيا  :تُصلح من يرتِب علي يديها .
اثلثا  :وأيمن أوالده عندها .

رابعا  :حتفظ ماله وبيته يف غيبته .

جمردا عن
أمرا ابإلضراب عنه  ،وإمنا هو هني عن مراعاته ً
قال الغزاِل  :وليس أمره  مبراعاة الدين هنيـًا عن مراعاة اجلمال  ،وال ً
الدين  ،فإن اجلمال يف غالب األمر يرغب اجلاهل يف النكاح دون االلتفات إىل الدين  ،فوقع يف النهي عن هذا ( .اإلحياء)
ِ
َي الْم ِال نـَت ِ
ال  :لَ َّما نـََزَل ِيف الْ ِفض َِّة و َّ ِ
ك
َّخ ُذ ؟ قَ َ
وقد جاء يف حديث ثـَ ْوَاب َن قَ َ
ال عُ َمُر  :فَأ ََان أ َْعلَ ُم لَ ُك ْم َذل َ
الذ َهب َما نـََزَل قَالُوا  :فَأ َّ َ
َ
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ول َِّ
ِ ِ
َّخ ُذ ؟ فَـ َق َ ِ ِ
َي الْم ِال نـَت ِ
َح ُد ُك ْم
ال َ :اي َر ُس َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوأ ََان ِيف أَثَِرهِ فَـ َق َ
صلَّى َّ
فَأ َْو َ
ض َع َعلَى بَع ِريه فَأ َْد َرَك النِ َّ
َّيب َ
ال ( ليَـتَّخ ْذ أ َ
اَّلل أ َّ َ
ِ ِ
قَـ ْلبا َشاكِرا  ،ولِس ً ِ
َح َد ُك ْم َعلَى أ َْم ِر ْاآل ِخَرةِ ) رواه الرتمذي .
اان َذاكًرا َ ،وَزْو َجةً ُم ْؤمنَةً تُع ُ
ً
ني أ َ
ً َ َ
قال املباركفوري – رمحه هللا  ( -وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه ) أي :على دينه ،أبن تذكره الصالة ،والصوم ،وغريمها من
" حتفة األحوذي " ( . ) 390 / 8
العبادات ،ومتنعه من الزان  ،وسائر احملرمات .
ول هللاِ  ( أَربع ِمن اَلسعادةِ  :الْمرأَةُ َّ ِ
وع ْن َس ْع ِد بْ ِن أَِِب َوقَّ ٍ
الصالِ ُح ،
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اص قَ َ
ألو ِاس ُع َ ،واَجلَار َّ
َْ ٌ َ َ َ
َ
َْ
الصاحلَةُ َ ،والْ َم ْس َك ُن َ
ِ
ِ
السوءُ ) رواه ابن حبان .
ب ُّ
السوءُ  ،واملرأة اَ ُّ
لش َق َاوة  :اَ ْجلَ ُار ُّ
ب اَِلَِينءُ َ ،وأَْربَع م َن اَ ً
لسوءُ َ ،والْ َم ْس َك ُن اَ ُ
لضيق َ ،والْ َمْرَك ُ
َوالْ َم ْرَك ُ
-3يسن لإلنسان أن يتزوج أكثر من واحدة بشروطه .
قال ابن قدامة  :وألن النيب  تزوج وابلغ يف العدد ،وفعل ذلك أصحابه ،وال يشتغل النيب  وأصحابه إال ابألفضل .وال
جتتمع الصحابة على ترك األفضل ،واالشتغال ابألدىن .

وقال الشيخ ابن ِبز  :األصل يف ذلك شرعية التعدد ملن استطاع ذلك ،ومل خيف اجلور  ،ملا يف ذلك من املصاحل الكثرية يف
عفة فرجه ،وعفة من يتزوجهن ،واإلحسان إليهن ،ويكثر النسل الذي به تكثر األمة .وكثري من يعبد هللا وحده ،وألنه  تزوج
أكثر من واحدة .
فائدة :
استحب مجاعة من الفقهاء أن ينكح الرجل امرأة أجنبية عنه  ،أي ليس بينه وبينها نسب  ،وعللوا ذلك أبمور :
األول َ :نابة الولد  ،أي حسن صفاته  ،وقوة بدنه  ،ألنه أيخذ من صفات أعمامه وأخواله .
الثان  :أنه ال يؤمن أن يقع بينهما فراق  ،فيؤدي إىل قطيعة الرحم .
قال يف ( اإلنصاف ) :ويستحب ختري ذات الدين الولود البكر احلسيبة األجنبية .
وقال يف ( مطالب أوِل النهى ) ( األجنبية ) ألن ولدها يكون أَنب  ،وألنه ال أيمن الفراق  ،فيفضي مع القرابة إىل قطيعة الرحم
املأمور بصلتها  .وقد قيل  :إن الغرائب أَنب  ،وبنات العم أصرب .
،قال النووي يف "املنهاج"  :ويستحب دينة بكر نسيبة ليست قرابة قريبة .
وقال اجلالل احمللي يف شرحه  ( " :ليست قرابة قريبة ) أبن تكون أجنبية أو قرابة بعيدة  . . .والبعيدة أوىل من األجنبية .
لكن هذا فيه نظر :

فقد تزوج علي بن أيب طالب بفاطمة بنت رسول هللا  ( وأبوها رسول هللا  ابن عم علي ) وأَنبا سيدا شباب اجلنة .
وتزوج النيب  زينب بنت جحش وهي ابنة عمته .
وقد جاء يف بعض األحاديث احلث على تغريب النكاح  ،إال أن هـ ـ ـ ـذه األحاديث مل يثبت منها شيء عن النيب 
قال احلافظ ابن امللقن رمحه هللا :مل أر أان يف الباب يف كتاب حديثي ما يستأنس به" انتهى من "البدر املنري" (. )500/7
وهذه بعض األحاديث الواردة يف هذا :
حديث ( :غربوا النكاح) .
سئل عنه الشيخ األلباين رمحه هللا فقال  :ضعيف .
السائل  :هل وردت أحاديث صحيحة حتض على زواج األابعد؟
فأجاب الشيخ بقوله " :ال"  .انتهى من ( سلسلة اِلدى والنور ) .
حديث  ( :ال تنكحوا القرابة القريبة  ،فإن الولد خيلق ضاوايً ) .
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قال احلافظ أبو عمرو ابن الصالح رمحه هللا :مل أجد له أصال معتمدا" انتهى .
نقله احلافظ ابن امللقن يف "البدر املنري" (. )499/7
وذكره السبكي يف " طبقات الشافعية " ( )154/6ضمن األحاديث اليت ذكرها أبو حامد الغزاِل يف " إحياء علوم الدين " ومل
جيد ِلا إسناداً .
وقال الشيخ األلباين رمحه هللا :ال أصل له مرفوعاً  ،وقد اشتهر اليوم عند متفقهة هذا الزمن ودكاترته  ،الذين ال يتقون هللا يف
طالهبم  ،فيلقون عليهم من األقوال واآلراء ما ال حجة عليه وال برهان  ،ومن األحاديث ما ال سنام له وال خطام  ،وما ال أصل
له من كالمه عليه الصالة والسالم  ،كهذا احلديث ؛ فإين سئلت عنه مراراً من بعض طالهبم" انتهى من ( السلسلة الضعيفة ) .
وقد ذكر بعض العلماء استحباب أن تكون الزوجة من غري األقارب .
قال الغزايل رمحه هللا  :أن ال تكون من القرابة القريبة  ،فإن ذلك يقلل الشهوة  ( . ...اإلحياء ) .

وقال ابن قدامة رمحه هللا  :خيتار األجنبية  ،فإن ولدها أَنب  ،وِلذا يقال  :اغرتبوا ال تضووا يعين  :انكحوا الغرائب كي ال
تضعف أوالدكم  ،وقال بعضهم  :الغرائب أَنب  ،وبنات العم أصرب ; وألنه ال تؤمن العداوة يف النكاح  ،وإفضاؤه إىل الطالق ،
فإذا كان يف قرابته أفضى إىل قطيعة الرحم املأمور بصلتها ) ( املغين ) .
غري أن هذا احلكم مل يتفق عليه الفقهاء  ،فقد َرَّده بعضهم  ،مستدلني بتزويج النيب  ابنته فاطمة من ابن عم أبيها علي بن أيب
طالب  ،وتزوجيه ابنته زينب من ابن خالتها أيب العاص بن الربيع  ،وغري ذلك .
قال السبكي رمحه هللا – معلقا على القول ابستحباب تغريب النكاح : -
"ينبغي أن ال يثبت هذا احلكم لعدم الدليل  ،وقد زوج النيب صلى هللا عليه وسلم علياً بفاطمة رضي هللا تعاىل عنهما  ،وهي قرابة
قريبة .
وقد سئل الشيخ ابن ابز رمحه هللا :
أت قوالً يقول  ( :اغرتبوا ال تضووا ) هل هو حديث صحيح  ،وهل هناك أحاديث أخرى حول هذا املوضوع ؟ نرجو توضيح
قر ُ
السنة الصحيحة يف مسألة اختيار الزوجة ؟
فأجاب  :ليس ِلذا أصل  ،بل كوهنا تتزوج من األقارب أفضل  ،والنيب  زوج من أقاربه عليه الصالة والسالم  ،أما قول بعض
الفقهاء هذا ال أصل له  ،بل هو خمري  ،إن شاء تزوج قريبة كبنت عمه وخاله  ،وإن شاء تزوج بعيداً  ،ال حرج يف ذلك .
وأما قول من قال  :األجنبية أَنب وأفضل  ،فهذا ال أصل له  ،وال دليل عليه  ،فإن تيسرت قريبة طيبة فهي أوىل  ،وهي من هذا
الباب صلة رحم  ،أما إن كانت األجنبية أزين  ،وأكثر خرياً  ،فاألجنبية أفضل .
املقصود أن يتحرى املرأة الصاحلة قريبة أو غري قريبة  ،لقوله ( تنكح املرأة ألربع  :ملاِلا  ،وحلسبها  ،وجلماِلا  ،ولدينها ،
فاظفر بذات الدين تربت يداك)  ،فاملؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة وإن كانت من غري أقاربه  ،والزوجة كذلك تلتمس الزوج
(فتاوى نور على الدرب)
الصاحل  ،وتسأل عنه  ،وإن كان من غري أقارهبا .
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ول هِّ
َ - 305عن أُِّم حبِّيبةَ بِّنْ ِّ
ني
اَّلل  ،انْ ِّك ْح أُ ْخ ِِّت ابْ نَةَ أَِِّب ُس ْفيَا َن قَ َ
َت ( ََي َر ُس َ
ت أَِِّب ُس ْفيَا َن رضي هللا عنها أَ هَّنَا قَال ْ
ال  :أ ََوُُِّتبِّ َ
ْ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ول ه
ك ال ََي ُّل ِّيل .
ال َر ُس ُ
ب َم ْن َش َارَك ِّّن ِّيف َخ ٍْري أُ ْخ ِِّت  :فَ َق َ
َح ُّ
اَّلل : إ هن َذل َ
تل َ
َذلِّ َ
َس ُ
ك ؟ فَ ُقل ُ
َك ِِّبُ ْخليَة َ ،وأ َ
ْت  :نَ َع ْم  ،ل ْ
ال  :إ هَّنَا ل َْو ََلْ تَ ُك ْن
َت  :قُلْت  :نَ َع ْم  ،قَ َ
ت أَِِّب َسلَ َمةَ قَ َ
َت  :هإَن ُُنَ هد ُ
ت أُِّم َسلَ َمةَ ؟ قَال ْ
قَال ْ
ال  :بِّْن َ
ث أَنهك تُ ِّري ُد أَ ْن تَ ْن ِّك َح بِّْن َ
ت ِّيل إ هَّنَا الب نةُ أ ِّ
ض َن َعلِّ هي بَنَاتِّ ُك هن َوال
ض َعتْ ِّّن َوأ ََِب َسلَ َمةَ ثُ َويْ بَةُ فَال تَ ْع ِّر ْ
َربِّيبَ ِِّت ِّيف َح ْج ِّري َ ،ما َحله ْ
اع ِّة  ،أ َْر َ
َخي ِّم ْن ال هر َ
ضَ
َْ
ات أَبُو َهلَ ٍ
ال عُ ْرَوةُ َوثُ َويْ بَةُ َ :م ْوالةٌ ألَِِّب َهلَ ٍ
أَ َخ َواتِّ ُك هن  .قَ َ
ض َع ْ
هيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فَلَ هما َم َ
ب أَ ْعتَ َق َها  ،فَأ َْر َ
ت النِّ ه
ب َرآهُ
ال أَبُو َهلَ ٍ
يت ِّيف َه ِّذهِّ بِّ َعتَاقَِِّت ثُ َويْ بَةَ ) .
يت ؟ قَ َ
ش ِّر ِّحيبَ ٍة فَ َق َ
ض أ َْهلِّ ِّه بِّ َ
ري أَِّن ُس ِّق ُ
ال لَهُ َ :ما َذا ل َِّق َ
ب ََ :لْ أَل َ
بَ ْع ُ
ْق بَ ْع َد ُك ْم َخ ْريا  ،غَ ْ َ
=====================
( َعن أُِّم حبِّيبةَ بِّنْ ِّ
ت أَِِّب ُس ْفيَا َن ) هي رملة بنت صخر بن حرب  -رضي هللا عنهما . -
ْ َ َ
( انْ ِّك ْح أُ ْخ ِِّت ابْ نَةَ أَِِّب ُس ْفيَا َن ) أي تزوج  ،جاء يف رواية عند مسلم ( انكح أخيت َعزة بنت أيب سفيان ) .
( أو ُتبني ذلك ) استفهام تعجب من كوهنا تطلب أن يتزوج غريها مع ما طبع عليه النساء من الغرية .
ِّ
ضرة .
( لست لك ِِّبُ ْخليَة ) بضم امليم ،وكسر الالم :اسم فاعل ،من أخلى ُخيلي :أي لست مبنفردة بك ،وال خالية من َ
قال النووي  :قوِلا" :لست لك مبخلية" بضم امليم ،وإسكان اخلاء املعجمة :أي لست أُخلي لك بغري ضرة.

( وأحب من شاركّن يف اخلري ) املـراد ابخلري ذاته  ، فقد جاء يف رواية  ( :وأحب من شركين فيك ) .
ض من الغرية اليت جرت هبا العادة الزوجات،
قيل :املراد ابخلري صحبة رسول هللا  املتضمنة لسعادة الدارين ،الساترة ملا لعله يـَ ْع ِر ُ
لكن يف رو ٍ
اية عند البخاري" :وأحب من َش ِركين فيك أخيت" ،فعُرف أن املراد ابخلري ذاته  -صلى هللا عليه وسلم  ،-أفاده يف
"الفتح" .

وقال النووي  :قوِلا" :وأحب من شركين إخل" :أي أحب من شاركين فيك ،ويف صحبتك ،واالنتفاع منك خبريات الدنيا واآلخرة.
ول هِّ
ك ال ََِّي ُّل ِّيل ) ويف رواية ( فَِإ َّهنَا َال َِحت ُّل ِِل ) .
ال َر ُس ُ
( فَ َق َ
اَّلل : إ هن ذَلِّ َ
ت) ويف رواية للبخاري (قلت :بلغين أنك
َت  :هإَن ُُنَد ُ
( قَال ْ
هث أَنهك تُ ِّري ُد أَ ْن تَنْ ِّك َح بِّنْ َ
ت :فَِإِين أ ْ
ُخِ ْرب ُ
ت أَِِّب َسلَ َمةَ ) ويف رواية (قُـْل ُ
َّث) بضم أوله ،وفتح احلاء على البناء للمجهول ،ويف رواية للنسائي (وهللا لقد حتدثنا).
ختطب) ويف رواية للبخاري (فإان ُحنَد ُ
قال احلافظ :مل أقف على اسم من أخرب بذلك ،ولعله كان من املنافقني ،فإنه قد ظهر أن اخلرب ال أصل له ،وهذا مما يُستَ ُّ
دل به
على ضعف املراسيل.
ت أُِّم َسلَ َمةَ ؟) استفهام تثبت لرفع اإل شكال  ،أو استفهام إنكار  ،أي  :أأنكح بنت أيب سلمة من أم سلمة وهي
( قَ َ
ال  :بِّْن َ
حرام علي من جهتني كما سيأيت .
أبو سلمة  :هو عبد هللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد هللا بن عُمر بن خمزوم املخزومي ،أخي النيب  من الرضاعة ،كما صرح
بدرا ،ومات يف حياة النيب . 
به يف هذا احلديث ،وابن عمته صفية بنت عبد املطلب ،كان من السابقني إىل اإلسالم ،شهد ً
ال  :إ هَّنَا ل َْو ََلْ تَ ُك ْن َربِّيبَ ِِّت ِّيف َح ْج ِّري ) أي  :بنت زوجيت ،مشتقةٌ من الرب ،وهو اإلصالح .
َت  :قُلْت  :نَ َع ْم  ،قَ َ
( قَال ْ
ت ِّيل إ هَّنَا الب نةُ أ ِّ
اع ِّة ) قال القرطيب  -رمحه هللا  :-فيه تعليل احلكم بعلتني ،فإنه علل حترميها بكوهنا
( َما َحله ْ
َخي ِّم ْن ال هر َ
ضَ
َْ

ربيبة ،وبكوهنا بنت أخ من الرضاعة ،قال يف "الفتح" :كذا قال ،والذي يظهر أنه نـَبَّهَ على أهنا لو كان هبا مانع واحد لكفى يف
التحرمي ،فكيف وهبا مانعان ،فليس من التعليل بعلتني يف شيء .
ض َعتْ ِّّن َوأ ََِب َسلَ َمةَ ثُ َويْ بَةُ ) بثاء مثلثة ،مضمومة ،وواو مفتوحة ،مث ايء التصغري ،مث ابء موحدة ،مث هاء  -كانت موالة أليب
( أ َْر َ
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ِلب بن عبد املطلب ،عم النيب  ارتضع منها النيب  قبل حليمة السعدية  -رضي هللا عنها -
ض َن ) إبسكان الضاد .
( فَال تَ ْع ِّر ْ
ِّ
ودرة اليت قيل :إهنا خمطوبة ،وكان ألم حبيبة
( َعل هي بَنَاتِّ ُك هن ) وكان ألم سلمة  -رضي هللا عنها  -من البنات زينب راوية اخلربُ ،
من البنات حبيبة ،وقد روت عنها احلديث ،وِلا صحبة .
( َوال أَ َخ َواتِّ ُك هن ) وكان ألم سلمة  -رضي هللا عنها  -من األخوات قُريبة زوج َزْمعة بن األسود ،وقُريبة الصغرى زوج عمر ،مث
معاوية ،وعزة بنت أيب أُمية زوج منبه بن احلجاج.
وجويرية زوج السائب بن أيب ُحبيش ،وأُميمة زوج
وكان ألم حبيبة  -رضي هللا عنها  -من األخوات هند زوج احلارث بن نوفلُ ،
عروة بن مسعود.
قال النووي  -رمحه هللا  :-قوله  : فال تعرضن علي بناتكن ،وال أخواتكن" إشارةٌ إىل أخت أم حبيبة ،وبنت أم سلمة ،واسم

أخت أم حبيبة هذه َعَّزة  -بفتح العني املهملة  -وقد َساها يف الرواية األخرى ،وهذا حممول على أهنا مل تَـ ْعلَم حينئذ حترمي اجلمع
ض بنت أم سلمة حترمي الربيبة ،وكذا مل يعلم َمن َعَرض بنت محزة حترمي بنت األخ من الرضاعة،
بني األختني ،وكذا مل يـَ ْعلَم َمن َعَر َ
أو مل يعلم أن محزة أخ له من الرضاع.
ات أَبُو َهلَ ٍ
ش ِّر ِّحيبَ ٍة ) ِحيبة بكسر احلاء  ،أي احلالة  ،كأنه قال  :بشر حال .
ض أ َْهلِّ ِّه بِّ َ
( فَ لَ هما َم َ
ب َرآهُ بَ ْع ُ
يت ؟ ) أي  :بعد املوت .
( فَ َق َ
ال لَهُ َ :ماذَا لَِّق َ
ال أَبُو َهلَ ٍ
يت ِّيف َه ِّذهِّ ) جاء يف رواية ( وأشار إىل النقرة اليت حتت إهبامه )  ،ويف رواية
( قَ َ
ري أَِّن ُس ِّق ُ
ب ََ :لْ أَل َ
ْق بَ ْع َد ُك ْم َخ ْريا غَ ْ َ
اإلَساعيلي ( وأشار إىل النقرة اليت بني اإلهبام واليت قبلها من األصابع ) ويف ذلك إشارة إىل حقارة ما سقي من املاء .
( بِّ َعتَاقَِِّت ثُ َويْ بَةَ ) أي  :إبعتاقي ثويبة  ،واملراد ختليصها من الرق .
-1احلديث دليل على حترمي نكاح أخت الزوجة  ،فال جيوز للرجل أن جيمع بني املرأة وأختها .
قال احلافظ ابن حجر  :واجلمع بني األختني يف التزويج حرام ابإلمجاع  ،سواء كانت شقيقتني أم من أب أم من أم  ،وسواء

البنت من الرضاع .
ُختَ ْني ) .
ني ْاأل ْ
قال تعاىل ( َوأَ ْن َْجت َمعُوا بَْ َ

قال ابن جرير  :معناه  :وحرم عليكم أن جتمعوا بني األختني عندكم بنكاح .
فمن أسلم وحتته أختان ُخري فيمسك إحدامها ويطلق األخرى ال حمالة .
-2ومما حيرم أيضاً  :اجلمع بني الزوجة وخالتها والزوجة وعمتها .
حلديث الباب ( ال جيمع بني ..

قال النووي  :يف هذا دليل ملذهب العلماء كافة أنه حيرم اجلمع بني املرأة وعمتها  ،وبينها وبني خالتها .

وقال ابن قدامة يف بيان حمرمات النكاح (واجلمع بني املرأة وعمتها  ،وبينها وبني خالتها) قال ابن املنذر :أمجع أهل العلم على
القول به وليس فيه  -حبمد هللا  -اختالف ،إال أن بعض أهل البدع ممن ال تعد خمالفته خالفاً ،وهم الرافضة واخلوارج ،مل حيرموا
ذلك ،ومل يقولوا ابلسنة الثابتة عن رسول هللا  وهي ما روى أبو هريرة ،قال :قال رسول هللا ( ال جيمع بني املرأة وعمتها ،وال
بني املرأة وخالتها) متفق عليه  ،ويف رواية أيب داود (ال تنكح املرأة على عمتها ،وال العمة على بنت أخيها ،وال املرأة على خالتها،
وال اخلالة على بنت أختها ،ال تنكح الكربى على الصغرى ،وال الصغرى على الكربى) وألن العلة يف حترمي اجلمع بني األختني
إيقاع العداوة بني األقارب ،وإفضاؤه إىل قطيعة الرحم احملرم وهذا موجود فيما ذكران فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه (وأحل لكم
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ما وراء ذلكم) خصصناه مبا رويناه  ( .املغين )
 -3إن مجع بينهما :
أ-إن كان بعقد واحد بطال .
ب-وإن كان كل واحدة بعقد  ،فنكاح الثاين مفسوخ ابطل .
-4احلكمة من النهي :
بني  احلكمة من ذلك  ،فقال  ( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) رواه ابن حبان .
وذلك ملا يكون بني الضرائر من الغرية .
قال السعدي  ... :وذلك ملا يف ذلك من أسباب التقاطع بني األرحام .

-5إذا طلقت املرأة وانتهت عدهتا  ،حلت أختها وعمتها وخالتها  ،النتفاء الضرر .
-6مثل ذلك الرضاع فأخت زوجتك من الرضاع ال جتمعها مع زوجتك  ،كذلك عمة زوجتك من الرضاع ال جيوز  ،وكذلك
خالة زوجتك من الرضاع ال جيوز .
-7عمة الزوجة أو خالتها  ،هذه من احملرمات إىل أمد .
ألن احملرمات اليت حيرم على اإلنسان التزوج هبن قسمان :
القسم األول  :حمرمات إىل األبـد  ،فال حتل أبداً .

القسم الثان  :حمرمات إىل أمد  .أي إىل غاية  ،فمَّت زال املانع فإهنا حتل له .
وهذا القسم نوعان :

األول  :احملرمات ألجل اجلمع .

الثان  :احملرمات إىل أمد  ،وهن احملرمات لعارض قابل للزوال .
-8من أسلم وحتته أختان ُخري  ،فيمسك إحدامها ويطلق األخرى ال حمالة .

قال ابن قدامة  :ومن أسلم وحتته أختان لزمه أن خيتار إحدامها .
ملا روى الضاحك بن فريوز عن أبيه قال :قلت :اي رسول هللا إين أسلمت وحتيت أختان قال( :طلق أيهما شئت) .رواه أبو داود
وألن اجلمع بينهما حمرم فأشبه الزايدة على األربع .
وهذا القول يف املرأة وعمتها واملرأة وخالتها ألن مجعهما حمرم  ( .الكايف ) .
 -9حترمي أخت الزوجة إىل أمد وليس إىل أبد .
فإذا توفيت زوجة الرجل  ،أو طلقها  ،فله نكاح أختها سواء كانت الصغرى أو الكربى؛ ألن املمنوع هو اجلمع بينهما ؛ فإذا
حصلت الفرقة  ،ابملوت أو ابلطالق  ،انقطعت العالقة الزوجية  ،فجاز له نكاح أختها .
قال احلجاوي رمحه هللا يف منت ( زاد املستقنع ) وحترم إىل أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتامها وعمتامها وخالتامها فإن طلقت
وفرغت العدة أحبن" انتهى.
قال الشيخ محد بن عبد هللا احلمد  :إذا طلق املرأة وفرغت من عدهتا  ،فله أن ينكح أختها  ،وله أن ينكح عمتها  ،وله أن ينكح
خالتها وذلك؛ ألن التحرمي إىل أ ٍ
مد وليس بتحرمي على األبد  ،فقد زال املانع وهو اجلمع وهنا ال مجع ،فإذا طلق املرأة وقضت
عدهتا  ،أو ماتت  ،مث نكح أختها أو عمتها أو خالتها فذلك جائز لزوال املانع " انتهى من "شرح الزاد" .
وسئل الشيخ ابن جربين رمحه هللا  :هل جيوز لرجل توفيت زوجته أن يتزوج من ابنة أخيها أو عمتها أو خالتها أو بناهتن ؟
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فأجاب :جيوز ذلك لفقد احملذور ،وهو اجلمع بني األقارب الذي يسبب قطع األرحام ،فإذا طلق الرجل زوجته ،أو ماتت :حلت
له أختها ،أو بنت أخيها ،أو بنت أختها ،أو عمتها ،أو خالتها ،أو بنات املذكورات"  .انتهى من (فتاوى إسالمية) .
-10احلديث دليل على أن من احملرمات  :الربيبة  :بنت الزوجة  (.فتحرم بنت الزوجة على زوج أمها ) .
مثال  :لو كان لك زوجة وِلا بنت من رجل آخر  ،فهذه البنت حرام عليك  ،لكن ال يقع التحرمي إال ابلدخول .
ِِ
ِِ ِ
الالِيت ِيف ُح ُجوِرُك ْم ِم ْن نِ َسائِ ُك ُم َّ
قال تعاىل ( َوَرَابئِبُ ُك ُم َّ
اح َعلَْي ُكم ) .
الالِيت َد َخْلتُ ْم هب َّن فَإ ْن َملْ تَ ُكونُوا َد َخْلتُ ْم هب َّن فَال ُجنَ َ
[ ومعىن دخلتم هبن  :أي جامعتموهن ] .
مثال  :لو كان لك زوجة وِلا بنت من رجل آخر  ،فهذه البنت حرام عليك .
لكن ال يقع التحرمي إال ابلدخول وهو اجلماع  ،فإن حصل الفراق قبل اجلماع فال حترم .
لآلية السابقة .
لكن اآلية فيها قيدان :
الاليت يف حجوركم  -أن تكون من نسائكم الاليت دخلتم هبن .
لكن أكثر العلماء على أنه يشرتط شرط واحد وهو الدخول { اجلماع }  ،وأما شرط كوهنا يف احلجر فهذا شرط أغليب .
فائدة :

قال الشيخ ابن عثيمني :املراد ابلدخول هنا الوطء يعين اجلماع ،فلو تزوج امرأة وخال هبا ،ومل تعجبه وطلقها فله أن يتزوج بنتها.
-11فضل أم حبيبة وحرصها على اخلري .
-12كيف تعرض أم حبيبة أختها مع أنه حرام ؟
قيل  :لعل أم حبيبة مل تطلع على حترمي ذلك .

وقيل  :لعلها ظنت أنه من خصائص النيب  ، ورجحه احلافظ ابن حجر .
-13أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  ،لقوله  ( :أرضعتين وأاب سلمة ثويبة )  [ .وستأيت أحكام الرضاع ]
-14السبب الذي جعل أم حبيبة تعرض أختها عزة هو املنافسة على اخلري .
-15حترمي بنت األخ من الرضاع  ،ألنه حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب .
فائدة 1 :
ما اجلمع بني قوله يف احلديث  ( :فلما مات أبو ِلب أُ ِريَه بعض أهله بشر حيبة  ،فقال له  :ماذا لقيت ؟ قال  :أبو ِلب  ،مل
ألق بعدكم خرياً غري أين سقيت يف هذه بعتاقيت ثويبة ) وبني قوله تعاىل ( َوقَ ِد ْمنَا إِ َىل َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َعْلنَاهُ َهبَاءً َمْنـثُوراً ) .
فاجلواب :
أن اخلرب مرسل  ،أرسله عروة ومل يذكر من أرسله .
وعلى فرض أن يكون موصوالً  ،فالذي يف اخلرب رؤاي منام فال حجة فيه .
أن هذا خمصوص ابلنيب  ، بدليل قصة أيب طالب أنه خفف عنه
فائدة 2 :
جاءت الشريعة بسد الذرائع .
والذرائع مجع ذريعة  :وهو ما أفضى إىل حمرم .

قال ابن القيم  :وإذا أتملت الشريعة وجدهتا قد أتت بسد الذرائع إىل احملرمات .
17

وقال  :والشارع حرم الذرائع  ،وإن مل يقصد هبا احملرم  ،إلفضائها إليه  ،فكيف إذا قصد هبا احملرم نفسه ؟
فنهي هللا عن سب آِلة املشركني لكونه ذريعة إىل أن يسبوا هللا سبحانه وتعاىل عدواً وكفراً على وجه املقابلة .
وأمسك عن قتل املنافقني  ،مع ما فيه من املصلحة  ،لكونه ذريعة إىل التنفري وقول الناس  :إن حممداً يقتل أصحابه .
وهنى املرأة أن تصف لزوجها امرأة غريها  ،حَّت كأنه ينظر إليها .
وهنى عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا  ،لكون هذين الوقتني وقت سجود الكفار للشمس .
ومنع النساء إذا خرجن إىل املسجد من الطيب والبخور .
وحرم اجلمع بني املرأة وعمتها  ،وبني املرأة وخالتها  ،لكونه ذريعة إىل قطيعة الرحم .
وهنى عن استقبال رمضان بيوم أو يومني  ،لئال يتخذ ذريعة إىل الزايدة يف الصوم الواجب .
وهنى عن ضرب املرأة لرجلها لئال يكون سبباً إىل َسع الرجال صوت اخللخال فيثري الشهوة .
وحرم الشرع اخللوة ابملرأة األجنبية  ،سداً لذريعة ما حياذر من الفتنة وغلبات الطباع .
وهنى الشرع عن بناء املساجد على القبور لئال يكون ذريعة إىل اختاذها أواثانً .
وهنى الشارع أن خيطب الرجل على خطبة أخيه لئال يكون ذريعة إىل التباغض والتحاسد .
وهنى عن اجللوس يف الطرقات سداً لذريعة النظر إىل احملرم .
وهنى عن قتال األمراء واخلروج عليهم سداً لذريعة الفساد العظيم .
رسول هللا  ( إن أح هق ُّ ِّ
روج).
 - 309عن عُقبة بن عامر  قال :قال ُ
الشروط أن تُوفُوا بِّه ما استحللتُم به ال ُف َ
==============
( أَ ْن يُ َو هَّف بِّ ِّه ) أي  :تؤتوها وافية كاملة .

( ما استحللتم به الفروج ) أي  :أحق الشروط ابلوفاء شروط النكاح  ،ألن أمره أحوط واببه أضيق
-1احلديث دليل على أنه ينبغي لكل من الزوجني الوفاء ابلشروط يف النكاح  ،فأحق شرط جيب الوفاء به وأواله  ،هو ما
استحل به الفرج .
-2بعض الشروط الصحيحة :
كأن تشرتط أن ال خيرجها من داره ا أو بلدها  ،أو اشرتطت زايدة يف مهرها أو زايدة يف نفقتها  ،صح الشرط  ،ووجب الوفاء به
 ،للحديث ( إن أحق الشروط أن توفا به . ) ...
-3اختلف العلماء إن شرطت أن ال يتزوج عليها على قولني :

القول األول  :أنه شرط صحيح  ،فإن نكث ابلشرط وتزوج عليها كان من حقها فسخ النكاح  ،ألهنا إمنا قبلت ابلزواج منه

على هذا الشرط .
وهذا املذهب عند احلنابلة  ،وهو اختيار ابن تيمية  ،وابن القيم .
أ -حلديث الباب .
فهو صريح يف وجوب الوفاء بشروط النكاح  ،ومنها اشرتاط املرأة على انكحها أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق  ،فإذا
أخل بذلك فلها حق الفسخ .
وقد وقع يف زمن الصحابة  اشرتاط مثل ذلك .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  :وألن رجال َزَّوج امرأة بشرط أن ال يتزوج عليها  ،فرفع ذلك إىل عمر  ،فقال  :مقاطع
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احلقوق عند الشروط  .انتهى من "الفتاوى الكربى" (. )124 /3
ب -وحلديث ( املسلمون على شروطهم ) .
وهو صريح يف وجوب أن يفي املسلم مبا شرط عليه .
ج -أن اشرتاط املرأة على انكحها عدم تزوجه عليها فيه منفعة ومصلحة ِلا  ،وهذا الشرط ال مينع املقصود من النكاح فكان
صحيحاً الزماً .
القول الثان  :أن الشرط ابطل  ،والنكاح صحيح .

وهذا مذهب احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية .
أ-أن رسول هللا  قال (املسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً )  ،قالوا  :وهذا الشرط الذي اشرتط حيرم
احلالل ،وهو التزوج والتسري وغري ذلك .
ب -حلديث ( ال تسأل املرأة طالق أختها . ) ...
ج-ولقوله  ( كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل ،وإن كان مائة شرط ) متفق عليه.
وقالوا :وهذا ليس يف كتاب هللا ،ألن الشرع ال يقتضيه .
د -وقالوا :إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد وال مقتضاه .
والراجح اجلواز  ،ورجحه ابن القيم .

طالق أختها ،وأنه ال جيب الوفاءُ به .فإن قيل :فما الفرق بني هذا
قال ابن القيم  :وتضمن حك ُمه  بطال َن اشرتاط املرأة َ
الفرق بينهما أن يف اشرتاط ِ
طالق الزوجة من
وبني اشرتاطها أن ال يتزوج عليها حَّت صححتم هذا وأبطلتم شرط الضرة؟ قيلُ :
ِ
ومشاتة أعدائها ما ليس يف اشرتاط ع ِ
اإلضرار ِهبا  ،وكس ِر قلبها  ،وخر ِ
النص
دم نكاحها،
اب بيتها ،
ِ
ونكاح غريها ،وقد فرق ُّ
بينهما ،فقياس أحدمها على اآلخر فاسد.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َح ُّق
ي َع ْن النِ ِ
َّيب  أَنَّهُ قَ َ
ال ( أ َ
قال ابن قدامة َ ( :وإذَا تَـَزَّو َج َها َ ،و َشَر َط َِلَا أَ ْن ال ُخيْ ِر َج َها م ْن َدارَها أ َْو بـَلَد َها فَـلَ َها َش ْرطُ َها ل َما ُرِو َ
ِِ
ِِ
ِ
وج ) َوإِ ْن تَـَزَّو َج َها َ ،و َشَر َط َِلَا أَ ْن ال يـَتَـَزَّو َج َعلَْيـ َها  ،فَـلَ َها فَِراقُهُ إ َذا تَـَزَّو َج َعلَْيـ َها ) .
َما أ َْوفَـْيـتُ ْم بِه م ْن الش ُُّروط َما ْ
استَ ْحلَْلتُ ْم به الْ ُف ُر َ
ِ
ِ
َن الشُّرو َط ِيف النِ َك ِ ِ
ود إلَْيـ َها نـَ ْفعُهُ َوفَائِ َدتُهُ ِ ،مثْ ُل أَ ْن
َومجُْلَةُ ذَل َ
َح ُد َها َما يـَْلَزُم الْ َوفَاءُ بِه َ ،وُه َو َما يـَعُ ُ
اح تَـْنـ َقس ُم أَقْ َس ًاما ثَالثَةً  ،أ َ
ك أ َّ ُ
يَ ْش َِرت َط َِلَا أَ ْن ال ُخيْ ِر َج َها ِم ْن َدا ِرَها أ َْو بـَلَ ِد َها أ َْو ال يُ َسافَِر ِهبَا  ،أ َْو ال يـَتَـَزَّو َج َعلَْيـ َها َ ،وال يـَتَ َسَّرى َعلَْيـ َها  ،فَـ َه َذا يـَْلَزُمهُ الْ َوفَاءُ َِلَا بِِه ،
( املغين ) .
فَِإ ْن َملْ يـَ ْف َع ْل فَـلَ َها فَ ْس ُخ النِ َكاح .
وسئل شيخ اإلسالم رمحه هللا عن هذه املسألة وأجاب ففي الفتاوى الكربى :
ِ
ِ
ٍ
ك،
ت َعلَْي ِه أَ ْن ال يـَتَـَزَّو َج َعلَْيـ َها َوال يـَْنـ ُقلَ َها ِم ْن َمْن ِزِلَا َ ،وأَ ْن تَ ُكو َن ِعْن َد أ ُِم َها  ،فَ َد َخ َل َعلَى َذل َ
َم ْسأَلَةٌ ِ :يف َر ُج ٍل تَـَزَّو َج ِاب ْمَرأَة َو َشَرطَ ْ
ف َه ِذهِ الش ُُّرو َط  ،فَـ َه ْل لِ َّلزْو َج ِة الْ َف ْس ُخ أ َْم ال ؟
فَـ َه ْل يـَْلَزُمهُ الْ َوفَاءُ َوإِذَا َخالَ َ
ِ ِِ
ِ
َمح َد و َغ ِريهِ ِمن َّ ِ
اخلَطَّ ِ
ِ
اها ِيف َم ْذ َه ِ
ابَ ،و َع ْم ِرو
ني; َكعُ َمَر بْ ِن ْ
ْ
الص َحابَة َوالتَّابِع َ
اب :نـَ َع ْم تَص ُّح َهذه الش ُُّرو ُط َوَما ِيف َم ْعنَ َ
اجلََو ُ
ب ا ِإل َمام أ ْ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
اق  .وم ْذهب مالِ ٍ
بْ ِن الْ َع ِ
ك إ َذا َشَر َط َِلَا إ َذا تَـَزَّو َج َعلَْيـ َها  ..أَ ْن يَ ُكو َن أ َْمُرَها بِيَ ِد َها  ،أ َْو
اص َو ُشَريْ ٍح الْ َقاضيَ ،واأل َْوَزاع ِيَ ،وإِ ْس َح َ َ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ت الْمرأَةُ الْ ُفرقَةَ بِِه  ،وُهو ِيف الْم ْع َىن َْحنو َم ْذ َه ِ
ك لِ َما َخَّر َجاهُ ِيف
ب أَ ْمحَ َد َ ،وذَل َ
َرأْيـُ َها َوَْحن ُو ذَل َ
ص َّح َه َذا الش َّْر ُط أَيْ ً
ك َ
ضا َ ،وَملَ َك ْ َ ْ ْ
َ
ُ
َ َ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
احل ُق ِ
ال عُمر بْن ْ ِ
يح ْ ِ
وق
ني َع ْن النِ ِ
َح َّق الش ُُّروط أَ ْن تُوفُوا بِه َما ْ
الصح َ
اخلَطَّابَ :م َقاط ُع ُْ
َّيب  أَنَّهُ قَ َال (إ ْن أ َ
استَ ْحلَْلتُ ْم به الْ ُف ُر َ
وج) َوقَ َ َ ُ ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
ص ِمثْ ِل ه ِذهِ الشُّر ِ
ِ
ِ
وط .
َح َّق ِابلْ َوفَ ِاء ِم ْن َغ ِْريَهاَ ،وَه َذا نَ ُّ
عْن َد الش ُُّروط" ،فَ َج َع َل النِ ُّ
َ
وج الَِّيت ه َي م ْن الش ُُّروط أ َ
َّيب َ ما تُ ْستَ َح ُّل به الْ ُف ُر ُ
ُ
 -4إن شرط أن يقسم ِلا أقل من ضرهتا يصح .
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حلديث سودة ( أهنا جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول  ) متفق عليه .
 -5إن شرط أن ال نفقة ِلا :
قيل  :ال يصح الشرط .

قال ابن قدامة  ... :ما يبطل الشرط  ،ويصح العقد  ،مثل أن يشرتط أن ال مهر ِلا  ،أو أن ال ينفق عليها  ، ...فهذه

الشروط كلها ابطلة يف نفسها .
ألهنا تنايف مقتضى العقد .
وألهنا تتضمن إسقاط حقوق جتب ابلعقد قبل انعقاده  ،فلم يصح  ،كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع  ،فأما العقد يف
نفسه فصحيح ؛ ألن هذه الشروط تعود إىل معىن زائد يف العقد  ،ال يشرتط ذكره  ،وال يضر اجلهل به  ،فلم يبطله  ( .املغين ) .
وقيل  :يصح  ،ألن املرأة قد ترغب ابلزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقري .

 -6إن خالف الزوج هذه الشروط فللمرأة الفسخ  ،حسب رغبتها  ،إن شاءت فسخت وإن شاء مل تفسخ .
فمخالفة الشرط الصحيح حرام  ،وأنه جيب الوفاء ابلشرط الصحيح  ،خالفاً لبعض العلماء الذين قالوا  :إن الوفاء الشرط
مستحب .
إذاً  :يرتتب على إخالل الزوج ابلوفاء ابلشرط أمرين:
األول  :الوقوع يف اإلمث .

ملخالفته قوله تعاىل  ( :اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود ) وأوىل العقود أن يُوىف هبا  :عقود الزواج.
ُ
َ َ
َ َ ْ
الثان  :حق الزوجة يف طلب فسخ النكاح .
فهي ابخليار إن شاءت فسخت النكاح  ،وإن شاءت تنازلت عنه وبقيت على نكاحها .
قال ابن قدامة  ... :مثْ ُل أَ ْن يَ ْش َِرت َط َِلَا أَ ْن َال ُخيْ ِر َج َها ِم ْن َدا ِرَها أ َْو بـَلَ ِد َها أ َْو َال يُ َسافَِر ِهبَا  ،أ َْو َال يـَتَـَزَّو َج َعلَْيـ َها َ ،وَال يـَتَ َسَّرى
اح .
َعلَْيـ َها  ،فَـ َه َذا يـَْلَزُمهُ الْ َوفَاءُ َِلَا بِِه  ،فَِإ ْن َملْ يـَ ْف َع ْل فَـلَ َها فَ ْس ُخ النِ َك ِ
اخلَطَّ ِ
اص َ ،وُم َعا ِويَةَ َو َع ْم ِرو بْ ِن الْ َعا ِ
اَّللُ َعْنهُ َو َس ْع ِد بْ ِن أَِيب َوقَّ ٍ
ال ُشَريْ ٌح ،
يـُْرَوى َه َذا َع ْن عُ َمَر بْ ِن ْ
اَّللُ َعْنـ ُه ْم َوبِِه قَ َ
ص َر ِض َي َّ
اب َر ِض َي َّ
وعمر بن عب ِد الْع ِزي ِز  ،وجابِر بن زي ٍد  ،وطَاوس  ،و ْاألَوز ِ
اق .
اع ُّي َ ،وإِ ْس َح ُ
َ َ ُ ْ ُ َْ َ ُ ٌ َ ْ َ
َ ُ َ ُ ْ ُ َْ َ
الش ِّ ِّ
رسول هللا َّ نى عن ِّ
غار :أن ِّ
الرجل ابنتَه على أن يُزو َجه
ج
 – 310عن ابن عُمر رضي هللا عنهما ( أن َ
يزو َ
غار .والش ُ
ُ
ص َدا ٌق .
( )5ابنتَه ،وليس بينهما َ
=====================
( الشغار ) ابلتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا رفعها  ،ابل أو مل يبل  ،أو من شغر املكان من أهله ،أو من شغرت

القرية من أمريها .

واصطالحا  :أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته وليس بينهما صداق  ،ومسي نكاح الشغار شغارا  :ألن املتزوجني
يرفعان املهر بينهما  ،أو أهنما خيليان النكاح من املهر .
-1احلديث دليل على حترمي نكاح الشغار  ،ويبطل النكاح .
أ -حلديث الباب .
ال ( الَ ِشغَ َار ِيف ا ِإل ْسالَِم ) رواه مسلم .
َّيب  قَ َ
ب-وعن ابْ ِن عُ َمَر أَ َّن النِ َّ
ِ
اق
قال ابن عبد الب رمحه هللا َ :وأ ََّما َم ْعنَاهُ ِيف َّ
ص َد َ
الش ِر َيع ِة  :فَـ ُه َو أَ ْن يـُْن ِك َح َّ
الر ُج ُل َولَيَّـتَهُ َر ُج ًال َعلَى أَ ْن يـُْنك َحهُ ْاآل َخُر َولَيَّـتَهُ َ ،وَال َ
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( االستذكار ) .
اعةُ الْ ُف َق َهاء .
ض ِع َه ِذهِ َ ،علَى َما فَ َّسَرهُ َمالِ ٌ
ض ُع َه ِذهِ بِبُ ْ
بـَْيـنَـ ُه َما إَِّال بُ ْ
ك َو َمجَ َ
وقال – أيضاً  " : -وهذا ما ال خالف بني العلماء فيه أَنَّه ِ
احلَ ِديث  ( .التمهيد ) .
الشغَ ُار الْ َمْن ِه ُّي َعْنهُ ِيف َه َذا ْ
ُ
َن ِص َفته هو أَ ْن يـْن ِكح َّ ِ
ِ
وقال ابن رشد رمحه هللا  :فَأ ََّما نِ َك ِ
ِ
الر ُج ُل َوليَّـتَهُ َر ُج ًال َ
آخَر َعلَى أَ ْن يـُْنك َحهُ
اح الشغَا ِر  ،فَإ َّهنُُم اتـَّ َف ُقوا َعلَى أ َّ َ ُ ُ َ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّه ِي َعْنه  ( .بداية
ص َد َ
ض َع َهذه بِبُ ْ
اق بـَْيـنَـ ُه َما إَِّال بُ ْ
ض ِع ْاأل ْ
اح َغ ْريُ َجائ ٍز ؛ لثُـبُوت النـ ْ
ْاآل َخ ُر َوليَّـتَهُ َ ،وَال َ
ُخَرى َ ،واتـَّ َف ُقوا َعلَى أَنَّهُ ن َك ٌ
اجملتهد ) .
-2اختلف العلماء إذا وقع نكاح الشغار على قولني :
القول األول  :أن النكاح ابطل  ،سواء وقع قبل الدخول أم بعده .
وهذا مذهب مجهور العلماء .
حلديث الباب  ،وفيما معناه من اآلاثر اليت تدل على النهي عن نكاح الشغار  ،وأن النهي عن الشيء حكم بفساده وبطالنه.
ِ ِ
( األم ) .
اح َ ،وُه َو َم ْف ُسوخ .
وقال الشافعي  :فَالَ َحي ُّل الن َك ُ
ِ
الشغَا ِر فَ ِ
َن نِ َكاح ِ
ف ِ
( املغين ) .
اسد .
الرَوايَةُ َع ْن أ ْ
وقال ابن قدامة َ :وَال َختْتَل ُ
َمحَ َد ِ ،يف أ َّ َ
وقال ابن عبد الب  :وَال ي ِ
اح َ ،ويـُ ْف َس ُخ قَـْب َل الْبِنَ ِاء َوبـَ ْع َده  ( .االستذكار ) .
ص ُّح َع ْق ُد َه َذا النِ َك ِ
َ َ
القول الثان  :أنه إذا وقع على صورة الشغار  ،فهو صحيح  ،وجيب فيه مهر املثل .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
والراجح األول .

-3العلة من التحرمي :
قال ابن القيم رمحه هللا  :واختلف يف علة النهي:

فقيل  :هي جعل كل واحد من العقدين شرطاً يف اآلخر.

وقيل  :العلة التشريك يف البُضع  ،وجعل بضع كل واحدة مهراً لألخرى  ،وهي ال تنتفع به  ،فلم يرجع إليها املهر  ،بل عاد

املهر إىل الوِل  ،وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته  ،وهذا ظلم لكل واحدة من املرأتني  ،وإخالء لنكاحهما عن مهر
تنتفع به  ،وهذا هو املوافق للغة العرب  ( .زاد املعاد ) .

وقال الشوكان مبيناً علة النهي :

األول :هي خلو بضع كل منهما من الصداق  -وليس املقتضي للبطالن عندهم جمرد ترك ذكر الصداق ؛ ألن النكاح يصح
بدون تسميته  -بل املقتضي لذلك جعل البضع صداقاً .
اثنياً :التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول :ال ينعقد لك نكاح ابنيت حَّت ينعقد ِل نكاح ابنتك  .قال اخلطايب :كان ابن أيب هريرة
يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثين عضوا منها ،وهذا مما ال خالف يف فساده .قال احلافظ  :وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثين
بضعه ،حيث جيعله صداقا لألخرى .وقال املؤيد ابهلل وأبو طالب :العلة كون البضع صار ملكاً لألخرى .
 oومن احلكم  :أن الغالب أن الوِل ال خيتار الكفء ملوليته  ،ألنه يريد شخصاً يزوجه ويبادله .
-4اختلف العلماء لو َسي املهر على قولني :
القول األول  :إن َسي املهر فليس بشغار .

فالشغار البد فيه من شرطني  :وجود الشرط – وعدم املهر .
وهذا مذهب احلنابلة واحلنفية .
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قال ال ه
الر ُج ُل ابْـنَـتَهُ  ،أ َْو الْ َمْرأَةَ يَلِي أ َْمَرَها َ ،علَى أ َّ
َن
الر ُج َل أ َْو الْ َمْرأَةَ يَلِي أ َْمَرَها َ ،علَى أَ ْن يـَُزِو َجهُ َّ
الر ُج ُل ابْـنَـتَهُ َّ
شافِّ ِّعي َ :وإِذَا َزَّو َج َّ
اق ْاألُخرى َك َذا  ،لِ َشي ٍء يس ِم ِيه  ،أَقَ َّل أَو أَ ْكثَـر  ...فَـلَيس ه َذا ِاب ِ
ِ ٍ ِِ
لشغَا ِر الْ َمْن ِه ِي َعْنه .
ص َد َ
ْ َ َ
اق ْ
إح َد ُامهَا َك َذا  ،ل َش ْيء يُ َسميه َ ،و َ
َ
ْ َ
ص َد َ ْ َ
ْ َُ
ِ
ال  :زَّوجتُك ابـنَِيت ،علَى أَ ْن تُـزِوج ِين ابـنَـتَك ،ومهر ُك ِل و ِ
اح َدةٍ ِمْنـ ُه َما ِمائَةٌ،
وقال ابن قدامة  :فَأ ََّما إ ْن ََسَّْوا َم َع ذَل َ
ص َداقًا ،فَـ َق َ َ ْ ْ َ
َ ُ ْ
ك َ
ََ ُْ َ
أَو مهر ابـن ِيت ِمائَةٌ ومهر ابـنتِك َخَْسو َن ،أَو أَقَ ُّل أَو أَ ْكثـر ،فَالْمْنصوص عن أ ْ ِ
يما َوقَـ ْفنَا َعلَْي ِه ِ :ص َّحتُه  ( .املغين ) .
َ َ ْ ُ َْ
ْ َ ْ ُ َْ
ْ
ْ َُ َ ُ ُ َ ْ
َمحَ َد ف َ
ُ
القول الثان  :أنه ال يصح ولو َسي مهراً .
وهذا مذهب املالكية والظاهرية ،واختيار اخلرقي .
ملا جاء أن العباس بن عبد هللا بن العباس ( أنكح عبد الرمحن بن احلكم ابنته  ،وأنكحه عبد الرمحن ابنته  ،وكاان جعال صداقاً ،
فكتب معاوية إىل مروان أيمره ابلتفريق بينهما  ،وقال يف كتابه  :هذا الشغار الذي هنى عنه رسول هللا  . ) رواه أبو داود وهو
حديث حسن
فهذا معاوية قضى ابلتفريق بني الزوجني الذين تزوجا ابلشغار وكاان جعال صداقاً .

قال ابن حزم  :فهذا معاوية حبضرة الصحابة ال يعرف له منهم خمالف يفسخ هذا النكاح ،وإن ذكر فيه الصداق ،ويقول :إنه
الذي هنى عنه رسول هللا  ، فارتفع اإلشكال مجلة .
وقال الشيخ ابن ِبز  :فهذه احلادثة اليت وقعت يف عهد أمري املؤمنني معاوية توضح لنا معىن الشغار الذي هنى عنه الرسول 

يف األحاديث املتقدمة  ،وأن تسمية الصداق ال تصحح النكاح وال خترجه عن كونه شغاراً ؛ ألن العباس بن عبد هللا  ،وعبد
الرمحن بن احلكم قد َسيا صداقاً  ،ولكن مل يلتفت معاوية  إىل هذه التسمية وأمر ابلتفريق بينهما  ،وقال ( :ه َذا ِ
الشغَ ُار الَّ ِذي
َ
اَّللِ  . )ومعاوية  أعلم ابللغة العربية ومبعاين أحاديث الرسول  من انفع موىل ابن عمر رضي هللا عن
َهنَى َعْنهُ َر ُسو ُل َّ
اجلميع .
أما العالج ملن وقع يف نكاح الشغار وهو يرغب يف زوجته وهي ترغب فيه  :فهو جتديد النكاح بوِل  ،ومهر جديد  ،وشاهدي
عدل ؛ وبذلك تربأ الذمة وحتل الزوجة  ،مع التوبة إىل هللا سبحانه مما سلف  ( .انتهى ) .
-5قال النووي :وأمجعوا على أن غري البنات من األخوات ،وبنات األخ ،والعمات ،وبنات األعمام ،واإلماء ،كالبنات يف هذا.
-6قال بعض العلماء  :إذا توفرت يف هذا النكاح ثالثة ش ـروط فإنـه يصح وال حمظور وهي :
رضا الزوجني  ،ومهر املثل  ،وأن يكون الزوج كفواً  ،وممن ذهب إىل هذا القول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .
تعة يوم خيب ،وعن ُحل ِّ
ِّ
نكاح املُ ِّ
عن علي بن أِب طا ٍ
األهلية ) .
وم احلُ ُم ِّر
لب  ( أن النيب َّ نى عن ِّ
َ َ
================

( نكاح املتعة ) املتعة  :هي النكاح إىل أجل حمدد مبهر .

قال ابن قدامة  :معىن نكاح املتعة أن تزوج املرأة مدة  ،مثل أن يقول زوجتك ابنيت شهراً أو سنة .

وقال احلافظ ابن حجر  :يعين تزويج املرأة إىل أجل  ،فإذا انقضى وقعت الفرقة .

-1احلديث دليل على أن نكاح املتعة حرام .
وهو مذهب مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهل الفقه واحلديث .
قال اخلطايب  :حترمي املتعة كاإلمجاع إال عن بعض الشيعة .
ال ( اي أَيـُّها النَّاس إِِين قَ ْد ُكْن ِ
ول َِّ
َن أَابه ح َّدثَه أَنَّه َكا َن مع رس ِ
ت لَ ُك ْم
يع بْ ُن َس ْ َربةَ ْ
أ -عن َّ
اجلَُه ِ ُّ
ت أَذنْ ُ
ُ
ين أ َّ َ ُ َ ُ ُ
اَّلل  عام الفتح فَـ َق َ َ َ
ََ َُ
الربِ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِيف ِ
وه َّن
اال ْستِ ْمتَ ِاع ِم َن النِ َس ِاء َوإِ َّن َّ
اَّللَ قَ ْد َحَّرَم َذل َ
ك إِ َىل يـَ ْوم الْقيَ َامة فَ َم ْن َكا َن عْن َدهُ مْنـ ُه َّن َش ْيءٌ فَـْليُ َخ ِل َسبِيلَهُ َوالَ َأتْ ُخ ُذوا ممَّا آتَـْيـتُ ُم ُ
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ِ
النساء ) .رواه مسلم .
يوم ِ
هنى َ
الفتح عن ُم َتعة َ
َشْيئاً )  .ويف رواية ( أن رسول هللا َ 
اَّللِ َ ع َام أ َْوطَ ٍ
اس ِيف الْ ُمْتـ َع ِة ثَالَاثً ُمثَّ َهنَى َعْنـ َها )  .رواه مسلم
وع ْن َسلَ َمةَ بن األَ ْك َوع قَ َ
ص َر ُسو ُل َّ
بَ -
ال ( َر َّخ َ

[عام أوطاس] أي سنة غزوة أوطاس ،وأوطاس واد يف الطائف ،غزوة أوطاس يف شوال سنة  8ه
ج -و َع ْن َعلِ ِى بْ ِن أَِِب طَالِ ٍ
احلُ ُم ِر ا ِإلنْ ِسيَّ ِة)
اَّللِ َ هنَى َع ْن ُمْتـ َع ِة النِ َس ِاء يـَ ْوَم َخْي ََرب َو َع ْن أَ ْك ِل ُحلُوِم ْ
ب (أَ َّن َر ُس َ
ول َّ
 -2كان هذا النكاح مباحاً يف أول اإلسالم مباحاً مث هنى عنه النيب . 
كما يف احلديث السابق [ الربيع بن سربة عن أبيه ] .
-3سبب إذن النيب  للصحابة ابالستمتاع ابلنساء :
سبب ذلك  :هو احلاجة واحلرب .
أ -ففي حديث ابن مسعود قال ( كنا نغزوا مع رسول هللا  ليس معنا نساء  ،فقلنا أال خنتصي ؟ فنهاان عن ذلك  ،مث رخص
لنا بعد أن ننكح املرأة ابلثوب إىل أجل ) متفق عليه .
ب-وذكر أبو ذر كما رواه عنه البيهقي بسند حسن  ( :أن الرسول  أذن ِلم فيها حلرهبم وخلوفهم ) .
ج -وعن أيب مجرة قال ( َسعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص  ،فقال موىل له  :إمنا ذلك يف حال الشديد ويف
النساء قلة ؟ فقال  :نعم ) .
ول ِ
د-ويف حديث جابر وسلمة بن األكوع قاال ( كنا يف ج ٍ
رسول هللا  فقال  :إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا
ـيش فأاتان رس ُ
فاستمتعوا ) رواه البخاري .
فقوله ( يف جيش ) تدل على أن احلال حال غزو .
ه-وحلديث سربة  ( :أن أابه حدثه أنه كان مع رسول هللا  يوم الفتح  ،فقال  :اي أيها الناس  ،إين قد كنت آذنت لكم يف
االستمتاع من النساء  ،وإن هللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة ) .
قال احلافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه اآلاثر  :هذه أخبار يقوي بعضها بعضاً  ،وحاصلها أن املتعة إمنا رخص فيها بسبب
العزبة يف حال السفر .
-4وقع اخلالف بني العلماء مَّت كان حترمي نكاح املتعة وهل حرمت مث أبيحت مث حرمت أو حرمت مرة واحدة على أقوال :
[فتح مكة يف رمضان وأوطاس يف شوال]

القول األول  :أن حترميها كان عام خيرب .

وهذا قول الشافعي وغريه .
حلديث الباب ( أ َّ
اَّللِ َ هنَى َع ْن ُمْتـ َع ِة النِ َس ِاء يـَ ْوَم َخْي ََرب ) .
َن َر ُس َ
ول َّ
القول الثان  :أهنا حرمت عام الفتح .
ورجحه ابن القيم .
حلديث سربة املاضي :
ال ( اي أَيـُّها النَّاس إِِين قَ ْد ُكْن ِ
ول َِّ
َن أَابه ح َّدثَه أَنَّه َكا َن مع رس ِ
ت لَ ُك ْم ِيف
يع بْ ُن َس ْ َربةَ ْ
عن َّ
اجلَُه ِ ُّ
ت أَذنْ ُ
ُ
ين أ َّ َ ُ َ ُ ُ
اَّلل  عام الفتح فَـ َق َ َ َ
ََ َُ
الربِ ُ
ُ
ِ
ِ
ك إِ َىل يـَ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة . ) ....
اال ْستِ ْمتَ ِاع ِم َن النِ َس ِاء َوإِ َّن َّ
اَّللَ قَ ْد َحَّرَم ذَل َ
فإن فيه التصريح أن التحرمي كان عام الفتح .
والرواية الصحيحة عن سربة أهنا عام الفتح .
جاء يف رواية حلديث سربة ( أن رسول هللا  هنى عنها يف حجة الوداع ) رواه أبو داود .
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لكن هذه الرواية شاذة  ،كما قال البيهقي  ،ولذلك قال احلافظ ابن حجر  :الرواية عنه أبهنا يف الفتح أصح وأشهر .
والراجح أهنا حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم .
 -5احلكمة من ُترمي نكاح املتعة :
ألن املقصود من النكاح هو العشرة الدائمة  ،وبناء البيت واألوالد  ،وهذا ال ميكن مع النكاح املؤجل يف احلقيقة  ،كأنه استئجار
للزان .
فائدة 1 :

النكاح بنية الطالق .
تعريفه  :أن يتزوج الرجل املرأة وهو يضمر يف نيته طالقها من غري علم املرأة أو وليها بذلك .
جاء يف ( اجملمع الفقهي ) الزواج بنية الطالق وهو  :زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج يف نفسه طالق املرأة
بعد مدة معلومة كعشرة أايم ،أو جمهولة ؛ كتعليق الزواج على إمتام دراسته أو حتقيق الغرض الذي قدم من أجله ( .اجملمع الفقهي)
اختلف العلماء يف حكم الزواج بنية الطالق هل هو متعة أم ال على أقوال :
اختلف العلماء يف حكمه على أقوال :

فقيل  :جائز وليس مبتعة .
وهو قول اجلمهور .
قالوا  :إن النكاح بن ية الطالق ال ينطبق عليه تعريف نكاح املتعة الذي ينكح فيه الزوجة إىل أجل  ،ومقتضى أنه إذا انتهى األجل
انفسخ النكاح وال خيار للزوج فيه وال للزوجة .
وقيل  :حرام وهو نكاح متعة .

قال ابن مفلح  :وإن تزوجها بغري شرط إال أن يف نيته طالقها  ،فالنكاح صحيح يف قول عامتهم خالفاً لألوزاعي فإنه قال :
نكاح متعة والصحيح ال أبس به .

وقيل  :هو حرام لكن النكاح صحيح .

وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمني .
ملا يرتتب عليه من غش الزوجة وغش أهلها  ،وملا يرتتب عليه من مفاسد كثرية .
فائدة 2 :

نكاح التحليل .
نكاح التحليل هو  :أن يعمد الرجل إىل املرأة املطلقة ثالاثً فيتزوجها ليحلها لزوجها األول .
وهو حرام وال حتل به املرأة لزوجها األول .

قال ابن قدامة رمحه هللا  :نكاح احمللل حرام ابطل ،يف قول عامة أهل العلم ... ،فإن ُشرط عليه التحليل قبل العقد ،ومل يذكره يف

( املغين ) .
العقد ،أو نوى التحليل من غري شرط ،فالنكاح ابطل أيضاً .
ع ِن اب ِن مسع ٍ
َمحَد .
ال ( لَ َع َن َر ُس ُ
ود  قَ َ
ول اَ ََّّللِ  اَلْ ُم َحلِ َل َوالْ ُم َحلَّ َل لَهُ ) َرَواهُ أ ْ
َ ْ َ ُْ
الْ ُم َحلِ َل هو من تزوجها ليحلها لزوجها األول َ -والْ ُم َحلَّ َل له هو زوجها األول .

وجه االستدالل :إن رسول هللا  لعن احمللل ،فعلم أن فعله حرام؛ ألن اللعن ال يكون إال على معصية ،بل ال يكاد يلعن إال
على فعل الكبرية إذ الصغرية تقع مكفرة ابحلسنات إذا اجتنبت الكبائر  -واللعنة هي اإلقصاء واإلبعاد عن رمحة هللا  -ومل
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يستوجب ذلك إال بكبرية .

قال ابن القيم  :ولعنه ِ لما  :إما َخ َرب عن هللا تعاىل بوقوع لعنته عليهما  ،أو ُدعاء عليهما ابللعنة  ،وهذا ُّ
يدل على حترميه ،

وأنه من الكبائر  ( .زاد املعاد ) .
ب -وَساه النيب  تيساً مستعاراً .
ال رسو ُل َِّ
ُخِ ُربُك ْم ِابلتـَّْي ِ
ال ُ ( :ه َو الْ ُم َحلِ ُل ،
اَّللِ  ،قَ َ
س الْ ُم ْستَـ َعا ِر ؟) قَالُوا  :بـَلَى َاي َر ُس َ
عن عُ ْقبَة بْ ِن َع ِام ٍر قَ َ
ول َّ
اَّلل  ( أََال أ ْ
ال  :قَ َ َ ُ
اَّللُ الْ ُم َحلِ َل َوالْ ُم َحلَّ َل لَهُ ) رواه ابن ماجه .
لَ َع َن َّ
فهذه األحاديث تدل على حترمي نكاح التحليل  ،وأنه من كبائر الذنوب  ،وتدل أيضاً على عدم صحته .
فمَّت نوى الزوج الثاين أنه مَّت حللها طلقها  ،فإنه ال حتل لألول  ،والنكاح ابطل .
فامللعون على لسان الرسول  هو :

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

جاء يف ( املوسوعة الفقهية ) وقد صرح اجلمهور  -املالكية والشافعية واحلنابلة وأبو يوسف من احلنفية  -بفساد هذا النكاح ؛

للحديثني السابقني  ،وألن النكاح بشرط اإلحالل يف م عىن النكاح املؤقت  ،وشرط التأقيت يف النكاح يفسده  ،وما دام النكاح
فاسداً  :فال يقع به التحليل  ،ويؤيد هذا قول عمر  ( : وهللا ال أوتى مبحلل وحملل له إال رمجتهما ) .
فرق عند أهل املدينة  ،و ِ
أهل احلديث  ،وفُقهائهم  ،بني اشرتاط ذلك ابلقول  ،أو ابلتواطؤ ،
قال ابن القيم رمحه هللا  :وال َ
و ِ
ِ
كامللفوظ
ألعمال ابلنيَّات  ،والشر ُط املتواطَأُ عليه الذي دخل عليه املتعاقدان :
القصد  ،فإن ال ُقصود يف العُقود عندهم معتربة  ،وا
ُ
املقاصد  :فال ِع ْ َربة ابأللفاظ ؛ ألهنا وسائل ،
عندهم  ،واأللفا ُظ ال تُراد لعينها  ،بل لِلداللَة على املعاين  ،فإذا ظهرت املعاين و
ُ
( زاد املعاد ) .
أحكامها .
ت عليها
وقد حتقَّقت غااي ُهتا  ،فرتتـَّبَ ْ
ُ
وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء  :إذا تزوج الرجل املرأة بشرط التحليل  ،أو نواه  ،أو اتفقا عليه  :فالعقد ابطل  ،والنكاح غري
صحيح .
وروى البيهقي يف "السنن الكربى" (  :) 208 / 7عن انفع أنه قال :جاء رجل إىل ابن عمر  فسأله عن رجل طلَّق امرأته
أخ له عن غري مؤامرة منه ليحلها ألخيه :هل حتل لألول؟ قال :ال ،إال نكاح رغبة  ،كنَّا نعد هذا سفاحاً على
ثالاثً ،فتزوجها ٌ
عهد رسول هللا 
وسئل اإلمام أمحد عن الرجل يتزوج املرأة  ،ويف نفسه أن حيلها لزوجها األول  ،ومل تعلم املرأة بذلك  .فقال  :هو حملل  ،إذا أراد
بذلك اإلحالل فهو ملعون .
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا :إذا نوى الزوج الثاين أنه مَّت حلَّلها لألول طلقها  :فإهنا ال حتل لألول ،والنكاح
ابطل ،والدليل :أن هذا نوى التحليل ،فيكون داخالً يف اللعن ،وقد قال النيب ( :إمنا األعمال ابلنيات ،وإمنا لكل امرئ ما
نوى)( .املمتع)
قال ابن عبد الرب رمحه هللا  :ويف قوله  المرأة رفاعة ( :أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة) دليل على أن إرادة املرأة الرجوع إىل
زوجها ال يضر العاقد عليها  ،وأهنا ليست بذلك يف معىن التحليل املستحق صاحبه اللعنة " انتهى " .التمهيد" (. )227/ 13
وقال ابن القيم رمحه هللا  :ال أثر لنية الزوجة وال الوِل وإمنا التأثري لنية الزوج الثاين فإنه إذا نوى التحليل كان حملالً فيستحق اللعنة
مث يستحقها الزوج املطلق إذا رجعت إليه هبذا النكاح الباطل  ،فأما إذا مل يعلم الزوج الثاين وال األول مبا يف قلب املرأة أو وليها
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من نية التحليل مل يضر ذلك العقد شيئاً  .وقد علم النيب  من امرأة رفاعة أهنا كانت تريد أن ترجع إليه ومل جيعل ذلك مانعاً
من رجوعها إليه  ،وإمنا جعل املانع عدم وطء الثاين فقال  ( :حَّت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) .
اخلالصة :
إذا مت االتفاق مع الزوج الثاين أنه سيتزوجها ليحلها لزوجها األول  ،أو نوى الزوج الثاين ذلك من غري اتفاق مع أحد  ،وليس له
رغبة يف نكاحها وال البقاء معها  ،فهذا هو نكاح التحليل الذي لعن رسول هللا  من فعله  ،وال حتل املرأة هبذا النكاح احملرم
لزوجها األول  ،حَّت لو جامعها الثاين .
• لكن هل نية املرأة معتبة أم ال ؟
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

القول األول  :أن النية املعتربة يف نكاح التحليل هي نية الزوج احمللل الناكح فقط .
وهذا مذهب املالكية  ،واحلنابلة  ،ورجحه ابن عبد الرب .
ألن الطالق واإلمساك يف عقد النكاح إمنا هو للمحلل الناكح  ،وأما املرأة احملللة وكذا الزوج احمللل له فال مدخل ِلما يف ذلك ،
فلزم أن ال يعترب يف نكاح التحليل سوى نية احمللل  ،لعدم أتثري من سواه يف بقاء عقد النكاح وزواله .

قال ابن قدامة  :ونية املرأة ليس بشيء  ،إمنا قال النيب  ( لعن هللا احمللل واحمللل له ) وألن العقد إمنا يبطل بنية الزوج ؛ ألنه
الذي إليه املفارقة واإلمساك  ،أما املرأة فال متلك رفع العقد  ،فوجود نيتها وعدمها سواء  ،وكذلك الزوج األول ال ميلك شيئاً من
العقد  ،وال من رفعه  ،فهو أجنيب كسائر األجانب .
فإن قيل  :فكيف لعنه النيب  ؟ قلنا  :إمنا لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل ؛ ألهنا مل حتل له  ،فكان زانياً  ،فاستحق اللعنة
لذلك .
القول الثان  :أن النية املعتربة هي نية املرأة أو وليها أو الزوج الناكح .
وبه قال احلسن البصري  ،وسعيد بن املسيب .

القول الثالث  :أن النية املعتربة هي نية الزوج احمللل والزوجة احملللة فقط .
ومال إىل هذا ابن تيمية .
ألن فعلها ذلك حتايل على ما حرمه الشرع  ،فإن الشرع منعها من الرجوع إىل األول حَّت حيصل النكاح الثاين املبين على الرغبة
والتأبيد  ،ال النكاح املؤقت اليت يتوصل به إىل الرجوع للزوج األول  ،وملا يف عملها هذا من غش الزوج الثاين وخداعه  ،وإحلاق
الضرر به غالباً  ،فإهنا قد ال تتوصل إىل اخلالص منه إال بتنغيص عيشه واإلساءة إليه حَّت يطلقها أو خيلعها .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :وقال احلسن والنخعي وغريمها :إذا هم أحد الثالثة فهو نكاح حملل ،ويروى ذلك عن ابن
املسيب .ولفظ إبراهيم النخعي :إذا كانت نية أحد الثالثة ( :الزوج األول ،أو الزوج الثاين ،أو املرأة) أنه حملل فنكاح هذا األخري
ابطل ،وال حتل لألول .
ووجه هذا  :أن املرأة إذا نكحت الرجل وليست هي راغبة فيه فليست هي انكحة كما تقدم  ،بل هي مستهزئة آبايت هللا
متالعبة حبدود هللا  ،وهي خادعة للرجل ماكرة به  ،وهي إن مل متلك االنفراد ابلفرقة فإهنا تنوي التسبب فيها على وجه حتصل به
غالباً أبن تنوي االختالع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبغضه  ،وذلك مما يبعثه على خلعها أو طالقها  ،ويقتضيه يف الغالب ،
مث إن انضم إىل ذلك أن تنوي النشوز عنه  ،وفعل ما يكره ِلا  ،وترك ما ينبغي ِلا  ،فهذا أمر حمرم وهو موجب للفرقة يف العادة ،
فأشبه ما لو نوت ما يوجب الفرقة شرعاً  ،وإن مل تنو فعل حمرم وال ترك واجب  ،فهي ليست مريدة له  ،ومثل هذه يف مظنة أن
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ال تقيم حدود هللا معه  ،وال يلتئم مقصود النكاح بينهما  ،فيفضي إىل الفرقة غالباً.
وأيضاً  :فإن النكاح عقد يوجب املودة بني الزوجني والرمحة كما ذكره هللا سبحانه يف كتابه  ،ومقصوده السكن واالزدواج  ،ومَّت
كانت املرأة من حني العقد تكره املقام معه وتود فرقته مل يكن النكاح معقوداً على وجه حيصل به مقصوده .
ِ
وأيضاً  :فإن هللا سبحانه قال (فََال ُجنَاح َعلَْي ِهما أَ ْن يَََرت َ ِ
اَّللِ) فلم يبح إال نكاحاً يظن فيه أن يقيم
ود َّ
يما ُح ُد َ
َ
اج َعا إ ْن ظَنَّا أَ ْن يُق َ
َ
حدود هللا ومثل هذه املرأة ال تظن أن تقيم حدود هللا ; ألن كراهيتها له متنع هذا الظن  ،وألن املرأة تستويف منافع الزوج ابلنكاح
كما يستويف الرجل منافعها  ،وإذا كانت إمنا تزوجت لتفارقه وتعود إىل األول ال لتقيم معه مل تكن قاصدة للنكاح وال مريدة له ،
فال يصلح هذا النكاح على قاعدة إبطال احليل  ( .الفتاوى الكربى ) (. )298/6
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :وماذا لو نوته الزوجة  ،فوافقت على التزوج ابلثاين من أجل أن حتل لألول ؟ فظاهر كالم
املؤلف أنه ال أثر لنية الزوجة ؛ ووجهه  :أنه ليس بيدها شيء  ،والزوج الثاين ال يطلقها ؛ ألنه تزوجها نكاح رغبة  ،فليس على
ابله هذا األمر  ،فإن مل تنوه هي ولكن نواه وليها فكذلك .
وِلذا قال بعض الفقهاء عبارة تعترب قاعدة  ،قال  :من ال فرقة بيده ال أثر لنيته  ،فعلى هذا تكون الزوجة ووليها ال أثر لنيتهما ؛
ألنه ال فرقة بيدمها .
وذهب بعض أهل العلم إىل أن نية املرأة ووليها كنية الزوج  ،وهو خالف املذهب  ،وسلموا أبنه ال فرقة بيدمها  ،لكن قالوا :
إبمكاهنما أن يسعيا يف إفساد النكاح  ،أبن تنكد على الزوج حَّت يطلقها  ،أو يُغروه ابلدراهم  ،والنكاح عقد بني زوج وزوجة ،
فإذا كانت نية الزوج مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضاً .
فعندان ثالثة  :الزوج  ،والزوجة  ،والوِل  ،والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج على املذهب  ،والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد
من الثالثة فإهنا تُبطل العقد  ،لقول النيب ( : إمنا األعمال ابلنيات) والوِل حينما عقد مل ينو نكاحاً مستمراً دائماً  ،وكذلك
الزوجة .
فإذا قال قائل  :امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرمحن بن الزبري رضي هللا عنهما وجاءت تشكو للرسول عليه الصالة والسالم
ِ
ِِ
اعة)  ،فقالت  :نعم  ،أال يدل ذلك على أن نية الزوجة ال
ين أَ ْن تَـ ْرجعي إِ َىل ِرفَ َ
أن ما معه مثل هدبة الثوب  ،فقال ِلا ( :أَتُِريد َ
تؤثر؟ نقول  :هذه اإلرادة ،هل هي قبل العقد ،أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاين هبذا العيب ؟ الذي يظهر أهنا بعد أن رأته؛
ألن كون الرجل يتزوجها ويدخل هبا  ،وليس عندها أي ممانعة  ،مث جاءت تشتكي  ،فظاهر احلال أنه لوال أهنا وجدت هذه العلة
ما جاءت تشتكي  ،وهللا أعلم  ،وإن كان احلديث فيه احتمال " انتهى من "الشرح املمتع" (. )177/12

• نكاح املتعة خري من نكاح التحليل من أوجه :

قال ابن القيم  :وَسعت شيخ اإلسالم يقول  :نكاح املتعة خري من نكاح التحليل من أوجه :

أحدها  :أن نكاح املتعة كان مشروعاً يف أول اإلسالم  ،ونكاح التحليل مل يشرع يف زمن من األزمان .

الثان  :أن الصحابة متتعوا على عهد النيب  ، ومل يكن يف الصحابة حملل قط .
الثالث  :أن رسول هللا  مل جييء عنه يف لعن املستمتِع واملستمتَع هبا حرف واحد  ،وجاء عنه يف لعن احمللِل واحمللَل له .
الرابع  :أن املستمتِع له غرض صحيـح يف املرأة  ،وِلا غرض أن تقيم معه مدة النكاح  ،فغرضه املقصود ابلنكاح مدة  ،واحمللل ال
غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس ،فنكاحه غري مقصود له ،وال للمرأة ،وال للوِل ،وإمنا هو كما قال احلسن ِ :مسمار
انر يف حدود هللا ،وهذه التسمية مطابقة للمعىن .

اخلامس  :أن املستمتع مل َْحيتَل على حتليل ما حرم هللا ،فليس من املخادعني الذين خيادعون هللا كأمنا خيادعون الصبيان ،بل هو
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انكح ظاهراً وابطناً ،واحمللل ماكر خمادع ،متخذ آايت هللا هزواً ،ولذلك جاء يف وعيده ولعنه ما مل جييء يف وعيد املستمتع مثله،
وال قريب منه.
السادس  :أن ِ
الفطَر السليمة  ،والقلوب اليت مل يتمكن منها مرض اجلهل والتقليد  ،تنفر من التحليل أشد نفار  ،وتُ ِعري به أعظم

تعيري  ،حَّت إن كثرياً من النساء تعري املرأة به أكثر مما تعريها ابلزان .
السابع  :أن احمللل من جنس املنافق  ،فإن املنافق يُظ ِهر أنه مسلم ملتزم لعقد اإلسالم ظاهراً وابطناً  ،وهو يف الباطن غري ملتزم به
له  ،وكذلك احمللل يظهر أنه زوج  ،وأنه يريد النكاح  ،وي ِ
سمي املهر  ،ويُش ِهد على رضا املرأة  ،ويف الباطن خبالف ذلك .
ُ
رسول هللا  قال ( ال تُنكح ِّ
األميُ حىت تُستأمر ،وال تُ ُ ِّ
ْر حىت تُستأذ َن" قالواَ :ي
 - 312عن أِب ُهريرة ؛ أن َ
ُ
نكح البك ُ
َ
تسكت ) .
رسول هللا! كيف إذَّنا؟ قال" :أن
َ
========================
( َال تُنْ َك ُح اَْألَِّميُ ) هي اليت مي وت زوج ـ ــها  ،أو تبني منه وتنقضي عدهتا  ،وأكثر ما تطلـ ــق على من مات زوجها  [ .قاله احلافظ
ابن حجر ]
( َح هىت تُ ْستَأ َْم َر ) أصل االستئمار طلب األمر  ،فاملعىن ال يعقد عليها حَّت يطلب األمر منها  ،وتؤخذ من قوله ( تستأمر ) أنه

ال يعقد إال بعد أن أتمر بذلك .
ِّ
ْر ) هي العذراء اليت مل يسبق ِلا زواج وال وطء ،لكن خص العلماء ابلبكر هنا البالغة اليت تدرك أمور النكاح ،وإمنا محلت
( اَلْبك ُ
على البالغة ألن الشرع جعل إلذهنا اعتباراً ،ومعلوم أن الصغرية [ كمن عمرها مثان أو تسع] ال تدرك مقاصد الزواج وال تعرف
صفات األزواج.
( َح هىت تُ ْستَأْ َذن ) أي  :يطلب اإلذن منها ليعقد ِلا وليها الزواج  ،والفرق بني اإلذن واالستئمار  :أن االستئمار طلب األمر ،
ومعلوم أن طلب األمر ال بد أن يكون ابلقول  ،أما اإلذن فال يشرتط أن يكون ابلقول بل يكون ابلقول وقد يكون ابلسكوت ،
واكتفي ابلسكوت من البكر  :الن البكر قد تستحي وال تصرح فاكتفي منها ابلسكوت بعكس الثيب فطلب منها أن تصدع
برأيها . .
-1إذن املرأة يف الزواج له أحوال :

أوال  :أن تكون البنت بكراً صغرية  ،فهذه جيوز تزوجيها من غري إذهنا .

قال ابن املنذر  :وأمجع أهل العلم على أن نكاح األب ابنته البكر الصغرية جائز  ،إذا زوجها من كفء .

وقال املهلب  :وأمجعوا أنه جيوز لألب تزويج ابنته الصغرية البكر  ،ولو كانت ال يوطأ مثلها .

وقال ابن بطال  :جيوز تزويج الصغرية ابلكبري إمجاعاً  ،ولو كانت يف املهد  ،لكن ال ميكن منها حَّت تصلح للوطء .

وقال ابن عبد الب :أمجع العلماء على أن لألب أن يزوج ابنته الصغرية وال يشاورها ،لتزويج رسول هللا  عائشة وهي بنت

ست سنني إال أن العراقيني قالواِ :لا اخليار إذا بلغت ،وأِب ذلك أهل احلجاز ،وال حجة مع من جعل ِلا اخليار -عندي -وهللا
أعلم .

وقال ابن حزم  :ولألب أن يزوج ابنته الصغرية البكر ما مل تبلغ بغري إذهنا  ،وال خيار ِلا إذا بلغت  ...مث قال  :قال ابن شربمة :
ال جيوز إنكاح األب ابنته الصغرية إال حَّت تبلغ وأتذن  ،ورأى أمر عائشة رضي هللا عنها خصوصاً للنيب . 
مث قال ابن حزم :احلجة يف إجازة إنكاح األب ابنته الصغرية البكر ،إنكاح أيب بكر  النيب  من عائشة رضي هللا عنها وهي
بنت ست سنني ،وهذا أمر مشهور غنيناً عن إيراد اإلسناد فيه ،فمن ادعى أنه خصوص مل يلتفت لقوله ،لقول هللا عز وجل (لقد
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كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر) فكل ما فعلــه  فلنا أن نتأســى به فيه  ،إال أن أييت نــص
أبنه له خصــوص ( .احمللى)
ول َِّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ت تِ ْس ِع ِسنِني ) متفق عليه .
ت ( تَـَزَّو َج ِين َر ُس ُ
أَ -ع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
اَّلل  لست سن َ
ني َوبَ َىن ِيب َوأ ََان بِْن ُ
وجه الداللة  :تزويج أيب الصديق ابنته عائشة إىل رسول هللا  وهي صغرية  ،ومعلوم أهنا مل تك يف تلك احلال ممن يعترب إذهنا .
ِ
اجلد َك ْاأل ِ
ص ِريح ِيف جواز تَـ ْزِويج ْاألَب َّ ِ ِ
دان َ ،وقَ ْد َسبَ َق ِيف الْبَاب
َب ِعْن َ
قال النووي َ :ه َذا َ
الصغ َرية بغَ ِْري إِ ْذهنَا ألَنَّهُ َال إِ ْذن َِلَا َ ،و َْ
ََ
الصغِرية ِِل َذا ْ ِ
ِ
ت فَ َال
الْ َما ِضي بَ ْسط ِاال ْختِ َالف ِيف اِ ْشِ َرتاط الْ َوِِل َ ،وأ ْ
احلَديث َ ،وإِذَا بـَلَغَ ْ
َمجَع الْ ُم ْسل ُمو َن َعلَى َج َواز تَـ ْزِوجيه بِْنته الْبِكْر َّ َ َ
ِ ِ
احلِجاز  ،وقَا َل أَهل الْعِراق َِ :لا ِْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اجلَد ِم ْن
ت  .أ ََّما َغ ْري ْاألَب َو ْ
اخليَار إِ َذا بـَلَغَ ْ
َ
خيَار َِلَا يف فَ ْسخه عْند َمالك َوالشَّافعي َو َسائر فُـ َق َهاء ْ َ َ ْ َ
ِ
َمحَد َوأَِيب ثـَ ْور َوأَِيب عُبَـْيد َو ْ
جها ِعْند الشَّافِعِي َوالثـ َّْوِر ِي َوَمالِك َوابْن أَِيب لَْيـلَى َوأ ْ
اجلُ ْم ُهور قَالُوا  :فَِإ ْن َزَّو َج َها َملْ
ْاأل َْوليَاء فَ َال َجيُوز أَ ْن يـَُزِو َ
يِ
صح .
َ
ب -فعل الصحابة  :فقد زوج علي بن أيب طالب ابنته أم كلثوم وهي صغرية  ،عمر بن اخلطاب  .أخرجه البيهقي .
اثنيا  :أن تكون ثيباً .

فهذه ال بد من رضاها واستئمارها بذلك .

قال ابن تيمية  :وأما البالغ الثيب فال جيوز تزوجيها بغري إذهنا ال لألب وال لغريه إبمجاع املسلمني.
أ -حلديث الباب ( َال تـُْن َك ُح اَْألَِميُ َح ََّّت تُ ْستَأْ َمَر ) .
ويف رواية ( األمي أحق بنفسها من وليها ) .
فعلق رسول هللا  صحة نكاح الثيب على إذهنا  ،فدل على أهنا ال تزوج إال إبذهنا .
َن أَابها زَّوجها وهى ثـَيِب ،فَ َك ِره ِ
ِ
ت ِخ َذ ٍام األَنْ ِ
ِ
ب -وعن خْنساء بِْن ِ
اح َها) .رواه البخاري
ت ذَل َ
َ ْ
ك ،فَأَتَت النِ َّ
َ
َّيب  فَـَرَّد ن َك َ
صا ِريَّة (أ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ٌ
َْ َ َ َ
وجه الداللة  :رد الرسول  نكاح خنساء  ،ألهنا زوجت بغري إذهنا  ،مع أن املزوج كان أابً .
ج -أن الثيب الكبرية  ،رشيدة  ،عاملة ابملقصود من النكاح  ،وقد خربت الرجال  ،وهي أدرى مبصلحتها  ،فلم جيز إجبارها على
النكاح.
اثلثا  :البكر البالغ .
فهنا اختلف العلماء  ،هل لألب أن يزوجها بغري إذهنا أم ال على قولني :

القول األول  :ال جيب إذهنا  ،وإمنا يستحب  ،فيجوز لألب إجبارها .

وهذا مذهب مالك  ،والشافعي  ،ورواية عن أمحد  ،وعليها مجاهري أصحابه .
واستدلوا حبديث الباب ابملفهوم  ،ألنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها  ،فدل على أن وِل البكر أحق هبا منها  ،وأما
االستئذان فهو تطييب خلاطرها .

القول الثان  :جيب استئذاهنا وال جترب على النكاح .

وهذا مذهب أيب حنيفة  ،والثوري  ،ورجحه ابن املنذر .
أ-واستدلوا ابحلديث ( ال تنكح البكر حَّت تستأذن ) .
وجه الداللة  :فعلق النيب  النكاح على اإلذن  ،فدل على أنه واجب.
ورواية ( والبكر يستأذهنا أبوها يف نفسها ) وهذا نص يف حمل النزاع .
ب -وعن ابن عباس( :أن جارية أتت النيب  فذكرت أن أابها زوجها وهي كارهة ،فخريها النيب  )رواه أبو داود  ( .هذا
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احلديث أعله أبو حامت  ،وأبو زرعة  ،والبيهقي ابإلرسال  ،وقد رد ابن القيم التعليل ابإلرسال ) .
ففي هذا احلديث أن النيب  رد نكاح البكر اليت زوجها أبوها وهي كارهة  ،فدل على أن إذن البكر ال بد منه يف النكاح ،
وهذا احلديث خمتلف فيه  ،وقد صححه ابن القيم .
وهذا القول هو الراجح .

ورجحه ابن القيم  ،وقال  :وهو الذي ندين هللا به  ،وال نعتقد سواه  ،وهو املوافق حلكم الرسول  وأمره وهنيه وقواعد شريعته

ومصاحل أمته .

تنبيه :
أما غري األب  ،فال جيوز له أن يزوج البكر الكبرية ابالتفاق .
قال الشافعي  :ومل أعلم أهل العلم اختلفوا يف أنه ليس ألحد من األولياء غري اآلابء أن يزوج بكراً وال ثيباً إال إبذهنا .
-2مبا يكون إذن الثيب والبكر :
أما الثيب  ،فقد اتفق الفقهاء أن إذهنا ابلنطق .
أ-حلديث الباب ( َال تُـْن َك ُح اَْألَِميُ َح ََّّت تُ ْستَأْ َمَرَ ،وَال تُـْن َك ُح اَلْبِك ُْر َح ََّّت تُ ْستَأْ َذ َن . ) ..
وجه الداللة  :إخبار الرسول  أبن إذن البكر هو السكوت  ،فدل مبفهومه على أن إذن الثيب ابلنطق
ب -قال  ( الثيب تعرب عن نفسها ) رواه أمحد وابن ماجه .
وجه الداللة  :أن احلديث صريح يف أن الثيب تعرب عن نفسها  ،واإلعراب ال يكون إال ابلكالم .
ج-من املعقول  :أن البكر تستحي لعدم خمالطة الرجال  ،واحلياء مينعها من النطق  ،فلذلك جعل إذهنا سكوهتا  ،وأما الثيب
فقد مارست الرجال  ،وخالطتهم فلم يبق لديها حياء األبكار  ،فجعل إذهنا ابلنطق .
وأما البكر  ،فإذهنا الصمت .
وهبذا قال عامة العلماء .
حلديث الباب .
-3أن من شروط النكاح رضا الزوجني .
-4حكمة الشرع  ،حيث فرق بني إذن البكر والثيب .
ِّ
كنت عند ِّرفاعةَ ال ُقرظي،
لنيب .
 - 313عن عائشةَ رضي هللا عنها قالت (
جاءت امرأةُ رفاعة ال ُق َرظي إىل ا ِّ
ْ
فقالتُ :
ِّ
بن الز ِّ
فطلقّن ،فب ه
رسول هللا  وقال:
الثوب -فتبسم
مثل ُه ْد ِّبة
ت طالقي،
ُ
ُ
فتزوجت بعده عب َد الرمحن َ
بري .وإمنا معه ُ
ك" قالت :وأبو بكر عنده ،وخالد بن ٍ
"أتُريدين أن ِّ
ترجعي إىل رفاعةَ؟ ال .حىت ت ُذوقي عُس ْي لَتَهُ ويذو َق عُس ْي لَتَ ِّ
سعيد ِبلباب
ُ
َ
َ
تسمع هذه ما جتهر به عند ِّ
رسول هللا ؟ ) .
ظر أن يُؤذ َن له ،فنادىَ :ي أِب بك ٍر! أال
ُ
ُ
ينت ُ
=====================
( فبت طالقي ) البت مبعىن القطع َ.يتمل أنه قال هلا  :أنت طالق البتة  ،وَيتمل أنه طلقها الطلقة األخرية  ،وهذا الراجح ،
فقد جاء عند البخاري  ( :طلقين آخر ثالث تطليقات ) فيكون طلقها مث راجعها مث طلقها مث راجعها مث طلقها .
الزبِري  :بفتح الزاي  ،بعدها ابء مكسورة .
( عبد الرمحن بن ال هزبري ) َّ

( مثل هدبة الثوب ) هدبة بضم اِلاء وسكون الدال هو طرف الثوب  ،وأرادت أن ذكره يشبه اِلدبة يف االسرتخاء وعدم
االنتشار .
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( عسيلته ) العسيلة حالوة اجلماع الذي حيصل بتغييب احلشفة يف الفرج  ،قال اجلمهور  :ذوق العسيلة كناية عن اجملامعة  ،وهو
تغييب حشفة الرجل يف فرج املرأة .
-1احلديث دليل على أنه ال جيوز للمطلقة ثالاثً أن ترجع إىل زوجها األول حَّت تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً  ،مث يطلقها
بعد ذلك  ،فيجوز لألول إعادهتا .
فمن طلق زوجته آخر ثالث تطليقات  ،فإهنا ال ترجع إليه إال بشروط :
الشرط األول  :أن تنكح زوجاً غريه .
لقوله تعاىل ( فَِإ ْن طَلَّ َق َها [ يعين الثالثة ] فَال َِحت ُّل لَهُ ِم ْن بـَ ْع ُد َح ََّّت تَـْن ِك َح َزْوجاً َغ ْ َريه ) .
ِ
َّيب  فَـ َقالَت ُكْنت ِعْن َد ِرفَاعةَ فَطَلَّ َق ِين فَـب َّ ِ
ِ
ين أَ ْن تَـْرِجعِي
اعةَ إِ َىل النِ ِ
وحلديث الباب قَالَ ْ
َ
ت ( َجاءَت ْامَرأَةُ ِرفَ َ
ْ ُ
َ
ت طَالَقي  .....أَتُِريد َ
وق عُ َسْيـلَتَك ) .
اعةَ الَ َح ََّّت تَ ُذوقِي عُ َسْيـلَتَهُ َويَ ُذ َ
إِ َىل ِرفَ َ
الشرط الثان  :أن جيامعها يف الفرج .
لقوله  ( حَّت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) فعلق النيب  احلل على ذواق العسيلة منها  ،وال حيصل هذا إال ابلوطء يف
الفرج .
ولقوله ( حَّت تنكح زوجاً غريه ) فاملراد ابلنكاح هنا الوطء لداللة حديث عائشة السابق .
وهذا مذهب مجهور العلماء أنه ال بد من اجلماع  ،قال ابن املنذر  :أمجع العلماء على اشرتاط اجلماع لتحل لألول  ،إال سعيد
بن املسيب  .يعين أنه قال  :يكفي العقد .
اجلِ َماعَ ،شبَّهَ لَ َّذته بِلَ َّذةِ الْ َع َسل َو َح َال َوته.
قال النووي رمحه هللا  :قَـ ْوله َ( ال َح ََّّت تَ ُذوقِي عُ َسْيـلَته َويَ ُذوق عُ َسْيـلَتك) كِنَايَة َع ْن ْ
وِيف ه َذا ْ ِ
َن الْمطَلَّ َقة ثََال ًاث َال َِحتل لِمطَلِ ِقها ح ََّّت تَـْن ِكح َزوجا َغريه  ،ويطَأها ُمثَّ يـ َفا ِرقها ،وتَـْنـ َق ِ
ضي ِع َّدهتَا  .فَأ ََّما ُجمََّرد
َ َ
ُ َ َ
ْ ً ْ ََ َ ُ َ َ
احلَديث  :أ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يحها ل ْأل ََّولَ .وبِه قَ َ
ال َمجيع الْعُلَ َماء م ْن َّ
الص َحابَة َوالتَّابِع َ
دهم ،إال سعيد بن املسيبَ ،ولَ َعلَّه َملْ يـَْبـلُغهُ
َع ْقده َعلَْيـ َها فَ َال يُبِ َ
ني فَ َم ْن بـَ ْع ْ
احلَ ِديث" انتهى.
َه َذا ْ
وقال ابن قدامة رمحه هللا  :ومع تصريح النيب  ببيان املراد من كتاب هللا تعاىل  ،وأهنا ال حتل لألول حَّت يذوق الثاين عسيلتها
وتذوق عسيلته ،ال يعرج على شيء سواه ،وال جيوز ألحد املصري إىل غريه.
 oيكفي حللها ملطلقها ثالاثً  ،تغييب حشفة الرجل يف الفرج  ،وال بد من انتشار الذكر .
 oال يشرتط اإلنزال  ،وهذا مذهب اجلمهور خالفاً للحسن البصري .
الشرط الثالث  :أن يكون النكاح صحيحاً .

فإن كان فاسداًكنكاح التحليل أو الشغار  ،فإنه ال حيلها وطئها .

ونكاح التحليل هو  :أن يعمد الرجل إىل املرأة املطلقة ثالاثً فيتزوجها ليحلها لزوجها األول .
وهو حرام وال حتل به املرأة لزوجها األول ( .وتقدمت املسألة ) .
-2اختلف العلماء  :لو وطأها الثاين حبيض أو نفاس أو إحرام  ،هل حتل أم ال على قولني :

احملرم .
قيل  :ال حتل ابلوطء َّ
قالوا ألنه وطء حرام حلق هللا  ،فلم حيصل به اإلحالل .
وقيل  :أنه حيلها .
وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي .
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ورجحه ابن قدامة يف املغين ،حيث قال :وظَ ِ
ِِ
ِ
اهُر الن ِ
ت َزْو ًجا
َّص ِحلُّ َها َوُه َو قَـ ْوله تَـ َع َ
اىل ( َح ََّّت تَـْنك َح َزْو ًجا َغ ْ َريهُ) َوَهذه قَ ْد نَ َك َح ْ
َ
َغ ْ َريهُ .
ِ
وق عُسيـلَتَ ِ
ك) َ .وَه َذا قَ ْد ُوِج َد .
َوأَيْ ً
ضا قَـ ْولُهُ ( َح ََّّت تَ ُذوقي عُ َسْيـلَتَهُ َ ،ويَ ُذ َ َ ْ
ِ
ِ
ت
ص ِح ٍ
َوِألَنَّهُ َو ْطءٌ ِيف نِ َك ٍ
َحلَّ َها َ ،كالْ َو ْط ِء ْ
ض َ
احلََال ِل َ ،وَك َما لَْو َو ِطئَـ َها َوقَ ْد َ
اق َوقْ ُ
اح َ
يح ِيف َحمَ ِل الْ َو ْطء َعلَى َسبِ ِيل الت ََّمام  ،فَأ َ
َّ ِ
ضُّرَها الْ َو ْطءُ .
يضةً يَ ُ
الص َالة  ،أ َْو َو ِطئَـ َها َم ِر َ
( املغين ) .
الشافِعِ ِي .
ب أَِيب َحنِي َفةَ َ ،و َّ
َص ُّح إ ْن َشاءَ َّ
اَّللُ تَـ َع َ
َوَه َذا أ َ
اىل َ ،وُه َو َم ْذ َه ُ
 -3احلكمة من كون الزوج األول ال حيل له نكاح مطلقته ثالاثً حَّت تنكح زوجاً غريه :
أوال :تعظيم أمر الطالق ،حَّت ال يكثر وقوعه ،فإنه إذا علم أنه ال ترجع إليه بعد الثالث حَّت يتزوجها غريه ،مل يستعجل إبيقاعه.

اثنيا  :الرفق ابملرأة  ،فإن املرأة إذا طلقت ثالاثً فإهنا تتزوج غريه  ،وقد يكون خرياً من زوجها األول فتسعد به .
بن ٍ
السن ِّهة :إذا تزوج البكر على ِّ
 - 314عن أنس ِّ
الثيب
أقام عندها سبعا
مالك  قال :من ُّ
الثيب َ
وقسم ،وإذا تزو َ
ج َ
َ
قسم.
على البكر َ
أقام عندها ثالاث ،مث َ
النيب . 
لقلت :إن أنسا رفعه إىل ِّ
شئت ُ
قال أبو قِّالبة :ولو ُ
======================

( من السنة ) املراد السنة الواجبة .
قال النووي  :ه َذا اللَّ ْفظ يـ ْقتَ ِ
احلُكْم
السنَّة َك َذا  ،فَـ ُه َو ِيف ْ
ضي َرفْعه إِ َىل النَِّيب  ، فَِإذَا قَ َ
ال َّ
السنَّة َك َذا  ،أ َْو ِ :م ْن ُّ
الص َح ِايب ُّ :
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
س بِ َش ْيء .
السلَف َو ْ
َك َق ْولِِه  :قَ َ
ال َر ُسول َّ
ني َو َمجَاهري َّ
اَّلل َ :ك َذاَ .ه َذا َم ْذ َهبنَا َوَم ْذ َهب الْ ُم َحدث َ
اخلَلَف َو َج َعلَهُ بـَ ْع ْ
ضهم َم ْوقُوفًا َولَْي َ
-1احلديث دليل أن الرجل إذا تزوج امرأة جديدة  ،فإنه جيلس عندها سبعاً إذا كانت بكراً  ،وجيلس عندها ثالاثً إذا كانت
الزوجة اجلديدة ثيباً .
وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد .

قال يف املغّن  :مَّت تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعاً إن كانت بكراً ال يقضيها للباقيات  ،وإن

كانت ثيباً أقام عندها ثالاثً وال يقضيها .
ِ
الزفَاف َاثبِت لِْلمزفُوفَِة وتَـ َقد ِ
َن َحق ِ
وقال النووي َ :وفِ ِيه أ َّ
ضاء ،
ت بِ ْكر َكا َن َِلَا َسْبع لَيَا ٍل ِأب ََّايم َها بِ َال قَ َ
َّم بِه َعلَى َغ ْريَها فَِإ ْن َكانَ ْ
َْ َ َ
ضي َّ ِ ِ ِ
وإِ ْن َكانَت ثـَيِبا َكا َن َِلا ِْ
ت ثََال ًاث وَال يـ ْق ِ
ت سبـعا  ،ويـ ْق ِ
ضي َ .ه َذا َم ْذ َهب
السْبع لبَاقي الن َساء َ ،وإِ ْن َشاءَ ْ
َ
ْ ً
َ َ
اخليَار إِ ْن َشاءَ ْ َ ْ ً َ َ
َ
ِ
الشَّافِعِي وموافِ ِق ِيه وهو الَّ ِذي ثـَبـتَت فِ ِيه ه ِذهِ ْاألَح ِاديث َّ ِ
َمحَد َوإِ ْس َحاق َوأَبُو ثـَ ْور َوابْن َج ِرير
يحة َ ،وممَّ ْن قَ َ
ال بِِه َمالِك َوأ ْ
َ ْ
َ
الصح َ
َ
ََُ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلَميع ِيف الثـَّيِب َوالْبِكْر َوا ْستَ َدلُّوا ِابلظََّواه ِر الْ َوا ِرَدة ِابلْ َع ْدل بَْني
ضاء ْ
ال أَبُو َحني َفة َو ْ
َومجُْ ُهور الْعُلَ َماء َ .وقَ َ
احلَ َكم َو َمحَّاد َِ :جيب قَ َ
الزْو َجات .
َّ
ِِ ِِ
صة لِلظََّو ِاه ِر الْ َع َّامة .
َح ِاديث َوِه َي ُخمَ َّ
صَ
َو ُح َّجة الشَّافعي َهذه ْاأل َ
مثال  :رجل عنده زوجة اَسها فاطمة  ،مث بعد ذلك تزوج امـرأة أخرى اَسها عائشة وكانت بكراً  ،فنقول  :جيلس عند عائشة
سبع أايم مث يقسم .
حلديث الباب .
ك َعلَى أ َْهلِ ِ
ال  " :إِنَّه لَيس بِ ِ
َو َع ْن أُِم َسلَ َمةَ َ -ر ِضي اَ ََّّللُ َعْنـ َها ( -أ َّ
ك َه َوا ٌن  ،إِ ْن
َّيب  لَ َّما تَـَزَّو َج َها أَقَ َام ِعْن َد َها ثََال ًاث َ ،وقَ َ
َن اَلنِ َّ
ُ ْ َ
َ
ِ ِ
ِ
ت سبَّـع ِ
ِ
ت لِنِ َسائِي ) َرَواهُ ُم ْسلِمٌ .
ع
ـ
ب
س
ك
ل
ت
ع
ـ
ب
س
ن
إ
و
ت لَك ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ،
شْئ َ ْ ُ
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ال ) ملا طلبت منه أن ال خيرج  ،ففي رواية ملسلم ( أن
ام ِّعنْ َد َها ثََالاث َ ،وقَ َ
( أَ هن اَلنِّ ه
هيب  لَ هما تَ َزهو َج َها ) أي  :أم سلمة  (.أَقَ َ
ك َعلَى أ َْهلِّ ِّ
رسول هللا  حني تزوج أم سلمة  ،فدخل عليها  ،فأراد أن خيرج أخذت بثوبه )  (.إِّنههُ ل َْيس بِّ ِّ
ك َه َوا ٌن ) قيل :
َ
املراد ابألهل قبيلتها  ،وقيل  :أراد ابألهل نفسه  ، أي  :ليس اقتصاري على الثالثة ِلوانك علي  ،وال لعدم رغبيت فيك ،
ولكن ألنه احلكم الشرعي .

-2احلكمة من ذلك :
أ -أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب .
ب -أن رغبة الرجل يف البكر أكثر من رغبته يف الثيب .
-3هل هذا احلكم خاص مبن له زوجات  ،أو حَّت ولو مل يكن له زوجة غريها ؟
ِ ِ
يدة .
صاصه ِمبَ ْن لَهُ َزْو َجات َغ ْري ْ
اجلَ ِد َ
قال النووي َ :و ْ
اختَـلَ ُفوا ِيف ا ْخت َ
ال اِبن عبد الْرب  :مجهور الْعلَماء علَى أ َّ ِ
ك َحق لِْلمرأَةِ بِسبَ ِ
ب ِ
الزفَاف َس َواء َكا َن ِعْنده َزْو َجة أ َْم َال .
َن َذل َ
قَ َ ْ َْ َ ُْ ُ ُ َ َ
َْ َ
لِعم ِوم ْ ِ
ِ
ِ
دها ثََال ًاث ) َ ،ملْ َخيُص َم ْن َملْ يَ ُك ْن لَهُ َزْو َجة .
دها َسْبـ ًعا َوإِ َذا تَـَزَّو َج الثـَّيِب أَقَ َام عْن َ
احلَديث ( إِ َذا تَـَزَّو َج الْبِكْر أَقَ َام عْن َ
ُُ
وقَالَت طَائَِفة ِ ِ ْ :
يم ْن لَهُ َزْو َجة أ َْو َزْو َجات َغ ْري َه ِذهِ .
َ ْ
احلَديث ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ت
ألن َم ْن َال َزْو َجة لَهُ فَـ ُه َو ُمقيم َم َع َهذه ُكل َد ْهره ُم ْؤنس َِلَا ُمتَ َمتع هبَا ُم ْستَ ْمت َعة بِه بِ َال قَاطع خب َالف َم ْن لَهُ َزْو َجات فَِإنَّهُ ُجعلَ ْ
ضي ُكل و ِ
َّص ًال لِتَستَ ِقر ِع ْشرهتَا لَه وتَ ْذهب ِح ْشمتها ووح َشتها ِمْنه  ،ويـ ْق ِ
يدةِ َأتْنِيسا َِلا مت ِ
احد ِمْنـ ُه َما لَ َّذته ِم ْن
َه ِذهِ ْاأل ََّايم لِْل َج ِد َ
َ َُ َ
َ َ ََ ْ َ ُ َ َ
ً َ ُ
ْ
َ
ِ
ِ ِ
َّوَر ِان َعلَى َغ ْريَها .
َ
صاحبه َوَال يـَْنـ َقطع ابلد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يدة إ َذا َكا َن عْنده
ال  :إَّمنَا يـَثْـبُت َه َذا ْ
َص َحابنَا ِيف فَـتَا ِويه فَـ َق َ
َوَر َّج َح الْ َقاضي عيَاض َه َذا الْ َق ْول َوبِه َجَزَم الْبَـغَ ِو ُّ
احلَق ل ْل َجد َ
ي م ْن أ ْ
ِ
ِ
دها َملْ يـَثْـبُت لِْل َج ِدي َدةِ َحق ِ
الزفَاف َ ،ك َما َال يـَْلَزمهُ أَ ْن يَبِيت ِعْند َزْو َجاته
دها فَِإ ْن َملْ تَ ُك ْن أ ْ
أْ
ُخَرى أ َْو َكا َن َال يَبِيت عْن َ
ُخَرى يَبِيت عْن َ
اِبْتِ َداء .
احلَ ِديث  ( .نووي ) .
َو ْاأل ََّول أَقْـ َوى َوُه َو الْ ُم ْختَار لِعُ ُم ِوم ْ
-4اختلف العلماء  :هل يقضي للنساء األخرايت سبع ليال أو يقضي أربع  ،ألن املرأة حقها ثالث  ،واألربع هذه ليست من
حقها ؟
اختلف العلماء على قولني :
القول األول  :أنه يقضي للنساء األخرايت سبعاً .
ِ ِ
ك  ،وإِ ْن سبَّـع ِ
ت سبَّـع ِ
ت لِنِ َسائي ) .
ت لَك َسبَّـ ْع ُ
ت لَ َ َ ْ ُ
لظاهر حديث الباب (إِ ْن شْئ َ ْ ُ
القول الثان  :أنه يقسم للبواقي أربعاً .

وهذا مذهب احلنفية .
ألنه جلس مع زوجته اجلديدة أربعاً زائدة وال فضل للجديدة يف القسم على القدمية .
 -5جيوز للزوجة أن تنازل من حقها يف القسم ووهبها نوبتها لضرهتا .
ِ ِ
َع ْن َعائِ َشةَ ( أ َّ
َّيب  يـَ ْق ِس ُم لِ َعائِ َشةَ يـَ ْوَم َها َويـَ ْوَم َس ْوَدةَ ) ُمتَّـ َف ٌق َعلَْيهِ
ت َزْم َعةَ َوَهبَ ْ
ت يـَ ْوَم َها ل َعائ َشةَ َ ،وَكا َن اَلنِ ُّ
َن َس ْوَدةَ بِْن َ
وقال تعاىل ( وإِ ِن امرأَةٌ خافَت ِمن بـعلِها نُشوزاً أَو إِعراضاً فَال جناح علَي ِهما أَ ْن ي ِ
ضر ِ
الصْلح خري وأ ِ
ت
ُْ
صْلحاً َو ُّ ُ َ ْ ٌ َ ْ
صل َحا بـَْيـنَـ ُه َما ُ
َُ َ َ َ
ُح َ
َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َْ
اَّللَ َكا َن ِمبَا تَـ ْع َملُو َن َخبِرياً) .
ُّح َوإِ ْن ُْحت ِسنُوا َوتَـتَّـ ُقوا فَِإ َّن َّ
س الش َّ
ْاألَنْـ ُف ُ
ِ
ِ
ِ
اس  قَ َ ِ
َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اج َع ْل يـَ ْوِمي لِ َعائِ َشةَ  ،فَـ َف َع َل
َّيب  ، فَـ َقالَ ْ
ال ( َخشيَ ْ
ت َس ْوَدةُ أَ ْن يُطَل َق َها النِ ُّ
ت  :الَ تُطَل ْق ِين َوأ َْمسك ِْين َ ،و ْ
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فَـنـزلَت ( :فَالَ جناح علَي ِهما أَ ْن ي ِ
اصطَلَ َحا َعلَْي ِه ِم ْن َش ْي ٍء فَـ ُه َو َجائٌِز) .رواه الرتمذي
صْل ًحا َو ُّ
ََ ْ
َُ َ َ ْ َ ُ ْ
الصْل ُح َخ ْريٌ) فَ َما ْ
صل َحا بـَْيـنَـ ُه َما ُ
فسرت عائشةُ رضي هللا عنها اآليةَ :
وهكذا َّ
فعن عائِشةَ رضي هللا عنها ( :وإِ ِن امرأَةٌ خافَ ِ ِ
الر ُج ِل  ،الَ يَ ْستَكْثُِر
ت ِ :ه َي الْ َمْرأَةُ تَ ُكو ُن ِعْن َد َّ
َْ َ َ
وزا أ َْو إِ ْعَر ً
ت م ْن بـَ ْعل َها نُ ُش ً
اضا) قَالَ ْ
َ َْ َ ْ
ِ
ِ
ت ِيف ِح ٍل ِم َن النَّـ َف َق ِة َعلَ َّي ،
يد طَالَقَـ َها َ ،ويـَتَـَزَّو ُج َغ ْ َريَها  ،تَـ ُق ُ
ِمْنـ َها  ،فَُِري ُ
ول لَهُ  :أ َْمسك ِْين َوالَ تُطَل ْق ِين ُ ،مثَّ تَـَزَّو ْج َغ ِْريي  ،فَأَنْ َ
ِ
ِ
الصْل ُح َخ ْريٌ) رواه البخاري ومسلم .
صْل ًحا َو ُّ
اح َعلَْي ِه َما أَ ْن يَ َّ
ك قَـ ْولُهُ تَـ َع َ
َوالْق ْس َم ِة ِِل  ،فَ َذل َ
صا َحلَا بـَْيـنَـ ُه َما ُ
اىل (فَالَ ُجنَ َ
قال ابن كثري رمحه هللا  :إذا خافت املرأة من زوجها أن ينفر عنها  ،أو يطلقها  :فلها أن تسقط حقها  ،أو بعضه  ،من نفقة ،
أو كسوة  ،أو مبيت  ،أو غري ذلك من احلقوق عليه  ،وله أن يقبل ذلك منها  ،فال جناح عليها يف بذِلا ذلك له  ،وال عليه يف
قبوله منها؛ وِلذا قال تعاىل ( :فَال جناح علَي ِهما أَ ْن ي ِ
الصْل ُح َخ ْريٌ)  ،أي  :من الفراق .
صْل ًحا) ُ ،مثَّ قَ َ
ال َ ( :و ُّ
َُ َ َ ْ َ ُ ْ
صل َحا بـَْيـنَـ ُه َما ُ

• ماذا يشرتط لذلك ؟

يشرتط  :أن يرضى الزوج بذلك  ،ألن األصل أن حق الزوج متعلق ابلزوجة الواهبة  ،فليس ِلا أن تسقط حق زوجها إال برضاه ،
وسودة وهبت يومها من النيب  لعائشة  ،وقد قبِ َل النيب  ذلك  ،فكان يقسم لعائشة يومني .

• هل للمرأة أخذ العوض على اهلبة ؟

املذهب أنه ال جيوز .
واختار شيخ اإلسالم  :أن ذلك جائز .
ألنه أخذ عوض على حق فأشبه سائر احلقوق ،فإذا أخذت عوضاً من زوجها أو من املوهوب ِلا فذلك جائز ألنه حق ِلا.

• ملاذا فعلت سودة ذلك ؟
فعلت ذلك ألمور :

األمر األول :جاء عند البخاري ( تبتغي بذلك رضا رسول هللا . ) 
األمر الثان :جاء عند مسلم ( ملا كربت سودة جعلت يومها لعائشة ) .
األمر الثالث :خوفها أن يطلقها رسول هللا  ،قالت عائشة (كان رسول هللا  ال يفضل بعضنا على بعض يف القسم من
مكْثِه عندان ... ،ولقد قالت سودة حني أسنت  ،وفرقت أن يفارقها رسول هللا  :اي رسول هللا! يومي لعائشة ،ف َقبِل رسول هللا
 منها) .رواه أبو داود
وقد جاء عند ابن سعد يف الطبقات أوضح من هذا ( قالت للرسول  : إين أريد أن أبقى معك ألجل أن أبعث مع أزواجك
يوم القيامة وإن يومي وهبته لعائشة ) .
• على ماذا يدل تصرفها هذا ؟
يدل على أمرين :
األول  :على فقهها  ،ألن الرسول  لو طلقها مل تبقى من أمهات املؤمنني ومل تكن من أزواجه يف الدار اآلخرة .
الثان  :وكوهنا اختارت عائشة ابلذات  ،هذا يدل على حمبتها للرسول  وشفقتها عليه  ،ألهنا تعلم أن عائشة أحب نسائه
قسمها لعائشة مما يسر النيب . 
إليه  ،فكان إهداء ْ

• هل جيوز للواهبة الرجوع ؟
اجلمهور أنه جيوز أن ترجع .
فائدة :
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القسم كان واجباً على النيب  أم ال على قولني :
اختلف العلماء  :هل ْ
القول األول  :أن القسم كان واجباً عليه . 

ِ
ِ
ِ
اب لَ ُكم
أ-لعموم األدلة القاضية على وجوب القسم بني النساء ،كقوله تعاىل ( َوإِ ْن خ ْفتُ ْم أَالَّ تـُ ْقسطُواْ ِيف الْيَـتَ َامى فَانك ُحواْ َما طَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك أ َْد َىن أَالَّ تَـعُولُواْ) .
ِم َن النِ َساء َمثْ َىن َوثُالَ َ
ت أَْميَانُ ُك ْم َذل َ
ع فَِإ ْن خ ْفتُ ْم أَالَّ تَـ ْعدلُواْ فَـ َواح َدةً أ َْو َما َملَ َك ْ
ث َوُرَاب َ
ِ
ِ
ول اَ ََّّللِ َ ال يـ َف ِ
ضنَا َعلَى بـَ ْع ٍ
ض ِيف اَلْ َق ْس ِم ِم ْن ُمكْثِ ِه ِعْن َد َان ،
ُخ ِيت ( َكا َن َر ُس ُ
بَ -و َع ْن عُْرَوةَ قَ َ
ض ُل بـَ ْع َ
ال  :قَالَ ْ
ت َعائ َشةُ َ :اي ابْ َن أ ْ
ُ
يس  ،ح ََّّت يـبـلُ َغ اَلَِّيت هو يـومها  ،فَـيبِ ِ
ِ
ِ ٍِ
ِ
ِ
َوَكا َن قَ َّل يـَ ْوٌم إَِّال َوُه َو يَطُ ُ
ُ َ َْ ُ َ َ َ
وف َعلَيْـنَا َمج ًيعا  ،فَـيَ ْدنُو م ْن ُك ِل ا ْمَرأَة م ْن َغ ِْري َمس ٍ َ َْ
يت عْن َد َها ) َرَواهُ
ص َّح َحهُ اَ ْحلَاكِم .
َمحَ ُد َ ،وأَبُو َد ُاوَد َواللَّ ْف ُ
أْ
ظ لَهُ َ ،و َ
ج -وحبديث عائشة يف قوله  ( هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما ال أملك ) .
رضي هللا عنها
ج -واستدلوا ابستئذان رسول هللا  أهله يف أن ميرض يف بيت عائشة َ
ول َِّ
ِ
ِ
ض ِيف بـَْيتِ َها َوأ َِذ َّن لَهُ  .) ...متفق عليه
ت ( أ ََّو ُل َما ا ْشتَ َكى َر ُس ُ
عن َعائ َشة قَالَ ْ
اجهُ أَ ْن ميََُّر َ
اَّلل ِ يف بـَْيت َمْي ُمونَةَ فَ ْ
استَأْ َذ َن أ َْزَو َ
قالوا  :لو كان القسم ليس واجباً عليه ملا احتاج إىل استئذاهنن يف ذلك .
القول الثان  :مل يكن واجباً .
أ -لقوله تعاىل ( تُـرِجي من تَشاء ِمْنـه َّن وتُـؤِوي إِلَيك من تَشاء وم ِن ابـتـغَيت ِممَّن عزلْت فَ َال جناح علَي ِ
ك أ َْد َىن أَن تَـ َقَّر
ك ذَل َ
َُ َ َ ْ َ
ْ َ َ
ُ َْ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ
ِ
ِ
اَّللُ َعليماً َحليماً ) .
اَّللُ يـَ ْعلَ ُم َما ِيف قُـلُوبِ ُك ْم َوَكا َن َّ
ني ِمبَا آتَـْيـتَـ ُه َّن ُكلُّ ُه َّن َو َّ
أ َْعيُـنُـ ُه َّن َوَال َْحيَز َّن َويـَْر َ
ضْ َ
قال أبو بكر اجلصاص رمحه هللا  :وهذه اآلية تدل على أن القسم بينهن مل يكن واجباً على النيب  ، وأنه كان خمرياً يف القسم
ملن شاء منهن  ،وترك من شاء منهن .
وف علَى نِسائِِه بِغُس ٍل و ِ
احد ) .
ب -وحلديث أنس املتقدم ( أن اَلنِ َّ
ْ َ
َّيب َ كا َن يَطُ ُ َ َ
وعن عائِشةَ -ر ِضي اَ ََّّلل عْنـها -قَالَت َ ( :كا َن رس ُ ِ
صَر َد َار َعلَى نِ َسائِِه ُ ،مثَّ يَ ْدنُو ِمْنـ ُه َّن)
ْ
صلَّى اَلْ َع ْ
ول اَ ََّّلل  إِذَا َ
َ َ َ َ ََُ
َُ
فكونه يدور على نسائه يف الساعة الواحدة ينايف وجوب القسم .
ومحل أصحاب هذا القول حديث  ( اللهم هذا قسمي فيما أملك  ،فال تلمين فيما ال أملك ) على مكارم األخالق ومجيل
وهللا أعلم .
العشرة منه .
وأجاب أصحاب القول األول عن حديث أنس ( طاف على نسائه يف ليلة واحدة بغسل واحد ) .
ليس يف هذا احلديث دليل ملن كان حتته أكثر من واحدة  ،أن يدخل عليهن وجيامعهن يف ليلة اليت هو يومها  ،إال أن يكون
ذلك عن رضا منهن .
قال النووي رمحه هللا  :قد يقال  :قد قال الفقهاء  :أقل القسم ليلة لكل امرأة  ،فكيف طاف على اجلميع يف ليلة واحدة ؟
وجوابه من وجهني:
أحدمها :أن هذا كان برضاهن  ،وال خالف يف جوازه برضاهن كيف كان .

والثان :أن القسم يف حق النيب  هل كان واجباً يف الدوام ؟

فيه خالف ألصحابنا  ،قال أبو سعيد اإلصطخري  :مل يكن واجباً  ،وإمنا كان يقسم ابلسوية  ،ويقرع بينهن تكرماً وتربعاً ال
وجوابً  ،وقال األكثرون  :كان واجباً  ،فعلى قول اإلصطخري ال إشكال  ( .شرح مسلم ) .

واجلواب الثالث :ما ذكره ابن عبد الرب رمحه هللا حيث قال:

وهذا معناه يف حني قدومه من سفر أو حنوه ،يف وقت ليس لواحدة منهن يوم معني معلوم  ،فجمعن حينئذ ،مث دار ابلقسم
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عليهن بعد -وهللا أعلم  -ألهنن كن حرائر وسنته عليه السالم  -فيهن العدل يف القسم بينهن ،وأال ميس الواحدة يف يوم
األخرى ( .االستذكار ) .
فائدة :

هل جيوز للزوج أن يدخل على الزوجة يف غري نوبتها ؟
نعم  ،جيوز للزوج أن يدخل على الزوجة يف غري نوبتها هناراً للحاجة .

قال ابن قدامة :وأما الدخول يف النهار إىل املرأة يف يوم غريها فيجوز للحاجة من دفع النفقة ،أو عيادة ،أو سؤال عن أمر حيتاج
اَّللِ َ ال يـ َف ِ
ضنَا َعلَى بـَ ْع ٍ
ض ِيف الْ َق ْس ِم
إىل معرفته ،أو زايرهتا لبعد عهده وحنو ذلك  ،ملا روت َعائِ َشةُ قالتَ :كا َن َر ُس ُ
ول َّ
ض ُل بـَ ْع َ
ُ
ِِ ِ
ِ
وف علَيـنَا َِ
مج ًيعا فَـيَ ْدنُو ِم ْن ُك ِل ْامَرأَةٍ ِم ْن َغ ِْري َم ِس ٍ
يس َح ََّّت يـَْبـلُ َغ إِ َىل الَِّيت ُه َو يـَ ْوُم َها
م ْن ُمكْثه عْن َد َانَ ،وَكا َن قَ َّل يـَ ْوٌم إَِّال َوُه َو يَطُ ُ َ ْ
يت ِعْن َد َها( .املغين)
فَـيَبِ َ
وقال يف الكايف  :فأما الدخول على غريها يف يومها فيجوز للحاجة من غري أن يطيل وال جيامع .
 - 315عن ابن ٍ
رسول هللا  ( لو أن أح َدهم -إذا َأراد أن أييت أهله -قال :بسم هللا،
عباس رضي هللا عنهما قال :قال ُ
اللهم جنبنا ال ه
ضره الشيَطا ُن أبدا ) .
شيطا َن ،وجنِّب الشيطا َن ما رزقتَنا ،فإنه إن يُق هد ْر بينهما ول ٌد يف ذلك َل يَ ُ
==================
-1احلديث دليل على استحباب قول الرجل هذا الدعاء قبل أن جيامع أهله .

ويقال قبل الشروع يف اجلماع .

لرواية ( لو أن أحدكم إذا أراد أن أييت أهله ) وهي عند أيب داود .
-2اختلف العلماء  :ابملراد ابلضرر املنفي يف قوله ( مل يضره  ) ...على أقوال :
فقيل  :مل يطعن يف بطنه  ،وهذا ضعيف .
لقوله  ( إن كل بين آدم يطعن الشيطان يف بطنه حني يولد إال عيسى بن مرمي ) متفق عليه .

وقيل  :مل يصرعه  ،وهذا ضعيف .

وقيل  :مل يفتنه عن دينه إىل الكفر  ،وليس املراد عصمته منه عن املعصية .
وقيل  :مل يضره مبشاركة أبيه يف مجاع أمه .

وقد جاء عن جماهد  ( :أن الذي جيامع وال يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ) .
ورجح هذا القول احلافظ ابن حجر .
وأقرهبا األخري والذي قبله  ،وهللا أعلم ابلصواب .
-3أن هذا الدعاء يقوله الرجل دون املرأة .
-4ليس هناك دعاء خاص تقوله املرأة قبل اجلماع .
-5بركة اسم هللا .
-6أن ذكر هللا يطرد الشيطان .
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ِّ
رجل من األنصار:
 - 316عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه؛ أن رسول هللا  قال ( إَيكم
َ
والدخول على النساء" .فقال ٌ

املوت ) .
َي َ
أيت احلَ ْم َو؟ قال :ال احلَ ْم ُو ُ
رسول هللا! أفر َ
الزوج وما أشبَهه من أقارب الزوج؛ اب ِن ا ِ
لعم ،وحنوه .
( احلمو ) أخو ِ

======================
-1احلديث دليل على حترمي الدخول على النساء األجنبيات  ،ومن ابب أوىل اخللوة هبا .
وينبغي احلذر أكثر من أقارب الزوج  ،والنيب َ سى دخول أقارب الزوج على زوجته املوت .

قال الطبي  :املعىن أن خلوة الرجل ابمرأة أخيه  ،أو ابن أخيه  ،تنزل منزلة املوت  ،والعرب تصف الشيء املكروه ابملوت .
وقال القاضي عياض  :معناه أن اخللوة ابألمحاء مؤدية إىل الفتنة واِلالك يف الدين  ،فجعله كهالك املوت  ،وأورد الكالم مورد

التغليظ .

ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
َن ْ ِ
قال النووي ( احلمو املوت ) فَ َم ْعنَاهُ أ َّ
صول إِ َىل
اخلَْوف مْنهُ أَ ْكثَر م ْن َغ ْريه َ ،والشَّر يـُتَـ َوقَّع مْنهُ َ ،والْفْتـنَة أَ ْكثَر لتَ َم ُّكنه م ْن الْ ُو ُ
ِ ِ ِِ ِ
الْمرأَة و ْ ِ
آابئِِه َوأَبْـنَائِِه  .فَأ ََّما ْاآل َابء َو ْاألَبْـنَاء
َجنَِيب َ .والْ ُمَراد ِاب ْحلَ ْم ِو ُهنَا أَقَا ِرب َّ
اخلَْل َوة م ْن َغ ْري أَ ْن يـُْنكر َعلَْيه  ،خب َالف ْاأل ْ
الزْوج َغ ْري َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
س
فَ َم َحا ِرم لَزْو َجته َجتُوز َِلُْم ْ
اخلَْل َوة هبَا َ ،وَال يُ َ
وص ُفو َن ابلْ َم ْوت َ ،وإمنَا الْ ُمَراد ْاألَخ َ ،وابْن ْاألَخ َ ،والْ َعم َ ،وابْنه َ ،وَْحن ْ
وهم مم َّْن لَْي َ
ِ
ِ ِِ
ِمبَحرٍم  .وعادة النَّاس الْمس ِ ِ
َجنَِيب لِ َما ذَ َكْرَانهُ  .فَـ َه َذا
َْ َ َ َ
ََُ
اهلَة فيه َ ،وَخيْلُو ِاب ْمَرأَة أَخيه  ،فَـ َه َذا ُه َو الْ َم ْوت َ ،وُه َو أ َْوَىل ِابلْ َمْن ِع م ْن ْاأل ْ
ِ
احلَ ِديث .
ص َواب َم ْع َىن ْ
الَّذي ذَ َكْرته ُه َو َ
وقال القرطيب  :قوله ( احلمو املوت ) أي  :دخوله على زوجة أخيه يشبه املوت يف االستقباح واملفسدة ؛ أي  :فهو ُحمَّرم معلوم
التحرمي َّ ،
وإمنا ابلغ يف الزجر عن ذلك  ،وشبهه ابملوت لتسامح الناس يف ذلك من جهة الزوج والزوجة  ،إللفهم لذلك  ،حَّت
كأنه ليس أبجنيب من املرأة عادة  ،وخرج هذا خمرج قول العرب  :األسد املوت  ،واحلرب املوت  ،أي  :لقاؤه يفضي إىل املوت .
وكذلك دخول احلمو على املرأة يفضي إىل موت ِ
الدين  ،أو إىل موهتا بطالقها عند غرية الزوج  ،أو برمجها إن زنت معه .
-2أن هذا احلكم عام يف الرجال األجانب  ،سواء حَّت لو كانوا من أقرابء الزوج كأخيه أو ابن عمه .
-3جاءت األدلة على حترمي اخللوة ابملرأة األجنبية .
قال النووي  :وأما إذا خال األجنيب ابألجنبية من غري اثلث معهما فهو حرام ابتفاق العلماء .
وقال الصنعان  :دل احلديث على حترمي اخللوة ابألجنبية وهو إمجاع .
ال رس ُ ِ
ِ
ينت ر ُجل ِعْن َد ْامرأَةٍ ثـَيِ ٍ
ب إِالَّ أَ ْن يَ ُكو َن َانكِ ًحا أ َْو ذَا َْحمَرم ) رواه مسلم .
َع ْن َجابِ ٍر  قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
َ
ول اَ ََّّلل  ( أَالَ الَ يَب َ َّ َ ٌ
ِ ٍ
ٍ
َو َع ِن اِبْ ِن َعبَّ ٍ
ي.
اس َر ِض َي اَ ََّّللُ َعنْـ ُه َماَ ،ع ْن اَلنَِّ ِيب  قَ َ
َخَر َجهُ اَلْبُ َخا ِر ُّ
ال (َال َخيْلَُو َّن َر ُج ٌل ِابِ ْمَرأَة ،إَِّال َم َع ذي َْحمَرم) أ ْ
ول َعلَى النِ َس ِاء ) .
ُّخ َ
ب -حديث الباب ( إِ َّاي ُك ْم َوالد ُ
ول َِّ
ِ
ِ ٍِ
جل أَ ِو اثْـنَان) .رواه
اَّللِ بْ َن َع ْم ِرو قال :قال َر ُس ُ
ب -عن َعْب َد َّ
اَّلل ( الَ يَ ْد ُخلَ َّن َر ُج ٌل بـَ ْع َد يـَ ْومي َه َذا َعلَى ُمغيبَة إالَّ َوَم َعهُ َر ُ ٌ
مسلم

ال  .قال  ( أَالَ الَ َخيْلَُو َّن َر ُج ٌل ِاب ْمَرأَةٍ إِالَّ َكا َن َاثلِثَـ ُه َما الشَّْيطَان ) رواه الرتمذي .
ج-وع ِن عُ َمَر قَ َ
-4احلكمة من حترمي اخللوة ابملرأة األجنبية :
خوفاً من وقوع الفاحشة  ،ألن الرجل فتنته املرأة  ،واملرأة فتنته الرجل .
وقال  ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) متفق عليه .
وقال  ... ( واتقوا النساء  ،فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء ) رواه مسلم .
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ِ
ينت ر ُجل ِعْن َد ْامرأَةٍ ثـَيِ ٍ
ب  ) ....فما وجه ختصيص الثيب يف حديث جابر :
َ
-5يف حديث جابر (أَالَ الَ يَب َ َّ َ ٌ
ِ
ِ ِ
ص ِونَة ِيف الْ َع َادة ُجمَانِبَة لِ ِلر َج ِال
قال النووي  :قَ َ
ال الْعُلَ َماء  :إَِّمنَا ُخ َّ
صونَة ُمتَ َ
ص الثـَّيِب ل َك ْوهنَا الَِّيت يَ ْد ُخل إِلَْيـ َها َغالبًا َ ،وأ ََّما الْبِكْر فَ َم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّخول َعلَْيـ َها ِيف
أَ
اهل النَّاس ِيف الد ُ
َشد ُجمَانـَبَة  ،فَـلَ ْم َْحيتَ ْج إِ َىل ذ ْك َرها َ ،وِألَنَّهُ م ْن َابب التَّـْنبِيه  ،ألَنَّهُ إِ َذا ُهن َي َع ْن الثـَّيِب الَِّيت يـَتَ َس َ
الْ َع َادة  ،فَالْبِكْر أ َْوَىل .
وقال القرطيب  :قوله ( ال يبينت رجل عند امرأة يف ثيِب إال أن يكون انكحا  ،أو ذا حمرم ) هذا يف احلديث ال دليل خط ٍ
اب له
ً
َ
بوجه ؛ َّ
بكرا كانت  ،أو ثيبًا  ،ليالً أو هنا ًرا  -حمرمة بدليل قوله  ( ال خيلون رجل ابمرأة إال كان
ألن اخللوة ابألجنبية ً -
رجل على مغيِبة إال ومعه رجل ،أو رجالن) وبقوله (إايكم والدخول على املغيبات)
اثلثهما الشيطان )  ،وبقوله (ال يدخلن ٌ
وابجلملة فاخللوة ابألجنبية حرام ابالتفاق يف كل األوقات  ،وعلى كل احلاالت َّ ،
خص املبيت عند الثيب ابلنهي ؛ َّ
ألن
وإمنا َّ
اخللوة ابلثيب يف الليل هي اليت متكن غالبًا َّ ،
فإن األبكار يتعذر الوصول إليهن غالبًا للمبالغة يف التحزز هبن  ،ولنفرهتن عن
املتيسر غالبًا .
الرجال  ،وألن اخللوة ابلنهار تندر  ،فخرج النهي على َّ
-6اختلف العلماء  :إذا اجتمع رجال ابمرأة أجنبية والعكس على أقوال :
القول األول  :أن هذا داخل يف اخللوة .
وهذا مذهب املالكية واحلنابلة ووجه عند الشافعية .
القول الثان  :أنه ليس من اخللوة احملرمة .
وهذا قول احلنفية وبعض حمققي الشافعية .
قال النووي  :وأ ََّما إِذَا خ َال ْاألَجنَِيب ِابْألَجنَبِيَّ ِة ِمن َغري َاثلِث معهما فَـهو حرام ِابتَِف ِ
اق الْعُلَ َماء َ ،وَك َذا لَْو َكا َن َم َع ُه َما َم ْن َال
ْ ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ ُ َ ُ َ ََ
ِ
يستَحى ِمْنه لِ ِ
صغَ ِرهِ َكابْ ِن َسنَـتَ ْ ِ
ك  ،فَِإ َّن ُو ُجوده َكالْ َع َدِم .
ني َوثََالث َوَْحنو َذل َ
ُْ َ ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ ٍ
ٍ
الص ِحيح َج َوازه ( نووي ) .
َجانِب  ،فَِإ َّن َّ
َوَك َذا لَ ْو ا ْجتَ َم َع ِر َجال ِاب ْمَرأَة أ ْ
َجنَبِيَّة فَـ ُه َو َحَرام  ،خب َالف َما لَْو ا ْجتَ َم َع َر ُجل بن ْس َوة أ َ
وقال يف اجملموع  :امل شهور جواز خلوة رجل بنسوة ال حمرم له فيهن لعدم املفسدة غالباً؛ ألن النساء يستحني من بعضهن بعضاً
يف ذلك .
وهذا هو الراجح ألمور:

أوال  :أن اخللوة معناها لغة :االنفراد ،ويف حالة التعدد مل ينفرد الرجل ابملرأة ،ومل تنفرد به .
اثنيا  :أن نص احلديث يقول ( ال خيلون رجل ابمرأة ) ( ما خال رجل ابمرأة ) .
اَّللِ بْ َن َع ْم ِرو – السابق – ( الَ يَ ْد ُخلَ َّن َر ُج ٌل بـَ ْع َد يـَ ْوِمي َه َذا َعلَى ُمغِيبَ ٍة إِال َوَم َعهُ َر ُج ٌل أَ ِو اثْـنَان ) .
اثلثا  :حديث َعْب َد َّ
رابعا  :منع اخللوة إمنا كان ألهنا مظنة الفتنة ،وطريق إىل اإلغراء ابملعصية ،ومع وجود التعدد تصبح املظنة بعيدة ،كما جرت
بذلك العادة .
ينت َر ُج ٌل ِعْن َد اِ ْمَرأَةٍ  ) ...يدل على جواز ذلك هناراً ؟
-7هل قوله َ ( ال يَبِ َ َّ
قال الصنعاين  :مفهوم قوله ( ال يبينت  ) ...أنه جيوز له البقاء عند األجنبية يف النهار خلوة أو غريها لكن قوله  ( ال خيلون
رجل ابمرأة إال مع ذي حمرم ) دل على حترمي خلوته هبا ليالً أو هناراً  ،وهو دليل ملا دل عليه احلديث الذي قبله وزايدة وأفاد جواز
خلوة الرجل ابألجنبية مع حمرمها وتسميتها خلوة تسامح فاالستثناء منقطع .
-8حترمي اخللوة ابملرأة األجنبية .
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-9ليس من مسوغات اخللوة التعليم  ،ولو كان تعليم قرآن .
-10سد الذرائع  ،قال ابن القيم  :وحرم اإلسالم اخللوة ابملرأة األجنبية والسفر هبا والنظر إليها لغري حاجة حسماً للمادة وسداً
للذريعة .
ومنع النساء إذا خرجن إىل املسجد من الطيب والبخور .
ومنعهن من التسبيح يف الصالة لنائبة تنوب بل جعل ِلن التصفيق .
ومنع املعتدة من الوفاة من الزينة والطيبب واحللي .
ومنع الرجل من التصريح خبطبتها يف العدة وإن كان إمنا يعقد النكاح بعد انقضائها .
وهنى املرأة أن تصف لزوجها امرأة غريها حَّت كأنه ينظر إليها .
وهنى عن بناء املساجد على القبور ولعن فاعله .
وهنى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويتها .
ِبب الصداق

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

• احلكمة من الصداق :
أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأمهيته .
أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف ِلا .
أن فيه الدليل على الرغبة يف الزوجة .
متكني املرأة من جتهيز نفسها مبا أحبت من لباس ونفقة وزينة .
• وللصداق عدة أَساء :
ِ
ِ
ص ُدقَاهتِِ َّن ِ ْحنلَةً ) .
(وآتُوا الن َساءَ َ
فيسمى حنلة كما قال تعاىل َ
يضةً ) .
(وقَ ْد فَـَر ْ
ضتُ ْم َِلُ َّن فَ ِر َ
ويسمى فريضة كما قال تعاىل َ
يضةً ) .
ُج َورُه َّن فَ ِر َ
ويسمى أجراًكما قال تعاىل (فَآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ات الْم ْؤِمنَ ِ
ويسمى طوالً كما قال تعاىل (ومن َمل يستَ ِطع ِمْن ُكم طَوالً أَ ْن يـْن ِكح الْمحصنَ ِ
ات ) .
َ َ ُْ َ
ََ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ
ْ
ُ
• وهو واجب  ،ونقل ابن عبد الرب إمجاع أهل العلم على وجوبه .
ِ
ص ُدقَاهتِِ َّن ِ ْحنلَةً ) .
أ -لقوله تعاىل ( َوآتُوا الن َساءَ َ
ب -وألن هللا تعاىل قيد احلل بقوله ( أَ ْن تَـْبـتَـغُوا ِأب َْم َوالِ ُك ْم ) .
ج -وألن النيب  مل يعذر الفقري الذي مل جيد خامتاً من حديد حَّت ألزمه أن يعلمها من القرآن .
د -وألن شرط إسقاطه جيعل العقد شبيهاً ابِلبة  ،والزواج ابِلبة من خصائص النيب . 
جعل عت َقها صداقَها ) .
 - 317عن أنس بن مالك  ؛ أن رسول هللا َ 
أعتق صفية ،و َ

======================
ص ِّفيهةَ ) زوجة من زوجات النيب  ، تزوجها  عام خيرب (  ) 7ه .
( َ
-1احلديث دليل على أنه جيوز لإلنسان أن يعتق أمته وجيعل عتقها صداقها  ،وهذه املسألة اختلف العلماء فيها على قولني:
القول األول  :أنه جيوز .
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قال ابن القيم  :وهذا ظاهر مذهب أمحد وكثري من أهل احلديث .
أ -حلديث الباب .
ب -ما روي عن صفية أهنا قالت :أعتقين رسول هللا  ? وجعل عتقي صداقي .
ج-ما روي عن علي بن أيب طالب أنه كان يقول :إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فال أبس بذلك .
د-من املعقول  :ومَّت ثبت العتق صداقاً ثبت النكاح ألن الصداق ال يتقدم النكاح ولو أتخر عن النكاح مل جيز فدل على أنه
العقد هبذا اللفظ .
القول الثان  :ال جيوز .
قال ابن القيم  :وهو قول األئمة الثالثة ومن وافقهم .
أ -أنه مل يوجد إجياب وقبول فلم يصح لعدم وجود أركانه كما لو قال :أعتقتك وسكت .
ب -أل ن العتق يزيل ملكه عن االستمتاع حبق امللك فال جيوز أن يستبيح الوطء بنفس املسمى فإنه لو قال :بعتك هذه األمة
على أن تزوجنيها ابلثمن مل يصح .
ج-وألنه نكاح بغري صداق ،يفسخ قبل الدخول ،ويثبت بعده بصداق املثل .
د -ألن الصداق إمنا يكون صداقاً إذا قارن العقد أو صادف عقداً آخر فأما إذا تقدم عليه فال يصح والعتق هاهنا متقدم على
العقد فلم يكن صداقاً .
وأجابوا عن حديث الباب أبجوبة :
قالوا  :أن هذا خاص ابلنيب . 
وجياب عنه  :أبن دعوى االختصاص تفتقر إىل دليل .
وذكروا عدة أجوبة عن حديث الباب  ،كلها ضعيفة .
والراجح القول األول .
-2حكمة النيب . 
-3أنه ينبغي لإلنسان مراعاة قلوب الناس .
-4أنه ال يشرتط لعقد النكاح صيغة معينة .
-5فضيلة صفية .
فائدة :
صفية زوجة من زوجات النيب  ، تزوجها  عام خيرب (  ) 7ه .
زوجات النيب : 

خدجية  ،تزوجها قبل النبوة .
مث تزوج سودة  ،تزوجها بعد موت خدجية .
عائشة  ،بىن هبا يف شوال يف السنة األوىل .
حفصة بنت عمر  ،تزوجها بعد موت زوجها يف غزوة أحد .
زينب بنت خزمية  ،تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد هللا بن جحش يف أحد .
أم سلمة هند بنت أيب أمية  ،تزوجها بعد وفاة زوجها يف غزوة أحد .
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زينب بنت جحش  ،تزوجها بعد مواله زيد بن حارثة عام  5ه .
جويرية بنت احلارث  ،تزوجها عام  6ه .
أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان  ،تزوجها بعد زوج أسلم مث تنصر  ،وهو عبيد هللا بن جحش .
صفية بنت حيي  ،تزوجها بعد فتح خيرب .
ميمونة بنت احلارث  ،تزوجها عام  7ه .

وهبت ِّ
نفسي لك .فقامت طويال.
فقالت :إن
 - 318وعن سهل بن سعد الساعدي  ( أن رسول هللا  جاءته امرأةٌ
ْ
ُ
زوجنيها ،إن َل يكن لك هبا حاجةٌ .فقال" :هل عندك من ٍ
شيء تُ ِّ
صدقُها؟ " .فقال :ما عندي إال
رجلَ :ي َ
رسول هللا! ِّ ْ
ْ
فقال ٌ

"فالتمس
فالتمس شيئا" قال :ما أج ُد .قال:
جلست وال إز َار لك،
ارك ،إن أعطيتها
إزاري هذا .فقال ُ
رسول هللا " :إز َ
َ
ْ
ْ
ولو َخامتا من ٍ
معك من ال ُق ِّ
رآن ) .
حديد" .فالتمس ،فلم جيد شيئا .فقال رسو ُل هللا " :زهوجتُكها ِبا َ
========================
ت امرأَةٌ إِّ َىل رسو ِّل اَ هِّ
ِّ
َّلل  ) قال احلافظ  :هذه املرأة مل أقف على اَسها  ،وعند اإلَساعيلي ( جاءت امرأة إىل النيب 
َُ
( َجاءَ ْ َ
وهو يف املسجد ) فأفاد تعيني املكان الذي وقعت فيه القصة .
ول اَ هِّ
َك نَ ْف ِّسي ) أي  :أتزوجك من غري عوض .
َت ََ :ي َر ُس َ
( فَ َقال ْ
بل َ
َّلل ! ِّجئْ ُ
ت أ ََه ُ
ِّ
ص هوبَهُ ) بتشديد العني من صعد  ،والواو من صوبه  ،واملراد أنه نظر أعالها وأسفلها .
ص هع َد اَلنهظََر ف َ
( فَ َ
يها َ ،و َ
ول اَ هِّ
َّلل َ رأْ َسهُ ) أي  :خفضه  ،لعدم ما يدعو للنظر إليها .
( مثُه طَأْطَأَ َر ُس ُ
ِّ
َص َحابِّ ِّه ) قال احلافظ  :مل أقف على اَسه .
ام َر ُج ٌل م ْن أ ْ
( فَ َق َ
دك ِّم ْن َش ْي ٍء ? ) ويف رواية ( هل عندك شيء تصدقها ؟ ) ويف رواية ( ألك مال ) .
( فَ َه ْل ِّعنْ َ
ول اَ هِّ
ال َ :ال  ،واَ هِّ
َّلل ) جاء يف رواية ( قال  :فال بد ِلا من شيء ) .
َّلل ََي َر ُس َ
( فَ َق َ
َ
( انْظُر ولَو َخا َمتا ِّمن ح ِّد ٍ
يد ) ( لو ) تقليلية .
ْ َ
ْ َْ
ك ِّمن الْ ُقر ِّ
آن ? )
( قَا َل َ " :ماذَا َم َع َ َ ْ
( قَ َ ِّ
هد َها ) جاء يف رواية سعيد بن املسيب عن سهل ( أن النيب  زوج رجالً امرأة على
ورةُ َك َذا َ ،عد َ
ورةُ َك َذا َ ،و ُس َ
ال َ :معي ُس َ
سورتني من القرآن  ،يعلمها إايمها ) .
ك ؟ ) إمنا سأله النيب  عن قراءته عن ظهر القلب  ،ليتمكن من تعليمها بذلك .
( فَ َق َ
ال  :تَ ْق َرُؤ ُه هن َع ْن ظَ ْه ِّر قَلْبِّ َ
( فَ َق َد َملهكْتُ َك َها ) ويف رواية للبخاري ( زوجتكها ) وعنده أيضاً ( اذهب  ،فقد أنكحتكها مبا معك من القرآن )
آن ) ويف الرواية األخرى ( اِنْطَلِق  ،فَـ َق ْد َزَّوجتُ َكها  ،فَـعلِمها ِمن الْ ُقر ِ
ك ِّمن الْ ُقر ِّ
آن ) .
ْ
( ِِّبَا َم َع َ َ ْ
ْ َ َ َْ َ ْ
ِّ
ك ِّمن الْ ُقر ِّ
آن ) ؟
معىن قوله ( ا ْذ َه ْ
ب  ،فَ َق َد َملهكْتُ َك َها ِِّبَا َم َع َ َ ْ
حيتمل  :أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدار معني منه  ،ويكون ذلك صداقها .
ويؤيد هذا ما جاء يف الرواية األخرى ( انْطَلِق فَـ َق ْد َزَّوجتُ َكها فَـعلِمها ِمن الْ ُقر ِ
آن ) .
ْ
ْ َ َ َْ َ ْ
وحيتمل  :أن تكون الباء مبعىن الالم  ،أي ألجل ما معك من القرآن  ،فأكرمه .
واألول أرجح :

أوال  :ألنه هو املوافق لقوله تعاىل ( أن تبتغوا أبموالكم ) .
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اثنيا  :يؤيد ذلك رواية مسلم ( انْطَلِق فَـ َق ْد َزَّوجتُ َكها فَـعلِمها ِمن الْ ُقر ِ
آن ) .
ْ
ْ َ َ َْ َ ْ

اثلثا  :أنه على القول الثاين تصري مبعىن املوهوبة  ،واِلبة من خصائص النيب . 

-1احلديث دليل على وجوب الصداق  ،ونقل ابن عبد الرب إمجاع أهل العلم على وجوبه .
ِ
ص ُدقَاهتِِ َّن ِ ْحنلَةً ) .
أ-لقوله تعاىل ( َوآتُوا الن َساءَ َ
ب-وقال تعاىل ( فانكحوهن . ) ...
ج-وألن هللا تعاىل قيد احلل بقوله ( أَ ْن تَـْبـتَـغُوا ِأب َْم َوالِ ُك ْم ) .
د-وألن النيب  مل يعذر الفقري الذي مل جيد خامتاً من حديد حَّت ألزمه أن يعلمها من القرآن كما يف حديث الباب .
ه ـ -وألن شرط إسقاطه جيعل العقد شبيهاً ابِلبة  ،والزواج ابِلبة من خصائص النيب . 

-2احلكمة من الصداق :
أن الصداق إظهار لشرف هذا العقد وأمهيته .
أن فيه إعزاز للمرأة وتشريف ِلا .
أن فيه الدليل على الرغبة يف الزوجة .
متكني املرأة من جتهيز نفسها مبا أحبت من لباس ونفقة وزينة .
-3احلديث على جواز النظر للمخطوبة ملن أراد أن خيطب .
َمحد و َمج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهري الْعلَماء  ،وح َكى الْ َق ِ
اضي َع ْن قَـ ْوم َكَر َاهته ،
ني َوأ ْ َ َ َ
قال النووي َ :وُه َو َم ْذ َهبنَا َوَم ْذ َهب َمالك َوأَِيب َحني َفة َو َسائر الْ ُكوفيِ َ
ُ َ ََ
ِ ِ
احلَ ِديث  ( .نووي ) .
ص ِر ِ
يح َه َذا ْ
َوَه َذا َخطَأ ُخمَالف ل َ

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

وقال الصنعان  :دلت األحاديث على أنه يُندب تقدمي النظر إىل من يريد نكاحها  ،وهو قـ ـ ـ ــول مجاهري العلماء .
واألدلة على ذلك كثرية :
ول َِّ
ِ
ت إِلَْيـ َها».
ت ِعْن َد النِ ِ
ال لَهُ َر ُس ُ
صا ِر فَـ َق َ
َع ْن أَِِب ُهَريْـَرةَ قَ َ
َّيب  فَأ ََاتهُ َر ُج ٌل فَأ ْ
اَّلل « أَنَظَْر َ
ال ( ُكْن ُ
َخ ََربهُ أَنَّهُ تَـَزَّو َج ْامَرأَةً م َن األَنْ َ
ب فَانْظُر إِلَْيـ َها فَِإ َّن ِيف أ َْع ُ ِ
صا ِر َشْيـئًا) رواه مسلم .
ال الَ .قَ َ
قَ َ
ني األَنْ َ
ال «فَا ْذ َه ْ ْ
ِ
صا ِر َشْيئاً ) اختلف يف املراد بقوله ( شيئاً ) فقيل  :عمش  ،وقيل  :صغر  ،قال احلافظ  :الثاين وقع يف
قوله ( فَِإ َّن ِيف عُيُون األَنْ َ
رواية أيب عوانة يف مستخرجه  ،فهو املعتمد .
ول هللاِ  ( إِذَا خطَب أَح ُد ُكم الْمرأَةَ  ،فَِإ ِن استَطَاع أَ ْن يـْنظُر إِ َىل ما ي ْدعوه إِ َىل نِ َك ِ
اح َها
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
و َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد هللاِ  ،قَ َ
ْ َ َ َ َ َ ُُ
َ َ َ ُ َْ
ال  :فَخطَبت جا ِريةً فَ ُكْنت أ ََختَبَّأُ َِلا ح ََّّت رأَيت ِمنْـها ما دع ِاين إِ َىل نِ َك ِ
اح َها َوتَـَزُّوِج َها فَـتَـَزَّو ْجتُـ َها ) هذا لفظ أيب داود .
َ َ َْ ُ َ َ ََ
ُ
فَـ ْليَـ ْف َع ْل  ،قَ َ َ ْ ُ َ َ
ِ ِ
َحَرى أَ ْن يـُ ْؤَد َم بـَْيـنَ ُك َما ) هذا لفظ الرتمذي .
ب ا ْمَرأَةً فَـ َق َ
ال النِ ُّ
َّيب  ( انْظُْر إِلَْيـ َها فَِإنَّهُ أ ْ
و َع ِن الْ ُمغ َرية بْ ِن ُش ْعبَةَ أَنَّهُ َخطَ َ
ِ
ت أ ََختَبَّأُ َِلَا َ ،ح ََّّت نَظَْر ُ ِ ِ
ت
و َع ْن ُحمَ َّم ِد بْ ِن َم ْسلَ َمةَ  ،قَ َ
يل لَهُ  :أَتَـ ْف َع ُل َه َذا َوأَنْ َ
ت ْامَرأَةً  ،فَ َج َعْل ُ
ال ( َخطَْب ُ
ت إلَْيـ َها يف َخنْ ٍل َِلَا  ،فَق َ
ٍ
ول  :إِ َذا أَلْ َقى َّ ِ ِ ِ ٍ ِ
ول هللاِ  ؟ فَـ َق َ ِ
ِ
احب رس ِ
س أَ ْن يـَْنظَُر إِلَْيـ َها)
ول هللاِ  يـَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ال ََ :س ْع ُ
َ
ص ُ َُ
اَّللُ يف قَـ ْلب ْامرئ خطْبَةَ ْامَرأَة ،فَالَ َأبْ َ
رواه ابن ماجه .
أِ-لذه األحاديث  ،فإهنا تدل على استحباب النظر إىل املخطوبة  ،كما يف قوله ( فاذهب فانظر إليها ) .
ب-وألن النيب  علل احلكم بعلة تدل على الطلب وهي قوله ( فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما ) .
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• مىت يكون النظر ؟

الصحيح أنه يكون بعد العزم وقبل اخلِطبة .
قال ابن تيمية  :ينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل اخلطبة .
ويدل لذلك :
اَّللُ ِيف قَـْل ِ
ب ْام ِر ٍئ ِخطْبَةَ ْامَرأَةٍ . ) ...
أ -حديث حممد بن مسلمة السابق (إِذَا أَلْ َقى َّ
ففي هذا احلديث رتب اإلذن ابلنظر مبجرد اإللقاء يف القلب  ،واإللقاء يكون قبل اخلطبة  ،مما يدل على أن وقت النظر بعد
العزم وقبل اخلطبة .
ب -وحديث جابر – حديث الباب – يف قوله ( إذا خطب أحدكم املرأة  ) ...أي  :إذا أراد أن خيطب .
قدم أو ِ
ِ
حيجم  ،وال يكون بعد اخلطبة  ،ألنه لو خطب امرأة مث نظر إليها ومل تعجبه وتركها  ،فهذا يؤثر
ج -وأيضاً من أجل أن يُ َ
عليه وعليها .

• هل يشرتط رضا املخطوبة ؟

ال يشرتط رضا املخطوبة يف النظر  ،وهذا مذهب مجهور العلماء  ،ينظر إليها ولو مل ترض .
فهو قول الشافعية  ،واحلنابلة  ،والظاهرية .
ِ
ك ِيف َغ ْفلَ َتها ،
َمحَد َو ْ
قال النووي ُ ... :مثَّ َم ْذ َهبنَا َوَم ْذ َهب َمالِك َوأ ْ
اها  ،بَ ْل لَهُ ذَل َ
اجلُ ْم ُهور أَنَّهُ َال يُ ْش ََرتط ِيف َج َواز َه َذا النَّظَر ِر َ
ضَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضعِي َفة أَنَّهُ َال
َوَم ْن َغ ْري تَـ َقدُّم إِ ْع َالم  ،لَك ْن قَ َال َمالك  :أَ ْكَره نَظََرهُ ِيف َغ ْفلَ َتها َخمَافَة م ْن ُوقُوع نَظَره َعلَى َع ْوَرة َ .و َع ْن َمالك ِرَوايَة َ
ِ
ِ
ِ
ضعِيف ِأل َّ
ك ُمطْلَ ًقا َ ،وَملْ يَ ْش َِرتط اِ ْستِْئ َذاهنَا َ ،وِألَ َّهنَا
صلَّى َّ
اَّلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ ْد أَذ َن ِيف ذَل َ
يـَْنظُر إِلَْيـ َها إَِّال إبِِ ْذهنَا َ ،وَه َذا َ
َن النَِّيب َ
ِ
اإل ْذن  ،وِأل َّ ِ
تَ ْستَ ْحيِي َغالِبًا ِم ْن ِْ
كها فَـتَـْن َك ِسر َوتَـتَأَذَّى  ( .نووي ) .
َن ِيف َذل َ
ك تَـ ْغ ِر ًيرا  ،فَـ ُرَّمبَا َر َ
آها فَـلَ ْم تُـ ْعجبهُ فَـيَ ْ ُرت َ
َ
أ -حلديث أيب محيد قال :قال ( إذا خطب أحدكم امرأة ،فال جناح عليه أن ينظر إليها خلطبته وإن كانت ال تعلم) .رواه أمحد
وحديث جابر – السابق وفيه ( ...فخطبت جارية ،فكنت أختبأ ِلا حَّت رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها وتزوجها ،فتزوجتها).
ففي هذين احلديثني داللة على جواز النظر بدون رضاها وإعالمها  ،للتصريح بذلك يف احلديث األول  ،وختبأ جابر يف احلديث
الثاين  ،ولو كان النظر إبعالمها ملا احتاج إىل ذلك  ،مما يدل على عدم اشرتاط إعالمها قبل النظر .
• ما الذي يباح للخاطب أن يرى من خمطوبته ؟
اختلف العلماء يف ذلك على أقوال :

فقيل  :ينظر إىل الوجه والكفني فقط .
وهذا مذهب الشافعي .
قال النووي  :مث إنه يباح النظر إىل وجهها وكفيها فقط  ،ألنه يستدل ابلوجه على اجلمال أو ضده  ،وابلكفني على خصوبة

البدن أو عدمها .

وقيل  :ينظر إىل مجيع بدهنا .
وهو قول داود .
وقيل  :ينظر إىل ما يظهر غالباً  ،كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمني .

وهذا الراجح  ،ألنه  ملا أذن يف النظر إليها من غري علمها عُلم أنه أذن يف النظر إىل مجيع ما يظهر غالباً  ،إذ ال ميكن إفراد
الوجه ابلنظر مع مشاركة غريه يف الظهور  ،وألنه يظهر غالبا أشبه الوجه ( .كشاف القناع ) .
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ورجح هذا القول األلباين  ،وهو الصحيح .
• ما شروط النظر إىل املخطوبة :
أوال  :أن يغلب على ظنه اإلجابة .

اثنيا  :أن ال يقصد التلذذ  ،ألن املقصود االستعالم ال االستمتاع .
اثلثا  :أن ال يكون خبلوة  ،ألهنا أجنبية عنه .
رابعا  :أن يكون عازماً على اخلطبة .

خامسا  :أال تكون املرأة متجملة  ،ألمرين :

األمر األول  :أنه تدليس ابلنسبة للرجل  ،واألمر الثان  :أنه فتنة .

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  " :فشروط جواز النظر إىل املرأة ستة :
األول :أن يكون بال خلوة .

الثان :أن يكون بال شهوة ،فإن نظر لشهوة فإنه حيرم؛ ألن املقصود ابلنظر االستعالم ال االستمتاع .
الثالث :أن يغلب على ظنه اإلجابة .

الرابع :أن ينظر إىل ما يظهر غالباً .

اخلامس :أن يكون عازما على اخلطبة ،أي :أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم ِلؤالء خبطبة ابنتهم ،أما إذا كان يريد أن
جيول يف النساء ،فهذا ال جيوز .

السادس  :وخياطب به املرأة  ،أال تظهر متربجة أو متطيبة ،مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ ألنه ليس املقصود أن يرغب
اإلنسان يف مجاعها حَّت يقال :إهنا تظهر متربجة ،فإن هذا تفعله املرأة مع زوجها حَّت تدعوه إىل اجلماع ،وألن يف هذا فتنة،
واألصل أنه حرام ؛ ألهنا أجنبية منه ،مث يف ظهورها هكذا مفسدة عليها؛ ألنه إن تزوجها ووجدها على غري البهاء الذي كان
عهده رغب عنها ،وتغريت نظرته إليها ،ال سيما وأن الشيطان يبهي من ال حتل لإلنسان أكثر مما يبهي زوجته ،وِلذا جتد بعض
الناس  ،والعياذ ابهلل  ،عنده امرأة من أمجل النساء ،مث ينظر إىل امرأة قبيحة شوهاء؛ ألن الشيطان يبهيها بعينه حيث إهنا ال حتل
له ،فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها ،وهي ـ أيضاً تتبهى وتزيد من مجاِلا ،وحتسينها ،مث بعد الزواج جيدها على غري ما تصورها،
فسوف يكون هناك عاقبة سيئة .
فإن قيل :كيف يغلب على ظنه اإلجابة؟

احلَيَاةِ ُّ
ض ُه ْم
يشتَـ ُه ْم ِيف ْ
اجلواب :هللا سبحانه وتعاىل جعل الناس طبقات ،كما قال تعاىل ( حنن قَ َس ْمنَا بـَْيـنَـ ُه ْم َمعِ َ
الدنْـيَا َوَرفَـ ْعنَا بـَ ْع َ
ٍ ِ ِ
فَـ ْو َق بـَ ْع ٍ
ضا ُس ْخ ِرًّاي)  ،فلو تقدم أحد الكناسني إىل بنت وزير ،فالغالب عدم إجابته ،وكذلك
ض ُه ْم بـَ ْع ً
ض َد َر َجات ليَـتَّخ َذ بـَ ْع ُ
إنسان كبري السن َزِمن ،أصم ،يتقدم إىل بنت شابة مجيلة ،فهذا يغلب على ظنه عدم اإلجابة  ( .الشرح املمتع ) .

• هل جيوز تكرار النظر للمخطوبة ؟

جيوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة  ،وجيلس معها  ،وحيادثها  ،ولو تكرر ذلك أكثر من مرة  ،ما دام مرتدداً ويهدف للوصول إىل
قناعة اتمة  ،وقَبول ٍ
كل منهما ابآلخر  ،شريطة أن يكون ذلك دون خلوة  ،ويف حدود الكالم املباح واملعتاد .
فإذا جزم ابخلطبة أو عدمها  ،رجع احلكم إىل األصل وهو حترمي النظر إليها  ،ألن سبب اإلابحة قد زال .
ويدل على هذا قوله  ( إِذَا خطَب أَح ُد ُكم الْمرأَةَ  ،فَِإ ْن استَطَاع أَ ْن يـْنظُر إِ َىل ما ي ْدعوه إِ َىل نِ َك ِ
اح َها  ،فَـْليَـ ْف َع ْل).
ْ َ َ َ َ َ ُُ
َ َ َ ْ َْ
قال الشيخ ابن عثيمني  :جيوز أن يكرر النظر إليها  ...فإذا كان يف أول مرة ما وجد ما يدعوه إىل نكاحها  ،فلينظر مرة اثنية ،
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واثلثة .
وقال الشيخ ابن ابز  :جيوز للرجل إذا أراد خطبة املرأة أن يتحدث معها  ،وأن ينظر إليها من دون خلوة  ، ...فإذا كان الكالم
معها فيما يتعلق ابلزواج واملسكن وسريهتا  ،حَّت تعلم هل تعرف كذا  ،فال أبس بذلك إذا كان يريد خطبتها .
ويف (املوسوعة الفقهية) َجيوز تَكْرار النَّظَ ِر إِ ِن احت ِ ِ
ض َغالِبًا ِأب ََّول نَظَْرة.
ني هيئتها ،فَالَ يـَْن َد ُم بـَ ْع َد النِ َك ِ
اج إِلَْيه ليَـتَـبَ َّ َ
صل الْغََر ُ
اح ،إِ ْذ الَ َْحي ُ
َْ َ
ُ ُ َُ
-4أن من أركان النكاح اإلجياب والقبول .
(الشرح املمتع)

اإلجياب  :وهو اللفظ الصادر من الوِل  ،كقوله  :زوجتك أو أنكحتك .

والقبول  :وهو اللفظ الصادر من الزوج أو انئبه كقوله  :قبلت هذا الزواج  ،أو قبلت  ،وحنوه .
-4اختلف العلماء  :هل يشرتط أن يكون اإلجياب والقبول بلفظ اإلنكاح والتزويج أو ال يشرتط على قولني:

القول األول  :أنه يشرتط أن يكون اإلجياب والقبول بلفظ اإلنكاح أو التزويج .

وهذا مذهب الشافعي ومجاهري أصحابه  ،وهو الصحيح من مذهب أمحد وعليه مجاهري األصحاب .
أ -ألهنما اللفظان اللذان ورد هبما القرآن الكرمي .
ضى َزيْ ٌد ِمْنـ َها َوطَراً َزَّو ْجنَا َك َها . ) ..
قال تعاىل ( فَـلَ َّما قَ َ
ِ
آاب ُؤُك ْم ِم َن النِ َس ِاء . ) ...
وقال تعاىل ( َوال تَـْنك ُحوا َما نَ َك َح َ
وقال ابن مفلح  :وال ينعقد اإلجياب إال بلفظ النكاح والتزويج إمجاعاً  ،لورودمها يف نص القرآن يف قوله تعاىل ( َزَّو ْجنَا َك َها ) ( َوال
ِ
آاب ُؤُكم ) وال ينعقد بغريمها  ،إذ العادل عنهما  -مع معرفته ِلما  -عادل عن اللفظ الذي ورد القرآن هبما مع
تَـْنك ُحوا َما نَ َك َح َ
القدرة .
ِ
ِ
ِ
ك ِمن ُد ِ
ون الْ ُم ْؤِمنِني ) .
ت نـَ ْف َس َها لِلنِ ِ
ب -قال هللا تعاىل ( َو ْامَرأَةً ُم ْؤمنَةً إِ ْن َوَهبَ ْ
َّيب إِ ْن أ ََر َاد النِ ُّ
َّيب أَ ْن يَ ْستَـْنك َح َها َخال َ
صةً لَ َ ْ
خمصوص بلفظ اِلبة ،فال جيوز أن تشاركه األمة يف ذلك.
وجه االستدالل :أن اآلية دلَّت أن النيب 
ٌ
ِ
ِ
ِ
ك ِمن ُد ِ
ون الْ ُم ْؤِمنِني)
ت نـَ ْف َس َها لِلنِ ِ
قال ابن قدامة :ولنا :قوله تعاىل ( َو ْامَرأَةً ُم ْؤمنَةً إِ ْن َوَهبَ ْ
َّيب إِ ْن أ ََر َاد النِ ُّ
َّيب أَ ْن يَ ْستَـْنك َح َها َخال َ
صةً لَ َ ْ
خالصا لرسول هللا . 
فذكر ذلك ً
ج-عن جابر بن عبدهللا  يف حديثه يف صفة حجة النيب  أنه قال ( فاتقوا هللا يف النساء ،فإنكم أخذمتوهن أبمان هللا،
واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ) رواه مسلم .
وجه االستدالل :قال املاوردي :فموضوع الدليل من هذا احلديث قوله ( واستحللتم فروجهن بكلمة هللا )  ،وليس يف كتاب هللا
إال لفظ النكاح والتزويج َّ ،
فدل على أنه مل يستحل الفرج إال هبما .
وقال البيهقي :وفيه الدليل على أن الفرج ال يُستباح إال بكلمة هللا :النكاح أو التزويج  ،ومها اللذان قد ورد هبما القرآن .
القول الثان  :أنه ال يشرتط  ،وأنه جيوز بغري لفظ اإلنكاح والتزويج  ،فأي لفظ يدل على النكاح فإنه جيوز
وبه قال احلنفية  ،واملالكية  ،وهو اختيار ابن تيمية رمحه هللا .
أ -حلديث الباب لقوله  للرجل ( فقد ملكتكها مبا معك من القرآن) .
وجه الداللة  :أن النيب  عقد للرجل النكاح بلفظ (ملكتكها ) وهو غري الوارد يف القرآن من لفظي اإلنكاح والتزويج  ،فدل
على جواز ذلك .
دليل على أن العقد قد يصح بغري لفظ النكاح والتزويج ،أال تراه يقول ( قد ملكتكها مبا معك من القرآن ) .
قال اخلطايب :وفيه ٌ
وقال الباجي :ووجه الدليل من احلديث :أنه َّ زوجه إايها بلفظ التمليك .
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ب-وحلديث أنس ( أن رسول هللا  أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ) متفق عليه .
ج -وألن العربة يف العقود املعاين  ،ال ابأللفاظ واملباين  ،فألفاظ البيع والشراء واإلجارة واِلبة والنكاح ليست ألفاظاً تعبدية ال
جيوز جتاوزها إىل غريها  ،وإمنا املرجع فيها إىل ما تعارف الناس عليه .
وهذا القول هو الصحيح .
وقد أجاب أصحاب القول األول عن حديث الباب ( ،فَـ َق َد َملَّكْتُ َك َها . ) ...

وهم يف هذا احلديث ،وأن الصواب فيه هو رواية من رواه بلفظ ( َّزوجتكها ) .
أوال  :أبن لفظة ( ملكتكها ) ٌ

وه ـ ـ ـ ْم أكثر وأحفظ .
وهم ،ورواية من قال ( زوجتكها ) الصوابُ ،
قال الدارقطين :إن رواية من رواه ( ملكتكها ) ٌ

اثنيا  :أنه على فرض صحتها وأن الروايتني متساويتان وال مكان للرتجيح ،فإنه يسقط االحتجاج هبا للفريقني ويُطلب الداللة من
أدلة أخرى.

قال ابن حجر :فرواية التزويج أو اإلنكاح أرجح ،وعلى تقدير أن تساوي الرواايت يقف االستدالل هبا لكل من الفريقني .

قال ابن قدامة  :وأما اخلرب فقد روي ( زوجتكها ) و ( أنكحتكها ) و( زوجناكها ) من طرق صحيحة ،والقصة واحدةٌ،
والظاهر أن الراوي روى ابملعىن ظنًّا منه أن معنامها واح ٌد ،فال تكون حجة  ،وإن كان النيب  مجع بني األلفاظ فال حجة ِلم
فيه  ،ألن النكاح انعقد أبحدها والباقي فضلة .
وأجاب أصحاب القول الثان عن أدلة القول األول :
 أما قوِلم  :إنه مل يرد يف القرآن سوى لفظي اإلنكاح والتزويج  ،فيجاب عنه  :أبن عدم الورود ال يدل على احلصر فيهما .ِ
صةً لَك  ) ...ليس املراد منه ختصيص النكاح بلفظ اِلبة ،ولكن يعين :بدون املهر جيوز له وال جيوز
 وأما قول هللا تعاىل ( َخال َألمته .
وقال اجلصاص :وقال آخرون :بل كان النيب  وأمته يف عقد النكاح بلفظ اِلبة سواء ،وإمنا خصوصية النيب  كانت يف جواز
استباحة البُضع بغري بدل ،وقد روي حنو ذلك عن جماهد  ،وسعيد بن املسيب  ،وعطاء بن أيب رابح  ،وهذا هو الصحيح؛
لداللة اآلية واألصول عليه .
 وأما حديث جابر (  ...واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ) فتعقب هذا :أبن املعىن الذي ذكروه للكلمة منازعٌ فيه ،فهو غريمتعني يف احلديث.
ِلن يف كلمته ،وهو قوله تعاىل ( فَِإ ْم َسا ٌك
قال اخلطايب :قوله  ( :استحللتم فروجهن بكلمة هللا ) يريد  -وهللا أعلم  -ما شرطه َّ
ِ ٍ
يح إبِِ ْح َسان ) .
مبَْع ُروف أ َْو تَ ْس ِر ٌ
قال ابن الرتكماين :ال نسلم أن املراد ابلكلمة ما ذكروه ،بل ذكر اِلروي وغريه أن املراد هبا قوله تعاىل ( فَِإمس ٌ ِ ٍ
يح
اك مبَْع ُروف أ َْو تَ ْس ِر ٌ
َْ
إبِِ ْح َسان )
قال اخلطايب :قيل فيها وجوه ،هذا أحسنها .وقيل :املراد هبا كلمة التوحيد ،وهي  :ال إله إال هللا حممد رسول هللا  ،إذ لوال إسالم
الزوج ملا حلت له  ،وقال القرطيب :وأشبه من هذه األقوال أهنا عبارة عن حكم هللا تعاىل ِبواز النكاح  ،مث لو سلمنا أن املراد
ت نـَ ْف َس َها لِلنَِّيب ) على جواز النكاح بلفظ اِلبة على ما
ابلكلمة ما ذكروه فهذا ال ينفي احلل بغريها ،وقد دل قول تعاىل ( إِ ْن َوَهبَ ْ
قدمنا يف أبواب اخلصائص :أن اخلصوصية للنيب  يف االنعقاد بغري صداق ال يف لفظ اِلبة .
ِ ِِ ٍ ِ
ِ ٍ
وقال النووي :قَـوله ( واستَحلَْلتُم فُـر َّ ِ ِ ِ
اَّلل) قِيلَ :م ْعنَاهُ قَـوله تَـ َع َ ِ
يل:
ْ
ْ
َْ ْ ْ ُ
اىل (فَإ ْم َساك مبَْع ُروف أ َْو تَ ْسريح إب ْح َسان) َوق َ
وجهن ب َكل َمة َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َوالْ َكل َمة قَـ ْوله
يل  :الْ ُمَراد إب َاب َحة َّ
اَّلل ُحمَ َّمد َر ُسول َّ
الْ ُمَراد َكلِ َمة التـ َّْو ِحيد َوه َي َال إلَه إَّال َّ
اَّلل  إ ْذ َال َحتل ُم ْسل َمة لغَ ْري ُم ْسلم َ ،وق َ
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ِ
ِ
اخلَطَّ ِ ُّ ِ
يل  :الْ ُمَراد
ال ْ
الص ِحيح َ ،وِابْأل ََّوِل قَ َ
اب لَ ُك ْم ِم ْن النِ َساء ) َوَه َذا الثَّالِث ُه َو َّ
تَـ َع َ
اىل ( فَانْك ُحوا َما طَ َ
ايب َوا ِْلََروي َو َغ ْريمهَا َ .وق َ
ِابلْ َكلِم ِة ِْ
اىل ِهبَا َ .واَ ََّّلل أ َْعلَم .
اإلجيَاب َوالْ َقبُول َ ،وَم ْعنَاهُ َعلَى َه َذا ِابلْ َكلِ َم ِة الَِّيت أ ََمَر َّ
اَّلل تَـ َع َ
َ
-5اختلف العلماء يف أقل الصداق  ،مع اتفاقهم على أنه ال حد ألكثره  ،كما نقل اإلمجاع القرطيب .
القول األول  :أقله عشرة دراهم .
وهذا مذهب أيب حنيفة .
حلديث جابر قال :قال رسول هللا ( :ال يزوج النساء إال األولياء ،وال مهر أقل من عشرة دراهم) رواه الدار قطين وهو حديث
ضعيف .
القول الثان  :أقله ربع دينار .
وهذا مذهب مالك .
قياساً على نصاب القطع يف السرقة  ،وهذا قياس يف مقابل النص .

القول الثالث  :يصح الصداق بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعري .
وهذا مذهب ابن حزم .
لقوله  للرجل ( التمس شيئاً ) .

القول الرابع  :كل ما صح العقد عليه بيعاً  ،أو إجارة  ،فإنه يصح أن يكون صداقاً  ،سواء كان عيناً أو منفعة .

فالعني مثل  :أن يعطيها دراهم أو يعطيها متاعاً .

واملنفعة مثل  :استخدامها إايه  ،أو تستويف منه بغري اخلدمة أن يبين ِلا بيتاً .
وهذا القول هو الصحيح .

-6اختلف العلماء  :هل جيوز أن يكون تعليم القرآن مهراً على أقوال :
القول األول  :أنه ال جيوز .

وهذا مذهب احلنفية  ،واملالكية .
أ-لقوله تعاىل ( أَ ْن تَـْبـتَـغُوا ِأب َْم َوالِ ُك ْم . ) .. .
ِ
ِ ِ
صنَات  ، ) ... .فالفروج ال تستباح إال ابألموال .
ب-وقال تعاىل ( َوَم ْن َملْ يَ ْستَط ْع مْن ُك ْم طَْوالً أَ ْن يـَْنك َح الْ ُم ْح َ
ج-وروي أن رسول هللا  زوج امرأة على سورة من القرآن  ،مث قال ( ال تكون ألحد بعدك مهراً ) رواه سعيد بن منصور وال
يصح .
د -وقالوا  :إن تعلم القرآن ال يقع إال قربة  ،فال جيوز أن يكون صداقاً كالصالة .
ه-أن تعليم القرآن أمر خيتلف وال ينضبط فأشبه اجملهول  ،واجملهول ال يصح جعله مهراً .
القول الثان  :جيوز .

وهذا مذهب الشافعي  ،واختاره ابن القيم .
ال  :انْطَلِق فَـ َق ْد َزَّوجتُ َكها فَـعلِمها ِمن الْ ُقر ِ
آن ) .
حلديث الباب ( قَ َ
ْ
ْ َ َ َْ َ ْ
والراجح  -وهللا أعلم  -أنه ال يصح جعل تعليم القرآن صداقاً إذا كان املال متيسراً على الزوج ،فإن مل يتيسر املال صح جعله
صداقاً ،وهذا هو الذي يدل عليه حديث الباب ،فإن الرسول  ما جعل تعليم القرآن صداقاً ِلذا الرجل إال حينما تعذر عليه
املال ومل جيد شيئاً .
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-7احلديث دليل على جواز لبس خامت احلديد  ،وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
القول األول  :حترمي لبسه .

س يف أول اإلسالم مث أمر النيب  بطرحه ) .
قال ابن بطال يف شرحه على البخاري  ( :خامت احلديد كان يُلبَ ُ
ِ ِ
ك ِريح ْاأل ْ ِ
أ-عن بـَُريْ َدة ( أ َّ
َن َر ُج ًال َجاءَ إِ َىل النِ ِ
َّيب َ و َعلَ ِيه َخ َامتٌ ِمن َشبَ ٍه ؛ فَـ َق َ
ال لَهُ َ :ما ِِل أَج ُد مْن َ َ
َصنَام  ،فَطََر َحهُ ُمثَّ َجاءَ
وعلَي ِه خ َامت ِمن ح ِد ٍ
َي َشي ٍء أ َِّ
اَّللِ ِم ْن أ ِ
ال :
َخت ُذهُ ؟ قَ َ
ك ِحْليَةَ أ َْه ِل النَّا ِر  ،فَطََر َحهُ  ،فَـ َق َ
يد ؛ فَـ َق َ
ال َ :اي َر ُسوَل َّ
ال َ :ما ِِل أ ََرى َعلَْي َ
ََْ َ ٌ ْ َ
ْ
َِّ
اخت ْذهُ ِم ْن َوِرٍق َوَال تُتِ َّمهُ ِمثْـ َقاالً ) .
( خ َامت ِمن َشب ٍه ) هو اخلامت من النحاس األصفر  ،والشبه أرفع النحاس ُِ
وَس َي بذلك لشبهه ابلذهب يف لونه  ،وعند الرتمذي " :
َ ٌ ْ َ
خامت من صفر  ( " .ماِل أجد منك ريح األصنام ) قال اخلطايب والبيهقي يف الشعب  :ألن األصنام كانت تتخذ من الشبه ) .
ِحلية أهل النار ) قيل  :هو زينة بعض الكفار يف الدنيا  ،وقيل  :زينتهم يف النار مبالبسة السالسل واألغالل  ،وقيل  :إمنا كرهه
تتمه مثقاالً ) أي ال يكون اخلامت ثقيالً مبالغاً يف وزنه.
النيب  لنتنه  ( .وال َّ
ب -وملا جاء عند ابن سعد يف ( الطبقات ) ( أن عمراً ضرب يد رجل ألنه يلبس خامت ذهب ،فقال رجل ِبانبه :اي أمري
املؤمنني ،أنظر أما أان فخامتي من حديد ،فقال له عمر :ذلك شر  ،إنه حلية أهل النار ) .
القول الثان  :أنه مكروه .
وهذا قول مجهور العلماء .

القول الثالث  :جواز لبسه من غري كراهة .
حلديث الباب يف قوله  ( التمس ولو خامتاً من حديد ) .

قال الشيخ ابن عثيمني  :وهذا دليل على جواز التختم ابخلامت – أي احلديد  -إذ أن اخلامت ال ينتفع به إال ابلتختم  ،فلوال أنه
( نور على الدرب ) .
جائز ما قال له النيب  التمس ولو خامتا من حديد .
مجع من أهل العلم كالبخاري – كما تقدم – وابن عبد الرب يف
وقد جرى االستدالل هبذا احلديث على جواز التختم ابحلديد ٌ
االستذكار  ،والنووي يف اجملموع  ،وابن رجب يف أحكام اخلوامت ومجاعة .
وأصحاب هذا القول ضعفوا أحاديث التحرمي .
قال ابن عبد الب  :وعن عمر بن اخلطاب أنه قال يف خامت الذهب وخامت احلديد "مجرة من انر" أو قال " :حلية أهل النار"،
وقد روي مثل هذا مرفوعاً ،وال يتصل عن النيب  ،وال عن عمر ،وليس بثابت ،واألصل  :أن األشياء على اإلابحة حَّت يثبت
النهي ،وهذا يف كل شيء ،إال أن النهي عن التختم ابلذهب صحيح ،وال خيتلف يف صحته  ( .التمهيد ) .
قال الشيخ عبد العزيز بن ِبز  -رمحه هللا - :وال حرج يف لبس احلديد من الساعة واخلامت ملا ثبت عن النيب  يف الصحيحني
أنه قال للخاطب ( التمس ولو خامتاً من حديد ) أما ما يروى عنه  يف التنفري من ذلك  :فشاذ  ،خمالف ِلذا احلديث
الصحيح  ( .فتاوى إسالمية ) .
وقال ابن رجب يف رسالته أحكام اخلوامت  ( :والصحيح عدم التحرمي  ،فإن األحاديث فيه ال ختلو عن مقال  ،وقد عارضها ما
هو أثبت منها ) .

وقال النووي يف شرحه على مسلم – يف شرح حديث الواهبة نفسها  ( -ويف هذا احلديث جو ُاز اختاذ خامت احلديد  ،وفيه
خالف للسلف حكاه القاضي ،وألصحابنا يف كراهته وجهان :أصحهما  :ال يُكره ألن احلديث يف النهي عنه ضعيف ) .
 -8جيوز للرجل أن يعرض موليته على الرجل الصاحل  ،ومما يدل على ذلك :
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أ-عن اثبت البناين قال  ( :كنت عند أنس وعنده ابنة له  ،قال أنس :جاءت امرأة إىل رسول هللا  تعرض عليه نفسها قالت:
اي رسول هللا  ،ألك يب حاجة ؟ فقالت بنت أنس  :ما أقل حياءها  ،واسوأاته  ،قال  :هي خري منك  ،رغبت يف النيب 
فعرضت عليه نفسها ) رواه البخاري .
يت َهاتَ ْ ِ
ني َعلَى أَ ْن َأتْ ُجَرِين َمثَ ِاينَ ِح َجج ) .
ب-وقال تعاىل عن الشيخ الصاحل ملوسى ( إِِين أُِر ُ
يد أَ ْن أُنْ ِك َح َ
ك إِ ْح َدى ابْـنَ ََّ
قال القرطيب  :فيه عرض الوِل ابنته على الرجل  ،وهذه سنة قائمة  ،عرض صاحل مدين ابنته على صاحل بين إسرائيل  ،وعرض

عمر بن اخلطاب ابنته حفصة على أيب بكر  ،وعثمان  ،وعرضت املوهوبة نفسها على النيب . 
ج-وعن ابن عمر  ( :أن عمر بن اخلطاب حني أتميت حفصة بنت عمر من حنيس بن حذافة  ،وكان من أصحاب رسول هللا
 فتويف يف املدينة  ،فقال عمر  :أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة  ،فقال  :سأنظر يف أمري  ...قال عمر  :فلقيت
أاب بكر الصديق  ،فقلت  :إن شئت زوجتك حفصة . ) ...
قال احلافظ  :وفيه عرض اإلنسان بنته وغريها من مولياته على من يعتقد خريه وصالحه  ،ملا فيه من النفع العائد على املعروضة
عليه  ،وأنه ال استحياء يف ذلك  ،وفيه أنه ال أبس بعرضها عليه ولو كان متزوجاً  ،ألن أاب بكر كان ٍ
حينئذ متزوجاً ) .

• ما سبب سكوته  ملا وهبت املرأة نفسها له ؟

إما حياء من مواجهتها ابلرد  ،وكان  شديد احلياء  ،وإما انتظاراً للوحي  ،وإما تفكراً يف جواب يناسب املقام .
-9أن اِلبة يف النكاح خاصة ابلنيب  فقط .
أ-لقول الرجل ( زوجنيها ) ومل يقل  :هبها ِل .
ب-ولقوِلا هي ( وهبت نفسي لك ) وسكت  على ذلك  ،فدل على جوازه له خاصة .
ِ
ك ِمن ُد ِ
ون الْ ُم ْؤِمنِني ) .
ج -وقد قال تعاىل ( َخال َ
صةً لَ َ ْ
-10أن اإلمام يزوج من ليس ِلا وِل خاص ملن يراه كفؤاً  ،ولكن ال بد من رضاها  ،ألنه جاء يف رواية أن النيب  قال للمرأة:
( إين أريد أن أزوجك هذا إن رضيت  ،فقالت  :ما رضيت ِل فقد رضيت ) .
-11أن النكاح ال بد فيه من الصداق .
-12فطنة الصحايب وحسن أدبه ،حيث قال (زوجنيها اي رسول هللا) مث ابلغ يف االحرتاز ،فقال (إن مل يكن لك هبا حاجة) وإمنا
قال ذلك بعد تصرحيه بنفي احلاجة ،الحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إىل إجابتها .
-13احلديث دليل على أن خطبة النكاح غري واجبة .
-14أن طالب احلاجة ال ينبغي أن يلح يف طلبها  ،بل يطلبها برفق وأتن .
-15فيه نظر اإلمام يف مصاحل رعيته وإرشاده إىل ما يصلحهم .
رسول هللا  رأى عبد الرمحن بن ٍ
عوف ،وعليه ر ْدعُ زعفر ٍ
بن ٍ
 - 319عن أنس ِّ
النيب :
مالك ؛ (أن
َ
ان .فقال ُّ
َ
َ
ِّ
"م ْهيَ ْم؟ " فقالَ :ي رسول هللا! تزوجت امرأة .قال" :ما أصدقْتَها؟ " قال :وز َن نواةٍ من ٍ
ذهب .قال:
َ
"فبارك هللا لكْ .أوَلْ
َ
ولو بشاةٍ ) .
الردع :براء ودال وعني مهمالت .ومهيم :تفسريه :ما ْأم ُرك؟ .والنواة :مخسة دراهم .

====================
( َعلَى َعب ِّد اَل هر ْمحَ ِّن ب ِّن َعو ٍ
ف ) القرشي الزهري  ،أحد العشرة املبشرين ابجلنة  ،أسلم قدمياً  ،مات سنة  32 :هـ .
ْ
ْ ْ
ص ْفَرةٍ ) بضم الصاد  ،أي  :صفرة اخللوق  ،وهو طيب يصنع من زعفران وغريه .
( وعليه َر ْدعُ زعفران ) ويف رواية ( أَثـََر ُ
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( َم ْهيَ ْم ؟ ) أي  :ما شأنك  ،أو ما هذا ويف رواية ( َما َه َذا ؟ ) ظاهره أنه سؤال استنكار  ،لنهيه  أن يتزعفر الرجل  ،ويف

رواية البخاري قال له ( مهيم ) أي  :ما شأنك  ،أو ما هذا ؟
( نواة من ذهب ) قيل أنه وزن َخسة دراهم .

( أوَل ) الوليمة  :هو طعام النكاح .
شاةٍ ) ( لو ) هنا للتقليل .
( َول َْو بِّ َ
-1احلديث دليل على مشروعية الوليمة للعرس  ،لقوله  ( : أومل  ) ...وهي الطعام الذي يصنع أايم العرس .
وقد اختلف العلماء يف حكمها على قولني :
القول األول  :أهنا مستحبة .

وهذا مذهب مجاهري العلماء .
لقوله  ( : أومل  ) ...وهذا أمر  ،وأقل أحواله االستحباب .

القول الثان  :أهنا واجبة .

وهذا مذهب الظاهرية .
لقوله  لعبد الرمحن بن عوف ( أومل  ) ...وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .
ولقوله  ( : إنه ال بد للعروس من وليمة )  .رواه أمحد .
قال ابن حجر  :سنده ال أبس به .

والراجح األول .

قالوا  :إن األمر يف حديث  ( :أومل  ) ...لالستحباب ،بدليل أنه  أمر ابلشاة ،وال خالف أنه ال جيب عليه اإليالم ابلشاة،

وقد أومل  بغري الشاة مع أنه أمر هبا .
ففي حديث أنس  ( :أنه  أومل على صفية وكانت وليمته حيساً ) .
ويف الصحيح  ( :أنه  أومل على امرأة من نسائه مبدين شعري ) .
قال احلافظ ابن حجر  :قال ابن بطال :قوله ( الوليمة حق ) أي ليست بباطل ،بل يندب إليها ،وهي سنة فضيلة ،وليس املراد
ابحلق الوجوب .مث قال :وال أعلم أحداً أوجبها  ،وغفل عن رواية يف مذهبه بوجوهبا نقلها القرطيب ،وقال :إن مشهور املذهب أهنا
مندوبة ..وقال بعض الشافعية :هي واجبة ألن النيب  أمر هبا عبد الرمحن بن عوف ،وألن اإلجابة إليها واجبة ،فكانت واجبة،
وأجاب أبنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر األطعمة ،واألمر حممول على االستحباب بدليل ما ذكرانه ،وألنه أمر بشاة وهي
غري واجبة اتفاقاً .
وقال أبو العباس القرطيب املالكي  :وقوله ( :أومل ولو بشاة ) ظاهره الوجوب ،وبه متسك داود يف وجوب الوليمة ،وهو أحد قوِل
الشافعي ومالك ،ومشهور مذهب مالك واجلمهور أهنا مندوب إليها .
-2احلكمة من الوليمة :

أوال  :إعالن النكاح .

اثنيا  :فيها صلة لألقارب واألرحام .
اثلثا  :أن فيها إطعاماً للفقراء .

رابعا  :إدخال السرور على الزوجة وأقارهبا .
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 -3اختلف السلف يف وقت الوليمة :
فاستحبها بعض العلماء قبل الدخول  ،واستحبها بعضهم بعد الدخول .
أكثر األحاديث على أن الوليمة بعد الدخول :
كحديث الباب  ،فإن النيب  أمر عبد الرمحن ابلوليمة بعد الدخول .
وكما يف قصة زواج النيب  بزينب بنت جحش كما سيأيت أن شاء هللا .
وان أوملَ عند الدخول فال ابس كما هو عمل الناس اليوم .
واألمر واسع .
قال يف اإلنصاف :األوىل أن يقال وقت االستحباب موسع من عقد النكاح إىل أيتها أايم العرس ،لصحة األخبار يف هذا وهذا.
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّخول  ،أ َْو َع ِقبه  ،أ َْو ُم َو َّسع
ف َّ
قال احلافظ ابن حجر َ :وقَ ْد ا ْختَـلَ َ
السلَف ِيف َوقْ َتها َ ،ه ْل ُه َو عْند الْ َع ْقد  ،أ َْو َعقبه  ،أ َْو عْند الد ُ
ِِ
ِ ِِ
ُّخول َ ،علَى أَقْـ َوال  ( .الفتح ) .
م ْن ابْت َداء الْ َع ْقد إِ َىل انْت َهاء الد ُ
وقال الصنعاين :وصرح املاوردي من الشافعية أبهنا عند الدخول.
قال السبكي  :واملنقول من فعل النيب  أهنا بعد الدخول.
وكأنه يشري إىل قصة زواج زينب بنت جحش  ،لقول أنس  :أصبح النيب  عروساً بزينب  ،فدعا القوم.
وقد ترجم عليه البيهقي (ابب  :وقت الوليمة)  ( .سبل السالم ) .
اَّللِ  عروسا بِزيـنَب بِْن ِ
ت َج ْح ٍ
ش َ ،وَكا َن تَـَزَّو َج َها ِابلْ َم ِدينَ ِة  ،فَ َد َعا
َصبَ َح َر ُس ُ
ول َّ
وحديث أنس رواه البخاري ومسلم بلفظ  ( :أ ْ
َ ُ ً َْ َ
ِ
الن ِ ِ
َّهار ) .
َّاس للطَّ َعام بـَ ْع َد ْارت َف ِاع النـ َ
َ
ِ
ِ
َصابُوا م ْن الطَّ َعام ) .
َصبَ َح النِ ُّ
ويف لفظ للبخاري ( :أ ْ
وسا  ،فَ َد َعا الْ َق ْوَم فَأ َ
َّيب  هبَا َعُر ً
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :ووقت الوليمة يف حديث زينب وصفته  ،يدل على أنه عقب الدخول ( .االختيارات العلمية )
وقال احلافظ ابن حجر ِ :
ِ ِِ ِ ِ
ب
استَ َح َّ
ُّخول ؛ ل َق ْوله فيه ( :أ ْ
ص ِريح ِيف أ ََّهنَا بـَ ْعد الد ُ
وسا بَِزيْـنَب فَ َد َعا الْ َق ْوم ) َو ْ
"و َحديث أَنَس َ
َصبَ َح َع ُر ً
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ُّخول َعق َبها َ ،و َعلَْيه َع َمل النَّاس الْيَـ ْوم  ( .الفتح ) .
بـَ ْعض الْ َمالكيَّة أَ ْن تَ ُكون عْند الْبنَاء َويـَ َقع الد ُ
ت ِاال ْستِ ْحب ِ
اح َإىل انْتِ َها ِء أَ َّايِم الْعُ ْر ِس.
اب ُم َو َّس ٌع ِم ْن َع ْق ِد النِ َك ِ
وقال املرداوي ْ :األ َْوَىل أَ ْن يـُ َق َ
ال َ :وقْ ُ
َ
ِ ِ
السروِر بـع َد الدُّخ ِ ِ
ِِ ِ
ك قَـبل الدُّخ ِ
ِ
ول بِيَ ِسري  ( .اإلنصاف ) .
ول  ،لَك ْن قَ ْد َجَر ْ
ت الْ َع َادةُ ف ْع َل َذل َ ْ َ ُ
ُ
لص َّحة ْاألَ ْخبَا ِر ِيف َه َذا َ ،وَك َمال ُّ ُ َ ْ
ِ
وقال البخاري  " :ابب ح ِق إِجاب ِة الْولِيم ِة والد ِ
َّيب  يـَ ْوًما وَال يـَ ْوَم ْ ِ
ني".
َ َ ََ َ َ َ ْ
َّع َوة َ ،وَم ْن أ َْوَملَ َسْبـ َعةَ أ ََّايٍم َوَْحن َوهُ َ ،وَملْ يـُ َوق ْ
ت النِ ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك م ْن ِْ
َي َملْ َْجي َعل لِْلولِيم ِة وقْـتًا ُم َعيَّـنًا َخيْتَص بِه ِْ
اإلطْ َالق".
اإلجيَاب أ َْو اال ْست ْحبَاب َ ،وأُخ َذ َذل َ
قال احلافظ  " :أ ْ
َ َ َ
ت ولِ ِ
ِ ِ
الصواب أ ََّهنَا بـع َد الدُّخ ِ
ال الشَّْي ُخ [ يقصد السبكي] َ :وِه َي
ول  ،قَ َ
وقال ال َّدمريي َ " :ملْ يـَتَـ َعَّر ْ
ُ
َْ
يمة الْعُ ْر ِس َ ،و َّ َ ُ
ض الْ ُف َق َهاءُ ل َوقْ َ َ
جائِزةٌ قَـبـلَه  ،وبـع َده  ،ووقْـتـها مو َّسع ِمن ِح ِ ِ
صَّر َح بِِه الْبَـغَ ِوي" .
ني الْ َع ْقد َك َما َ
َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ََ ُ َ ُ َ ٌ ْ
وقال ابن طولون  " :واألقرب  :الرجوع إىل العرف " .انتهى من "فص اخلوامت فيما قيل يف الوالئم" صـ .44
وقال الشيخ صاحل الفوزان  " :ووقت إقامة وليمة العرس موسع  ،يبدأ من عقد النكاح إىل انتهاء أايم العرس .
-4مقدار الوليمة :
أخذ بعض العلماء من قوله  ( : أومل ولو بشاة ) أنه يستحب للموسر أن ال ينقص عن شاة .
ولكن ثبت أنه  أومل على بعض نسائه أبقل من الشاة  ،فقد ثبت أنه أومل على زينب خبزاً وحلماً .
فالراجح أنه ال حد ألكثرها  ،واألفضل على قدر حال الزوج .
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-5استحباب الدعاء للمتزوج .
َّيب َ كا َن إِ َذا َرفَّأَ إِنْ َسا ًان إِ َذا تَـَزَّو َج قَ َ
ك َ ،وَاب َرَك َعلَْي َ
ال َ :اب َرَك اَ ََّّللُ لَ َ
عن أيب هريرة قال ( أَ َّن اَلنِ َّ
ك َ ،و َمجَ َع بـَْيـنَ ُك َما ِيف َخ ٍْري ) َرَواهُ
َمحَ ُد َ ،و ْاأل َْربـَ َعةُ .
أْ
ويف حديث الباب ( ابرك هللا لك ) .
وقد بوب البخاري على حديث أنس ( ابب كيف يدعى للمتزوج ) .
قال ابن بطال  :إمنا أراد هبذا الباب وهللا أعلم رد قول العامة عند العرس ابلرفاء والبنني فكأنه أشار إىل تضعيفه  ،وحنو ذلك

كحديث معاذ بن جبل أنه شهد أمالك رجل من األنصار فخطب رسول هللا  وأنكح األنصاري وقال " على األلفة واخلري
والربكة والطري امليمون والسعة يف الرزق " احلديث أخرجه الطرباين يف " الكبري " بسند ضعيف  ،وأخرجه يف " األوسط " بسند
أضعف منه  ،وأخرجه أبو عمرو الربقاين يف كتاب معاشرة األهلني من حديث أنس وزاد فيه " والرفاء والبنني " ويف سنده أابن
العبدي وهو ضعيف  ( .الفتح ) .
وينهى عن قول ( ابلرفا والبنني ) :
قيل  :ألنه ال محد فيه وال ثناء وال ذكر هلل .
وقيل  :ملا فيه من اإلشارة إىل بغض البنات لتخصيص البنني ابلذكر .
وأما الرفاء فمعناه االلتئام من رفأت الثوب ورفوته رفوا ورفاء وهو دعاء للزوج اباللتئام واالئتـ ـ ـالف فال كراهـ ـ ـة فيه .
ابلرفاء والبنني .
قال النووي يف كتاب األذكار  :فصل  :ويُكره أن يُقال له َّ
وقال أيضاً يف األذكار  :فصل  :يكره أن يقال للمتزوج ِ ِ :
وابرك عليك .
ابرك اَّلل لك َ
البنني ،وإمنا يُقال لهَ :
ابلرفاء و َ
ُ
ُ
-6اختلف العلماء يف حكم لباس املزعفر للرجل على أقوال ؟
القول األول  :أنه حرام .
حلديث أنس  قال  ( :هنى النيب  أن يتزعفر الرجل ) رواه مسلم
وهذا نص يف املنع من لبس الرجل للمزعفر من الثياب .
القول الثان  :اجلواز .
واستدلوا حبديث الباب  ،حيث أقر النيب  عبد الرمحن بن عوف يف لبس ثياب مزعفرة .

والراجح القول األول .

وأما اجلواب عن حديث عبد الرمحن بن عوف  ،فأجاب العلماء أبجوبة :
منها  :قالوا ِبوازه للمتزوج دون غريه .

وعلى هذا تدل ترمجة البخاري يف صحيحه  ،حيث قال :ابب الصفرة للمتزوج .

مث ساق بسنده حديث أنس يف قصة زواج عبد الرمحن بن عوف .
ومنها  :أن ذلك وقع من ابن عوف قبل النهي عن التزعفر .
وهذا وإن كان حيتاج إىل اتريخ  ،إال أنه يؤيد ه أن سياق قصة عبد الرمحن بن عوف يشعر أبهنا كانت يف أوائل اِلجرة  ،وأكثر
من روى النهي عن التزعفر ممن أتخرت هجرته .
ومنها  :أن أثر الصفرة اليت كانت على عبد الرمحن بن عوف  ،تعلقت به من زوجته حني مسها  ،فكان ذلك غري مقصود له .
وقد رجح هذا النووي  ،وعزاه للمحققني من أهل العلم .
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وهذا أقرب وأقوى .
ومنها  :أن الصفرة اليت كانت على عبد الرمحن  ،كانت يسريه  ،ومل يبق إال أثرها  ،فلذلك مل أيمره النيب  بغسلها  ،وإمنا

استفهم منكراً ذلك ليدل على أن التزعفر للرجال جائز .
اختلف العلماء يف سبب النهي عن الثياب املزعفرة :

فقال بعضهم  :هنى عنها بسبب لوهنا  ،ومن مث فكل ما كان أصفر مشاهباً للمزعفر  ،فهو حرام .

وقال بعضهم  :أن سبب التحرمي هو أن الزعفران من طيب النساء .

-7استحباب ختفيف الصداق  ،فهذا عبد الرمحن بن عوف مل يصدق زوجته إال َخسة دراهم .
-8أن مقدار الوليمة مرجعه للعرف .
-9جواز خروج العروس وعليه أثر العُرس من خلوق وحنوه .
-10البد للنكاح من صداق .
-11سؤال كبري القوم أصحابه وأتباعه عن أحواِلم .
فائدة :

ول اَ ََّّللِ  ( إِذَا د ِعي أَح ُد ُكم فَـْلي ِجب ; فَِإ ْن َكا َن ِ
ِ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
عن جابر قَ َ
ص ِل َ ،وإِ ْن َكا َن ُم ْفطًرا فَـْليُطْ َع ْم ) أ ْ
َخَر َجهُ
صائ ًما فَـ ْليُ َ
َ
ُ َ َ ْ ُ ْ
ِ
ضا .
ُم ْسل ٌم أَيْ ً
ولَه ِمن ح ِد ِ
يث َجابِ ٍر َْحن ُوهُ َ .وقَ َال  ( :فَِإ ْن َشاءَ طَعِ َم َوإِ ْن َشاءَ تَـَرَك ) .
َُ ْ َ
استدل العلماء حبديث جابر [ إن شاء طعم وإن شاء أكل] على أن الواجب هو حضور الدعوة وأن األكل ليس بواجب .
وهذا قول احلنابلة والشافعية .
قالوا ألن الذي أمر به النيب  وتوعد على تركه هو احلضور  ،أما األكل فلم أيت ما يدل على وجوبه .
لكن الشك أن األكل أفضل وأكمل .
قال ابن قدامة  :ولنا قول النيب  ( إذا دعي أحدكم فليجب  ،فإن شاء أكل  ،وإن شاء ترك ) .
وألنه لو وجب األكل  ،لوجب على املتطوع ابلصوم  ،فلما مل يلزمه األكل  ،مل يلزمه إذا كان مفطراً .
وقوِلم  :املقصود األكل .
قلنا  :بل املقصود اإلجابة  ،ولذلك وجبت على الصائم الذي ال أيكل  ( .املغين ) .
وقال بعض العلماء أن األكل واجب .
لقوله  ( وإن كان مفطراً فليطعم ) وهذا أمر .
وقالوا  :ألن املقصود من احلضور هو األكل .
والقول األول أصح .
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