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ن اهللا بسم   الرحيم ال̂ر
  وسلم وصحبه آN وX Pمد نبينا P وسلم وصa العا�` رب هللا ا�مد

ً
   وبعد ... كثgاً  تسليما

 بلوغ كتاب من ستكون ا�قررة واألحاديث تعاm اهللا بإذن صلفال هذا خالل حلقة أربع` P ا�ديث مادة ستشتمل
  .حجر بن للحافظ ا�رام

  � ١ �  الحلقة

  حxَ اwّ  اُب ـتَ كِ 
J  / ِح باب ا�الل وا�xwا z رام  

  .الفرج به {صن و اD| به يغض ما❆
 َقْنُه قَاَل  َقْن َقْبِد اهللا� 

َ
mمَ ( :بِْن َمْسُعوٍد َرِ�َ اهللا�ُ َيَعا

�
َا َرُسوُل اهللا�ِ َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
w قَاَل : َBََباِب َمْن اْسَتَطاَع  يَا َمْع الش�

و�  َيَ�َ
ْ
َاَءةَ فَل

ْ
Dَفْرِج، َوَمْن لَْم يَْسَتِطْع َفَعلَْيهِ  إِن�هُ ف جْ ِمْنُكْم ا

ْ
ْحَصُن لِل

َ
َبَ|ِ، وَأ

ْ
َغض� لِل

َ
ُ وَِجاءٌ  أ

َ
N ْوِم، فَإِن�ُه   .ُمتpَفٌق َعلَيْهِ  )بِالص�

  : اxwح مع�
  .بعض إz بعضها انضم و تمايلت إذا األشجار تحتناك العرب تقول الضم؛ و اtمع :لغة اxwح
  دالعق وس|

ً
 ألن الوطء؛ M وحقيقة العقد M حقيقة وا��ح به، ويق�ن اآلخر إz ينضم الزوج^ من واحد � ألن نكاحا

 و بالوطء، يكون وقد بالعقد يكون قد ا��ح M والضم واtمع الضم هو العرب لغة M ا��ح عليه يدور اOي ا�ع�
  .فالن ابنة نكح قيل إذا للعقد ^ويتع زوجته، نكح قيل إذا بالوطء ا��ح لفظ يتع^
  به استئناسه و باآلخر الزوج^ من � استمتاع به �ل عقد هو :ااصطالحً  اxwح

ً
  .ا��وع الوجه [ للنسل طلبا

  :تBيعهمن  كمةا�
M من � �ب بم باآلخر الزوج^ من � استمتاع ففيه، ودينية ونفسية اجتماعية جليلة ومقاصد عظيمة مصالح الزواج 

 ا�رأة حفظ وفيه ،األمم ب^ وهيبتها وعزتها قوتها مصادر أحد هو اOي األمة وتكث� النسل �صيل وفيه وع�ة حقوق
 الفرج �ص^ وفيه والقبائل األ� ب^ الصلة إح�م وفيه الطيبة ا�ياة أسباب �ا يهيئ الزوج أن حيث عليها واإلنفاق
  .أخالقه �لل و ال� من ا�جتمع وحفظ الرذيلة مهاوي M االنزالق من وا�رأة الرجل و�اية ا�5 وغض

  :ا�ديث راوي
 السابق^ من عبدالر�ن أبو ا�ذ¡، حبيب بن  فل بن مسعود بن عبداهللا وهو مسعود، بن عبداهللا رواية من ا�ديث
ره ¢pة فمناقبه ، ا�ديث لرواية ا�ك0ين العلماء ومن الصحابة كبار ومن األول^ pه ¤£ سنة ومات الكوفة [ عمر وأم M 
  .وأرضاه عنه اهللا ر¥ ا�دينة

  :درجة ا�ديث 
  .ومسلم اDخاري فأخرجه، الصحة درجات أz P فهو عليه، متفق ا�ديث هذا

  : ا�ديث مفردات
) َBَماعة هم ا�ع�) يَا َمْعtين اOالشيوخ، مع� يا الرجال، مع� يا الشباب، مع� يا تقول كأن واحد، وصف يشملهم ا 
  .لفظه من � واحد وال معا¨ [ و�مع النساء، مع� يا
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َباِب (  ثم األربع^ إz كهٌل  بعدُ  هو ثم اeالث^ إz يصل حª بلغ من هو ا�ووي قال كما الشاب و شاب، ¢ع الشباب )الش�
  . ذلك بعد شيخٌ  هو

 سن بتحديد يتعلق ما هذا ذلك بعد كهل هو ثم شاب، وثالث^ ثن^ا و°z حدث، ع� ستة إz هو: عياض القا¥ وقال
  .الشباب
 M ال²وة من عليه @± و�ا القوةو النشاط و`0ة شهوةال ورةe وذلك للن�ح، ا�اجة من فيه �ا باOكر هنا الشباب وخص
ُ َصبَْوةٌ لَيَْسْت  َشاِبّ ِمْن  ُكمْ َعِجَب َربُّ ( ا�ديث M جاء وOلك، الطيش مظنة الشباب ألن اهللا حرم فيما الوقوع

َ
 M وجاء)  �

 نشَ  وشاٌب (  ظله إال ظل ال يوم ظله M اهللا يظلهم اOين السبعة حديث
َ
  ).اهللاِ  طاعةِ  M أ

  .مستقيمة طرق ظل M �ا باالستجابة ا�وازع بمعاtة اإلسالم وجاء
َاَءةَ (

ْ
Dا( ا5اءة ذكر M ^موضع M قو� )جْ َمِن اْسَتَطا َوّ َيَ�َ

ْ
   )َع مِْنُكُم اDَاَءةَ فَل

ُ وَِجاءٌ ( ا5اءة يستطع لم ومن أي )َوَمْن لَْم يَْسَتِطعْ ( فقال اeا· ا�وضع ذكر ثم
َ
ْوِم فَإِنَُّه �

  .)َفَعلَيِْه بِالَصّ
جْ ( قوN األول، ا�وضع z باDاءة ا�قصود ما َوّ َيَ�َ

ْ
  ؟.)َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اDَاَءةَ فَل

  .اtماع [ والقدرة اtسدية القدرة ؛الوطء P القدرة � قيل :األول القول❖
  كنا(: قال مسعود ابن قول M ا5خاري عند الروايات بعض M ورد ما األول القول [ ويدل

ً
  نملك ال شبابا

ً
 رسول فقال شيئا

  خاطب ألنه قال) ا�ديث... اْستََطاَع ِمنُْكمُ َمِن : وسلم عليه اهللا صº اهللا
ً
  �دون ال شبابا

ً
  .شيئا

  .ا��ح مؤن [ القدرة ؛ا�ا�ة القدرة � قيل :ا�ا� القول❖
 ¿ئشة حديث من ماجه ابن س¼ M جاء وما مسعود، ابن حديث من النسا½ س¼ M جاء ما اeا· القول [ ويستدل

يَنِْكحْ (
ْ
  .مسعود ابن عن ا5اب حديث ا�ديث، هذا قسيا أيضا � ويشهد.) ..َوَمْن Áََن َذا َطْوٍل فَل

  لألمرين شاملة اDاءة تكون أن من مانع ال أنه عياض القا� ذهب :ا�الث القول❖
ً
 الوطء [ القدرة أي ؛¡يعا

ُكُم اْستََطاَع ِمنْ  َمِن ( األول فا�وضع. اeا· ا�وضع M وخاصة األول ا�وضع M ¿مة تكون أن أي ا��ح؛ مؤن [ والقدرة
جْ  َوّ َÂََي

ْ
ْوِم  َوَمْن لَْم يَْستَِطعْ ( اeا· ا�وضع M وخاصة ا��ح، مؤن [ والقدرة اtماع [ القدرة أي) ا5َاَءَة فَل َفَعلَيِْه بِالَصّ

ُ وَِجاءٌ 
َ
  . جسدية قدرة عنده لكن ا�اÃة القدرة يستطع لم أي) فَإِنَُّه �

ح ¢   .اهللا ه̂ر حجر بن ا�افظ القول هذا ورج�
 اeالث، الرأي [ ويستقيم السابق^ الرأي^ [ يستقيم ال ا�ديث مع� أن ا_فصيل هذا [ اeالث للقول يشهد وÄا
ªقد األول للرأي ترجيحه رغم اهللا ر�ه ا�ووي اإلمام أن ح Åمؤن [ القدرة ويتضمن الوطء [ القدرة بأنها ا5اءة ف 

  .عياض القا¥ إÃه ذهب ما إz اهللا ر�ه فرجع ا��ح،
َبَ|ِ (

ْ
َغض� لِل

َ
َغضÆ  )أ

َ
  ويكون ،تفضيل أفعل ؛أ

ً
 [ بزيادة أحدهم ويتمÈ مش�Çً  اقدرً  الشيئ^ ب^ Áن إذا بابه [ أحيانا

  اهللاpُ  َفتَبَارَكَ {: تعاz كقو� األمرين ب^ مش�ك قدر هناك يكون ال بأن بابه غ� [ أيضا ويكون اآلخر
َ
َ̂  ْحَسنُ أ َاِلِق

ْ
 ا?

  .للتفضيل ليست و الصفة 5يان لعأف أحسن هنا })ËÌ:  ا�ؤمنون(
 أن إال ا�5 غضp  � يوجب ما تعاz اهللا خوف من للمؤمن أن ا�ديث هذا M ا�قصود فإن بابها [ هنا أفعل Áنت و°ذا
 فيه يؤثر ال فإنه Îء [ ب�ه وقع إن وحª أحصن، هفرج و أغّض  ب�ه ا�Âوج بينما ا�فوات بعض � يقع قد ا�Âوج غ�
.  

Ïإذا( رفعه جابر حديث بيس� هذا مسعود ابن حديث عقب ذكر حيث �سلم وقع ما ألطف وما حجر ابن يقول ذلك و 
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  ).�5ه أغضp  فإنه امرأته فليأت امرأة إz أحدكم نظر
 ويتوفر إحصان، وال ا�5 غض فيه يتوفر ال ا�Âوج غ� أن كوني ا�ع� فإن ¢اعة به قال كما بابها غ� [ Áن و°ذا
  .وا�Âوج األعزب ا�سلم حال �عارضته مرجوح الرأي وهذا .فقط للمÂوج ذلك
ْومِ  َفَعلَْيهِ ( قو�  بأجوبة ذلك عن وأجيب للغائب، ليس و للمخاطب يكون أن اإلغراء M األصل و إغراء سلوبا هذا )بِالص�
  .الغائب أسلوب معه استعمل امبهمً  ا�خاطب Áن �ا نهأ أوجهها من
ُ وَِجاءٌ ( قو�

َ
N ؟الوِجاء هو ما) فَإِن�ُه   

   .ا?صيت^ سّل  هو اإلخصاء بينما ا?صيت^، رض هو قيل
ُ وَِجاءٌ ( حبان ابن رواية M وجاء

َ
N غ� من �ا_فس هذا و شاذة رواية لكنها حجر ابن ا�افظ قال اِ?صاء وهو )فَإِن�ُه Ôا� 

ºوالضم� وسلم عليه اهللا ص M ) ُ
َ
N( الوِجاء كأثر أثر للصوم أن وا�ع� .الصوم [ ¿ئد M ا��ح عن الشخص عزوف 

 تسكن نفسه فإن ا�سلم صام فإذا اÕم iرى آدم ابن M �ري والشيطان اÕم iاري يضيق والصوم .الشهوة وسكون
  .كذلك الشهوة وتسكن

  : الزواج أو حاxw حكم
جْ ( z هنا الالم مع� P بناءً  مستحب أو واجب هو هل الزواج حكم z العلماء اختلف َوّ َÂََي

ْ
  )فَل

  ؟األمر الم بها يقصد هل
 يÂوج أن قادر � [ ضرِ فُ  :حزم ابن فقال .الزواج وجوب إm حزم ابن رأسهم وP الظاهرية ذهب : األول القول❖

ُكمْ  َطاَب  َما فَانِْكُحوا{ تعاz لقو� ويتÅى
َ
َث  َمثَْ�  النØَساءِ  ِمنَ  ل

َ
  ِخْفتُمْ  فَإِنْ  َوُرَباعَ  َوثُال

p
ال
َ
 َملََكْت  َما أو فََواِحَدةً  َيْعِدلُوا ك

ْفَمانُُكمْ 
َ
   }... أ

  .اءاإلم نكاح وهو التÅي؛ وب^ وا_عدد ا�رائر نكاح ب^ p�Ýُ  ا�Üف جعل اهللا أن رأيهم [ ا¦اللة وجه
  ا��ح أوجب الظاهري داوود أن العلم مع

ً
ل واOي مطلقا pحزم ابن هو ا_فصيل هذا فص.  

 رسول ألن آثم فهو ذلك ترك فإن يتÅى أن أو يÂوج أن إما ؛ أمرين أحد إال لإلنسان فليس"  حزم ابن وهو اهللا ر�ه فقال
جْ ( قال وسلم عليه اهللا صº اهللا َوّ َÂََي

ْ
  ."إ�اب مرأ هنا األمر و) فَل

 س¼ من وأنه ،مستحب الزواج أن إm ا¨ماهg، قول أنه واwووي القرط§ وذكر ،العلم أهل من كثg ذهب : ا�ا� القول❖
َقدْ {:  تعاz قال كما ا�رسل^،

َ
نَا َول

ْ
رَْسل

َ
  أ

ً
نَا َقبِْلَك  ِمنْ  رُُسال

ْ
ْزَواًجا لَُهمْ  وََجَعل

َ
يpةً  أ Øالرعد}..وَُذر :£á  

جْ ( M الالم M األمر إن: قالوا َوّ َÂََي
ْ
  ِخْفتُمْ  َو°ِنْ {: تعاz بقو� ،السنية إz الوجوب من م�وف) فَل

p
ال
َ
َتَاMِ  âَ  ُيْقِسُطوا ك

ْ
Ãا 

ُكمْ  َطاَب  َما فَانِْكُحوا
َ
َث  َمثَْ�  النØَساءِ  ِمنَ  ل

َ
  ِخْفتُمْ  فَإِنْ  َوُرَباعَ  َوثُال

p
ال
َ
ْفَمانُُكمْ  لََكْت مَ  َما أو فََواِحَدةً  َيْعِدلُوا ك

َ
   }أ

  : ثالثة وجوه من اآلية هذه z ا¦اللة وجه
ق تعاz اهللا أن: األول الوجه •

p
ُكمْ  َطاَب  َما فَانِْكُحوا{:  قو� M ستطابةاال [ ا��ح عل

َ
 أن ا�علوم ومن }النØَساءِ  ِمنَ  ل

ق ال الواجب األمر
p
ف ستطابةا [ يعل

p
Üيكون قد بل .ا� M ن فلو ا�فس به تضيق ما جبالواÁ ا��ح  

ً
 العموم [ واجبا

  .االستطابة [ ا_عليق دون به ألمر
َث  َمثَْ� {تعاz قو� M قالوا اآلية M :ا�ا� الوجه •

َ
 قد اإلنسان Áن لو حª بواجب ليس ا��ح M ا_عداد هذا }َوُرَباعَ  َوثُال

  ا�يف يأمن من حق M واجب غ� ا_عداد Áن فلما ا_عدد، عليه �ب ال فإنه سيعدل، أنه نفسه من يتقن
p
 أن [ ذلك دل
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  .بواجب ليس ا��ح أصل
  ِخْفتُمْ  فَإِنْ {: تعاz قو� M اآلية من ةاÕالل وجه من: ا�الث الوجه •

p
ال
َ
ْفَمانُُكمْ  َملََكْت  َما أو فََواِحَدةً  َيْعِدلُوا ك

َ
 ãي� فهنا} أ

  بواجب ليس التÅي أن [ الظاهرية دون قاطبةً  مالعل وأهل أمرين ب^
 إذا ألنك مثله واجب وب^ بينة @� الواجب أن األصل ، ال:  اtواب ؟ واجب وغ� واجب ب^ ا_خي� يقع هل: سؤال وهنا

 واجب ب^ ا_خ� Áن فلما فعله، يلزم ما هو الواجب إن إذ الواجب؛ حقيقة أذهبت فإنك واجب وغ� واجب ب^ خ�ت
  . واجب وليس مستحب ا��ح أصل أن [ فدل ا�فل صدقة و الزÇة ب^ خ�ت كأنك واجب وغ�
 ترد ا��ح قالوا واwووي، عياض القا� وقبله العيد دقيق ابن فيه أفاض وقد ،اxwح حكم z ا]فصيل :ا�الث القول❖
  ا?مسة؛ األح�م عليه

ً
، يكون فأحيانا

ً
  واجبا

ً
، يكون وأحيانا

ً
  مندوبا

ً
، وأحيانا

ً
  äرما

ً
، وأحيانا

ً
  مكروها

ً
، وأحيانا

َ
 فهذه مباحا

  : يأå كما وتفصيلها ا?مسة، األح�م
  الزواج يكون: األول*

ً
 قالوا. اهللا حرم فيما الوقوع من خاف إذا يعæ ؛ ا��ح عدم عند العنت نفسه [ خاف إذا .واجبا

ينَ { وجل عز بقو� ا�ؤمن^ صفات من الفرج إحصان اهللا جعل وقد فرجه، بإحصان مأمور ا�ؤمن ألن هذا ِ
p
Oُهمْ  َوا 

 ) ç¤( َحافُِظونَ  ِلُفُروِجِهمْ 
p
ْزَواِجِهمْ  َ[َ  إِال

َ
ْفَماُغُهمْ  َملََكْت  َما أو أ

َ
َ̂  َلْ�ُ  فَإِغpُهمْ  أ  صº اهللا رسول وجعل ، ا�عارج })ê£( َملُوِم

  الفرج إحصان وسلم عليه اهللا
ً
َ  َما ِ¡  يَْضَمنْ  َمنْ  ( وسلم عليه اهللا صº قو� M اtنة Õخول سببا ْ̂ ْيَيْهِ  َن

َ
َ  َوَما � ْ̂  رِْجلَيْهِ  َن

ْضَمنْ 
َ
ُ  أ

َ
َنpةَ  �

ْ
tقدامه ابن قال. عليه متفق)   ا M كتاب æنت ومن: "  ا�غÁ العلم أهل @تلف ال حا� هذه M ا��ح وجوب 

  ."عليه
 ا��ح، إz ا_وقان نفسه M و�د ا��ح [ بدنية وقدرة ماÃة قدرة � Áن إذا .الستحبابا الزواج حكم يكون: ا�ا�*

  .اهللا حرم فيما الوقوع نفسه [ يأمن لكنه
  ا��ح [ يقدر ال Áن إذا .{رم :ا�الث*

ً
 بعدم ا�رأة وتتìر االستمتاع [ قدرة أي يملك وال بدنية قدرة يملك وال ماÃا

وُهنp {تعاz لقو� عليها، ا�فقة [ القدرة ُ ِ̈ َمْعُروِف  وََ¿
ْ
ة عن وسلم عليه اهللا صº ا�Ô ونí }بِال pبالنساء، الُمضار 

  بالنساء ءهو°يصا
ً
  .خ�ا

  îد ال و تتìر ال ا�رأة لكن بدنية ال و ماÃة قدرة عنده ليست حا� هذه Áنت فيما  يُكره، :الرابع*
ً
 العيش M حرجا

  .معه
 � حاجة ال لكن ا�اÃة القدرة �د فهو ا�وانع دون اÕوافع عنده عدمت فيمن أو األمران فيها تساوى إذا ،مباح: +امسا*
M قدرة وال ا�رأة � M ة قدرة عنده أي تمتيعها؛ الو وطئهاÃجسدية قدرة عنده ليس لكن و ما.  
  االستحباب عن ي²ل ال أن ينبï و: عياض القا¥ قال

ً
 ا�Ô لقول نسل منه يُرð من لd ا��ح يستحب وعليه مطلقا

ºوسلم عليه اهللا ص M َولُوَد ( أنس حديث
ْ
وَُدوَد ال

ْ
َممَ ، تََزوَُّجوا ال

ُ ْ
 ُمَ�ثٌِر بُِكْم األ

ّ
  ).فَإِِ·

  .حبان بن رواه) األمم كرهبانية تكونوا ال و تكاثروا تناكحوا( عمر ابن حديث M و`ذلك
   "الفتنة Ýافة لÂوجت آخرهن M أموت أيام ع�ة إال ¡ يبَق  لم أنه أعلم لو: "مسعود ابن قال ل^،ا�رس س¼ من وهو
  "فجور أو عجز إال ا��ح من يمنعك ما: "وقال يÂوج لم رجل من عنه اهللا ر¥ عمر استنكر وقد
  .ا��ح من وأك0 وسلم عليه اهللا صº ا�Ô تزوج وقد

  .ادةوالعب اxwح ب` ا]فضيل
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غ أو الزواج للشخص األفضل هل Æإذا هذا القرآن _الوة ا�وافل، من لإلكثار الليل، قيامك العبادات �وافل ؛ للعبادة ا_فر 
  . مستحب الزواج حقه M يكون اOي الشخص حق Á Mن

  : قول` P ذلك z العلماء اختلف
 ابن حديث ا�ديث �ذا للعبادة ا]خa من أفضل اxwح أن إm ا�نفية و ا�نابلة ومنهم ا¨مهور ذهب :األول القول❖

بَاِب  يَا َمْعَ�َ ( مسعود pالش (...  
 أنا وأما اآلخر وقال ، أفطر وال فأصوم أنا أما :أحدهم فقال وسلم عليه اهللا صº ا�Ô إz جاءوا اOين اeالثة ا�فر ولقصة
òالث وقال ، أرقد وال فأصeت. النساء أتزوج فال أنا أما اóئشة فأخ¿ Ôا� ºقال ثم ونهرهم فغضب وسلم عليه اهللا ص :

ُج النَِّساَء َفَمْن رَِغَب َقْن ُسنôَِّ فَلَيَْس ( تََزَوّ
َ
ْرقُُد َوأ

َ
َصòِّ َوأ

ُ
فِْطُر َوأ

ُ
ُصوُم َوأ

َ
  ).مæ أ
  .النسل وتكث� الفرج وحفظ ا�5 غض من بغ�ه تأå ال فوائد من ا��ح M و�ا
  :أمور �الثة ذلك و اxwح من أفضل للعبادة ا]خa أن إm الشاف° ذهب :ا�ا� لالقو❖

   )ç£(عمران آل }وََحُصوًرا وََسيØًدا{سبحانه فقال السالم و الصالة عليه �ö مدح اهللا أن :األول
  .النساء يقرب ال اOي هو وا�صور

َهَواِت  ُحبÆ  لِلنpاِس  ُزيØنَ { وتعاz سبحانه قو� M ا�ذمومة الشهوات ضمن من ا��ح ذكر اهللا ألن: ا�ا� pَساءِ  ِمنَ  الشØالن 
 َ̂ َنِ

ْ
َقنَاِط�ِ  َوا5

ْ
ُمَقنَْطَرةِ  َوال

ْ
َهِب  ِمنَ  ال pOةِ  ا pِفض

ْ
َيِْل  َوال

ْ
َمةِ  َوا? pُمَسو

ْ
ْغَعامِ  ال

َ ْ
َْرِث  َواأل

ْ
َيَاةِ  َمتَاعُ  َذلَِك  َوا�

ْ
ْغيَا ا� ÆÕا  ُpُحْسنُ  هُ ِعنْدَ  َواهللا 

َمآَِب 
ْ
   }ال

  .العبادة من أفضل ا5يع أن قائل من وهل ا5يع، كعقد معاوضة عقد ا��ح وألن :ا�الث
 وسلم عليه اهللا ص� اw§ عن يأِت  ولم عليه السابقة اwصوص ¦اللة األول الرأي ا¨مهور رأي هو أعلم واهللا الراجح ¢
  .الطا2ت من غgه z أو ¨هادا z وال³غيب اxwح من ال³هيب z واحد نص
ه الشاف° اإلمام عن جاء وما اب أن يمكن اهللا ̂ر   :عليه يُرد�  وأن عنه ُ́
▪Nمدح اهللا بأن فقو µ}  القدرة يملك ال من هو ا�صور: يقال بأن }وََحُصوًرا وََسي·ًدا{عليه السالم P النساء، مواقعة 

ه شاف°ال اإلمام نوافق فنحن حاN هذه ºنت ومن  �د إنسان M الùم و°نما ،اxwح من N أفضل العبادة أن P اهللا ̂ر
  .ذلك إz توقان و� النساء أمر M رغبة
 أنه قبلنا من ½ع z يقال ما و¾ية قبلنا من ½ع أنه يقال فإنه قدرته مع نفسه منع ¼ن بأنه ا�صور ُف«·  لو: ا�ا� األمر
  . ذلك ¿الف ما ½عنا z جاء وقد ¿الفه، ما عنا½ z يأِت  لم ما wا ½ع
  اxwح ºن إذا فيما Áصوص فهو اآلية z اÀم وأما▪

ً
 شغل إذا ا�باحات من أمر � و ،وÂوها العبادة أمور z للتقصg سببا

، العبادة عن pدوح فهو كذلك يكن لم إذا أما ُذمÄ جاء كما M َماُل ال( األحاديث بعض
ْ
اِلحُ نِْعَم ال  و`ذلك )الِح الّص  دِ بْ للعَ  َصّ

  .ومال ووÕ خيل من ا�تاع بقية
 هذا بأن يقال هل الشدائد، أشد z وهو زوجها P تصÄ ا�رأة أرأيت بصحيح، ليس الÃم فهذا ةمعاوض عقد كونه وأما▪

 من أعظم ا��ح إن ثم ، معاوضة عقد هذا فهل 2صية كونها مع عليها ويصÄ ا�رأة ينكح الرجل وأرأيت معاوضة، عقد
 ا�جاهد النسل من فيخرج النسل إكثار من وسلم عليه اهللا صº ا�Ô إÃه أشار ما �صل ففيه ، معاوضة عقد كونه

 M زوجها مع تقف Ýلصة عفيفة ¨يفة تكون كأن حقها ا�رأة يواM ال ا�هر إن ثم وهكذا والعالم والزاهد والعابد
  ا�هر بدل زوجها تعوض لم ألنها خسارة فيها فا�هر فاجرة ¿صية تكون وقد. حقها يهايواف ال فا�هر الشدائد،

ً
  .يُذكر شيئا
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  ؟Cُي�ةً  الشهوة يقطع دواء استعمال ´وز هل
  ا�ديث بهذا Cُي�ة الشهوة يقطع دواء استعمال جواز P العلم أهل بعض استدل

ً
فَإِنpُه : (وسلم عليه اهللا صº قو� من أخذا

 ُ
َ
  .القرطÔ ذلك قال بالÜيpة، الشهوة يقطع والوِجاء بالوِجاء، الصوم شبpه حيث ،)  وَِجاءٌ �
 pه يكون أن التشبيه من يلزم ال بأنه ذلك [ يُردpبه للمشبه مشابه ا�شب M � ،خصائصه   

  األمر يزيد وÄا @ففها و°نما ،بالÉُي·ة الشهوة يقطع ال بدواء هذا يُقي�د أن وينبÈ: حجر بن ا�افظ قال وÇذا
ً
 جاء ما وضوحا

M بن سعد حديث úْختََصيْنَا(: قال وقاص أ
َ
ُ ال

َ
ِذَن �

َ
َم َ[َ ُقثَْمان بْن َمْظُعون اَ_ّبَتُّل َولَْو أ

 )رَّد رَُسول اهللاَّ َصºَّ اهللاَّ َعلَيِْه وََسلَّ
  . مسلم و ا5خاري أخرجه

 P ذلك فدل أوÌ، باب من االختصاء عن فاËw للعبادة، االنقطاع وهو ا]بتل عن وسلم عليه اهللا ص� الرسول نÊ وقد
 الصوم M ألن ،الصوم وهو ا¦واء من أفضل وسلم عليه اهللا ص� اw§ إ�ه أرشد ما لكن الشهوة، ¿فف بما ا]داوي جواز
 من بìر عليه ¿دت ربما عليها استمر إذا ويةاألد هذه ألن تعاz اهللا من خوف الصوم M وألن اهللا، من أجر وفيه عبادة

  .األدوية هذه عن ا�اîة األûار
  � ٢ � الحلقة 

   :االستمناء حكم
َباِب  يَا َمْعBََ ( ا�ديث بهذا ا�الكية بعض استدل  ع` وسلم عليه اهللا صº ا�Ô ألن قالوا االستمناء حرمة P )...الش�
  : طريق` للشباب
   .القادر لغg صوموال للقادر الزواج
 أقل [ أباحه أو إÃه وسلم عليه اهللا صº ا�Õ Ôل امباحً  Áن ولو االستمناء منه وأسهل مشقة فيه الصوم أن شك وال

ينَ {  تعاz قو� إz ذلك ¢ع فإذا تقدير ِ
p
Oَحافُِظونَ  لُِفُروِجِهمْ  ُهمْ  َوا )ü ( 

p
ْزَواِجِهمْ  َ[َ  إِال

َ
  َملََكْت  َما أو أ

َ
ُهمْ  ْفَماُغُهمْ أ pَلْ�ُ  فَإِغ 

 َ̂ َِك  َذلَِك  َوَراءَ  اْنتþََ  َفَمِن ) ý( َملُوِم
َ
و�
ُ
َعاُدونَ  ُهمُ  فَأ

ْ
 اûرً  وفيه كيف ،فيه ûر ال االستمناء أن فرضنا إذا هذا })�( ال

   ،اآلفات ذهه وفيه فكيف اäرمً  ل�ن اآلفات هذه من بريء أنه فرضنا فلو ،اوعقليً  اواجتماعيً  اوبدنيً  انفسيً 
   :العلماء ب` تفصيل فيها وا�سألة

  . تعاm اهللا حرم فيما أو ا�عصية z والوقوع العنت نفسه P خÎ إذا للÍورة أباحه من العلماء من ▪
   .حال بكل االستمناء بتحريم رجب ابن قال وÀلك األحوال من Ïال ´وز ال أنه يرون ا¨مهور▪

 يعزر و`ذلك وقال، أ�د مذهب M القول^ أصح وهو العلماء ¢هور عند حرام باÃد االستمناء :ةيتيم ابن اإلسالم شيخ قال
   فعله من
▪Ðمكروه هو اآلخر القول و gرم غX همÑه وال العنت +وف هيبيحون ال وأكgلغ.   
 @اف أن مثل ،به إال منه ميسل فال الزنا ¿Ô أن مثل للÍورة فيه رخصوا أنهم وا]ابع` الصحابة من طائفة عن ونقل▪
  .أعلم تعاz واهللا فيه رخص اأحدً  علمت ما الìورة بدون ألن وغ�ه أ�د قول وهذا ريغر أن يفعله لم إن

  :فوائد ا�ديث
  .اxwح مطلوبات من الوطء ▪

 الغض ألن )نُ وأحَص  أغّض ( قو� تفس� فيه فكأن ا��ح مطلوبات من الوطء أن ن ا�ديثمم العل أهل بعض استدل
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  .الزوج^ [ ¿ئد واإلحصان
  .ن ºالستدانةكا� بغg الزواج يتÉف ال اإلنسان ▪

 من يستدين أن للمسلم يندب  هل يعæ  االستدانةب ،ملكة بغ� الزواج يتÜف ال اإلنسان أن [ دÃل ا�ديث M أيضا
 تيميه ابن اإلسالم شيخ ذكر وقد .الصيام إz أرشد لموس عليه اهللا صº الرسول ألن ذلك � يندب ال :قالوا ؟يÂوج أن أجل
يَْستَْعِفِف { تعاz اهللا قال وقد أ�د مذهب M نزاع ا�سألة M أن

ْ
ينَ  َول ِ

p
Oا  

َ
ُدونَ  ال   }فَْضِلهِ  ِمنْ  اهللاpُ  ُفْغِنيَُهمُ  َحpª  نَِكاًحا َ�ِ

 وا_عفف فضله من اهللا يغنيه بأن حري وهو يتعفف أن عليه بل للزواج يستقرض أن للفق� ينبï ال أنه اآلية فظاهر
َ̂  قُْل { تعاz قو� M جاء اOي هو هنا ا�ذكور ُمْؤِمِن

ْ
وا لِل Æبَْصارِِهمْ  ِمنْ  َفُغض

َ
 { تعاz قو� وÏ }فُُروَجُهمْ  َوَ�َْفُظوا أ

َ
 َيْقَرُبوا َوال

نَا Øهُ  الزpنَ  إِنÁَ  ًوََساءَ  فَاِحَشة  
ً
   }َسِبيال

   .ا للرياءخالفً  بأمر دنيوي العبادة z يكالتBجواز  ▪
M الت�يك مسألة ا�ديث هذا M العبادة æبد· أمر أو دنيوي أمر أو آخر بأمر العبادة ت�يك �وز فهل عبادة الصوم يع 

  ؟ ص�
 أمره إÃه ائقا_ ا��ح نةؤم عن العاجز أمر وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن االستدالل وجه بذلك العلم أهل بعض استدل
 وهو وسلم عليه اهللا صº الرسول أمره ما قادحا هذا Áن ولو عبادة وهذه الفرج حفظو ا�5 كغض عبادة وهو بالصوم
 �الف وهذا عليه بأس فال األمراض من مرض زوال به Ãتحصل أو جسده Ãصح صام من ذلك ومثل العبادات من عبادة
  .عظيم خطر [ وعبادته آثم وصاحبه معصية فهذا طاعته M تعاz اهللا مع ت�يك فيه الرياء فإن الرياء

������  

  .Õء z R ا¦ين أهل مصاحبة P ا�ث ❆
ْرَبعٍ ( :قال وسلم عليه اهللا ص� اw§ عن عنه اهللا ر� هريرة أÖوعن 

َ
ةُ ِأل

َ
َمرْأ

ْ
ََماNَِ  لَِمالَِها ، :ُيْنَكُح ال ِ̈  ، َوِ¦ِينَِهاَوِ�ََسبَِها ، َو

يِن تَِرَبْت يََداكَ     .السبعة بقية مع عليه متفق) ، فَاْظَفْر بَِذاِت اِ¦ّ

  :ا�ديث راوي
  ثالث^ [ أبيه واسم اسمه M ختلفا وقد عنه اهللا ر¥ هريرة أبو

ً
 صخر بن الر�ن عبد أنه فيه قيل ما وأشهر ،قوال

 وÇن. للشمس الظل مالزمة وسلم عليه اهللا صº ا�Ô زمال وقد .ا�جرة من السابعة السنة خيó ¿م أسلم اÃما· اÕو�
  .الُصّفة فقراء من
 قصةال M با�فظ والسالم الصالة عليه ا�Ô � د¿ وقد ،وسلم عليه اهللا صº ا�Ô من األحاديث �فظ تفرغ قد Áن
  ü£�Ì وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول عن حفظ وقد ،شهورةا�

ً
 ويعتó ،وسلم عليه اهللا صº ا�Ô د¿ء بó`ة وهذا ،حديثا

  .üç وقيل üá وقيل �ü سنه عنه اهللا ر¥ وتوÏ للحديث حفظا الصحابة أك0

  :Úريج ا�ديث
  .مسنده M أ�د اإلمام مع الستة الكتب أصحاب هم السبعة أن وتعلمون السبعة بقية مع عليه متفق حجر بن ا�افظ قال

  .وأ�د ماجة ابن والنسا½ وال�مذي دداوو وأبو ومسلم ا5خاري هم الستة

  :ا�فردات
  .ألربع ناكحوها فيها يرغب أي )نكحتُ ( قو�
  .أربع ?صال أو خصال ألربع أي )ألربعٍ ( قو�
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 تفاخروا إذا Áنوا اtاهلية أهل ألن واألقارب باآلباء ال�ف هو :ا�سب ؟. النسب هو ا�سب هل أي )َوِ�ََسبَِها( قو�
 هل يعæ النسب بمع� هنا وهو، غ�ه [ عدده زاد من [ فيحكم وقومه آبائه ومآثر مناقبه نهمم واحد � حسب
 سعيد س¼ M جاء ما بالنسب ا�سب تفس� هذا [ يعكر أنه إال النسب بمع� ا�سب نعم :قالوا ؟النسب بمع� ا�سب

 : (قال جعدة بن �ö مرسل من منصور بن
َ
ةُ ِأل

َ
َمْرأ
ْ
َ  بهاسَ حَ  وذكر... : ْرَبعٍ ُينَْكُح ال  بالنسب هنا ا�سب فتفس�) سبهاون

 يكون فقد ذلك صحة ناسلم ولو ضعيف وا�رسل مرسل بأنه فيجاب .ا�سب عن منفصال ا�رسل M وروده يعارضه
 أو اكريمً  يكون كمن ا�ميدة األفعال بأنه بعضهم وفÅه ،ا�سب هو النسب فيكون ا_أكيد باب من النسب تكرار
 من ا�انعة من بعض وقال النسب مقام تقوم ا�ميدة األفعال ألن .نسب � يكن لم ولو حسيبا فيس� اخلوقً  أو شجاً¿ 
  .االثن^ به أراد كونه
 ¢لة و�.وا�اجة الفقر من بال�اب يداك لصقت ومعناه بك0ة العرب عند مستعمل اللفظ هذا )تَِرَبْت يََداكَ ( قو�

اُت { تعاz قو� �و إنشائية ¢لة بها وا�راد خóية ¢لة تكون فقد ذلك من مانع وال ¿ءاÕ بها ا�راد خóيه َÕَِوا
ْ
 يُرِْضْعنَ  َوال

 pَدُهن
َ
ْوال
َ
َقاُت { ل�ضعن أي  }أ

p
ُمَطل

ْ
بpْصنَ  َوال ْغُفِسِهنp  َفَ�َ

َ
 حقيقة به يقصد ال اÕ¿ء؟ حقيقة به يقصد هل �Ãبصن أي }بِأ

 ،يداه تربت هذا فعل كيف ا_عجب M للتعجب أو ،يداك تربت هذا فأفعل ضا� األول .ا�ض [ تعمليس قد فهنا اÕ¿ء
   .اÕ¿ء حقيقة أو يداك تربت هذا تفعل كيف استن�ر أو

 ذلك غ� إz ،لك أب ال ،أمك ثكلتك ،لك أم ال :قو�م ذلك منو العرب عند دارج وهذا ا�ض وهو األول هنا به وا�راد
   .أمك ثكلتك وسلم عليه اهللا صº ا�Ô قال وOلك، العرب تستعملها Áنت الô باراتالع من
 أن اهللا فع� اÕين بذات تظفر لم فإن اÕين بذات أظفر أي äذوف تقدير [ لكن اÕ¿ء حقيقة ا�راد بعضهم وقال
  .ا�ض يناألمر ومقصود متقارب^ األمرين أن وا�قيقة ،بال�اب يداك تلتصق حª يفقرك

  :ا�ستنبطة والفوائد األحxم
 م�وعية M هو هل ا�ال؟ 5يان أو ،ذلك من واحدة [ الواحد حرص م�وعية ا�راد هل تنكح وسلم عليه اهللا صº قو�

   وا�ال؟ الواقع بيان هو ا�ديث M اOي األمر أن أو ألربع ا�رأة تنكح األربعة األصناف هذه من الزواج
 الواحدة با�رأة الزواج بإباحة العلم أهل بعض قال وOلك ،إباحته [ دÃل إنكاره دون األمر ذكر أن أعلم واهللا الظاهر

  .اعلم تعاz واهللا منهن بواحدة الزواج إباحة [ دÃل األربعة ا?صال فذكر الصفات تلك من

   :ذلك وفائدة ا¦ين صاحبة P ا�ث
   ؟اÕين بصاحبة ويكت	 وسلم عليه اهللا صº ا�Ô ذكرها الô ا�ذكورة الصفات تلþ هل

 هذا من العلم أهل بعض استنبط و�ذا، اÕين ذات [ �رص أن ا�ؤمن همة عليه تدور أن ينبï اOي اeا· األمر
 يناÕ ذات مصاحبة إz ندب وسلم عليه اهللا صº ا�Ô ألن وا�روءة اÕين أهل مصاحبة � ي�ع اإلنسان أن ا�ديث
 صحبته تطول فيمن سيما ال Îء � M مطمح اÕين يكون أن وا�روءة باÕين الالئق أن وا�ع�، Õينها هو إنما وا�دب

Áف ،لزوجة
 اÕين ذات مصاحبة إz وسلم عليه اهللا صº ا�Ô حث وOلك الع�ة دوام فاألصل وحياته بزوجها لصيقة 
 أن حسنهن فع� �سنهن النساء تزوجوا ال( رفعه ماجة ابن عند عمر بن اهللا عبد حديث M وقع وقد ا5غية  ية و�

 سوداء خرماء وألمة اÕين [ تزوجوهن ولكن تطغيهن أن أموا�ن فع� ألموا�ن تزوجهن وال -يهلكهن أي- يرديهن
 ابن رواه وا�ديث، ضعيف زياد بن اهللا عبد هو إفري إسناده M ا5ص�ي قال حª �م فيه وا�ديث) أفضل دين ذات
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   .آخر بإسناد صحيحة M حبان

   :النساء نكاح z الرجال دوافع
 ،مالاt صاحبة عن يبحث اtميل و`ذلك ا�ال صاحبة عن يبحث ا�ال صاحب أن إz اهللا ر�ه حجر بن ا�افظ أشار

 باب من وهذا وأفضل أو� بحس ذات تكن لم °نو ينةفاÕّ  ،اÕين توفر ب�ط لكن حسيبة عن يبحث ا�سيب و`ذلك
  .الزوج^ ب^ الع�ة _دوم ا_�فؤ

  :مال ذات ºنت إذا زوجته مال من الزوج أخذ حكم
 بعدم حكم لو بأنه معلل^ زوجته مال من يأخذ أن للزوج بأن )لَِمالَِها( وسلم عليه اهللا صº بقو� العلم أهل بعض استدل
 فائدة مال ذات كونها ا�رأة من الزواج مرغبات من وسلم عليه اهللا صº ا�Ô علÁ tن �ا شيئا زوجته مال من خذاأل جواز
  .زوجته مال من الزوج يأخذ هل القول هذا و[
 غ� أو صحيح الùم هذا ،الصداق من أعطاها ما مقدار ما�ا من فله منعته فإن 	ه بما�ا يستمتع أن � أن بعضهم قال

   .صحيح
 من يأخذ أن � �ق ال Áن فإذا .بأذنها إال الصداق وهو فرض ما أقل من يأخذ أن � يصح ال Áن إذا بأنه ذلك عن �اب

 فَإِنْ  ِ�ْلَةً  َصُدقَاتِِهنp  النØَساءَ  َوآَتُوا{ تعاz لقو� وذلك أك0 هو Äا األخذ � �ق ال أنه أو� باب فمن Îء أقل وهو الصداق
ُكمْ  ِطْ�َ 
َ
ءٍ  َقنْ  ل ْÎَ  ُُوهُ  ْفًساغَ  ِمنْهÜَُسبحانه اهللا فعلق }َمِريئًا َهِنيئًا ف zء أقل وهو ا�رأة مال من األخذ جواز وتعاÎ بطيبة 
  .بإذنها أي نفسها
 قد بل ،ما�ا من Îء أخذ غنية كونها من االستفادة تكون أن )لَِمالَِها( وسلم عليه اهللا صº ا�Ô قول من يلزم ال أنه

   :مال ذات كونها من فائدة تكون
  .وأغراضها حاجاتها من اكث�ً  تك� أنها* 
   .نفسها نةؤم تكفيه يعæ شيئا منه تطلب فال ا�فس عفيفة تكون أنها *
   .أوالدها [ نفقته M تساعده أنها *
   األيام من يوم M شيئا تهديه أنها *
  .هو ف�ثها موتها قرب عند �ا�ا يÂوجها قد *

 فوائد هذه ولكن شيئا ما�ا من يأخذ أن يلزم ال ذلك فمع� �ا�ا وسلم عليه اهللا صº قو� نم فوائد و� أمور �سة هذه
 إن ا�ذكورة األشياء �قق أن بالزم ليس يعæ � يتحقق و �ا�ا امرأة مÂوج كونه يلزم ال أنه أيضا ا�ال ذات من يÂوج �ن
 أن يلزم ال قد الزوج [ واجبة ا�فقة بل وأوالدها زوجها [ قةبا�ف ملزمه فليست نفقته M تساعده أو Îء تهديه Áن

   .ذلك يتحقق ال قد بل مطيعة تكون أن بدينه يÂوج أن يلزم ال كما ذلك � يتحقق
 يسأل Ý Nققت فإذا مثال º¨مال فيها يرغب الÜ الصفات عن بالسؤال يبدأ فإنه بامرأة ي�وج أن ا�سلم أراد إذا.:مسألة▪

 فليسأل ذلك M رغب فإذا األخرى الصفات عن مثال Î أول يسأل بل مبا¨ة اÕين عن يسأل ال يعæ ،ا¦ين عن ذلك بعد
 صº ا�Ô عنه حذر فيما يقع ال حª ¢ا�ا أجل من ردها فيكون ا¦ين أجل من الرد يكون ال ردها إذا حÞ اÕين عن
  .وسلم عليه اهللا
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  : ا�ديث هذا من يستنبط ما
  تأملها �ن كث�ة فوائد فيه

 لم ولو اtميلة ا�رأة يÂوج أن رصهح يكون أن للرجل ينبï ال أنهو دينها [ ا�حافظة ا�رأة نكاح M ال�غيب :األول
  .متدينة تكن
  .الصا�ة األ�ة بناء [ اإلسالم حرص :ا�ا�
  .األربع الصفات تلك من بواحدة الزواج جواز:ا�الث
 ذات ويؤخرون ا?صال األربع هذه يقصدون فإنهم العادة M ا�اس بعض يفعله بما وسلم عليه اهللا صÔ� ºا أخó :عالراب
  .بها وفز اÕين بذات ا�س�شد أيها أنت فأظفر فقال يؤخرون ما يقدم أن وسلم عليه اهللا صº ا�Ô فأمر اÕين

 [ أو العرب ألسنة [ جاء كما وا_قبيح اOم مدلو�ا أو اÕ¿ء ظاهرها الô بالÜمات اإلتيان أن ا�ديث M :ا+امس
 اهللا صº ا�Ô أستعمل وقد وهكذا أمك ثكلتك ،يداك تربت :كقو� ذلك M حرج وال قائلها [ إثم ال أنه ا�اس السنة
  .العرب عند ا�ستعملة الÜمات هذه من اشيئً  أصحابه مع وسلم عليه

������  
  � ٣ �  الحلقة

  .ا�خطوبة إm ا+اطب نظر ةمBوعي❆
ةَ فَإِْن اْسَتَطاعَ : (وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال عنه اهللا ر� جابر عنو ●

َ
َمْرأ

ْ
َحُدُكْم ال

َ
ْن َفْنُظَر  إَِذا َخَطَب أ

َ
أ

َيْفَعْل ِمْنها 
ْ
 نَِكاِحَها فَل

َ
mَِما يَْدُعوهُ إ 

َ
mِاكما وصححه ثقات ورجا� داود وأبو أ�د رواه) إ�.  

● Nال³مذي عند شاهد و âة عن والنساgغ�  .ا
   .مسلمة بن Xمد حديث من حبان وابن ماجة ابن وعند ●
َْها قَاَل ( امرأةً  تزوج لرجل قال وسلم عليه اهللا ص� اw§ أن هريرة أÖ عن و�سلم ●

َ
َغَظْرَت إِ�

َ
 قَاَل  :أ

َ
َْها ال

َ
َهْب فَاْغُظْر إِ�

ْ
فَاذ

.(  
  .هريرة أú وحديث مسلمة äمد وحديث ا�غ�ة وحديث جابر حديث فعندنا

  :تر¡ة الرواة
 تسع غزى صحاú ابن صحاú، بالفتحت^ السل| األنصاري حرام بن عمرو بن اهللا عبد بن جابر هو :بن عبداهللا جابر
  .وأرضاه تعاz عنه اهللا ر¥ وسبع^ أربع ابن وهو السبع^ بعد ا�دينة M ومات غزوة ع�ة
 ثم ا�5ة إمرة و� ا�ديبية قبل أسلم، مشهور صحاú اeق� معتب بن مسعود بن شعبة بن ا�غ�ة هو :شعبة بن ا�غgة
  .األربعة العرب دهاة من وهو الصحيح [ �س^ سنة ومات الكوفة
  أسلم مشهور صحاú األنصاري األو� سلمة بن مسلمه بن äمد هو: مسلمة بن Xمد

ً
 قبل عم� بن مصعب يد [ قديما

   الصحابة فضالء من وÇن سنة وسبع^ سبع ابن وهو ا�جرة من األربع^ بعد ومات ا�دينة وسلم عليه اهللا صº ا�Ô مقدم

   :األحاديث هذه رتبة
  . ا�اكم وصححه ثقات ورجا� داود وأبو أ�د رواه جابر حديث
 واقد عن �ص^ا بن داود عن إسحاق بن مدä طريق من ا5يهو موا�اك شيبة أú وابن والطحاوي وأ�د داود أبو رواه
  :ا�ديث وتمام ،جابرٍ  عن معاذ بن سعد بن الر�ن عبد بن
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َة فَإِْن اْستََطاعَ : (وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول قال: قال عنه اهللا ر¥ جابر عنو
َ
َمْرأ
ْ
َحُدُكْم ال

َ
ْن َفنُْظَر  إَِذا َخَطَب أ

َ
ِمنْها أ

 مَ 
َ
zِيَْفَعْل إ

ْ
 نَِكاِحَها فَل

َ
zِبأ فكنت جاريةً  فخطبت: "قال جابرٌ ) ا يَْدُعوُه إãا أ� ªد¿· ما منها رأيت ح zنكاحها إ 

  ."فÂوجتها
 حسنه وا�ديث )فÂوجتها نكاحها إz د¿· ما منها رأيت حª الكرب �ت �ا أãبأ فكنت( أ�د اإلمام عند رواية Ïو

 اإلمام عند أخرى رواية M با_حديث �ح لكنه عنعنه وقد ،مدلس وهو إسحاق بن äمد رواية من ووه ا�جر بن ا�افظ
   .أ�د
 عبدالواحد فسماه، الر�ن عبد بن واقد أو عمرو بن واقد هو هل، جابر عن الراوي تسمية M إسحاق ابن [ اختلف وقد
 .قطان ابن قال كمااقد و .iهول وهذا سعد بن الر�ن عبد بن واقد ،إسحاق ابن عن الراويعنه، يعæ عبدالواحد  زياد بن

 ،قطان ابن ذلك ذكر كما ال�ار رواية M كما الر�ن عبد بن واقد مرة وسماه ا�قد� عò بن عمر إسحاق ابن عن ورواه
 ؛سعد بن عمرو بن واقد أنه هذا [ وتابعه ،مسلم رجالمن  ثقة اوهذ ا�اكم عند كما سعد بن عمرو بن واقد قال ومرة

 وبهذا .ا5يهو ا�عا· ¨ح M الطحاوي عند الوهÔ خاÕ بن أ�د أيضا بعهاوت ،أ�د اإلمام عند الزهري سعد بن إبراهيم
 رووا اOين اtماعة خالف ألنه .شاذة الر�ن عبد بن واقد بأنه الراوي تسمية M إسحاق ابن نع الواحد عبد رواية تكون
  . عمرو بن واقد قالواو حاقإس ابن عن ا�ديث
 و�مة، ثقات ورجا� صحيح إسناده ا5ص�ي وقال ال�مذي وحسنه حبان ابن وصححه حجر بن ا�افظ حسنه ا�ديث
 ¨ط الصحيح ا�ديث ¨وط من ¨ط^ [ تشتمل � ؛، الا?مسة األحاديث ¨وط تتوفر أن فيها يلزم ال ثقات رجا�

  .الضبطو العدالة فيه تتوفر ةثقيعæ  .الضبط و¨ط العدالة
َْها: (وسلم عليه اهللا صº ا�Ô � قال امرأةً  شعبة بن ا�غ�ة خطب �ا قال ا�غ�ة حديث أما

َ
Ãِْن يُؤَْدَم ،  فَاْغُظْر إ

َ
ْحَرى أ

َ
فَإِنَُّه أ

  .حسن حديث عنه ال�مذي قال) بَيْنَُكَما
 بن äمد رأيت حفنة أú بن سهل قال ولفظه حبان وابن ماجه بنا و أ�د اإلمام أخرجه فقد مسلمة بن äمد حديث وأما

 اهللا رسول سمعت إ· فقال وسلم عليه اهللا صä ºمد أصحاب من وأنت إÃها تنظر :� فقلت، بب�ه امرأة يطارد مسلمة
ºيقول وسلم عليه اهللا ص) : Mِ ّاهللاَّ َعَزّ وََجَل �َ

ْ
ل
َ
ب ِاْمِرٍئ ِخْطبَة ِامْ  إَِذا أ

ْ
َْهاقَل

َ
Ãِْن َفنُْظر إ

َ
س أ

ْ
 بَأ

َ
ة فَال

َ
 فيه ا�ديث وهذا) َرأ

  . ةاأرط بن ا�جاج [ مداره ألن أيضا اختالف وفيه العلم ألهل �م
 حفص رواه ما أعلم واهللا عندي والصواب قال أن إz ا�ديث هذا M أرطاة بن ا�جاج عن الرواة اختلف قد :الطóا· قال
  .مسلمة بن äمد عن سهل عمه عن سليمان äمد عن أرطاة بن ا�جاج عن هارون بن ويزيد غياث بن
: امرأةً  تزوج لرجل قال وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن ،صحيحه M مسلم أخرجه فقد عنه اهللا ر¥ هريرة أú حديث وأما
َْها(

َ
Ãَِغَظْرَت إ

َ
 قَاَل :  قَاَل ،  أ

َ
َْها فَإَِنّ Mِ ،  ال

َ
Ãِنَْصاِر َشيْئًا فَاْذَهْب فَاْغُظْر إ

َ ْ
ِ األ

ُ̂ ْق
َ
  ).أ

◈�   ؟هريرة أÖ حديث مسلم صحيح z هو ما وأخر ا�الثة األحاديث حجر بن ا�افظ قدم ذاا
 حديث ألن، مسلم صحيح M فهو أصح عنه اهللا ر¥ هريرة أú حديث أن مع عنه اهللا ر¥ جابر حديث قدم ا�افظ لعل
 وا?طاب أعيان قضايا ف
 هريرة أú حديث ومنها األخرى األحاديث أما، فرد لd وخطاب ¿م ت�يع عنه اهللا ر¥ جابر
 من واحد خاطب إذا وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن األصول M علم وقد. عليهم اهللا رضوان الصحابة من ألفراد فيها

 و� فائدة فيه عنه اهللا ر¥ جابر حديث إن ثم. ا_خصيص [ دÃل قام إن إال ا�Üف^ tميع ¿م فهو ب�ء الصحابة
ْن َفنُْظَر  فَإِْن اْستََطاعَ ( فيه قال فإنه ا?اطب نظر موضع

َ
يَْفَعْل ِمنْها أ

ْ
 نَِكاِحَها فَل

َ
zَِما يَْدُعوُه إ 

َ
zِإ(.  
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Ïحديث من أيضا ا5اب و úن �يدة أو �يد أÇرأى قد و Ôا� ºاهللا رسول قال: قال وسلم عليه اهللا ص ºيهعل اهللا ص 
ْن َفنُْظَر إÃها إذا Áَن إِنَّما َفنُْظُر إÃِها ِ?ْطبَِتِه ، و°ِْن Áنَ :(وسلم

َ
َحُدُكُم امرأًة ؛ فال ُجناَح عليِه أ

َ
) ْت ال َيْعلَمُ إِذا َخَطَب أ

  .صحيح واإلسناد أ�د رواه وا�ديث
  :اwظر مBوعيةاألقوال 
 بعضهم نقل بل العلم أهل من اtمهور مذهب وهو Ýطوبته إz ا?اطب نظر م�وعية [ دÃل فيها األحاديث فهذه

 M كما الراوي بها ملع وقد ،و`ث�ة ذلك M ��ة األحاديث فإن لضعفه خالف من خالف إz يلتفت لم و`أنه .االتفاق
 .الó عبد ناب ذكرها مرجوحة رواية و� Ýطوبته إz الرجل نظر جواز بعدم القول وغ�ه مالك عن روي وقد ،جابر حديث
 إz ينظر أن للعاقد ف�ن ا_مليك يقت� عقد ا��ح ألن وذلك ا�الكية الكتب عليها الô و� باtواز رواية عنه وذكرت
: قو� وهو ا�غ�ة حديث M ذكرها جاء ا�كمة وهذه الع�ة ودوام األحوال استقامة إz أحرى ا�ظر وألن،  عليه ا�عقود

ْن يُؤْدَ (
َ
ْحَرى أ

َ
 أدْ  يأدم بينهما اهللا أدم يقال، واالتفاق ا�حبة بينكما تكون أي) َم بَيْنَُكَماأ

ً
  .ووفق ألف أي بالسكون ما

   ؟ ا�خطوبة إm اwظر إباحة من والفائدة �كمة ما
  .وسلم عليه اهللا صº ا�Ô ألمر امتثال ففيه،  السنة متابعة: األول
  . الزوج^ ب^ ا�ودة دوام: اeا·
  . والغش الغرر 5اب دفع ففيه اآلخر يكرهها الô العيوب الزوج^ من واحد � اجتناب: اeالث
  . اآلخرين لوم وعدم بينة [ الزواج إتمام: الرابع
 ذلك M فإن ̈عية رؤيةً  رآها قد وهو زوجته [ دخل إذا الزوج أن بمع�. الزوج^ ب^ والنشوز الطالق نسبة تقليل اوأيًض 
  .بنفسه رآها قد فهو أوصافها M غش أو غرر أو خدع أنه أو ذكرها من يلوم أو اآلخرين يلوم أنه يأå ال

   .للمخطوبة اwظر حكم
   ؟مباح أو مستحب أو واجب للمخطوبة ا+اطب نظر هل

َيْفَعْل ( قوz N األمر
ْ
 واألمر ،ا�ظر رأةا� إz ا�ظر M األصل وألن إÃها ينظر أن بأس فال لقو� ا¨مهور عند لإلباحة )فَل

   .لإلباحة ا�ظر بعد
له ْن يُؤَْدَم بَيْنَُكَما( لقو� االستحباب P اwووي ̂و

َ
ْحَرى أ

َ
 ابن اإلسالم شيخ قال هذا ومثل ،اtمهور إz ذلك ونسب )أ

   اهللا ر�ه تيميه
   .العظيمة ا�صالح من اwظر P ي³تب و�ا االستحباب أحواN وأقل أمر ألنه، نظري z اجدً  قوي باالستحباب والقول ¢

   :ا�خطوبة إm اwظر حدود
 ما أو والشعر؟ والساق الرقبة إz ينظر أو والكف^ الوجه إz ينظر هل Ýطوبته؟ إz ينظر أن للخاطب �وز الô ا�واضع ما
   Ýطوبته؟ إz ينظر أن للخاطب �وز الô ا�واضع �

  . إÃه ا�ظر جواز M اتفاق äل الوجه ،الوجه إz ا�ظر إباحة M العلم أهل ب^ خالف ال نقول
 ذكرت األدلة أن إال. ا?اطب يراها الô ا�واضع تعي^ M دÃل يرد لم أنه هذا وسبب، ذلك عن زاد فيما ا?الف و°نما

  . وتأكيده العقد تقوية M أثر � يكون Äا ا�رأة أوصاف [ االطمئنان وهو الرؤية من الغرض
 ºلرقبة للجسم العام وا�ظهر والكف` ºلوجه، نكاحها z ويرغبه يدعوه ما ينظر أن N الراجح ا�ختار القولو ¢
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 ما منها رأيت حª: قال حيث الراوي فعل ذلك [ دل وقد .عليها فيقت| للحاجة أبيح نظر ألنه والساعدين والقدم`
فَإِْن ( جابر حديث وفيه نكاحها، إz د¿· ما منها رأيت حª لقا و°نما وجهها رأيت حª يقل لم. نكاحها إz د¿·

ْن َفنُْظَر  اْستََطاعَ 
َ
يَْفَعْل ِمنْها أ

ْ
 نَِكاِحَها فَل

َ
zَِما يَْدُعوُه إ 

َ
zِا�واضع هذه أي. الزوج غ� للمحرم أبيح ا�ظر هذا مثل وألن. )إ 

 موطن ا�وطن هذا يعæ، ا�رج ورفع ا�اجة ألجل و°نما تثذو متعة نظر ليس نظره فإن، ا�رأة إz ينظر أن للمحرم �وز
 ومن العلم، أهل ب^ خالف فيها أيضا وا�سألة، بينهما الو� لوجود زائلة والريبة أوصافها [ ولالطمئنان وللتأكد حاجة

 بكاملها إÃها ينظر أن � أنه والظاهرية أ�د اإلمام عند رواية وهناك". اللحم مواطن إz ينظر: "يقول األوزا� أن ا?الف
  .األدلة عليه اOي وهو اهللا شاء إن الراجح هو لكم ذكرت ما لكن تفصيل فيه وهنا

   ا�خطوبة؟ رؤية وقت
ªطوبته؟ ا?اطب يرى مÝ األحاديث هذه اختلفت،  بعدها أم ا?طبة قبل يراها هل M ا�خطوبة رؤية وقت:  
لَْ� اهللاَّ َعَزّ : (قال ا�ديث M عنه اهللا ر¥ مسلمة بن äمد حديث M كما ا?طبة قبل تكون الرؤية أن بعضها ف�

َ
إَِذا أ

َْهاzِ  وََجَلّ 
َ
Ãِْن َفنُْظر إ

َ
س أ

ْ
 بَأ

َ
ة فَال

َ
  ) قَلْب اِْمِرٍئ ِخْطبَة اِْمَرأ

Ïكما ا?طبة بعد تكون الرؤية أن بعضها و M ْن َفنُْظَر  فَإِْن اْستََطاعَ : (جابر حديث
َ
 أú حديث ذلك مثل) ا�ديث...هاِمنْ أ

  �يدة أو �يد
ً
  . بعده أو خطبتها قبل يكون هل ا�خطوبة رؤية وقت M العلماء اختلف األدلة _عدد ونظرا

 ا]قدم قبل Áطوبته إm ا+اطب ينظر أن أمكن فإن ا�ال اختالف C Pها باألحاديث العمل هو أعلم واهللا واألظهر ¢
 أن Äكن السالف الزمان M لكنه هذا زماننا M سيما وال الوقوع يندر أمر وهذا بأس فال الزواج P العزم وبعد +طبتها
 الرؤية فإن و°ال. ا�تعذر شبه يكون قد هذا زماننا M أما طريقها M أو ذلك شابه ما أو زرعها M أو �لها M ا�رأة تكون
 من غ�هما أو أخيها أو أبيها  ضور معها و�لس Ýطوبته لم² إz ا?اطب يذهب أن ذلك وطريق ا?طبة بعد تكون
 ال و� م�ن M رؤيتها بمجرد ا�اس من بعض يفعله ما وأما تراه � أنها و`ما نكاحها إz يدعوه ما منها ويرى äارمها

 �رم � ثم طو�ا إال يرى ال ا?اطب إن حيث الفعل بهذا تتحقق ال الرؤية مقاصد لكن مصلحة فيه Áن و°ن فهذا تراه
 �ققت إن ا�صلحة هذا M فإن ا�افذة من إÃها انظر الو� فيقول ا�جلس إz ا?اطب يأå كأن ذلك مثال. رؤيته من

  .خاطبها إz ا�ظر M حق للمخطوبة أن وسيأتينا. للمخطوبة تتحقق ال ف
 للخاطب

  .ا�خطوبة إm اwظر جواز
 بعض من يوجد أنه إال ،عظيم ومقصد صحيح لغرض ا�خطوبة إm اwظر جواز اديثاألح به جاءت اÀي الæB ا�كم
 إن �م فيقال، هذا M ويتشددون عورة ا�رأة وألن الورع باب من Ýطوبته إz با�ظر للخاطب يسمحون ال األمور أوÃاء
  يس� ال فهذا اهللا ل�ع ا�خالف الورع أما اهللا ¨ع تطبيق M هو الورع و°نما الورع من ليس هذا

ً
 Áن إذا وهو ور¿

 أوÃاء هؤالء مقابل وÏ ال�عية ا�صوص م!ء M �ا عóة ال وا_قاÃد األعراف إن فيقال وتقاÃدهم أعرافهم خالف
 هذا أن ريب وال عليهم وا_عرف خطبهن من بمخالطة �ن يسمحون بل وبناتهم حرماتهم [ يغارون ال أيضا متساهلون

  .ال�يعة به جاءت فيما ا?� � وا?�، �حدثةا ا5دع من

  :ا�خطوبة إm اwظر ضوابط
   :يa ما الضوابط هذه وأهم. اDاب أحاديث من وبعضها الBيعة عمومات من بعضها بضوابط مقيد اwظر
  الرجل يكون أن: األول

ً
  . األصل ä Mرم فهو و°ال الزواج [ عزم من حق M أبيح إنما ا�ظر ألن الزواج P 2زما



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ١٤ - 

 

  . االحتياط باب من وهذا ا�ظر � �ز لم كذلك يكن لم فإن اإلجابة ظنه P يغلب أن: ا�ا�
 : ا�الث

ّ
 أú �ديث ا�قصد بهذا ينظر أن � �وز فال أجنÔ وا?اطب بالزوج خاص هذا ألن وشهوة بتثذ اwظر يكون أال

 بعض ويرى. دفعها يملك ال ألنه بأس فال إرادته غ� من الشهوة � عرضت إن لكن ?طبة إÃها ينظر إنما Áن إذا �يد
  . ا�رء يملكه ال ا�اظر نفس M ا�ظر تأث� ألن � ûورة ال الضابط هذا أن العلم أهل
 معرفة من ا�قصود و�صل ا�راد يتم حª ينظر أن � لكن األصل ä Mرم ألنه ا�اجة بقدر اwظر يكون أن: الرابع

  الغرض ألن، معرفتها يريد الô ألوصافا
ً
 ا�Ô ألن ا�جلس M مرة بعد مرة ا�ظرة يعيد فله نظرة أول من �صل ال  5ا

ºكما وسلم عليه اهللا ص M عنه اهللا ر¥ سعد بن سالم حديث M ها فنظر: (قال الواهبة قصةÃاهللا رسول إ ºعليه اهللا ص 
بَ  وسلم َد فيها ا�ظر وَصَوّ   ) .رأسه طأطأ ثم هوَصَعّ

  . العريض الفساد ذلك ف� عليها ا]عرف Ïجة السفر وال بها ا+لوة èوز ال: ا+امس
  . عنه أجنبية ألنها بدنها من عضو أي مس وال مصافحتها N ´وز ال: السادس
 من ينتقل فإنه هذا فعلت ذاإ ألنها فيها ا�بالغة أو الزينة أو الطيب أو Ä[ºج اwظر {قق ما P الزيادة عدم: السابع
  .Äنوع وهذا بينهما الشهوة تدخل أن إz األوصاف [ ا_عرف

     � ٤ � الحلقة
  ؟باwظر وéذنها ا�رأة علم يش³ط هل
  ؟غفلة [ إÃها ينظر أنه أو برؤيتها ا�رأة و°خبار اإلذن من البد هل
z سألة�   :قوالن ا
َحُدُكُم امرأًة ؛ فال ُجناَح ( �يد أú �ديث مهورا¨ إm ا�افظ هنسب وقدعلمها  يش³ط ال أنه أرجحهما "

َ
إِذا َخَطَب أ

ْن َفنُْظَر إÃها إذا Áَن إِنَّما َفنُْظُر إÃِها ِ?ْطبَِتِه ، و°ِْن Áنَْت ال َيْعلَمُ 
َ
 اوألنه ،�ا ãبأت إنما قال عنه اهللا ر¥ جابر وألن) عليِه أ

  .يغره بما تÂين قد علمت إذا
 Áن و°ذا ،بعلمها بأس فال الزواج [ سيوافق ا?اطب أن الظن [ غلب إن أنه وهو، ا_فصيل علمأ واهللا يظهر واOي▪

  فاألو� قرائن لوجود ذلك عدم الظن [ يغلب
ّ
  تتأثر الن أل تعلم أال

ً
 ا�رأة من رآه ما يس� أن ا?اطب [ �ب أيضا، نفسيا

   .منها ساءه ما غ�ه أعجب فربما ،بها الزواج عن عدل إذا يذيعه وال

  :الصورة بواسطة ا�رأة P ا]عرف
�ا ،ا�نع علمأ واهللا يظهر اÀي aي:  
  ا�الة هذه M ا_صوير جواز [ مبæ هذا :األول
  .إÃها ا�ظر عن تغæ ال الصورة أن :ا�ا�
  .ا?اطب يغر بما عيوبها @� أو äاسنها يóز قد ا_صوير فن أن :ا�الث
  .األمر يعنيه ال من عليها فيطلع الصورة بهذه يتالعب قد أنه : الرابع

 îلب نهاإف و°خوانها وأمها كأبيها الزوجة أهل علم بدون Áنت إذا سيما ال ترêها للمرأة ألحوطاف اÇاتفية ا�حادثة وêذلك
 �عرفة بأس فال وÃها بوجود أهلها عند ارؤيته وقت حادثها إن لكن، عقباها �مد ال قد أمور عليها وي�تب الشهوة
 هذا ألن معها ا�ديث من يك0 ال أن � ينبï لكن ،العيوب من لسانها خلو ومعرفة حديثها وطريقة صوتها عذوبة
 من البد األمور هذه فإن الو� ووجود وحيائها ا�رأة بوجود ا�رعية اآلداب يعرف أن للخاطب فينبï، أيضا الو� �رج



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ١٥ - 

 

  .ا�خطوبة إ¡ ا�ظر عند تهامرا¿

  :للخاطب ا�خطوبة نظر
ْن يُؤَْدَم بَيْنَُكَما( عموم إال د�ل فيه يرد لم للخاطب ا�رأة نظر

َ
ْحَرى أ

َ
  )فَإِنَُّه أ

 منها يعجبه ما منه يعجبها ألنه ،أوÌ باب من للمرأة ثابت فإنه للرجل اwظر ثبت إذا ألنه ،العلم أهل من ¡اعة به قال وقد
 حاالت M إال ا_خلص تستطيع ال و� بالطالق منها يتخلص الرجل ألن، الرجل من أصعب �ا بالنسبة العقد نوأل

 للخاطب ا�ظر إz ا�رأة يوجه لم والشارع، اtميع حق M ¿مة أنها مع الرجل بها @اطب ما  5ا ال�يعة ونصوص، خاصة
   ؟ �اذا
ْن يُؤَْدَم بَيْنَُكَمافَ ) (إÃها تنظر(بـ ا�صوص وردت �اذا

َ
ْحَرى أ

َ
َْهاهل ( )إِنَُّه أ

َ
Ãِقَاَل :  قَاَل ،  َغَظْرَت إ 

َ
َْها،  ال

َ
Ãِفَاْذَهْب فَاْغُظْر إ( � ذاا

   ؟ ا+اطب إm باwظر ا�رأة بتوجيه اwص يأë لم
 تقدمت الô الصفة [ ا�ظر وقع و°ذا وي« سهولةكل ب خطيبها ترى أن للمرأة يمكن بارزون ظاهرون الرجال ألن
  .هو يراها كما وضوح بكل خطيبها ا�رأة رأت
 يرد ولم منها يعجبه ما منه يعجبها فإنه خاطبها إz تنظر فإنها للمرأة ا�كم عند هذا مثل ويثبت: اهللا ر�ه الصنعا· قال
   انتí. حديث به

   .إÃها ا�ظر M ا�ق � كما للخاطب ظرا� M ا�ق فلها ،ا?اطب إz ا�خطوبة نظر من مانع ال ا�سألة فهذه

  :من ìلس أكÑ أو واحدال جلسا� z اwظر تكرار
د( وفيه وسلم عليه اهللا صº للنÔ نفسها ةوهب الô ا�رأة حديث ودÃله ا�ظر تكرار �وز pبَهُ  فََصع pَظَر ِفيَها وََصوpفهذا) ا� 
 القصد Áن و°نما بشهوة ذلك يكن لم إذا بهذا بأس وال نكاحها إz دعوهي ما إz ا�ظر يكرر أن �وز أنه [ دÃل فيه
  .صفاتها [ يتعرف أن

   ؟، فماذا يعملا�خطوبة رؤية من ا+اطب يتمكن لم إذا
   .بصفاتها وÄÚه هنسائ من بها يثق ثقة امرأة يرسل أن N يندب
 :فقال( امرأة إz تذهب أن سليم أم بعث وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول أن صحيح بسند �دأ رواه ما ذلك[  ويدل

 ُعْرقُوبَِها
َ
zوَُشِ|ّ َمَعاِطَفَها، اُْغُظِري إ (Ïرواية و ) ّ|ِاألسنان � والعوارض )َعَوارَِضَها وَُش ôال M اختبار وا�راد الفم عرض 

 ينظر كأنه لزوجها تنعتها للمرأة ا�رأة ا¨ةمب من عنها ا�ن
 الوصف حالة من مستث� وهو العنق ناحية وا�عاطف الرا%ة
  . إÃها

������  

    .الصالحمن أهل  رجٍل  P نفسها ا�رأة عرض جواز❆
   ا��ح؟ ينعقد بم أو

اِعدِ   َرُسولِ ( :قَاَل  يّ َقْن َسْهِل بِْن َسْعٍد الس�
َ
mٌِة إ

َ
َهُب لََك يَا َرُسوَل ا :اهللا�ِ ص� اهللا عليه وسلم َفَقالَْت  َجاَءِت اْمرَأ

َ
 هللا�ِ ِجْئُت أ

 îِد. َغْف َْها َرُسوُل اهللا�ِ ص� اهللا عليه وسلم فََصع�
َ
 رَُسوُل اهللا�ِ ص� اهللا عليه وسلم َفَنَظَر إِ�

َ
َطأ
ْ
َبُه ُعم� َطأ َسُه  ا�wَظَر فِيَها َوَصو�

ْ
َرأ

ن�ُه لَْم َفْقِض فِيَها َشْيًئا َجلََست
َ
ةُ ك
َ
َمْرأ

ْ
ِت ال

َ
ا َرأ ْصَحابِِه َفَقاَل  .فَلَم�

َ
لََك بَِها َحاَجٌة  يَا َرُسوَل اهللا�ِ إِْن لَْم يَُكنْ  :َفَقاَم رَُجٌل ِمْن أ

ْهلَِك « :َفَقاَل . الَ وَاهللا�ِ يَا َرُسوَل اهللا�  :َفَقاَل  ءٍ َفَهْل ِعْنَدَك ِمْن Õَ «َقاَل فَ . فََزو·ْجنِيَها
َ
 أ
َ
mَِهْب إ

ْ
ُِد َشْيئً  اذ

َ
è فََذَهَب ُعم� . »افَاْغُظْر َهْل

. فََذَهَب ُعم� رََجعَ . »َخاتًِما ِمْن َحِديٍد  اْغُظْر َولَو«َفَقاَل َرُسوُل اهللا�ِ ص� اهللا عليه وسلم . وََجْدُت َشْيًئا رََجَع َفَقاَل الَ َواهللا�ِ َما
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ُ رَِداٌء فَلََها نِْصُفهُ  قَاَل   يَهَذا إَِزاِر َولَِكْن . َرُسوَل اهللا�ِ َوالَ َخاتًِما ِمْن َحِديدٍ  َفَقاَل الَ َواهللا�ِ يَا
َ
N َفَقاَل َرُسوُل اهللا�ِ . َسْهٌل َما  �ص

 فََجلََس . »ءٌ ٌء َوéِْن لَبَِسْتُه لَْم يَُكْن َعلَْيَك ِمْنُه Õَ ِمْنُه Õَ  َما تَْصَنُع بِإَِزارَِك إِْن لَبِْسَتُه لَْم يَُكْن َعلَْيَها« عليه وسلم  اهللا
َمَر بِِه فَُدæَِ  ُل َح�Þ إَِذا َطاَل ìَْلُِسُه قَاَم فََرآهُ َرُسوُل اهللا�ِ ص� اهللالر�جُ 

َ
ًا فَأ

·
ا َجاَء قَاَل  عليه وسلم ُمَو� َمَعَك ِمَن  َماَذا«فَلَم�

ُقْرآنِ 
ْ
َدَها– ُسوَرةُ َكَذا وَُسوَرةُ َكَذا َمِ°  :قَاَل . »ال بَِك َيْقَرُؤُهن� َقْن َظ « :َفَقالَ  -َعد�

ْ
ُتَكَها ":قَاَل . َغَعمْ  :قَاَل . »ْهِر قَل

ْ
ك
�
َهْب َفَقْد َمل

ْ
اذ

ُقْرآنِ 
ْ
   �سلم واللفظ عليه متفق) "بَِما َمَعَك ِمَن ال

Ðرواية و N )ُقْرآن
ْ
ْمَها ِمْن ال

ّ
  )اِْغَطلِْق َفَقْد َزوَّْجُتكَها َفَعلِ

Ðقُ ( للبخاري رواية و
ْ
ْمَكَنّاَكَها بَِما َمَعك ِمْن ال

َ
  )ْرآنِ أ

Öحديث من دداو وأل Öَْفُظ : قَاَل (: قال عنه اهللا ر� هريرة أ
َ
Ý ُقْرآِن ؟ َما

ْ
Üِ تَلِيَها، قَاَل : قَاَل  ِمَن ال

ََقَرةِ َوالَّ
ْ
Dُقْم : "ُسوَرةُ ا

ْمَها ِعBِْيَن آيَةً 
ّ
   )"َفَعلِ
ïرواية [ أنبه أن ينب ôْمكَ ( ا5خاري رواية حجر بن ا�افظ أوردها ال

َ
 غسان أú طريق من اeاeة الرواية فهذه )نَّاَكَهاأ

ْمَكنَّاَكَها( وسلم عليه اهللا صº ا�Ô فقال وفيه سعد بن سهل عن حازم أبو حدثæ قال مطرف بن äمد
َ
 من معك بما أ

مْ ( ا5خاري M اOي اللفظ )القرآن
َ
ْمَكنَّاَكَها( ا5لوغ M واOي )َكنَّاَكَهالأ

َ
 وبقية ا�روي ذر أú برواية يا5خار عند فهو )أ

مْ ( بلفظ الصحيح روايات
َ
   .َكنَّاَكَهالم من افً تصحي تكون أن بها خلقأ وقال ال�ح أثناء ا�افظ إÃها أشار وقد )َكنَّاَكَهالأ

  :ا�فردات 
ةٌ ( قو�

َ
 ر¥ ¿ئشة قول ا5خاري صحيح M جاء وقد ا�رأة هذه اسم تعددها [ ا�ديث هذا رواية M يأå لم )َجاَءِت اْمرَأ

  . وسلم عليه اهللا صº اهللا لرسول أنفسهن وه� åآلال [ أ ر كنت عنها اهللا
   .واحدة من أك0 الواهبة أن M ظاهر هذا حجر بن ا�افظ قال
َهُب لََك ( قو�

َ
 ا�ر ألن ا�ضاف قدر و°نما ،عوض غ� [ فأتزوج نف' شأن أو نف' أمر أي ا�ضاف حذف [ )َغْفîِ  أ

  .مقابل بال أي عوض بال نف' أزوج أي .عوض بال للغ� ال�ء إعطاء اللغة M ا�بة، رقبته تملك ال
َبهُ  فََصع�د( قو�  أعالها إz نظر أي ب�ه رفع ا�هملة الع^ وتشديد َصّعد الصاد بفتح فيها ا�ظر فصعد )ا�wَظَر فِيَها َوَصو�

   .وتأملها
َبهُ ( قو�  أ[ إz ا�ظر صعد تصعيد يعæ وتأملها أسفلها إz نظره خفض أي الواو وتشديد الصاد بفتح صوبه )َوَصو�

  .وتأملها أسفلها إz ا�ظر صوبه تصويب
   .القرطÔ جزم وبه ا�ظر _كرير و°ما ا_أمل M للمبالغة إما الفعل^ هاذين M والتشديد

 َرُسوُل اهللا�ِ ( قو�
َ
َطأ
ْ
َسهُ  ه وسلمص� اهللا علي َطأ

ْ
 أو بالرد مواجهتها من منه حياءً  وسلم عليه اهللا صº وصمت خفضه أي )َرأ

  .ا�قام يناسب جواب M اتفك�ً  أو للو) اانتظارً 
 Áن ولو :وا_قدير كث� ا�حذوف وهذا اسمها مع ا�حذوفة ل�ن خó اتماخو للتقليل لو) َخاتًِما ِمْن َحِديدٍ  اْغُظْر َولَو( قو�
ُغوا َعæِّ َولَوْ " وسلم عليه اهللا صº قو� ومثله ،خاتما جودا�و

ّ
  "يَةً آ بَِل

   .والرداء اإلزار العورة لس� دونها فما الÅة من الوسط [ يشد ما اإلزار )يَهَذا إَِزاِر ( قو�
ُ رَِداءٌ : قَاَل ( قو�

َ
N ملة وهذه الكتف [ يوضع ما الرداء )َسْهٌل َماtمع�ضة ¢لة هذه رداء ما� سهل قول أي ،مع�ضة ا 

   .ا�ديث M ليست
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 أú رواية M ��ا ذلك جاء وقد نصفه فلها إزاري هذا ولكن وا_قدير القصة صاحب الرجل �م من )فَلََها نِْصُفهُ ( قو�
   .إزار إال عنده ما أي رداء ما� سهل قال نصفه و�ا إزاري هذا ولكن مطرف بن äمد غسان
 ألنه فيه فائدة ال نصف و�ا نصف لك ،قسمتهب فيه فائدة ال اإلزار نصف أن أي )ءٌ ِمْنُه Õَ  لَبِْسَتُه لَْم يَُكْن َعلَْيَهاإِْن ( قو�
   .نصفه يس�ه ولم نصفه يس�ها لم وبينه بينها شقه ولو (ملته إال ينتفع ال

بَِك ( قو�
ْ
  .حفظه من أي قلب ظهر عن القرآن قرأ يقال، قلب ظهر عن �فظهن أي )َقْن َظْهِر قَل

ُتَكَها( قو�
ْ
ك
�
 عن عياض القا¥ نقله واOي وسلم عليه اهللا صº ا�Ô عن الواردة ةللفظا هذه M الروايات اختلفت )َمل

 تالروايا أما )َزوَّْجتُكَها( اeابتة الرواية أي .وأحفظ اعددً  أك0 رواتها ألن )َزوَّْجُتكَها( رواية الصواب أن قطæ اÕار
ُتَكَها( األخرى

ْ
ك
�
  .سيأå كما با�ع� ا�ديث برواية الرواة ت�ف من ف
 الروايات من ذلك وغ� )َمل

ُقْرآنِ ( قو�
ْ
   :معك بما )اDاء( هذه M ختلفا )بَِما َمَعك ِمْن ال

  .ومعاوضة ةمقابل يعæ .بكذا كذا وبعت بكذا تزوجتك األعواض [ اÕاخلة و� العقود z للمقابلة إنها :فقيل
   .القرآن من معك ما بسبب أنها أي للسببية إنها :وقيل

 رواية األول ويؤيد ا�وهوبة بمع� فتص�، للقرآن إكراما القرآن  فظه إياها ملكه أنه اeا· [ يلزم ألنه ،ربأق واألول
ُقْرآن( مسلم

ْ
ْمَها ِمْن ال

ّ
 وا�عاوضة للمقابلة اءا5 أن هنا يظهر إذن ،القرآن تعليمها وهو صداق فيه فيكون تقدم كما )َفَعلِ

ُقْرآن( مسلم لرواية
ْ
ْمَها ِمْن ال

ّ
  .)َفَعلِ

  :الصالح الرجل P نفسها الزواج z الراغبة ا�رأة عرض حكم
 وقد، وصحبته بزواجه السعادة ترð اOي الصالح الرجل [ نفسها الزواج M الراغبة ا�رأة عرض جواز [ دÃل ا�ديث

 أنه ا5خاري لطائف من ا�ن� ابن قال الصالح الرجل [ نفسها ا�رأة عرض جواز باب بقو� ا�ديث هذا [ ا5خاري بوب
 الصالح الرجل [ نفسها ا�رأة عرض جواز وهو فيه خصوصية ماال ا�ديث من استنبط الواهبة قصة M ا?صوصية علم �ا

   .ب�طه تزوجها افيه رغب و°ذا ذلك �ا فيجوز صالحه M رغبة

  .ال�ويج قبل ا�رأة إm اwظر جواز
د( لقو� بها الزواج M رغب �ن الÂويج قبل ا�رأة إz ا�ظر جواز [ دÃل ا�ديث pبَهُ  فََصع pَظَر ِفيَها وََصوpث وتقدم )ا�  
  .ا_صويب ومع� ا_صعيد مع�

  .صداق غg نم نفسها وسلم عليه اهللا ص� للن§ ا�رأة هبة جواز
 قال كما وسلم عليه اهللا صº ا�Ô خصائص من وهذا صداق غ� من نفسها وسلم عليه اهللا صº للنÔ ا�رأة هبة جواز
zةً {: تعا

َ
َرادَ  إِنْ  لِلنØÔِp  َغْفَسَها َوَهبَْت  إِنْ  ُمْؤِمنَةً  َواْمَرأ

َ
نْ  ا�ÆÔِp  أ

َ
َ̂  ُدونِ  ِمنْ  لََك  َخالَِصةً  يَْستَنِْكَحَها أ ُمْؤِمنِ

ْ
 صº ا�Ô غ� أما }ال

   .اآلية بنص وسلم عليه اهللا صº بالرسول خاصة ا�بةأن  أي .ا�ثل مهر و°ما مس� إما الصداق من فالبد وسلم عليه اهللا

   .اxwح z الصداق وجوب
z د�ل ا�ديث P الصداق وجوب z حxwألنه منه البد وأنه ا z قول §wا �ٍء  ِمنْ  َهْل ِعنَْدكَ ( وسلم عليه اهللا ص ْÎَ

 لو فإنها، للمرأة وأنفع ،لل²اع قطعأ ألنه العقد M الصداق يذكر أن األو� أن و[ ،الروايات بعض M كما) تُْصِدُقَها إِيَّاهُ 
ْقتُُموُهنp  َو°ِنْ {:تعاz قال كما الصداق نصف �ا ثبت اÕخول قبل طلقت

p
نْ  َقبِْل  ِمنْ  َطل

َ
و أ Æَيَمس pفََرْضتُمْ  َوقَدْ  ُهن  pفَِريَضةً  لَُهن 

  )�£¤(ا5قرة سورة }فََرْضتُمْ  َما فَِنْصُف 
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 {: تعاm لقوN اxwح صح صداق بغÇ gا عقد ولو
َ
ْقتُمُ  إِنْ  َعلَيُْكمْ  ُجنَاحَ  ال

p
وُهنp  لَمْ  َما النØَساءَ  َطل Æَيْفرُِضوا أو َيَمس  pلَُهن 

   .اÕخول عند ا�ثل مهر �ا و�ب امهرً  �ا يفرض لم ولو ا�رأة [ العقد جواز [ اآلية دلتف) ý£¤( ا5قرة سورة }فَِريَضةً 

  .وجهها ا�رأة كشف جواز
  ، مهمة لةأمس وهذه ،وجهها ا�رأة كشف (واز قال من ا�ديث بهذا استدل

 ولو ،بهوصوّ  فيها اwظر وسلم عليه اهللا ص� الرسول دصعّ  �ا وجهها ºشفة تكن لم لو ا�رأة هذه أن ؟ االستدالل وجه أين
 د�ل وتأملها اwظر فيها أطال فكونه، فائدة تأملها z مبالغة من ºن ما نكاحها إm يدعوه ما منها رأى إذا أنه يقصد لم
P نت أنهاº شفةº لوجهها.  

  :ألمرين وجهها ا�رأة كشف جواز P د�ل فيه ليس ا�ديث هذا أن /  ا¨واب
بَهُ  فََصعpد( الراوي وقول ،وجهها Áشفة Áنت أنها [ يدل ما ا�ديث M ليس :لألوا▪ pَظَر ِفيَها وََصوpكشف منه يلزم ال) ا� 

 إz ا�ظر صوب يعæ أسفلها [ وصوبه هاأعال إz ا�ظر دصعّ  وقد مستور أسفلها أن كما مستور أعالها إن بل الوجه
   .لوجهها Áشفة تكون أن منه يلزم وال شÜها [ ،¢لتها [ هاأسفل و°z هاأعال
 قبل Áن هذا ولعل( :قال حيث اهللا ر�ه باز بن العزيز عبد الشيخ هذا واختار ،ا�جاب قبل ذلك أن �تمل :ا�ا�▪

 ابن قا� وهذا متلفعة لكنها ا�جاب بعد أنه أو، ).هذا [ �له و�ب ا�اûين عن بالتس� يأمرها لم و�ذا ا�جاب
   .هُ يردُ  ا�ديث سياق ألن ا�افظ واستبعده ،العر+

  :اxwح خطبةحكم 
  . تقدم كما ا�ديث طرق من Õء z ذكر Çا يرد لم ألنه بواجبة ليست اxwح خطبة أن P ا�ديث بهذا العلماء ستدلا

  � ٥ �  الحلقة
  :وال�ويج اإلنكاح بلفظ ¿تص ال اxwح
 بكل ينعقد بل ،فحسب والÂويج اإلنكاح بلفظ @تص ال ا��ح أن [ ا�ديث بهذا علمال أهل من اtمهور استدل
تَُكَها بَِما َمَعَك ِمَن ( قو� M وذلك ،أ�د مذهب M وقول ومالك حنيفة أú قول وهذا .عليه يدل لفظ

ْ
ك
p
اْذَهْب َفَقْد َمل

ُقْرآنِ 
ْ
  .ذلك [ دلي لفظ بأي انعقاده ثبت ا_مليك بلفظ انعقد فإذا) ال

 ليست وا��ح وا�بة واإلجارة وال�اء ا5يع فألفاظ، وا�با· باأللفاظ ال وا�عا· با�قاصد العقود M العóة نوأل :قالوا
  .لغاتهم اختالف [ ا�اس عليه تعارف ما إz فيها ا�رجع و°نما غ�ها إî zاوزها �وز ال تعبدية ألفاظ
تَُكَها( كونه أي :شيئ^ يفيد اللفظ نقل M الرواة اختالف إن :وقالوا

ْ
ك
p
 هذا M الرواة اختالف ويعæ )َزوَّْجتُكَها( ،)َمل

  .اللفظ
تَُكَها( ا¢يعً  اللفظ^ قال قد وسلم عليه اهللا صº الرسول أن إما: األول األمر

ْ
ك
p
  .)َزوَّْجتُكَها - َمل

  . الرواة ت�ف من يعæ وهذا بهذا عó الراوي ولكن أحدهما قال أنه أو :ا�ا�األمر 
 الرواة تعب� من وا5ا- واحد بلفظ تكلم و°نما األلفاظ بهذه يتÜم لم وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن ذلك [ يشd لكن
   تقدم ما [) َزوَّْجتُكَها( لفظ اeابت أن والظاهر با�ع�
 ألنه )فََزوØْجِنيَها( ا?اطب قول وفق [ )َزوَّْجتُكَها( قال نم األلفاظ هذه من الراجح أن قطæ اÕار اإلمام ترجيح هو وهذا
 اإلنكاح لفظ بغ� ينعقد ا��ح أن العلم أهل أك0 عليه واOي :تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ،ا�تعاقدين لفظ @تلف قلما
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  .اtميع [ القيم ابن اإلمام هذا ورجح ،والÂويج

  .لم ´د ماالً إن  امهرً  القرآن تعليم جعل جواز
   .ا��ح M امهرً  القرآن تعليم جعل (واز قال من ا�ديث بهذا ستدلا
  ؟اxwح z امهرً  القرآن تعليم يعتÄ هلف

 اإلمام عن ورواية الشافعية قول وهو ا��ح M امهرً  القرآن تعليم جعل (واز قال من ا�ديث بهذا ستدلا :القول األول❖
ُقْرآنِ ( قو� من وذلك حزم ابن قال وبه ،أصحابه بعض ختارهاا أ�د

ْ
  ) َزوَّْجنَاَكَها بَِما َمَعَك ِمْن ال

ْمَها ِمْن ( مسلم رواية Àلك ويدل األعواض P ا¦اخلة و� للمقابلة هنا )اDاء( أن والراجح ¢
ّ
ِاْغَطِلْق َفَقْد َزوَّْجتُكَها َفَعِل

ُقْرآن
ْ
   .تقدم كما )ال

 واستدلوا وا�نابلة وا�الكية ا�نفية من اtمهور قول وهذا ا��ح M امهرً  القرآن تعليم جعل �وز ال أنه :ا�ا� القول❖
ِحلp {: تعاz بقو�

ُ
ُكمْ  َوأ

َ
نْ  َذِلُكمْ  َوَراءَ  َما ل

َ
ْمَواِلُكمْ  تَبْتَُغوا أ

َ
َ̂  بِأ َ̂  َلْ�َ  äُِْصِن   .النساء سورة }ُمَسافِِح

  يكون ال فما، ماال ا�هر يكون أن ¨ط وتعاz سبحانه اهللا أن :االستدالل وجه
ً
 ،تسميته تصح فال امهرً  يكون ال ماال

  .وغ�هما والصيام Áلصالة صداق يكون أن يصح فلم لفاعله قربة إال يقع أن �وز ال القرآن تعليم وألن
 جعله صح ا�ال يتيÅ لم فإن ،جالزو P امتي«ً  ا�ال ºن إذا اصداقً  القرآن تعليم جعل يصح ال أنه أعلم واهللا يظهر واÀي
  .ا5اب حديث عليه يدل اOي هو وهذا اصداقً 
 ولم ا�ال عليه تعذر حينما إال وهلة أول من الرجل �ذا اصداقً  القرآن تعليم جعل ما وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول فإن
   .اهللا ر�ه باز بن العزيز عبد الشيخ هذا واختار .اشيئً  �د
  ´د لم وéن اصداقً  القرآن تعليم جعل ´وز فال مال وجد إن األوÌ هو صيلبا]ف القولف ¢

ً
 أن فيجوز امع«ً  و÷ن ماال

ُقْرآنِ ( قال وسلم عليه اهللا صº ا�Ô ألن اصداقً  القرآن تعليم يكون
ْ
  .)اِْغَطِلْق َفَقْد َزوَّْجتُكَها بَِما َمَعَك ِمَن ال

  :عرضأ دق األول ا+اطب أن تيقن إذا ا+طبة جواز
M ل ا�ديثÃرغبة � تبق ولم اعرض قد األول ا?اطب أن تيقن إذا ا?طبة جواز [ د M وليس الزواج M ما ا�ديث 

 فكذلك يطلبها لم فيها ةرغب وسلم عليه اهللا صº للنÔ أن فهم لو الصحاú لكن ألحد خطبه عليها تقدم ا�رأة أن [ يدل
 فهم فإذا حكمه M ما أو با_�يح بها رغبته عدم يظهر حª يزا�ه أن لغ�ه يصلح ال امرأةب الزواج M رغبة � أن همفُ  من
 يرد ولم رأسه طأطأ �ا السالم عليه الرسول أن فهم الصحاú نأل ?طبتها يتقدم أن � فيجوز عنها أعرض قد الرجل أن

  .أخيه خطبة [ الرجل @طب أن �وز ال أنه األصل فإن و°ال طلبها فثلك عنها أعرض قد أنه ب�ء عليها

  .ا�ع« تزويج جواز
M ل ا�ديثÃتزويج جواز [ د Åأن االستدالل ووجه ،بذلك عليه ا5خاري بوب وقد ا�ع Ôا� ºقال وسلم عليه اهللا ص 

َ : (للرجل
ْ
 مانع فال �ا ازوجً  با�عÅ �رأةا رضيت فإذا زوجه ذلك ومع اشيئً  �د فلم فا_مس) َخاتًِما ِمْن َحِديدٍ  َولَو سمِ ا_

  )¤£( آية ا�ور سورة }فَْضِلهِ  ِمنْ  اهللاpُ  ُفْغِنِهمُ  ُفَقَراءَ  يَُكونُوا إِنْ {: تعاz قو� مقت. هو وهذا ذلك من
، ِهُد M َسِبيِل اهللالُمَجا: ثََالثٌَة َحّق [ اهللا َعْوُغُهمْ : (وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول قال: قال عنه اهللا ر¥ هريرة أú وعن

ِي يُِريُد األَداءَ 
ّ
Oِي يُِريُد الَعَفاَف ، والُمَ�تَُب ا

ّ
Oدأو ماجه وابن والنسا½ ال�مذي أخرجه) واّ�اِكُح ا� .  

َ :(قال أنه عنه اهللا ر¥ مسعود ابن عن بسنده جرير ابن وروى
ْ
  Mِ  َ� الغِ  واسُ مِ ا_

ْ
 وايَُكونُ  إِنْ { :تعاz اهللا يقول) حَ� ا�
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    }فَْضِلهِ  ِمنْ  اهللاpُ  ُفْغِنِهمُ  ُفَقَراءَ 

  :اxwح ر÷نأ
  اxwح أر÷ن من والقبول اإل´اب
  .ا�رأة و� من الصادر اللفظ هو اإل�اب
   ا��ح أرÇن هما فهذان .الزوج من الصادر اللفظ هو والقبول

  .ا�وانع من ا+ا�ان الزوجان وهما ثالث رêن هناكو
   ؟والقبول اإل´اب z يبال³ت يش³ط هل
  ؟الزواج هذا قبلت :الزوج ويقول ،زوجتك :الوø يقول أن ،القبول قبل اإل´اب تقديم من البد هل

   .القبول ثم باإل´اب يبدأ أن ا�عتاد
   .زوجتكها الوø :فيقول ،ابنتك زوجù :بقوN الزوج بدأ بأن ال³تيب اختل لو لكن ▪

   .يصح أنه واألقرب ، خالف فيه
 ال وا�عا· با�قاصد العقود M والعóة ،)فزوجنيها اهللا رسول يا حاجه بها لك يكن لم إن(: قال فالرجل ،ا�ديث :هذا ود�ل

ُقْرآنِ ( ذلك بعد وسلم عليه اهللا صº ا�Ô إ�اب فجاء ،وا�با· باأللفاظ
ْ
 ألنه و�الرسول  أصبح) َزوَّْجنَاَكَها بَِما َمَعَك ِمْن ال

 اإل�اب لفظ [ القبول فتقدم ،زوجنيها :قال أن تقدم وا?اطب � و� ال من و� والسالم الصالة عليه والرسول سلطان
  .تعاz اهللا شاء إن بهذا بأس وال ا�رأة و� من

  :نفسها ا�رأة هبةحكم 
 وسلم عليه اهللا صº للنÔ إال �وز ال ا�كم وهذا .مقابل بدون عوض بدون iانا نفسها ا�رأة تهب أن :با�بة ا�قصود

ةً { :تعاz لقو�  والسالم الصالة عليه ا�Ô خصائص من تقدم كما فهو
َ
َرادَ  إِنْ  لِلنØÔِp  َغْفَسَها َوَهبَْت  إِنْ  ُمْؤِمنَةً  َواْمَرأ

َ
نْ  ا�ÆÔِp  أ

َ
 أ

َ̂  ُدونِ  ِمنْ  لََك  َخالَِصةً  يَْستَنِْكَحَها ُمْؤِمِن
ْ
   )üê( آية األحزاب سورة}ال

 الصالة عليه للنÔ أنفسهن وه� آلåلا النساء من ا�رأة وهذه ،مهر من البد فإنه وسلم عليه اهللا صº ا�Ô غ� وأما
 ا�رأة أتهب وأقول وسلم عليه اهللا صº للنÔ أنفسهن وه� آلåلا [ أ ر كنت( عنها اهللا ر¥ ¿ئشة تقول، والسالم
َْك  َوتُْؤوِي ِمنُْهنp  تََشاءُ  َمنْ  ِ/ تُرْ {: وجل عز اهللا أنزل فلما نفسها

َ
Ãِاألحزاب سورة} تََشاءُ  َمنْ  إ )ü¤ ( ،أرى ما واهللا :فقلت 

  ).هواك M لك يسارع إال ربك

  .الصالح الرجل P نفسها ا�رأة عرضجواز 
 ثابت عن بسنده رذك ثم، الصالح الرجل [ نفسها ا�رأة عرض باب بقو� صحيحه M ا5خاري عليها بوب ا�سألة هذه

 ،نفسها عليه تعرض وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول إz امرأة جاءت(: أنس فقال � ابنة وعنده أنس عند كنت :قال ا5نا·
 منك خ� � :فقال أنس عليها فرد  واسوأتاه واسوأتاه ،حياءها أقل ما :أنس بنت فقالت حاجة؟ ú ألك: اهللا رسول يا :قالت
   )نفسها عليه فعرضت وسلم عليه اهللا صº ا�M Ô رغبت

، صداق من البد ولكن ،واÕنيا اÕين M لصحبته الصالح الرجل [ نفسها ا�رأة عرض جواز هذا من العلماء فاستنبط
 حقيقة تعرف ال ا�رأة ألن با�ظاهر اال�داع وعدم، ذكروتُ  طلبتُ  الô � أنها ا�رأة M األصل أن يعلم أن ينبï ولكن

 بعض دون األماكن بعض M إÃه يوجه الصالح الرجل [ مبا¨ة نفسها ا�رأة فعرض، با�ظاهر تنخدع قد و°نها لرجالا
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 ا�رأة تكون أن أما بعوض لكن يÂوجها مسلم [ نفسها تعرض أن فلها أسلمت وقد الكفار بت M مثال ا�رأة Áنت فإذا
� ôنفسها تعرض ال M � الi 1الف هذاف م�ن وÝ كن هذا لكن، والس� ا�ياء من ا�رأة عليه �اÄ  ُه وجهيÃإ M 

  .األحيان بعض

   .وا+g الصالح أهل P مو�ته الوø عرض
 [ أخته أو ابنته اإلنسان عرض باب بقو� ا5خاري هذا [ بوبو، والصالح ا?� أهل [ أخته أو ابنته ا�رأة و� عرض
َمْت َحْفَصُة بِنُْت ُقَمَر ِمْن (عن عبد اهللا بن عمر ر¥ اهللا عنهما  سندهب ساق ثم ا?� أهل pف

َ
َ̂ تَك اِب ِح pَط

ْ
نp ُقَمَر ْنَن ا?

َ
أ

َ بِا ØÏَم َفتُُو
p
ْصَحاِب رَُسوِل اهللاpِ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

َ
ْهِ|Ø َوÇََن ِمْن أ pَمِدينَِة َفقَ ُخنَيِْس بِْن ُحَذافََة الس

ْ
َييُْت ل

َ
اِب أ pَط

ْ
اَل ُقَمُر ْنُن ا?

ِقيæَِ َفقَ 
َ
َاِ¡َ ُعمp ل َÃ ْمِري فَلَِبثُْت

َ
ْغُظُر Mِ أ

َ
اَن َفَعَرْضُت َعلَيِْه َحْفَصَة َفَقاَل َسأ pَج يَْوِ� َهَذا ُقثَْماَن ْنَن َقف pتََزو

َ
 أ
َ
ْن ال

َ
اَل قَْد بََدا ِ¡ أ

 Øبَا بَْكٍر الص
َ
نُْت قَاَل ُقَمُر فَلَِقيُت أ ُ̀ p َشيْئًا َو

َ
بُو بَْكٍر فَلَْم يَرِْجْع إِ¡

َ
ُت إِْن ِشئَْت َزوpْجتَُك َحْفَصَة بِنَْت ُقَمَر فََصَمَت أ

ْ
يَق َفُقل Øد 

 
p
َاِ¡َ ُعمp َخَطبََها رَُسوُل اهللاpِ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

َ
Ã ُقثَْماَن فَلَِبثُْت َ]َ Øæوَْجَد َعلَيِْه ِم

َ
بُو بَْكٍر َفَقاَل َم أ

َ
نَْكْحتَُها إِيpاُه فَلَِقيæَِ أ

َ
فَأ

ُت َغَعْم قَاَل 
ْ
َْك َشيْئًا قَاَل ُقَمُر قُل

َ
Ãِرِْجْع إ

َ
َ̂ َعرَْضَت َعpòَ َحْفَصَة فَلَْم أ َك وََجْدَت َعpòَ ِح

p
َعل
َ
رِْجَع ل

َ
ْن أ
َ
بُو بَْكٍر فَإِنpُه لَْم َفْمنَْعæِ أ

َ
أ

َْك ِفيَما َعرَ 
َ
Ãِكُ إ

َ
َم قَْد َذَكَرَها فَلَْم أ

p
نp رَُسوَل اهللاpِ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

َ
 ُكنُْت َعِلْمُت أ

Ø
·
َ
 ك
p
فِْ�َ p�ِ رَُسوِل اهللاpِ ْضَت َعpòَ إِال

ُ
ْن ِأل

َها رَُسوُل اهللاpِ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وَسَ 
َ
َم َولَْو تََر`

p
تَُهاَصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ْ
َم قَِبل

p
 يعرض اإلنسان أن بأس ال أنه [ دÃل فيه فهذا)  ل

  .والصالح ا?� أهل [ أخته أو ابنته موÃته
������  

 .اxwح إعالن وجوب❆

ْعلُِنوا اxَِّwحَ : (قال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أن أبيه عن الزبg بن اهللا عبد بن 2مر عنو
َ
 وصححه أ�د رواه )وأ

  .اكما�

  :Úريج ا�ديث
  .أعلم واهللا حسن فا�ديث ،اÀه§ عنه وسكت .¿ر·جاه ولم ،اإلسناد صحيح حديث هذا :قال ا�اكم

 اهللا عبد أبيه عن الزب� بن اهللا عبد بن ¿مر عن األسود بن اهللا عبد عن ا�قد� والضياء والطóا· حبان وابن أ�د رواه
  الزب� بن

ً
  فيه اش�ط اOي اإل�ام M العيد دقيق وابن ا�اكم وصححه، معروفون ثقاٌت  جا�ور حسن وسنده ،مرفو¿

ّ
 أال

  Áن ما إال فيه يورد
ً
  .صحيحا

   .األسود ابن إال معروفون ثقات ورجاN، حسن سنده :األDا� قال
   .شيخ حاتم أبو فيه فقال
ْعِلنُوا َهَذا ا�َِّ� : (ا�ديث وتمام ا�قات z حبان ابن وذكره

َ
ِغْرَبالِ أ

ْ
ُبوا َعلَيِْه بِال ِûَْح َوا (  

ُفّ (قال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم  طبحا بن äمد حديث منها شواهد N وا�ديث ّÕََُراِم ا
ْ
َالِل َوا�

ْ
َ ا� ْ̂ فَْصُل َما َن

وُْت    .ا�باح الغناء هو بالصوت وا�راد) M ا��ح َوالَصّ

  .اxwح إعالن وجوب
  وذلك، و°شهاره ا��ح إعالن وجوب [ دÃل ا�ديث

ً
  أن فيتب^ الÅ نكاح وب^ بينه وفرق، للÅور إظهارا

ً
 تزوج فالنا

  . فالن بæ صاهر أنه و فالنة
  ا�اس ¿دة � كما معه باOهاب اÕخول وقت الزوج وتشييع، العقد عند عليه اإلشهاد ا��ح إظهار وسائل ومن

ً
 قديما
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ً
  .ذلك وو� باÕف والìب وحديثا
  .للعرس وÃمة تُوضع وأن باÕف الزواج عند يìُب أن ال�� اإلعالن طرق من أن ورد وقد
َبيØع بِنْت ُمَعوØِذ بِْن  قالت: قال ذكوان بن خاÕ طريق من ساق ثم ،والوÃمة ا��ح M اÕف ûب باب: ا5خاري قال Æالر 

 فَِراÎِ اهللاpُ َعلَيْ  َجاَء ا�ÆÔِp َصpº : َقْفَراءَ 
َ̂ بæَُِ َعpòَ فََجلََس َ[َ َم فََدَخَل ِح

p
َا كَ  ِه وََسل

َ
َمْجِلِسَك ِمØæ فََجَعلَْت ُجَويِْريَاٌت �

 Øف ÆÕْبَن بِا ِìَْي  pْت إِْحَداُهن
َ
ي  َدِ� َهِذهِ َوقُوِ� : ( َفَقاَل  َوِفينَا ن4Ôَِ َفْعلَُم َما Mِ َغدٍ  َوَينُْدْنَن َمْن قُتَِل ِمْن آبَاِ½ يَْوَم بَْدٍر إِْذ قَال ِ

p
Oبِا

 َ̂   ) ُكنِْت َيُقولِ
   .ا�باح بالغناء و با¦ف اxwح إعالن ا�ديث هذا z: ا�هلب قال

  :ا�فردات
  .طبل فهو الوجه^ من ُشد فإن طرفيها أحد من اtت يشد جالجل �ا ليس Áلغربال مستديرة آلة اÕال بضم )وا¦�ف(

عل مدور �اس قطع و� األجراس :واtالجل
ُ
î M ف إطارÕُا.  

æاِ�لق يع ôال M ف إطارÕالجل � اtوا�لق واألجراس ا ôاس من ال�.  

  :با¦ف الÍب ضوابط
Ë  / بÍيلتحق فال للنساء بذلك اإلذن فيها القوية األحاديث: حجر بن ا�افظ قال، الرجال دون بالنساء خاص با¦ف ال 

  .بهن التشبه عن ا�
 لعموم لالرجا بهن
û  / ب يكون أنÍال  

ً
 و°سماع الصوت مكóات استعمال أما، ا�tان [ وال الزواج حì من [ ال فيه إز2ج ال خفيفا

  .ا�سلم^ إيذاء �ريم [ اÕالة األدلة لعموم �ريمه M شك فال وراحتهم نومهم من وحرمانهم اآلخرين و°ز¿ج الرجال
 قصائد [ اشتمل فإن، ا�غن^ أ�ان هيئة [، وا?العة ا�جون [ تشتمل بقصائد غناء با¦ف الÍب مع يكون أال /  £

  .بذلك بأس فال وال�حيب وا�واعظ ا�كم
، ذلك أشبه وما حروبهم أيام M اtاهلية أشعار بإنشاد وغناؤهم الغرابيل �و دفوفهم Áنت إنما و(: رجب بن ا�افظ يقول

 و الفرع ب^ الفرق ظهور مع وقاس ،ا?طأ  ية أخطأ فقد ا�صلصلة اÕفوف مع الغزل أشعار سماع ذلك [ قاس منف
  .)األصل
  ا�ص فيه ورد ما [ فُيقت�، واللهو اللعب عن ا_²ه األصل(: حجر بن ا�افظ قال

ً
  )األصل �خالفة تقليالً  و`يفية وقتا

Ì  / الوقت يطول أال mأخرةمت ساعة إ mالفجر صالة عن ا�وم و السهر من عظيمة؛ مفاسد من ذلك [ ي�تب �ا، الليل إ 
  .ذلك و�و اللهو M الفاضلة الليل السا¿ت إمضاء و

  :إعالن اxwحاألمر ب
  ا��ح Áن إذا: اهللا ر�ه إبراهيم بن äمد الشيخ قال

ً
  معلنا

ً
  ، صحته M نزاع فال اثن^ من عليه مشهودا

 خ و°ن
ً
  .صحته عدم M نزاع فال اإلعالن ومن الشاهدين من اÃا

  Áن و°ن
ً
 أصل � ليس ا��ح [ اإلشهاد يرى فإنه اإلسالم شيخ اختيار وهو، صحيح فهذا الشاهدين بدون فقط فيه ُمعلنا

M والسنة الكتاب.   
  .ا��ح معه يصح ال ا��ح إعالن بدون وحده اإلشهاد وأن

  ".شاهدان يشهد لم و°ن يصح اإلعالن مع ا��ح أن فيه ريب ال اOي : "اإلسالم شيخ فيقول
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  :اxwح صحة P اإلشهاد
  :اxwح لصحة  الشهادة اش³اط z العلماء اختلف

 وعò عمر قول وهو، وأ�د والشاف6 حنيفة أبو اeالثة األئمة ومنهم، العلماء ¢هور اش�اطها إz ذهب :األول القول❖
  . األوزا� و واeوري وقتادة وا�خ6 وا�سن زيد بن وجابر ا�سيب بن يدوسع عباس وابن
  وذلك

ً
 عليه اهللا صº ا�Ô عن عنها اهللا ر¥ ¿ئشة عن قطæ اÕار روى و�ا، ا?الف و اإلنكار وخوف للنسب احتياطا

  ).ال نَِكاح إِال بوِ� وشاهدي عدل: (قال أنه وسلم
علن إذا أنه إz تيمية؛ ابن اإلسالم شيخ اختارها أ�د اإلمام عن ورواية لكما اإلمام ذهبË :ا�ا� القول❖

ُ
 فال ا��ح أ

  احكَ نِ  ال: (ا�ديث صحة M وطعنوا الشهادة يُش�ط
ّ
  ).عدل وشاهدّي  بو�ّ  إال

  .خó الشاهدين M يثبت ال :ا�نذر ابن قال فقد
 ا�Ô يكن ولم، وسلم عليه اهللا صº ا�Ô عهد [ النساء ونيزوج زالوا ما ا�سلم^ فإن: تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
ºوليس .باإلشهاد يأمرهم وسلم عليه اهللا ص M الشهادة اش�اط M ال ثابت حديث ا��ح M وال الصحاح M ¼وال الس M 

  .ا�سانيد
 خرجا ثم وÃته زوجه إذا بل، بشاهدين إال ينعقد ال نكاح � ألن ،ال ويظهر يُعلن به ألنه ا��ح M �ب قد فاإلشهاد: قال

  هذا Áن تزوجها بأنه فأخóوهم العقد بعد وا�اس الشهود جاء أو، ا�اس وسمع بذلك فتحدثا
ً
 ¿دة Áنت وهكذا، Áفيا

  .صداق كتابة وال الشاهدين إحضار يتÜفون يكونوا لم السلف
  � ٦ �  الحلقة

  .اxwح z الوø اش³اط❆
 أ�د رواه "بوø الّ إ نكاح ال: "وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال :قال عنهما اهللا ر� أبيه عن موü أÖ بن بردة أÖ عن
 و حبان وابن وال�مذي ديæا� ابن وصححه األربعة و

ُ
  .باإلرسال علأ

ٍة نََكَحْت ( :وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قالت عنها اهللا ر� 2ئشة وعن
َ
ُفَّما اِْمرَأ

َ
ِن َوِ�َِّها ك

ْ
، فَنxَُِحَها بَاِطٌل ، بَِغgِْ إِذ

َمْهُر بَِما اِْسَتَحَلّ ِمْن فَرِْجَها
ْ
 ، فَإِْن َدَخَل بَِها فَلََها اَل

َ
َطاُن َوøُِّ َمْن ال

ْ
ل  النسا½ إال األربعة أخرجه )ø  ُNوَ  فَإِِن اْشَتَجُروا فَالُسّ

  .وا�اكم حبان وابن عوانة أبو وصححه
 مو7 أبو هو قيس بن اهللا وعبد ،قيس بن اهللا عبد بن ¿مر هو بُرده أبو األشعري مو7 أú حديث )بو� إال نكاح ال(

  .األشعري
  .صحيح وا�ديث، ا�ديث هذا @رج لم النسا½ نأل )واألربعة أ�د رواة( حجر بن ا�افظ قول

  :درجة ا�ديث 
 ،وا�اكم ،قطæ واÕار ،حبان وابن ،والطحاوي ،وال�مذي ،داود أبو أخرجه صحيححديث  )بو� إال نكاح ال( حديث

 حبان وابن هòواOُ  وال�مذي مع^ وابن وأ�د ا�ديæ ابن منهم العلم أهل من ¢ع صححه وقد .وغ�هم ا5يهو
ن ابن وقال ،اOهÔ ووافقه وا�اكم  صحت قد ا�اكم وقال حزم ابن به وأحتج ،صححه ا5خاري أن ا?الصة M ملق8
 .رووه 	هم اصحابيً  ثالث^ �د ثم ،سلمة وأم، وزينب، ¿ئشة: اeالث وسلم عليه اهللا صº ا�Ô زوجات عن فيه الرواية

                                 
J  /ي رجحه الشارح فيما بعدÀوهو القول ا. 
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 ،من تابعه متابعة Ãهإ انضم افإذ األئمة من ¢اعة صححه مو7 أú حديث فإن ريب بال صحيح ا�ديث األ5ا· قال
  .إÃه يطم9 القلب فإن ضعفها يشتد لم الô الشواهد وبعض
 لعرض يتسع ال وا�جال وأرجح أقوى والوصل ،و°رسا� وصله M ا?الف إz إشارة فيه) باإلرسال وأعل( حجر ابن و:م
  .ا?الف هذا

ةٍ نََكَحْت بَِغْ�ِ إِْذِن َوÃَِِّها( ¿ئشة حديث
َ
َما ِاْمَرأ ُفّ

َ
 داوود وأبو والشاف6 أ�د أخرجه حسن ا�ديث )الخ...،بَاِطٌل  فَِنَ�ُحَها، ك

 عن مو7 بن سليمان عن جريج ابن عن ،عديدة طرق من وغ�هم ا5يهو وا�اكم قطæ واÕار ماجه وابن وال�مذي
 كما ال�مذي وحسنه مع^ ابن صححه وقد مسلم رجال من ثقات 	هم ا�ديث ورجال ،¿ئشة عن عروة عن الزهري
عل .اtوزي ابن وصححه ،عدي ابن وقواه ،الشيخ^ ¨ط [ إنه ما�اك وقال ،حبان بناو عوانة أبو صححه

ُ
 باإلرسال وأ

  .أعلم تعاz واهللا اإلسناد حسن فا�ديث هذا و[ أعله من [ ورد قواه ا5يه ولكن

  : ا�ديث مفردات
   .الصحة ن� أو ،الكمال ن� أو ،اOات ن� به يراد أن إما ا�� هذا )بوø إال نكاحال (
   .و� بال نكاح يوجد قد ألنه؛ Äتنع اOات ن� ولاأل

 أن فتع^ و� بال ا��ح [ با5طالن حكم فإنه بعده اOي عنها اهللا ر¥ ¿ئشة حديث بدÃل هنا مراد غ� واeا·
  .بو� إال ¨¿ معتó أو صحيحٌ  نكاح ال أي الصحة �� يكون
ةٍ ( قو�

َ
ُفَّما اِْمرَأ

َ
  Áنت سواءً  النساء عموم من الوالية سلب معناها عموم الصيغة هذه )ك

ً
  .ثيبا أم بكرا

  .بنفسها زواجها عقد تولت أي ا�ون بفتح )نََكَحْت ( قو�
  .وبطالنه ا��ح صحة M الùم ألن طءوال ال العقد به ا�راد )فَنxَُِحَها( قو�
  .صحيح غ� فزواجها وا�ع� ،تأكيدلل مرات الثث اللفظ هذا تكرار وغ�هما وال�مذي داوود أú عند )بَاِطٌل ( قو�
  .الَوطء باÕخول وا�راد وÃها ذنإ بغ� نكحته اOي أي )فَإِْن َدَخَل بَِها( قو�
   .ا�ديث سياق و الو� ذكر بداللة األوÃاء [ ¿ئد والضم�) تشاجروا( لفظ وÏ )فَإِِن اْشَتَجُروا( قو�

   :معنيان وN ا?صومة واإلشتجار
فَإِِن اْشتََجُروا ( لقو� هنا ا�راد هو وهذا ا�رأة P العقد من نعا� إm ذلك أدى حÞ تزو´ها شأن z تنازعوا :األول

 
َ
َطاُن َوِ�ُّ َمْن ال

ْ
ل   .)� و�فَالُسّ
 فالعقد سواء ومراتبهم بقالسM  p تشاجروا فإن ،هنا مراد غg وهذا عليها يعقد فيمن بينهم فيما ¿تلفون األو�اء أن :ا�ا�
  .األول وا�راد للمصلحة منه انظرً  ذلك Áن إذا منهم إÃه سبق �ن
َطانُ ( قو�

ْ
ل  هذا سياق بعد ا�سند M جاء وقد، ا�سائل هذه مثل M نوابه ألنهم القضاة مقامه ويقوم الوا¡ أو ا�لك هو )فَالُسّ

  .واألح�م الفروج أمر إÃه ألنه القا¥ لطانالس :أú قال أ�د اإلمام ابن اهللا عبد قول ا�ديث

 z األقوال z øحاش³اط الوxwا:  
 القريب بالو� وا�راد تقدم كما الكمال ن� ال الصحة ن� ا�� M األصل ألن بو� إال يصح ال ا��ح أن [ دÃل ا�ديث
 بقية ثم الراجح [األب  فقد عند اtد بعده ويأå أةا�ر بÂويج األو� هو واألب ، ا�رأة [ ا��ح عقد يتو� اOي

   .الفقه كتب مراجعة من يعلم ترتيبهم M خالف [ اOكور العصبة
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 والشاف° مالك ا�الثة األئمة ومنهم وا+لف السلف من ا¨مهور قول وهو اxwح صحة z ½ط الوø :القول األول❖
   .وأ^د

   :ا�ديث` هذين مع أيضا استدلوا*
ْقتُمُ  َو°َِذا{ تعاz بقو�

p
َجلَُهنp  َفبَلَْغنَ  النØَساءَ  َطل

َ
  أ

َ
نْ  َيْعُضلُوُهنp  فَال

َ
ْزَواَجُهنp  َفنِْكْحنَ  أ

َ
َمْعُروِف  بَيْنَُهمْ  تََراَضْوا إَِذا أ

ْ
 وجه }بِال

 الزوج جاء إذا أزواجهن zإ العودة عن عدتهن وأتممن طلقن الالå النساء عضل عن نí تعاz اهللا أن اآلية من االستدالل
 
ً
 أذن بغ� نفسها تزويج للمرأة Áن و°ن اآلية M األوÃاء هم وا�خاطب ،إÃه بالعودة ا�رأة ورضيت ،ثانية مرة يعæ خاطبا
 { فائدة العضل عن الو� ن
ب اآلية M يكن لم وÃها

َ
 جتزوي للمرأة Áن أو تعضلوهن فال األوÃاء يعæ }َيْعُضلُوُهنp  فَال

  .فائدة العضل عن األوÃاء �
 يكن لم وÃها بدون نفسها
   .و¡اعة حنيفة أÖ قول وهذا ،إ�ه مندوب هو بل العقد صحة z الوø اش³اط عدم :ا�ا� القول❖
   .والقياس باwص واستدلوا*
َجلَُهنp  بَلَْغنَ  فَإَِذا{ تعاz فقو� :ا�ص أما

َ
  أ

َ
نَ  ِفيَما َعلَيُْكمْ  ُجنَاحَ  فَال

ْ
ْغُفِسِهنMِ  p  َفَعل

َ
َمْعُروِف  أ

ْ
 تَنِكحَ  َحpª ( تعاz وقو�} بِال

 
ً
   .ا�رأة من صدوره جواز تفيد اإلضافة وهذه إÃهن ا��ح فأضاف }َلْ�َهُ  َزوْجا
 فكذا اليةو دون وال�اء با5يع ما�ا M تت�ف ا5الغة الرشيدة ا�رأة فقالوا ا5يع [ ا��ح قاسوا فإنهم: القياس أما

   .و� بدون نفسها [ تعقد أن �ا ا��ح
  :ذلك يؤيد وÄا اtمهور أدلة لقوة العقد يتو� وø من اxwح z البد نهأو ا¨مهور قول هو القول` من والصواب ¢

  .الرجال إz وميلها بوقاحتها يشعر ما عن ا�رأة صيانة :األول
 الصالح الكفء للزوج ا_حري M ا�ظر قا�ة ا�رأة فإن ا?اطب أحوال عن حثا5 [ النساء من أقدر الرجال إن :اeا·
  .ا�ناسب الرجل اختيار M توفق ال وقد

  .ا��ح إعالن مزيد فيه الو� اش�اط أن :اeالث
  شأن ليس ãتاره اOي بالرجل ا�رأة ارتباط أن: الرابع

ً
 واآلباء األ� ب^ يربط فا��ح سواها دون وحدها بها خاصا

 هذه ألن الكفء ا?اطب عن ا5حث ويهمهم الشأن هذا يهمهم واإلخوة فاآلباء األ�ة (ميع يتعلق أمر هو بل واإلخوة
   .مصاهرة

 ا5الغة ا�رة ا�رأة أن [ تدل و°نما، الو� اش�اط عدم [ فيها دÃل فال اeا· القول أصحاب بها استدل الô اآليات ماوأ
 M إذنها و رأيها يؤخذ ا�رأة يعæ. به وتنفرد بالعقد تستبد أنها ال وموافقتها رأيها أخذ من البد ا��ح عقد M مبا¨ طرف
   .الو� إz مو1 هو فالعقد العقد تتو� ال لكن ا��ح
 يعæ .ا5يع عن لف@ت ا��ح فإن ،والفرع األصل ب^ Äاثلة ال إنه ثم نص مقابلة M ألنه االعتبار فاسد فهو القياس وأما

 بساطته M ا5يع �الف وعواقبه و خطره � عقد ا��ح فعقد كذلك األمر ليس يقال ا5يع مثل ا��ح أن قالوا �ا ا�نفية
   .أمره وخفة
 لم إذا و°بطا� العقد إيقاف حق الو� أعطى أنه إال اtمهور يراه كما ا��ح M ¨ط الو� أن يرى ال حنيفة أبا أن ومع

 الزوج يكن لم إذا و°بطا� العقد إيقاف M ا�ق فأعطاه الو� إz ا�هاية M األمر رجع حنيفة أبو يعæ كفء الزوج يكن
  . العقد z الوø اش³اط من البد أنه وهو األول القول هو الراجح أن وتقدم ءكف
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   .ووطئها بها با¦خول ا�هر تستحق ا�رأة
َمْهُر بَِما ِاْستََحَلّ ِمْن فَرِْجَها( لقو� ووطئها بها با¦خول ا�هر تحقتس ا�رأة أن P د�ل ا�ديث

ْ
ل
َ
  )فَإِْن َدَخَل بَِها فَلََها ا

 باب من فهو فرجها من استحل بما ا�هر وهو باطل نكاح وهو هذا ا5اطل ا��ح M باÕخول يتقرر ا�هر ¢يع Áن و°ذا
 و°ن فرجها من ستحلا بما ا�هر �ا فإنه باطل نكاح وهذا نفسها أنكحت �رأةا لو يعæ، الصحيح ا��ح M يتقرر أو�
  .الصحيح ا��ح M ا�هر �ا يتحقق أنه أو� باب فمن باطالً  Áن

N øمن ال و øالسلطان و.  
 ويقوم السلطان وÃها نقول و� �ا يوجد ال ا�رأة Áنت إن يعæ السلطان وÃها فإن و� �ا ليس الô ا�رأة أن دÃل ا�ديث
  :اآلتية ا�سائل M ا��ح عقد يتو� فالقا¥، القا¥ مقامه
Þم Ìح عقد القا� يتوxw؟.للمرأة ا  

Ìنت إذا : األوº رأة� ( لقو� � و� ال من و� فالقا¥ ،مطلقا قرابتها من Çا وø ال ا
َ
لَْطاُن َوِ�ُّ َمْن ال   .)و� � فَالُسّ

   الزواج من ا�رأة منع أنه بمع� ºألب األو�اء من األقرب عضل إذا : ا�انية
  :قوالن ا�سألة ف�

 .األب وهو األقرب الو� عضل بمجرد السلطان إz تنتقل أنها رواية M وأ�د الشاف6 قول /  األول القول  ≈

 ب�ط األوÃاء من األبعد إz تنتقل أنها إz عنه ا�نصوص M وأ�د عنه ا�شهور M حنيفة أبو ذهب /  ا�ا� القول  ≈
  .السلطان إz تنتقل وال كفء كونه
  السلطان إm الوالية فتنتقل ويعضلونها تزو´ها عن األو�اء ¡يع يمتنع أن :ا�ا�ة

ً
 إذا. اتفاق äل هذا .اواحدً  قوال

   .� و� ال من و� طانالسل ألن .السلطان إz الوالية فتنتقل وعضلوها تزو�ها من ا�رأة منعوا األوÃاء
 وت�فات الو� عند فاسدة ألغراض الزواج من النساء ومنع العضل من سيئة صور القبائل بعض دوعن ا�جتمع M ويوجد
 يس� ما هذا القرابة من �و أو أخيه Áبن منه الزواج تريد ال بمن يلزمها أو ،للخدمة ا�رأة بقاء يريد هأن ومنها سيئة

 M ا�طلوبة الصفات M يتشدد أو معلمة أو موظفة تكون كأن مرتبها من يستفيد أن ألجل أو �وز ال هذاو با_حج�
ْن { سبحانه قو� M عنه اهللا نí ما M والوقوع باtاهلية والتشبه للمرأة واإلساءة الظلم من 	ه وهذا الزواج

َ
 َيْعُضلُوُهنp أ

َ
فَال

ْزَواَجُهنp إَِذا تََراَض 
َ
َمْعُروِف َفنِْكْحَن أ

ْ
  .}ْوا بَيْنَُهْم بِال

  ؟ا�رأة z اxwح وz ø العدالة هل تش³ط
  :قول` P الوø عدالة اش³اط z العلماء ختلفا

 فال ةنظري والية ألنها الظاهرة العدالة اش³اط إm مذهبهما من ا�شهورz  وأ^د الشاف° اإلمامان ذهب :األول القول❖
  .الفاسق بها يستبد
 هنفس نكاح يò ألنه الفاسق والية èوز وأنها اش³اطها عدم إm ومالك حنيفة أبو اإلمامان ذهب :ا�ا� ولالق❖

 ابن اإلسالم وشيخ الكب� ح�ال وصاحب ا�غæ صاحب ختارهاا أ�د عن الروايت^ إحدى و� .غ�ه [ واليته تفصح
 الشيخ آل إبراهيم بن äمد والشيخ السعدي الر�ن عبد الشيخ نا�تأخري علمائنا من باختيارها و�ح القيم وابن تيميه
  يكن لم إذا سوء حالة حا_ه Áنت ولو يملكها أباها أن العمل عليه واOي اÃÕل M والصحيح الكب� ال�ح M قال

ً
 Áفرا

 أخته أو ابنته من موÃته نكاح عقد يتو� أن الفاسق القول هذا [ يتو� بأن بأس فال ا�سلم^ عمل عليه هوما  وهذا
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  .غ�هما أو
 هوألن العمل وعليه .غgه P واليته فصحت wفسه يعقد ألنه الوz ø العدالة يش³ط ال أنه أعلم واهللا الراجح لعلو ¢
   .ذهبا� وهذا ا�رج z اwاس فيقع Ýققها وعن العدالة عن واDحث العدالة اش³طت لو ا�رج z اwاس يقع قد

������  
  � ٧ �   الحلقة

❆Ëwالشغار نكاح عن ا.  
َغاِر : (قال عنهما اهللا ر� عمر ابن عن نافع عن َم َقْن الِشّ

أْن يَُزوَج الرَُّجُل : َوالشَغارُ ، َغÊَ َرُسوُل اهللاَ· َصَ�ّ اهللاَ� َعلَْيِه وََسلَّ
  . ه قف) ابنَتُه Pَ أْن يَُزوَجُه اآلخر ابنتُه َولَيس بيََنُهَما َصَداٌق 

   .نافع �م من الشغار تفسg أن P آخر وجه من واتفقا
   .: ا�ديث Úريج
 اللفظ بهذا عنهما اهللا ر� عمر ابن عن نافع عن مالك طريق من �هما ومسلم اDخاري رواه عليه متفق حديث فهذا
  .بتمامه يعù )ابنته الرجل يزوج أن والشغار( حجر بن ا�افظ ذكره اÀي
  ،يتضح أن جلأ من ا�ديث م� ونذكر. وسلم عليه اهللا ص� اw§ من وليس نافع من تفسg غارالش أن
 ص� اهللا رسول أن( عنهما اهللا ر� عمر بن اهللا عبد عن نافع حدثù: قال اهللا عبيد طريق من ومسلم اDخاري خرجأو

َغاِر نÊ  وسلم عليه اهللا . صداق بغg ابنته وينكحه الرجل ابنة ينكح: قال الشغار؟ ما wافع قلت(. ا�ديث انتÊ .)َقْن الِشّ
 يعù نافع �م من الشغار تفسg بأن ا]|يح وفيه. اDخاري لفظ وهذا. )صداق بغg أخته وينكحه الرجل أخت وينكح

  ا�ديث راوي نافع من الشغار تفسg أن P دلت األخرى الرواية z ومسلم اDخاري z الÜ الرواية هذه

  : ا�ديث ألفاظ
َغارِ ( قو�

 ب^ إال يكون وال مفاعله وهو .اشغارً  شاغري شاغر مصدر ،ا�عجمة الغ^ وãفيف ا�عجمة الش^ بكÅ: )الِشّ
  .  5ا اثن^
 من عن خلت إذا شاغرة ووظيفة ،مدبره من خال إذا شاغر مرأو السلطان من خال إذا شاغر بت يقال ،ا?لو :لغة وهو

  . خلوه أي الصداق عن لشغوره بذلك س| ا��ح نفكأ .ايشغله
 لم ما ابنô رجل ترفع ال يقول منهما واحد � و`أن :ثعلب قال. Ãبول رجله رفع أي الÜب شغر يقال ،الرفع معناه ويقال
   ".أقربها هذا": ا�لقن ابن قال .ابنتك رجل ارفع
  . ا?طاú �م انتí" معا وا�هر ا��ح فارتفع العقد ارتفع ا�هر رفع و°ذا بينها ا�هر رفعا ألنهما بذالك س|": ا?طاú وقال

 .ا�يلة ألجل مهر بينها أو بينها مهر وال موÃته أو وÃته اآلخر يزوجه أن [ موÃته أو وÃته يزوجه أن فهو :½2ً  وأما

  . با5ضع ا5ضع إنكاح :ااختصارً  يقال أو
 اهللا صº اهللا رسول نí( قال عنه اهللا ر¥ هريرة أú حديث M جاء وقد مثال هو بل ،N ممفهو ال اDنت ذكر )ابنته( قو�
َغارِ  عن وسلم عليه   . )الِشّ
: ا�ووي قال ،أخô وأزوجك أختك زوجæ أو ابنô وأزوجك ابنتك زوجæ للرجل الرجل يقول أن والشغار :نم� ابن زاد
 تكون أن يلزم ال يعæ. "هذا 5Á Mنات األعمام وبنات والعمات األخ ناتوب األخوات من ا5نات غ� أن [ ¢عواأ"

 ا5نات سائر أو العم بنت أو العمة تكون وقد األخت بنت تكون وقد األخت تكون فقد. ا�با¨ة ا5نت � ا5نت
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 عن ا�ديث M الشغار تفس� دريأ ال" :الشاف6 قال ؛الشغار تفس� M العلماء اختلف وقد. ا��ح عقد الرجل يتو� اOي
Ôا� ºمالك من أو، نافع من أو عمر ابن من أو، وسلم عليه اهللا ص" . 

، "ا�رفوع با�� وصل مالك قول من هو و°نما، وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول �م من ليس الشغار تفس�": ا?طيب وقال
 نب ا�افظ قال كما نافع من تلقاه مالك ولعل ،لكم ذكرناه اكم نافع تفس� من نهأ [ تدل ا�ذكورة الصحيح^ ورواية
 الرجل ابنة ينكح أن :قال الشغار؟ ما �افع قلت(: اهللا عبيد قال ا_خري� M لكم ذكرنا فاOي.  ا�ب� تلخيص M حجر

 عن الراوي نافع نم ا_فس� أن [ دÃل فهذا. )صداق بغ� أخته وينكحه الرجل أخت وينكح ،صداق بغ� ابنته وينكحه
  . اهللا عند والعلم نافع من تلقاه اهللا ر�ه مالك ولعل عمر ابن
 إشعار هفي صداق بينهما وليس قال.  حرم؟ ا� يعæ، الشغار نكاح عن ا�
 بعلة إشعار فيه )َولَيس بيََنُهَما َصَداٌق ( قو�
  .الصداق من خلوه و� الشغار نكاح عن ا�
 بعلة
 يوجد ال ألنه الشغار نكاح عن ا�
 علة يكون أن أما يعæ. الفساد tهة �الزمته ذلك ذكر يكون أن �تمل Áن ن°و

   .افاسدً  ا��ح جعل اOي السبب هو هذا يعæ الفساد tهة �الزمته يكون أن �تمل نهأ أو صداق بينهما

  .الشغار نكاح Ýريم
  . العلم أهل بإ¡اع ا]حريم يقت� اËw وهذا ،الشغار نكاح عن اP Ëw د�ل ا�ديث

  :  العلم ألهل قوالن فيه العقد بطالن وأما
  . باطل اxwح يعù الفساد يقت� اËw ألن ،صحيح غg اxwح أن : األول القول❖
 .مالك عن رشد وابن ال�مذي ح�ه كما راهويه بن سحاقاو �دأو الشاف6 قول وهذا

   .ا�ثل مهر للمرأة ويفرض ،حصحي اxwح أن : ا�ا� القول❖
   .د�أ اإلمام عن ورواية والطóي ثور وأبو الليث منهم العلماء من وطائفة حنيفة أú قول وهذا
ُكمْ  َطاَب  َما فَانِْكُحوا{ تعاz كقو� ا��ح ̈عيةُ  أدلة هُ لعل Ýرجهُ 

َ
   }النØَساءِ  ِمنَ  ل

   .صداقا جعله يصح ال Äا �وه أو �ر [ تزوجها لو اكم، العقد فساد يوجب ال ا�هر قبل من الفساد وألن
  .صحيح العقد ويكون مهر �ا يفرض أن بد الف .مهر بينها ليس نهبأ ا�هر جهة من هو الفساد :قالوا

   :األحاديث [ و�يبون
  به يراد ا�
 بأن يقولون وتارة ،للكراهة ا�
 بأن

ّ
 من هذا فليس ضعيف بجوا أيضا وهذا، مهر بدون الفرج يستحل أال

  .الكراهة مواضع
 اهللا ر¥ معاوية و`ذا، �دأ اإلمام قال كما، عنهما اهللا ر¥ ثابت بن وزيد ،ا?طاب بن عمر العقد ببطالن حكم وقد
  :هذا و[، عنه
 اهويهر بن سحاقاو ^دأو الشاف° به قال كما الفساد يقت� اËw وأن صحيح غg اxwح أن األول القول فالصواب ¢

  .رشد ابن نسبه كما مالك إm أيضا ذلك ونسب

  .الشغار نكاح عن اËw علة z العلماء فاختال
  :قول` P الشغار نكاح عن اËw علة z العلماء اختلف

 M عليه ا�نصوص الشغار بتفس� خذواأ وهؤالء، الصداق من ا�رأت` من R بضع خلو � العلة إن /  األول القول❖
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  .الصداق من ا�رأت^ من � بضع خلو قالوا يعæ صداق بينهما وليس: قال، نافع تفس� عمر بنا حديث

 اإلمام قول وهذا .و�ته يزوجه أن اآلخر P منها R اش³اط � وéنما الصداق من ا+لو ليست العلة أن /  ا�ا� القول❖
 ابن حديث M ا�ذكور الشغار تفس� إن وقال اهللا ر�ه باز نب العزيز عبد الشيخ وأيده ?ر�ا اختاره عنه رواية M �دأ

  .حجه به تقوم فال وسلم عليه اهللا صº ا�Ô �م من ليس عمر

  : منها بأدلة مو�ته يزوجه نهأ اآلخر P الوø اش³اط بسبب نهأ ا�ا� القول P واستدلوا
 
ً
 .الشغار تفس� وفيه عنه اهللا ر¥ هريرة أú حديث M تقدم ما /  أوال

 يقول نأ والشغار(: قال) الشغار عن وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول نí( :قال ؟ قال ماذا عنه اهللا ر¥ هريرة أú حديث
 ما قالوا )صداق بينها وليس( فيه وليس انتí. )أخô وأزوجك أختك زوجæ وأ ابنô وأزوجك ابنتك زوجæ للرجل الرجل
 لكونه وسلم عليه اهللا صº ا�Ô �م من نهأ وظاهره: قالوا الشغار تفس� وفيه عنه اهللا ر¥ هريرة أú حديث M تقدم
 ومسلم ا5خاري رواية M تقدم ما بدÃل نافع �م من فهو ،الصداق فيه اOي اآلخر ا_فس� �الف ،با�ديث موصول جاء
   .مطلق هو بل) صداق بينهما وليس( ¢لة عنه اهللا ر¥ هريرة أú حديث M وليس )الشغار عن انافعً  سألت( :قال

 ،تقدم كما عنه روايته M ا�م� ابن فذكرها ا_فس� هذا M عمر بن اهللا ديعب [ اختلف قد نهأ هذا [ يشd قد لكن
 اهللا بيدع عن سعيد بن ي� يذكرها لم كما ،مسلم عند وروايتهما سليمان بن وعبدة أسامه بن �اد أسامه أبو يذكرها ولم

 الرجل Áن والشغار( :اهللا عبيد قال بلفظ عنه األزرق إسحاق طريق من النسا½ رواية M جاء وما ماجه ابن عند وروايته
  .)أخته يزوجه أن [ ابنته يزوج
 M ليس ا¨طً  ¨ط ومن تعاz اهللا كتاب M ليس ¨ط ابنô أزوجك أن [ ابنتك زوجæ للرجل الرجل قول أن /  اثانيً 

 .باطل فهو اهللا كتاب

 وبغيته رغبته �د حª بيته M وÃها فيمسكها وتش�ى تباع سلعه و`أنها و°يذائها ا�رأة ظلم يتضمن ال�ط هذا أن /  ثا�ًا
M بمقابله فيجعلها يزوجه احدً أ �د أن æبمباد� أو يع.  

 وزوجته هذا ب^ ا�ال ساءت إذا نهأ حª الكث� وا?صومات ا�تواصل لل²اع سبب ا��ح من ا�وع هذا أن /  ارابعً 
 نإف ابنته أو اآلخر أخت مع الرجل أساء فإذا ارتباط يعæ ارتباط مسألة ا�سألة ألن، زوجته وب^ بينه األخر حال ساءت
 äل � رأةا� أن فيه وهذا ةساءباإل مباد� وعملية مقايضه عملية ف
، ابنته مع أو اآلخر أخت مع ا�عاملة سي'ء هذا

 ومباد� مقايضه مسألة فا�سألة أخته أو ابنته اeا· الرجل سيطلق هذا من ا�رأة طلقت فلو ،وا?صومات واإليذاء للظلم
 .ا��ح M يستقر ال هذا فمثل ،با�ثل ومعامله

 بن عبداهللا بن عباس أن معاوية عن �دأو داوود أبو روى فقد به وعملهم Oلك عنهم اهللا ر¥ الصحابة فهم /  اخامًس 
 عبد بن لعباس وقعت ةقص هذه يعæ ابنته ا�كم بن الر�ن عبد نكحهأو ابنته ا�كم بن الر�ن عبد نكحأ عباس
 أú بن معاوية فكتب صداقا جعال وÇنا صداق فيه صداق فيه ما ا�سألة ليس يعæ اصداقً  جعال وÇنا عباس بن اهللا

 اهللا رسول عنه نí اOي الشغار هذا :كتابه M وقال. العقد فض يعæ .بينها با_فريق يأمره مروان إz خليفة وهو سفيان
ºا�هر سميا قد فهما، وسلم عليه اهللا ص æسماه هذا ومع صداقا وسميا، مهرا سميا قد ا�كم بن الر�ن وعبد العباس يع 

 من وا�قصود للمع� وموافق عنه اهللا ر¥ هريرة أú حديث M �ا موافق وهو العقد بطالن ا�
 من هموفُ  .اشغارً  معاوية

  . ا�
  . الشغار نكاح عن با�
 قال من قوة [ تدل تعليالت �س أو �سه أدلة فهذه
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 الشيخ سماحة رجحه ما هو وهذا ةدلاأل لقوة األرجح هو االش³اط لعلة سبب اËw نأ وهو األخg القولهذا  ولعل ¢

 . اهللا ه̂ر باز بن العزيز عبد

 زماننا M موجود لألسف ولكنه عنه ا�
 جاء وOا اإلسالم بعد موجود وب اtاهلية ةنكحأ من الشغار نكاح Áن وقد
 أو ابنهمن  موÃه عنده يكون قد ا�اس بعض أن هذا؟ إz ا�اس بعض يلجأ ا� أسبابه أهم ومن، ا5دل نكاح ويس� هذا
 ا�وÃة هذه فيجعل، ما أمر ألي أو لقبحه أو خلقه لسوء إما يقبله من �د ال لكنه اجالزو M رغبه و� �وهما أو أخت
 ما مع ا�قاصد _حقيق وسيله واعتبارها ا�رأة ظلم من فيه �ا ذلك عن اإلسالم فنí، وÕه غرض أو غرضه _حصيل وسيلة
 .اذكرناه أن تقدم كما العظيمة ا�فاسد من ذلك [ ي�تب

   :ذلك مثل وقع إذا▪
 نí اOي الشغار هذا( :قال يعæ بينهما فرق فعل؟ ماذا عنه اهللا ر¥ معاوية عنه اهللا ر¥ معاوية حديث [ العمل فقيل
   :ذلك مثل وقع إذا .بينهما با_فريق العقد �ل أمر. )بينهما با_فريق فأمر وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول عنه
   .العقد îديد فلÈم عنه اهللا ر¥ معاوية حديث [ العمل :فقيل
   .بعده ال اÕخول قبل الفسخ :وقيل
   .ا�ثل بمهر ا�رأت^ لd �كم :وقيل

  .يراه بما ´تهد أن القا� وP القا� إm ا�سألة رفع ذلك مثل z األوÌ ولكن
������  

      � ٨ �  الحلقة

  .أحقية الوø األول ❆
ه اD|ي ا�سن عن ٍة َزوََّجَها َوِ�َّاِن ، فËََِ ( :قال وسلم عليه اهللا ص� اw§ عن عنه اهللا ر� ةسمر عن اهللا ̂ر

َ
ُفَّما اْمرَأ

َ
ك

ِل ِمْنُهَما َوّ
َ
  .ال�مذي وحسنه واألربعة �دأ رواه  )لِأل

  :تر¡ة الراوي
 عمر خالفة من بقيتا ت^لسن وÕ ،األنصاري ثابٍت  بن زيد مو� يسار أبيه واسم ا�5ي ا�سن أبو بن ا�سن سعيد أبو هو
  زمـــانه أهل دسي وÇن عنه تعاz اهللا ر¥ ا?طاب بن

ً
 عن وأرسل ،منهم وسمع الصحابة من ة¢اع رأى، وعمالً  علما

   .منه يسمع ولم رؤية رآه من ومنهم يدر`ه لم من منهم كث�ين
 وقال، "وبينه بينه من ويسقط لقيه عمن يدلس وقد ،يدر`ه لم فيمن عن بقو� �تج وال مدلس وهو": اOهÔ اإلمام قال

   " ويدلس اكث�ً  يرسل وÇن مشهور فاضل فقيه ثقة": حجر بن ا�افظ
  ".با�5ة وخطبوا حدثوا اOين قومه يعæ وخطبنا حدثنا :ويقول فيتجوز منهم يسمع لم ¢اعه عن يروي Áن": ال�ار قال
   .تعاz اهللا ر�ه ةومائ ع� سنة مات

   :يث ا�د Úريج
 عن ا�سن عن قتادة طريق من 	هم والنسا½ وال�مذي داوود أبو وأخرجه ،ا�سند M �دأ اإلمام أخرجه ا�ديث فهذا
ٍة َزوََّجَها َوÃَِّانِ ( ا�ديث وذكر قال وسلم عليه اهللا صº ا�Ô عن سمرة

َ
َما اْمَرأ ُفّ

َ
ِل ِمنُْهَما،  ك َوّ

َ

َ لِألِ  باع رجل ماوأي( وتمامه) فَ

  .)منهما لألول فهو رجل^ من ابيعً 
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 ي�ح ولم ،مدلس وا�سن ،جندب بن سمرة عن ا�5ي ا�سن رواية من ا�ديث وهذا ��� حديث هذا: ال�مذي قال
   .سمرة من بسماعه

   "ثقات رجا� نإف ةسمر من ا�سن سماع ثبوت [ متوقفة صحته ا�ديث هذا" :حجر بن ا�افظ قال
 من تر¢ته M نفسه ا�افظ ذكره كما يدلس Áن نهإف با_حديث ا�سن ت�يح [ متوقفة صحته بل(: األ5ا· قال

 كما ا�ديث هذا M سماعه خصوص ثبوت من البد بل اtملة M ةسمر من سماعه ثبوت هذه وا�الة يك� فال ،ا_قريب
   )ظاهر هو

  :فيه قيل وما جندب بن ةسمر من ا�سن سماع
   .منه سمع نهأ :قيل
   .كتاب هو و°نما ءÎ منه يسمع لم :وقيل
  ،ةالعقيق M حديثه ا5خاري اخرج ا5خاري صحيح M رداوو ثابت وهو فقط ةالعقيق حديث منه سمع نهأ :وقيل
   .األربعة الس¼ M  5ها كب�ة نسخه ا�سن أي عنه روي وقد
 أن [ يميالن ا�ديæ وابن ا5خاريأن  يعæ .خاريا5 عن هذا ال�مذي ح? و`ذلك .سماع 	ها أن ا�ديæ بن عò وعند
   .ةسمر من سمع قد ا�سن
 M مذكورة ا�سألة حال � فعº االنقطاع يقت� ال وذلك كتاب النسخة هذه يعæ .كتاب � :ةو¢اع القطان �ö وقال
   .الكتاب^ هاذين إz فل�جع أراد نوم ،للعرا� ا�راسيل رواة ذكر M وا_حفه للزيل6 ا_حصيل كجامع ا�راسيل كتب
 و°نما بتمامه ا�ديث يروي لم ماجه ابن نإف ةربعاأل رواه قال نهإف .نظر فيه ماجه البن ا�ديث حجر بن ا�افظ زووعَ 
َما امْ ( يروي لم ماجه ابن يعæ ،ا��ح لكتاب الشاهد موضع � الô األو� اtملة دون با5يع ا?اصة الزيادة روى ُفّ

َ
ةٍ ك

َ
َرأ

ِل ِمنُْهَما،  َزوََّجَها َوÃَِّانِ  َوّ

َ لِ	َِ   .)منهما لألول فهو رجل^ من بيعا باع رجل وأي( اeا· الشطر روى و°نما) فَ

  :انو�ّ  زوجها إذا ا�رأةz ا�كم 
 فإنها ،آخر برجل ائهاأوÃ من آخر و� وزوجها ،برجل أوÃائها حدأ زوجها بأن وÃان زوجها إذا ا�رأة �
 [ دÃل ا�ديث
، زوج عصمة M صارت األول بالزواج ألنها .باطال اeا· نكاح ويكون، ال�وط الستيفائه ألولا للرجل زوجه تكون

  . آخر نكاح عليها يعقد أن يصح فلم
   .ال أم اeا· بها دخل سواء ذلك M خالف وال
  بها لدخ إن و`ذا، باإل¢اع زنا فهو ا¿لمً  اeا· بها دخل نإف

ً
   .للجهل عليه حد ال لكنه جاهال

  . Ýتلف^ وقت^ M وعقدا مثال كأخوين واحده درجة M الوÃ^ أن [ äمول وا�ديث
  . امعً  بطال منهما األول لهِ جُ  أو واحد وقت M عقدا إذا أما
 ومطابق ا�ع� حيث نم جيد فا�ديث سمره من ا�سن سماع M قيل ومهما" :باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة قال

  .انتí. "ال�عية والقواعد لألصول

  :z اxwح ا�رأة والية، الوالية ترتيب
  ؟تزو´ها z با�رأة اwاس أوÌ من

 M تقديمهم حسب [ العصبة من فاألقرب األقرب ثم نزل ن°و فاالبن ،عال ن°و فاtد األب من مرتبة ا��ح والية
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 .ا��اث

   .رشدها عدم عند ما�ا يò نه عليها شفقاأل هو ه األب :األول
 .، ألنه أبعال ن°و األب أبو اtد :ا�ا�

  .االبن ابن يعÁ æبنها .نكاحها فيò نزل ن°و ابنه ثم االبن :ا�الث
 الوالية ألن، �اثا� M ترتيبهم [ العصبة من فاألقرب األقرب ثم ،ابنه ثم ،العم ثم ،ابنه ثم ،ألب ثم ألبوين األخ :الرابع
 أشفق وألنه اإلرث M كتقديمه وقدم األقوى ألنه فاألقرب األقرب وقدم ،العصبات M نسبوال ،النسب عن العار Õفع
   .Áألب فقدم

Þاألقرب؟ وجود مع األبعد جوِ زَ يُ أن  ´وز م  
  لكونه أهال األقرب يكن لم أو ،ذلك منه تكرر إن به ويفسق رضيته ءكف منعها نأب األقرب الو� عضلها إن

ً
 أو طفال

 ا�رة نإف م�نه هلجُ  أو ،ومشقة بكلفة إال قطعتُ  ال منقطعة غيبة األقرب  ب أو ،ذلك M خالف [ افاسقً  أو اÁفرً 
  .�Áعدوم هنا األقرب نأل ،األبعد الو� يزوجها

 قرابتها؟ من وø للمرأة يوجد لم إذا ا�كم ما

   )� ِ� وَ  ال نْ مَ  و� لطانُ فالسÆ ( نائبه أو اإلمام وهو السلطان وÃها نإف أقارب للمرأة يوجد لم إذا
  �ا @تار الô الواليات ¢لة من ا��ح عقد واليةإن ▪

َ
 األ
ْ
ْت { تعاz قو� M كما، اءفَ ك

َ
بَِت  يَا إِْحَداُهَما قَال

َ
ِجْرهُ  أ

ْ
 َخْ�َ  إِنp  اْستَأ

َجْرَت  َمِن 
ْ
َقوِيÆ  اْستَأ

ْ
ُ̂  ال ِم

َ ْ
 ا��ح مصالح معرفة حيث من الوالية �ذه األصلح قدم القرابة من واحده درجه Á Mنوا فإذا }األ

  .األصلح بطلب � فيحتاط سيدوم عقد هذا ألن الصا�ة وا�صاهرة الكفء الزوج واختيار
������  

❆Ëwرأة ب` ا¨مع عن ا�  .خا]ها أو وعمتها ا
َها: (قال وسلم عليه اهللا ص� اw§ أن عنه اهللا ر� هريرة أÖ عن

َ
ة وََخا]

َ
َمرْأ

ْ
ْ̀ ال  َن

َ
تَها َوال ة وََقَمّ

َ
َمْرأ

ْ
ْ̀ ال َْمع َن ُ́  

َ
 متفق) ال

   .عليه

  :Úريج ا�ديث
 أÖ عن �هما صحيحة z مسلم وأخرجه، عمتها P ا�رأة تنكح ال باب اxwح كتاب z اDخاري أخرجه ا�ديث هذا

 رضوان انفًس  عB ثالثة الصحابة من رواه ا�ديث هذا أن حجر بن ا�افظ ذكر وقد،  فو2مر عنه تعاm اهللا ر� هريرة
 .اDاري فتح z كما ذكرهم ثم، أ¡ع` عليهم اهللا

   .وخا]ها ا�رأة وب` وعمتها ا�رأة ب` ا¨مع Ýريم
 العقد وبطالن ا_حريم يقت� ا�
 وهذا وخا_ها ا�رأة وب^ وعمتها ا�رأة ب^ اtمع عن ا�
 [ دÃل فيه ا�ديث هذا

   .العلم أهل بإ¢اع
 وذلك، الكóى [ الصغرى وال الصغرى [ الكóى وال، خا_ها وال عمتها [ ا�رأة تنكح أال [ ¢عواأ(: ا�نذر ابن قال
  وا5غضاء العداوة بينهن يورث الزوجات ب^ اtمع ألن

ً
 فنû ،íتها مع سيما وال الغ�ة من ا�رأة عليه جبلت �ا،  5ا

 والطóا· حبان ابن عند رواية تجاء وقد األقارب ب^ القطيعة تكون أن ةخشي القريبات ب^ ا_عدد يكون أن ال�ع
 [ ا�رأة تزوج أن وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول نí( :قال عنهما اهللا ر¥ عباس ابن حديث ف� ا_عليل بهذا ا_�يح
رَْحاَمُكمْ " :قال، ?الةوا العمة

َ
ْعتُْم أ تُْم َذلَِك َقَطّ

ْ
  ")إِنَُّكْم إَِذا َفَعل
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 درجتهن علت ن°و خاالتها أو أمهاتها وعمات خاالتها أو إبائها كعمات iازا أو حقيقة وا?الة العمة ب^ ذلك M فرق وال
 ألجل أن@ واآلخر اذكرً  احدهما Áن ول اآلخر يÂوج أن ألحدهما �وز ال شخص^ فd، رضاع من أو ذلك Áن نسب من

  . تقدم �ا بينهما اtمع �وز ال ،القرابة
َمْت { :تعاz قو�ب النساء من ا�حرمات ذكر بعد تعاz قو� لعموم Ýصص ا�ديث هذا اأيًض  Øَهاتُُكمْ  َعلَيُْكمْ  ُحر pم

ُ
 أ

َخَواتُُكمْ  َوَبنَاتُُكمْ 
َ
اتُُكمْ  َوأ pَوَقم  ... pِحل

ُ
كُ  َوأ

َ
   ا�حرمات من ا�ذكور سوى ما أي } َذِلُكمْ  َوَراءَ  َما مْ ل

 ( ا5اب حديث معنا اOي هريرة أú حديث لكن اtمع هذا إباحة يقت� ةياآل ظاهر نإف
َ
تَها َوال ة َوَقَمّ

َ
َمْرأ
ْ
ْ̂ ال  ُ�َْمع َن

َ
ال

َها
َ
ة وََخا_

َ
َمْرأ
ْ
ْ̂ ال ِحلp { تعاz اهللا قول خصص ةياآل عموم خصص) َن

ُ
ُكمْ  َوأ

َ
  }َذلُِكمْ  َوَراءَ  َما ل

ِحلp { بعده وقال ذلك ح� ا�حرمات حدد عندما وجل عز اهللا ألن ةباحواإل ا�ل هو ا��ح M فاألصل
ُ
ُكمْ  َوأ

َ
 َوَراءَ  َما ل

   }َذِلُكمْ 

  . اxwح z ا�حرمات
  :قسم` إm العلماء يقسمهن اxwح z ا�حرمات

  .األبد إä zرمات*
  .مدأ إä zرمات*

   :األبد إm اxwح z ا�حرمات
æالنساء القسم بهذا ا�قصود ا_أبيد [ يع åيزول ال ثابت فيهن ا_حريم سبب ألن مؤبدة نكاحهن ةحرم تكون الال.   

   :أنواع �سة P أبد إm اxwح z وا�حرمات
Ë  / النسب بسبب ا�حرمات.   
   .الرضاعة بسبب ا�حرمات /  ¤
  .ا�صاهرة بسبب اتا�حرم /  £
Ì  / اللعان بسبب ا�حرمات.   
ü  / زوجات بهن وا�قصود ،االح�ام بسبب ا�حرمات Ôا� ºقد لكن وسلم عليه اهللا ص íانت M وقتنا ûلقو� ا�ا 

zنَ  َوَما{ تعاÁَ  ُْكم
َ
نْ  ل

َ
  اهللاpِ  رَُسوَل  تُؤُْذوا أ

َ
نْ  َوال
َ
ْزَواَجهُ  َينِْكُحوا أ

َ
بًَدا َنْعِدهِ  ِمنْ  أ

َ
 أمهاتوهن  }َعِظيًما اهللاpِ  ِعنْدَ  Áَنَ  َذِلُكمْ  إِنp  أ

َهاُيُهمْ { تعاz لقو� ا�ؤمن^ pم
ُ
ْزَواُجُه أ

َ
 .هأم ينكح أن ألحد �وز وال }َوأ

�   :بالنسب حرماتا

Ë- لقو� علون ن°و النساء من األصل zَمْت { تعا Øَهاتُُكمْ  َعلَيُْكمْ  ُحر pم
ُ
 وأم األم أم وأم األم وأم األم لالرج [ فيحرم }أ

  .القرابة لوجود علون ن°و األب
   .نزلن ن°و االبن وبنت ،منها تفرع وما ا5نت فيه ويدخل }َوَبنَاتُُكمْ { تعاz لقو� نزلن ن°و النساء من الفرع -¤
خَ و{ لقو� ،¢يعا واألخوات ةخواأل فروع فيه ويدخل ،نزلن ن°و حدهماأ أو األبوين فروع -£

َ
 َوَبنَاُت { تعاz وقو�}َواتُُكمْ أ

ِخ 
َ ْ
ْخِت  َوَبنَاُت  األ

ُ ْ
   }األ

Ì - دات األجداد فروعtلقو� ،وا?االت العمات وهن ،ةواحد ةبدرج انفصلن إذا وا zاتُُكمْ {:تعا pتُُكمْ  َوَقم
َ
  } وََخاال

 أي األP األصل وفروع ألبوينا أي األد� األصل وفروع ،نزلن نéو والفروع ،علون نéو األصول :بقوwا إ¡اÇن يمكن
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  .ةواحد بدرجة ا¨دين
▪��� � وهو ط ع �� ��   .ا?الة وبنات ال وبنات العمة وبنات العم ات :هن أربع إال ل [ حرام ����

�� ا�حرمات أما( :اإلسالم ��� قال�� أعمامه بنات إال عليه حرام سب من �#"!  أقارب يع أن فيه فالضابط.��
   .تí )تعاz اهللا أحلهن األربعة األصناف ه،  خاالته وبنات عماته وبنات وا� وبنات

  :  بالرضاع ا�حرمات
 ا�رضعة أن �%$ النسب من �رم ما منه �رم الرضاعة أن اتفقوا: رشد ابن قال النسب من �رم ما اعة من �رم
   .الرضاعة من مثلها حرم لنسبا من حرمت امرأة و1، األم م²لة ل
  ".خالفا هذا M نعلم ال": ةقدام ابن قال
  .)العقد بمجرد وذلك ةبعيد أو ة�)'& رضاع أو سب من �ا أم � عليه حرم امرأة وج من(: ةقدام ابن وقال
   .العلم أهل وأك0 ةربعاأل األئمة قول وهو
  .حجره M تكن لم ن°و .ا_أبيد [ بنتها عليه حرمت بزوجةٍ  لدخ إذا الرجل أن[  اتفقوا(: ةهب� بن الوزير وقال
  .)الغالب Ýرج خرج اآلية M فالقيد
 � حلت عليها يدخل أن قبل ماتت أو طلقها ثم امرأة تزوج إذا الرجل أن [ مصاراأل علماء ¢عأ( :ا�نذر ابن وقال
 . )بنتها

  :ا�صاهرة بسبب ا�حرمات
َْموَ  :قال( ا�رأة زوج أقارب �اءاأل العلماء قال .ا��ح عقد بسبب إنسان^ ب^ االتصال � ا�صاهرة

ْ
يَْت ا�

َ
َرأ
َ
:  قَاَل ؟  أ

َموُْت 
ْ
َْمُو ال

ْ
  .األختان و[ �اءاأل [ ا�وع^ [ تطلق واألصهار ،الرجل زوجة أقارب واألختان ،ا�رأة زوج أقارب أي )ا�

   :أنواع أربعة با�صاهرة ا�حرمات
Ë- األب زوجة األب باألصل وا�قصود عال ن°و ،األصل زوجة   

 َما قَْد َسلََف { القرآن عليه دل وهذا
p
 َينِْكُحوا َما نََكَح آَبَاُؤُكْم ِمَن النØَساِء إِال

َ
 حصل ما أي ،منقطع هنا واالستثناء }َوال

  .� حكم فال اtاهلية M ا_حريم قبل
بُِكمْ { تعاz لقو� نزل ن°و ،الفرع زوجة -¤

َ
ْصال

َ
يَن ِمْن أ ِ

p
Oْننَائُِكُم ا

َ
ئُِل أ

َ
   .االبن زوجة يعæ }وََحال

  .فروعها وال الزوجة أصول يدخل ال الفرع وزوجة األصل زوجة Ðو
َهاُت نَِسائُِكمْ { تعاz لقو� أبيها وأم أمها وأم أمها وا�قصود ،الزوجة أصل-£ pم

ُ
   الزوجة أصل }َوأ

Ì - تع لقو� ،الزوجة فرعzا } pتُْم بِِهن
ْ
åِ َدَخل

p
ْم ِمْن نَِسائُِكُم الال ُ̀ Mِ åِ ُحُجوِر

p
 الفرع �ريم M ويش�ط }َوَرَبائِبُُكُم الال

ْم ِمْن { تعاz لقو� الزوجة بنت الزوجة فرع يعæ الزوجة فرع، الزوجة وطء وهو اÕخول ُ̀ Mِ åِ ُحُجوِر
p
َوَرَبائِبُُكُم الال

 åِ
p
تُْم بِِهنp نَِسائُِكُم الال

ْ
 ابن قول M مر كما عليها عقد نإ لكن، الزوجة وطء وهو اÕخول الفرع �ريم M ويش�ط } َدَخل

  . بنتها � حلت عليها يدخل أن قبل ماتت أو طلقها ثم ا�نذر
  � ٩ �  الحلقة

  :أمد إm ا�حرمات
Ë- زوجة gن سواء الغº أو مسلم زوجها gلقو� مسلم غ zتعا } 

ْ
  النØَساءِ  ِمنَ  ُمْحَصنَاُت َوال

p
ْفَمانُُكمْ  َملََكْت  َما إِال

َ
 وا�راد} أ
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  .,+*( نساء به ا�راد أيمانكم ملكت ما وأما وجات با�حصنات
 ال خطبتها وز فال بائن � Áنت إن أما. ابائنً  Áنت إن ات��ً  ال اتعريًض  خطبتها 01/. ،غgه من وا�ستÄأة �عتدة--¤

  Áنت ا ا�عتدة يعæ .ةزوج زالت ال ألنها اتعريًض  وال ات��ً 
ً
 لألول زوجه زالت ال 
ف واحده بطلقة إما العدة M زالت ال أنهاب بائن تكن لم إن أما. ات��ً  ال اتعريًض  خطبتها 234/. العدةM  و� بائن طالق طلقت يعæ العدةM  و� بائنا

  .ا��ت وال اتعريض ال خطبتها �وز وال
نْ {تعاz لقو�: حكمهما z ومن األخت` ب` ا¨مع-£

َ
َْمُعوا َوأ

َ
  َ ْ  ِ ْ̂ ْختَ

ُ ْ
  األ

p
   }َسلََف  قَدْ  َما إِال

 اtمع �رم( عليه ا�تفق هريرة 56 حديث M اب حديث M هو كما وخا_ها وا�رأة وعمتها ا�رأة ب^ مع �رم و`ذلك
 789 ولم نآالقر عن السنة بها استقلت الô السنة بها تجاء الô اtديدة األح�م من هذا )وخا_ها ةوا�رأ وعمتها ا�رأة ب^
نْ {نآالقر به جاء ي و°نما القرآن به

َ
َْمُعوا َوأ

َ
î  َ ْ̂ َ  ِ ْ̂ ْختَ

ُ ْ
  األ

p
 وا�رأة وعمتها ا�رأة ب^ اtمع �ريم وأما }َسلََف  قَدْ  َما إِال

  .ا�طهرة السنة به قلتاست Äا هذاف وخا_ها
اِ· { تعاz قو� 1<=> وغ�ه ,+;,: [ äرمه و� ا_حريم زال تابت فإذا ،تتوب حÞ ومدتها الزانية -  pالز  

َ
  َفنِْكحُ  ال

p
 إال

ةً  أو َزاِغيَةً 
َ
` اِغيَةُ  ُمْ�ِ pَوالز  

َ
  َفنِْكُحَها ال

p
مَ  ُمْ�ِكٌ  أو َزانٍ  إِال Øُمؤْ  َ[َ  َذلَِك  وَُحر

ْ
َ̂ ال   } ِمنِ

 زا· يكون تزوجها فإذا ،يÂوجها أن �وز ال زانية هذه أن يعرف يعæ .ازانيً  فيكون Ýريمها امعتقدً  ي�وجها أن ماإ اwاكح

   .فاسد العقد نأل
اِغيَةُ { ،اهللا حرم ما إلحالN مBً÷  فيكون حلها امعتقدً  ي�وجها أن ماéو pَوالز  

َ
  َفنِْكُحَها ال

p
 .}ْ�ِكٌ مُ  أو َزانٍ  إِال

 تابت إذا أمرها بصالح تعرف الصحيح هو وهذا ،ةا�حتف وبالقرائن أمرها بصالح تعرف  ؟الزانية توبة تعرف كيف◉
 وانت� الصا�ة واألعمال نآوالقر الصالة ولزوم وجل عز اهللا [ واإلقبال بالقرائن الصالح منها وظهر اهللا إz واîهت

  .ذلك غ� وقيل ،تعاz اهللا شاء إن توبتها [ صحيح دÃل اهذ نإف ا�اس وب^ النساء ب^ هذا

ü-طلقة�  ا
ً
 الزوج يطأها يعæ ،يفارقها ثم ويطأها غ�ه ازوجً  تنكح حª يعæ أمد إz ةäرم فهذي ،�طلقها بالنسبة اثالث

 العدة فبعد فارقها فإذا فارقهافي اeا· الزوج يطأها أن بد ال يعæ األول الزوج يÂوجها العدة فبعد فارقها فإذا اeا·
 .�ليل نكاح ال ةرغب نكاح ،األول الزوج يÂوجها

ý-حرمة� وسلم عليه اهللا صº ا�Ô لقول إحرامها حلت إذا واألمد. أمد إz نكاحها �ل ال ف
 إحرامها من �ل حª ،ا
  ).@طب وال يٌنكح وال ا�حرم ينكح ال(
 { تعاz لقو� ةكتابي أو ةمسلم تكون حª واألمد .أمد إz ةäرم ،الكتابية غg الxفرة -�

َ
Çَِت  َينِْكُحوا َوال ُمْ�ِ

ْ
 َحpª  ال

 pَمةٌ  يُْؤِمن
َ َ
ةٍ  ِمنْ  َخْ�ٌ  ُمْؤِمنَةٌ  َوأل

َ
` ْعَجبَتُْكمْ  َولَوْ  ُمْ�ِ

َ
  أ

َ
َ̂  ُينِْكُحوا َوال ِ` ُمْ�ِ

ْ
َعبْدٌ  يُْؤِمنُوا َحpª  ال

َ
 َولَوْ  كٍ ُمْ�ِ  ِمنْ  َخْ�ٌ  ُمْؤِمنٌ  َول

ْعَجبَُكمْ 
َ
َِك  أ

َ
و�
ُ
  يَْدُعونَ  أ

َ
zِارِ  إpا�  ُpيَْدُعو َواهللا  

َ
zِةِ  إpَن

ْ
tَمْغِفَرةِ  ا

ْ
ُ  بِإِْذنِهِ  َوال Ø̂ ُهمْ  لِلنpاِس  آَيَاتِهِ  َويُبَ

p
َعل
َ
ُرونَ  ل

p
 وا�رأة })Ë¤¤( َفتََذك

ُمْحَصنَاُت { تعاz قو� M كما �ل ا�رة الكتابية
ْ
ِ  ِمنَ  َوال

p
Oوتُوا ينَ ا

ُ
ِكتَاَب  أ

ْ
  }َقبِْلُكمْ  ِمنْ  ال

  : الزوجات ب` ا]عدد
z د�لالسابق  ا�ديث P ورد الزوجات ب` ا]عدد z ُكمْ  َطاَب  َما فَانِْكُحوا{ نآالقر

َ
َث  َمثَْ�  النØَساءِ  ِمنَ  ل

َ
 َوُرَباعَ  َوثُال

  ِخْفتُمْ  فَإِنْ 
p
ال
َ
ْفَمانُُكمْ  ْت َملَكَ  َما أو فََواِحَدةً  َيْعِدلُوا ك

َ
  َذلَِك  أ

َAْد
َ
  أ

p
ال
َ
   }َيُعولُوا ك

 كما الكث� ا�صالح من وفيه أربع األحرار من يÂوج أن � فالرجل ذكرها iال ا�جال ليس أحاديث وردت أيضا السنة ومن
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 ا�جتمع M النساء نأل النساء من كث� _عطل النساء ك0ة مع ةواحد امرأة [ الرجل ق� لو ألنه بص�ة ذي [ @	 ال
 وير¿ها عليها يقوم قوام إz ة اج ةكفال إz أيضا ة اج وا�رأة والìر العنوسة و�صل النساء فتتعطل.  الرجال من أك0
 الرجال ألن الرجال مصلحة M منه أك0 النساء مصلحة M فهذا العنوسة تقليل و[ العنوسة [ القضاء [ إسهام ووفيه

 الو مصلحتها من هذا. طرو قضاء �ا ويكون والسكن بالزواج ا�فقة تضمن وا�رأة ةوقوام ونفقه ؤوÃةمس يتحملون
 وقد اأخطارً  ويواجهون حروب الرجال [ وتطرأ النساء يع�ي Äا أك0 كث�ة آفات يع�يهم الرجال أما ،بهذا ا�رأة تتعطل
 [ قضاء ا_عدد إباحة ف� عوانس النساء وتب� الرجال من ةكث� أعداد ويذهب وا�وادث ا�روب M منهم كث� يموت
   .ةا�شÜ هذه

 وهو واحدة إال عنده ليس اOي الرجل ويتعطل والوالدة وا�فاس ا�يض يع�يها ا�رأة أن _عددM ا ا�صالح من كذلك
 اÃأس سن تبلغ ا�رأة أن كذلك مومعلو عنه للìر زوال ذالك Á Mن ةواحد من أك0 تزوج فإذا الرغبة عنده قوي شاب
 .ِعتيا الكó من يبلغ حª للنساء واالستعداد القوه فيه يزال فال الرجل أما ا?مس^ عند

 كث�ة فيها وا�صالح .ا_عدد M الô ا�صالح بعض هذه ا�تعة من اوäرومً  اOرية من اäرومً  عمره بقية يب� أن ينبï فال
 اهللا صº ا�Ô كذلك ،األنبياء من وغ�ه والسالم الصالة عليه سليمان الزوجات عددوا السالمو الصالة عليهم واألنبياء

  .¨يعتنا قبل ا_عدد Áن فقد اإلسالمية بال�يعة أيضا خاص هذا وليس وسلم عليه
ïحكيم الت�يع نأو مصالح فيه ا_عدد بأن اإليمان فينب M ا_عدد �ذا ̈عته ïاهللا كتب بما الرضا وينب zوبما تعا 
 M األزواج بعض قبل من إÃهما الظلم من أو الزوجات إz اإلساءة بعض من يقع ما نأو عدلأو حكمأ سبحانه فهو حكم
 اهللا حكم ولكن الفردية ا�االت هذه عالج عالجها وينبï ا�جتمع [ تعمم ال وحاالت شاذة حاالت هذه نإف ا_عدد
  .علمأ وجل عز واهللا جلأو حكمأو أتم وجل عز

������  

❆  z تعة نكاحال³خيص�   .ثم اËw عنه ا
يَّاٍم ُعَمّ  وسلم َرُسوِل اهللا�ِ ص� اهللا عليه صرخّ ( :قال عنه اهللا ر� األكوع بن ةسلم عن ●

َ
َة ك

َ
ث
َ
ال
َ
ُمْتَعِة ث

ْ
ْوَطاٍس zِ ال

َ
2ََم أ

 مسلم رواه) َغÊَ َقْنَها

   عليه متفق) خيÄ 2م ا�تعة عن وسلم عليه اهللا ص� اهللا ولرس نÊ: (قال عنه اهللا ر� عa وعن ●
) خيÄ يوم األهلية ا�مر أكل وعن النساء متعة عن نÊ وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أن( عنه اهللا ر� عa وعن ●

  . وددا اأب إال السبعة أخرجه
 نأو النساء من االستمتاع z لكم أذنت كنت إ�( :قال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول أن أبيه عن ةسÄ بن ربيع وعن ●

 مسلم أخرجه) اشيئً  آتيتموهن إذا تأخذوا وال سبيلها فليخaء Õٌ  منهن عنده ºن فمن ،القيامة يوم إm ذلك حرم قد اهللا
   .حبان وابن �دأو ماجه وابن ABCDE@? وددا وأبو

   :Úريج األحاديث
   .مسلم أخرجه األكوع بن سلمة حديث ●
 نكاح عن وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول ن
 باب �ح كتاب M اري أخرجه فقد عنه اهللا FG عò حديث ●

  .مسلم كذلك وأخرجه .واOبائح الصيد كتاب M أخرجه أو أيضا وذكره، أخ�ا ا�تعة
 واOبائح الصيد كتاب من ا5خاري رواية من Ýت� لفظ هذا) خيó ¿م ا�تعة عن اهللا رسول نÝ)íت� ا�ذكور واللفظ
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 نكاح عن( بلفظ مسلم روايات أحد وهو )اإلنسية �ر و�وم خيó ¿م ا�تعة عن اهللا رسول نí( ا5خاري M اOي
   )ا�تعة
 اهللا صº اهللا رسول أن( عنه اهللا ر¥ عò حديث M الزيادة الصنعا· ¨ح عليه الô الطبعة ا5لوغ نسخ بعض M وجاء ●
  .دداو اأب إال السبعة أخرجه) خيó يوم األهلية ا�مر �وم أكل وعن النساء متعة عن نí وسلم ليهع

æروايتان عندنا يع M حديث òع )íاهللا رسول ن ºم ا�تعة عن وسلم عليه اهللا ص¿ óأو اإلنسية ا�مر تذكر لم )خي 
  .)خيó يوم األهلية ا�مر أكل وعن النساء متعة عن نí( اeا· ا�ديث وأما ،األهلية ا�مر
 حبان وابن �دأو ماجه وابن والنسا½ داود أبو وغ�ه ،تقدم كما مسلم أخرجه أبيه عن اtهæ ةóْ سَ  بن الربيع حديث ●
  )... لكم أذنت كنت إ·(

  :ا�ديث  ألفاظ
  . أباح أي )صرخّ (
 وال حن^ قرب الطائف أودية من هوازن ديار من وادي وهو ا�مزة بفتح أوطاس، أوطاس غزوة سنة أي )أوطاس 2م(

 ا�نطقة تلك س�ن من ا�طلع^ اeقات بعض أن اهللا ر�ه البسام اهللا عبد الشيخ ذكر ولكن االسم بهذا اآلن يعرف
لة الكب� السيل ب^ الواقعة ةهيتا5ُ  اآلن ا�سماة � أوطاس بأن أخóوه

H
 ست^ بنحو ا¨قً  مكة عن تبعد و� اÃمانية و

̈ه بعدها وأوطاس رمضان Á Mن مكة فتح يعæ ثمان سنة شوال M مكة فتح بعد أوطاس غزوة وÇنت و،كيل  شوال M مبا
 عليه اهللا صº ا�Ô �م وأرسل أوطاس M وعسكروا حن^ غزوة بعد وحلفائها هوازن من ا�نازلون فر حيث ،ثمان سنة
 أú بعده القيادة وتو� قتل حª وقاتلهم األشعري مو7 أú عم وهو عنه اهللا ر¥ األشعري ¿مر أú بقيادة �ية وسلم
̈دهم بددهم حª فقاتلهم األشعري مو7   .الصحيح^ M والقصة، و
  . وا_ثذ االنتفاع وا�تعة ،و`Åها ا�يم بضم ا�تعة )ا�تعة z( قو�

 ا�رأة النتفاع بذلك س|. طالق بدون الفرقة توقع األجل انق. فإذا مع^ مال [ مؤقتة مدة ا�رأة نكاح هنا وا�راد
 الشهوة قضاء الرجل يقصد ا�قصود. ا��ح أغراض وسائر ا_واÕ قصد دون شهوته بقضاء بها وانتفاعه الرجل يعطيها بما

  .مال من الرجل يعطيها بما االنتفاع ا�رأة وتقصد
 ( مسلم صحيح M اOي )أيام ثالثة( قو�

ً
   )ثالثا

 هذا M وقع اOي و°نما ،أوطاس M بالنساء تمتعوا أنهم [ يدل ما ا�ديث M وليس أيام ثالثة استمر ال�خيص أن وا�ع�
  .  للهجرة ثمان سنة يعæ مكة فتح ¿م هو أوطاس و¿م أوطاس ¿م توقع ا�تعة M الرخصة أن ا�ديث

z تعة نكاح إباحة ا�ديث هذا� فيه ولكن ،ا�دة هذه بالنساء تمتعوا أنهم ذكر فيه وليس أيام ةثالث أوطاس 2م z ا
  . ا�حددة ا�دة �ذه اإلباحة

 IJKLM هنقل كما سبع سنة خيó ¿م يعæ �سبٍعِ سنة ا�حرم آخر M وذلك خيó فتح سنة أي )خيÄ 2م( عò حديث M قو�
  . اtمهور إz القيم ابن ونسبة إسحاق ابن عن

  :ا�تعة حنكا z ا�بطل
   حرام؟ ا�تعة نكاح �اذا
 واtمهور ،الطالق بنية الزواج هو وهذا ا��ح يبطل ال نهإف به ي�ح ولم بقلبه نواه نإف ،العقد M ألجلا بذكر _�يحاهو 
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 العقد M األجل بذكر ا_�يح ا�تعة نكاح ،الطالق بنية الزواج ب^و ا�تعة ب^ فرق فيه إذن ،جوازه [ العلم أهل من
æوجها ا�دة بذكر يعÂوجها أو اشهرً  يÂبه ي�ح ولم بقلبه نواه نإف ،أك0 أو قلأ أو شهرين �دة ي M يبطل ال فإنه العقد 

   .ا��ح
   "متعه نكاح إنه": قال فإنه .األوزاN إال جوازه [ واtمهور الطالق بنية الزواج هو وهذا
 ب^ فرق فيه يعæ ا�واضع بعض M بالكراهة عó نهأ إال ،تيمية ابن اإلسالم يخش و`ذا .(وازه القول قُدامه ابن ورجح
 يÂوجها العقد M ا�دة �ديد M العقد M ا_�يح فيه ا�تعة فن�ح ،شاسع فرق فيه الطالق بنية والزواج ا�تعة نكاح
 Ýفية ا�ية هذه و°نما ¨� زواج هو و°نما حت�ي هناك يكن لم نإف ا�تعة نكاح هو هذا أك0 أو قلأ أو شهرين أو شهرا
  .جوازه [ واtمهور العلماء ب^ خالف äل هذا ،الزوج من

  :العقد وفساد ا�تعة نكاح Ýريم
M ل األحاديثÃالرسول ألن العقد وفساد ا�تعة نكاح �ريم [ د ºوسلم عليه اهللا ص íعنه ن 
 اإلطالق عند وا�

  .ادوالفس ا_حريم يقت�
  . "ا�نع [ 	هم األمصار وفقهاء:"العيد دقيق ابن قال
  �ريما حرم ثم للìورة يس� زمن M ا�تعة نكاح M رخصف

ً
 قليلر نف عند شبهةً  أوجد ا�ؤقت ال�خيص فهذا.  مؤبدا

 ثم با_حريم وقال عنه اهللا ر¥ رجع فقد عباس ابن ومنهم ال�خيص هذا عن رجعوا ثم الìورة عند أيضا فيها رخصوا
  �ريًما �ريمها [ ا�سلم^ إ¢اع انعقد

ً
   .امطلقً  مؤبدا

   "ذلك M بينهم خالف ال باطٌل  ا�تعة نكاح أن [ أ¢عوا": هب�ة ابن وقال
   "إحال�ا بعد ا�تعة حرم اهللا أن [ متواطئة ا�تواترة الروايات": تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال

ل لم رمتح أن بعد أنها والصواب
ُ
  .  ذلك بعد �ل لم مكة فتح ¿م حرمت �ا وأنها �

  . "ذلك بعد حرمت وأنها ،يطل لم ا�تعة إباحة زمن أن [ متفقه 	ها الروايات": القرطÔ قال
  �ريمها [ وا?لف السلف أ¢ع ثم

ّ
   .الروافض من مإÃه يُلتفت ال من إال

  � ١٠ �  الحلقة
  : ةا�تع نكاح Ýريم من ا�كمة

  ؟حرام ا�تعة نكاح �اذا
 نأل .ذلك من Îء ا�تعة M وليس سليم تمع 5ناء ةصا� ةأ	 وéعداد واأللفة االجتماع اxwح مقاصد من أن: األول
  .فحسب الشهوة قضاء منها ا�راد
 لم للوطء ةمد استأجرتك :أةللمر قال لو والرجل ك0 قلأ شهرين شهر ،جلأ إm لكونها اإلجارة مع� فيها ا�تعة أن: اeا·
 ثم هذا يطؤها يعæ يد إz يد من تنتقل Áلسلعة ا�رأة تكون حيث للفرج ار فإنه ا�تعة نكاح فكذا، ا¿ �ز

  .ا�الة هذه M �ا كرامة فال بالسلعة أشبه ف
 وهكذا هذا يطؤها
 إz انتقلت ثم هذا إz انتقلت ثم هذا من ا�رأة تزوجت فإذا، األنساب اختالط من ا�تعة نكاح z يؤمن ال نهأ :ا�الث
  .لألنساب اختالط هذا ف� اeالث من �مل أو اeا· من �مل أو األول من ا�رأة �مل فقد هذا

 مال و[ OPQ [ ألنه، القيم ابن ذكر كما الزنا إm وسيلة يكون 
ال اÀرائع سد باب من ا�تعة نكاح Ýريم أن :الرابع
   .الزنا 5اب فتح هذا ف� ةمعين دهم



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ٣٩ - 

 

RS Èيلتفت أن ينب mأخرى بأدلة أو منسوخة أنها مع إباحتها بأحاديث مستدل` الرافضة وهم باحهاأ من إ gةناهض غ .
ُجورَُهنp  فَآَتُوُهنp  ِمنُْهنp  بِهِ  اْستَْمتَْعتُمْ  َفَما{: تعاz كقو�

ُ
  }فَِريَضةً  أ

   ا�تعة نكاح ا�راد أن P يدل األجور ولفظ تاعباالستم ا]عبg أن: قالوا
  :ثالثة وجوه من باطل استدالل وهذا◉

ْهِلِهنp  بِإِْذنِ  فَانِْكُحوُهنp {تعاz قال الصداق z جاء األجور لفظ أن :الوجه األول
َ
ُجورَُهنp  َوآَتُوُهنp  أ

ُ
َمْعُروِف  أ

ْ
  }بِال

ُجورَُهنp  فَآَتُوُهنp  ِمنُْهنp  بِهِ  ْعتُمْ اْستَْمتَ  َفَما{ قو�أن  [ للرافضة دÃل فال
ُ
  ،األجور بلفظ االستمتاع جاء نهأ }أ

ْهِلِهنp  بِإِْذنِ  فَانِْكُحوُهنp { الصداق M جاء األجور لفظ أن�م  يقالف
َ
ُجورَُهنp  َوآَتُوُهنp  أ

ُ
َمْعُروِف  أ

ْ
  }بِال

 M جاءت األدلة يعæ .الفهم هذا من بكثg أ,ح و� لقيامةا يوم إm ا�تعة نكاح بتحريم قاطعه األدلة أن :الوجه ا�ا�
 ةسó بن ربيع حديث M كما القيامة يوم إz ا�تعة نكاح بتحريم قاطعه �و اصحته M إش�ل ال الصحيحة األدلة السنة
æهtقال ا):zالقيامة يوم إ. (  

 سَ  لو: الوجه ا�الث
�
  منال

ً
 ِمنُْهنp  بِهِ  اْستَْمتَْعتُمْ  َفَما{ اآلية أن جدال م� سلمنا لو .منسوخة افإنه ا�تعة نكاح z اآلية أن جدال

 pفَآَتُوُهن  pُجورَُهن
ُ
  .منسوخة أنها فيقال }أ

   .إمامهم وهو مر كما عنه اهللا ر� عa رواية من ا�تعة Ýريم إنف متناقضون الرافضة اوأيضً 
  . عليه متفق )خيó ¿م ا�تعة عن وسلم عليه اهللا صº هللا رسول نí( عò قال بنا مر كما روايات عò عن ورد
Ïعن رواية و òالسالم عليه اهللا رسول أن( عنه اهللا ر¥ ع íيوم األهلية ا�مر �وم أكل وعن النساء ةمتع عن ن óخي ( 

  . داود أبا إال السبعة أخرجه
  .ريمهابتح القول السالم عليه اهللا رسول عن روى بأنه الروايات جاءت قد

�يتة جعلها وقد عنهما اهللا ر� عباس ابن عن مروية وéباحتهاº، ورة أيÍا نهأ و{تمل لل� اwاس توسع رأى 
 أن ومادام .عباس ابن رجوع فيها ورد الÜ اآلثار بضعف حكم الÄ عبد ابن أن إال ،عنها رجع بفتياه األخذ إm وتسارعهم


 اهللا رسول عن ثبت األمر مادام Áن من اÁئنً  ألحد �م فال السالم عليه اهللا رسول عن ثبت قد ا�ؤبد وا_حريم ا�
 ا�ص ثبت ألنه العلماء من وال الصحابة من ال حدأ بكالم استدلوا ولو ،�يح صحيح بنص والسالم الصالة عليه

  . ا_أويل �تمل ال اOي ا�ص والسالم الصالة عليه اهللا رسول عن القاطع
 ةسó بن الربيع حديث M كما القيامة يوم إm امؤبدً  اÝريمً  حرم ثم اإلسالم أول z مباح ا�تعة نكاح نº نقول أيضا▪

æهtن أنه حدثه أباه أن اÁ اهللا رسول مع ºلكم أذنت قد إ· ا�اس أيها يا( :فقال الفتح يوم وسلم عليه اهللا ص M 
  .داود أبا إال السبعة أخرجه وا�ديث مسلم لفظ هذا)  القيامة ميو إz ذلك حرم قد اهللا و°ن النساء من االستمتاع

 ولم السفر حال زبةالعُ  بسبب فيها رخص إنما ا�تعة أن P نيدال عa وحديث األكوع بن ةسلم حديث ا�ديث` ظاهر▪
 :فقال السالم عليه اهللا رسول فأتانا جيش M كنا( :قاال األكوع بن ةوسلم جابر حديث ف�، والرفاهية ا�Í حال قط Ýل
  قد نهإ

ُ
  . ا5خاري رواه ) فاستمتعوا تستمتعوا أن لكم ذنأ
 ذلك عن فنهانا نستخB أال( :فقلنا Îء �ا وليس وسلم عليه اهللا رسول مع نغزو كنا قال عنه اهللا ر¥ مسعود ابن وعن
َ { علينا قرأ ثم باeوب ا�رأة ننكح أن �ا رخص ثم يَن آ ِ

p
Oَها ا Æف

َ
ُكمْ يَا ك

َ
َحلp اهللاpُ ل

َ
ُموا َطيØبَاِت َما أ Øَر

ُ
� 

َ
 أخرجه وا�ديث )}َمنُوا ال

  . ومسلم ا5خاري
ُ  عباس ابن سمعت(: قال ¢رة أú وعن  النساء وÏ الشديد ا�ال M ذلك إنما � مو�: فقال فرخص النساء ةمتع عن سألي
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  . )نعم: عباس ابن فقال، و�وه قلة
 وهو، السفر حال M زبةالعُ  بسبب فيها رخص إنما ا�تعة أن وحاصلها ابعًض  بعضها يقوي أخبار ذهه: حجر بن ا�افظ قال

 ذلك بعد ثم العزبة حال M السفر حال ä Mددة مدة M ا�تعة أحلت يعæ .عنه تعاz اهللا ر¥ مسعود ابن حديث يوافق
  . األمر حرم
 مÞف األحاديث الختالف تبعا فيه حرمت اÀي الوقت z اختلفوا لكنو ،ا�تعة Ýريم P قاطبة العلم أهل اتفق أيضا▪

   الفتح؟ 2م z أو أوطاس 2م z أو خيÄ 2م z ؟هل ا�تعة حرمت
 سنة شوال M أوطاس ¿م أنه األكوع بن ةسلم حديث وÏ ،سبع سنة خيó ¿م ا�
 أن عنه اهللا ر¥ عò حديث ف�
   .ثمان سنة رمضان M الفتح ¿م M نهأ تقدما� عنه اهللا ر¥ اtهæ ةسó حديث وÏ ،ثمان
   ؟الفتح 2مو أوطاس 2مو خيÄ 2م ا�الثة األوقات هذه ب` ´مع كيف

  :  وجه` من عليه ا¨واب
  .ريما]ح P اتفقوا العلم أهل أن مادام صحته z يؤثر ال ا]حريم P االتفاق مع ا]حريم وقت z االختالف أن /   األول
 2م: يقول األكوع بن ةسلم أن، كبg اختالف بينهما ليس ا¨هù ةسÄ وحديث األكوع بن سلمة حديث أن /   ا�ا�

 و2م ثمان سنة رمضان º zن الفتح 2م نأل أوطاس 2م الفتح 2م P أطلق فالراوي ،الفتح 2م ةسÄ وحديث ،أوطاس
  .واحد 2م z �هما والفتح وطاسأف ثمان سنة بشهر بعده شوال z أوطاس

 ا_حريم) القيامة يوم إz:(خرهآ M قال ألنه .ال ،حرمت ثم أيام ثالثة أوطاس ¿م أبيحت ثم الفتح ¿م حرمت :يقال فال
 ثم القيامة يوم إz الفتح ¿م �رم أن يعæ يمكن ال هذا أوطاس M واحد شهر بعد تباح ثم القيامة يوم إz ةواحد مرة جاء
  .أوطاس M واحد شهر بعد تباح

  .أوطاس ¿م وقعت ا�تعة M الرخصة أن فيه و°نما أوطاس M تمتعوا أنهم فيه ليس ةسلم وحديث
أو  الفتح 2م ا]حريم أن zوسلمة  ةسÄ وحديث سبع سنة خيÄ 2م ا]حريم أن z عنه اهللا ر� عa حديث وأما -

   .كبg فرق فيه هذا أوطاس
 ،سبع سنة هذا يعù ،أوطاس 2م z أو الفتح 2م z نهأ ةوسÄ سلمة وحديث ،خيÄ 2م عa ثحدي ب` ´مع فكيف
  ؟الفتح 2م z سلمة وحديث ةسÄ وحديث
  :العلم ألهل مسلxن
 ºنت �اجة أوطاس 2م وهو الفتح 2م أبيحت ثم عنه اهللا ر� عa �ديث خيÄ 2م ºن ا]حريم أن /   األولا�سلك 

 عند ال�ء إباحة يمنع وال .مرت` وقعتا واإلباحة ا]حريم فيكون .القيامة يوم إm امؤبدً  اÝريمً  حرمت ثم ،اإ�ه بهم
   .ا�ووي رأي وهذا ،عنه االستغناء عند ونسخه إÃه ا�اجة
 ثم خيó يوم حرمت ثم خيó قبل حالال نتÁ ،مرت^ Áن إباحتها و ا�تعة �ريم أن ا�ختار الصحيح(: اwووي يقول

 يقال أن �وز وال، القيامة يوم إz امؤبدً  ا�ريمً  أيام ثالثة بعد حرمت ثم ،التصا�ما أوطاس يوم وهو مكة فتح يوم أبيحت
 غ� من ا_حريم تو`يد iرد مكة فتح يوم Áن اOي نأو ،للتأبيد خيó يوم وا_حريم خيó يوم قبل بما Ýتصة اإلباحة أن

 مانع وال إسقاطها �وز الف ذلك M ��ة الفتح يوم اإلباحة M مسلم ذكرها الô الروايات ألن: قال ،الفتح يوم إباحة تقدم
 حديث ألن وذلك، ا5يان أضواء M الشنقيطي واختاره ،مرت^ وقع األمر أن يرى ا�ووي إذن،  )اإلباحة تكرير من يمنع
òيح عنه اهللا ر¥ ع� M يوم ا�تعة �ريم óثوحدي ،خي óيح ةس� M ا ،الفتح يوم وقع ا_حريم أنOجاء و M حديث 
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óةس )zإشارة) القيامة يوم إ zإباحة بعده يكون لن مؤبد �ريم نهأ إ.  
 وا�امل خيÄ 2م Ýريم يقع ولم مباحة ºنت وقبله الفتح يوم وهو ةواحد مرة إال يقع لم ا]حريم أن /   ا�ا� ا�سلك
 ،خيÄ يوم ا�مر Ýريم مع وقع ا�تعة Ýريم أن درِ يُ  لم فهو عa حديث وأما ،خيÄ زمن بعد ا�تعة z الرخصة ثبوت Çؤالء
 بال خيÄ يوم ºن ا�مر وÝريم ،األهلية ا�مر �وم ويبيح ،للÍورة ا�تعة ´� اÀي عباس ابن P اردً  ا¡يعً  قرنهما وéنما
 خيó ¿م ا�تعة عن وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول نí( عò حديث من الصحيح^ رواية هذا [ أشd لكن. شك
 القيم ابن و¢اعة السهيò أن [ ،ا�تعة عن ا�
 ظرفال أن فظاهره ا�تعة بعد خيó ¿م ذكر يعæ) اإلنسية ا�مر و�وم
 اهللا رضوان الصحابة نأل متعة خيó ¿م M يقع لم وأنه .ةواحد ةمر إال �رم ولم خيó ¿م �رم لم ا�تعة نكاح أن يرون
   .باÃهوديات يستمتعون يكونوا لم عليهم
 من نسائهم من هناك يكون أن فيجوز اإلسالم قبل وا+زرج األوس يصاهرون ºنوا خيÄ يهود بأن( :حجر ابن وأجاب

  .حجر بنا �م تíان. )اì Ëwرد فيه وéنما خيÄ 2م تمتعوا نهمأ z ليس ا�ديث نإ ثم ،بهن ا]متع وقع
 اهللا ر¥ عò ألن اإلنسية ا�مر �ريم M خيó ¿م ذكر نماإ عنه اهللا ر¥ عò أن ذكروا أنهم ا�سلك هذا أن عرفنا لكن
zن اإلنسية ا�مر أن شك وال ةنسياإل ا�مر �ريم مع ا�تعة �ريم ذكر عنه تعاÁ م فيها ا_حريم¿ óبعض مع نارفق خي 

 عليه الرسول أن( الصحيح^ M ورد ما عليه شdي ولكن اإلنسية ا�مر �ريم إz ين�ف عò خهأرّ  ياO وا_اريخ
   )اإلنسية ا�مر و�وم خيó ¿م ا�تعة عن نí السالم
  .أوطاس و¿م الفتح ¿م حرم إنما خيó ¿م �رم ولم واحدة مرة وقع ا_حريم أن يرون و¢اعة القيم ابن ولكن

������  
  � ١١ �  قةالحل

❆N حلل�   .لعن ا�حلل وا
َل N(: قال مسعود ابنعن و

َل وا�حلَّ
ّ
  .وصححه وال�مذي والنسا½ �دأ رواه )لََعَن رسول اهللا الُمَحلِ

Ðاب وDعن ؛ا aإال األربعة أخرجه ع âالنسا .  
  :Úريج األحاديث

 دزيه عن قيس أÖ عن ا�وري سفيان طريق من مذيوال³ والنساâ ^دأ رواه عنه تعاm اهللا ر� مسعود ابن حديث▪
   .مرفو2 عنه اهللا ر� مسعود بن اهللا عبد عن ½حبيل بن
 ½ط P العيد دقيق وابن القطان ابن صححه حجر نب ا�افظ وقال ،صحيح حسن حديث هذا Úر´ه بعد ال³مذي قال

  .اDخاري
 الشع§ نع سعيد بن ìا¦ طريق من ماجه وابن وال³مذي داود بوأ أخرجه فقد عنه اهللا ر� عÏ aديث يتعلق ما أما▪

ل � صº اهللا لعن رسول اهللا(: قال عنه اهللا ر¥ عa عن األعور ا�ارT عن
َل والُمَحلَّ

ّ
   )ه وسلم الُمَحِل

   ،كذبه وأكÑهم ،العلم أهل من ¡ع ضعفه اÇمدا� األعور اهللا عبد بن ا�ارث فيه ضعيف إسناد وهذا
   .عمره آخر z تغg وقد ،بالقوي ليس ا]قريب z ا�افظ عنه قال سعيد بن ¦ìا أيضا وفيه
ن عبد بن وحص` خا¦ أÖ بن إسماعيل تابعه ،توبع لكنه  عند وقتادة ،ماجه ابن عند عون وابن ،داود أÖ عند ال̂ر
Dيه�ا، Ðاختالف بعضها و.   

 صححه مسعود ]UVWX YZ اDاب هذا z العمدة هو مسعود ابن حديث أما .عوراأل با�ارث Nإعال P ا�ديث يب� لكن
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[\ ط [ العيد قيق وابن القطان ابن صححه وقد صحيح حسن حديث ال�مذي عنه قال حديث وهو ال�مذي ^_`a   

  :ا�ديث ألفاظ
 عليه اهللا صº الرسول أن وا�ع� ،عاzت اهللا ر�ة عن اإلبعاد و الطرد هو اللعن )لعن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم(

  . بذلك � وا�حلل ا�حلل [ يدعو وسلم
َل (

ّ
   .بوطئه األول لزوجها _حل اثالثً  ا�طلقة ا�رأة يÂوج اOي هو الفاعل اسم بوزن )الُمَحلِ

)N ل
،  ا�فعول اسم بوزن )والُمَحلَّ

ً
 ،غ�ه ازوجً  تنكح حª لزوجها ل� ال اثالثً  ا�طلقة ا�رأة بأن وذلكوهو ا�طلق أوال

 األول ها يطلقها ثم يطأها أن بقصد أي ا_حليل بقصد آخر وتزوجها ثالثا امرأته رجل طلق فإذا ،bcde كما ويطؤها
  .� وا�حلل ا�حلل يس� اOي فهذا
 أما ،وسقوطها فس سة [ واÕاللة ا�مية وقلة ا�روءة �تك � وا�حلل ا�حلل لعن وسلم عليه اهللا رسول لعنهما و°نما

 و�هزها Ãعرضها يطؤها هو و°نما الغ� رض بالوطء نفسه يع^ فألنه للمحلل بالنسبة وأما، اهر � للمحلل ة
 للزوج �لها أن قصد ألنه األول للزوج إحال�ا به ا�قصود ا_حليل هو اللعن سبب أن علمأ واهللا ويظهر ،� للمحلل

   .لواأل

  :ا]حليل نكاح Ýريم
z ريم د�ل ا�ديثÝ إال يكون ال اللعن ألن ا]حليل نكاح P رم فعلX Ëwطالن ا]حريم يقت� واDالفعل وهذا وا 
ِحلp { تعاz قو� ا_حليل نكاح �ريم [ يدل وÄا وغ�هما القيم وابن اOهÔ هذا ذكر اOنوب كبائر من يعد

ُ
ُكمْ  َوأ

َ
 َما ل

نْ  َذِلُكمْ  َراءَ وَ 
َ
ْمَواِلُكمْ  ْتَُغوا أ

َ
َ̂  بِأ ْ�َ  äُِْصِن َ  َ̂   .} ُمَسافِِح

 بل صحيح بعقد اxwح وهو اإلحصان به يقصد لم حيث ،الزنا وهو با�سافحة شبيه ا]حليل نكاح أن :االستدالل ووجه
 زوجها إz _عود أو األول الزوج ÂÃوجها قهايطل ثم واحدة مرة امعها �لها أن قصد هو، الطالق ثم واحدة مرة ا¨ماع
  . األول
 نإف ،لفساده األول للزوج اإلباحة به �صل فال ،ا�ل فيد ال باطل حرام ا�حلل كاح(: يمية ابن اإلسالم شيخ يقول
  وسلم عليهصº اهللا  الرسول سماه :قيل

ً
 التساؤل هذا عن ابفاtو � äلال وال äلال يكن لم ،ا�ل به �صل لم ولو äلال

 ا�قيقة ä Mلال Áن لوو الواقع M للحل مثبت أنه ال، ا�ل فيه �صل ال موضع M ا_حليل قصد ألنه äلال سماه نهأ
   )ملعون^ يكونا لم � äلال واآلخر
  ".ااحً فَ سِ  السالم عليه الرسول زمن M هذا نعد كنا:"عنهما اهللا ر¥ عمرابن  قول ذلك ديويؤ

  : P فساد نكاح ا�حلل ما يدل
 ال وقال نيته غ� لوف .جديد عقد من فالبد ذلك بعد معها يقيم أن أراد ا�حلل هذا أن فرض لو نهأ هفساد P يدل و¼ا
  .معها ا�قام به يباح ال فاسد عقد م. ما نفإ فيها رغب أنه بمع� أطلقها أن أريد
  .مع� السالم عليه اهللا رسول º Ëwن �ا العقد صح ولو ،فسادوال ا]حريم يقت� اËw نأل ،ا¨مهور قول وهو

�طلقها {لها أن العقد قبل عليه طُ½  لو هذا ومثل  
ً
  طلقها اÀي األول للزوج يعù اثالث

ً
 ما غg العقد عند نوى ثم اثالث

   ة،رغب نكاح وأنه االستمرار z رغب بأن ،عليه طُ½ 
   .الBط وبطل نكاحه صح :قيل ≈
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   .الراجح هو وهذا .للعقد مفسد ½ط P الشتماN اxwح يبطل :وقيل ≈
  .للعقد مفسد ½ط P الشتماN اxwح يبطل أنه علمأ واهللا الراجحف ¢

������  

  .ا�ستعار با]يس ووصفه ا�حلل ذم❆
ْخÄُُِكْم بِا]َّ : (عن عقبة بن 2مر ر� اهللا عنه أن اw§ ص� اهللا عليه وسلم قال 

ُ
 أ
َ
ال
َ
ُمْسَتَعاِر ؟ قَالُوا  يِْس أ

ْ
بََ� ، يَا : ال

َل : قَاَل . َرُسوَل اهللاَ· 
ّ
ُمَحلِ

ْ
ُل ، لََعَن اهللاَ� ال

ّ
ُمَحلِ

ْ
ل N ُهَو ال

  . وا5يه وا�اكم اÕراقطæ و ماجه ابن أخرجه وا�ديث. )والُمَحلَّ

  :ا�ستعار ا]يس
 لم يعæ األزواج من غ�ه يقصده ما اقاصدً  ازوجً  هو ليس إذ ،للÍاب به �ء ألنه باDهيمة أي ا�ستعار با]يس وس�
 ا�ذكور ا��ح هو نكاحه وال القرآن M ا�ذكور الزوج هو فليس هذا و[ يفارقها ثم مرة سيجامعها و°نما الزواج يقصد

M جامعها لة به /ء إنما بل، القرآنÃ األول لزوجها _حل يفارقها ثم مرة.  

  :عنه اËw ورد اÀي ا]حليل حنكا z ا�ؤثر
   .باإل¢اعباطل  وهذا نكاح فال أحللتها إذا :يقول كأن. باإل¡اع فباطل العقد z ا]حليل عليه طُ½  إذا :األوÌ الصورة▪
ُ  لم نéو األول للزوج {لها أنالزوج ا�ا� بقلبه  ىنو إذا :ا�انية الصورة▪  من حراجال P باطل أيضا فهذا العقد B zطي

øالعلم أهل قو.   

 ورد fgh حليل نكاح M فا�ؤثرih طه إما ه M ية أو العقد jklmh ·اeالصحيح هو هذا ا n ا�سألة ه، 
   .مع^ بوقت äدد ألنه ،ا�تعة نكاح فأشبه بقائه يمنع ¨ط فيه أو ،أمد إz يعæ ةمد إz نكاح وألنه ،ا�ص لعموم
   )ذكرها ثم ...،وه stp من ا_حليل نكاح من خ� ا�تعة نكاح qr( :يمية ن ه op القيم ابن ونقل
 نوى لو ما فأشبه ،يفسده ½ط عن خال ألنه ،اÝ Ëwت داخل فغg ىنو إذا وأما ،العقد z طُ½  إذا ما P ق|ه من وأما

   .قصد بما ال ½ط بما يبطل إنما العقد نوأل ،اإلحالل لغg طالقها
æيبطل ما نهأ اآلراء من رأي هذا يع  

ّ
 أن أراد لو ،اإلحالل لغ� طالقها نوى لو مثل مثله نواه إذا أما العقد M ¨ط إذا إال

  .الطالق ية الزواج مسائل M هذا تقدم وقد يطلقها ثم مده امرأة يÂوج
 يدخل فال اإلحالل ا�ا� الزوج نوى إذا وأما لعقدا z ½ط إذا P اËw ق| من P مردود ثالثة ألمور مردود الÃم هذا
  :أمور ثالثة من مردود فهذا اÝ Ëwت
  .ا_حليل M اeا· وج نية رجون �اذا Á. uvwصص بال للنص Úصيص ألنه /   األول
 ا_حليل قصد فكونه ،حللا� مس� عن ¿رج ال عليه وا�تواطئ ا]حليل وقاصد ا]حليل نيته ا�ا� الزوج نأل /   ا�ا�
  .�ح أو نوى سواء äلل فهو ا�حلل مس� من رج ال ا�رأة مع أو األول الزوج مع واتفق عليه وتواطأ
  "با�يات األعمال إنما" :والسالم الصالة عليه ا�Ô قال وقد باwيات واألعمال ،معتÄ العقود z القصد ألن /   ا�الث
  ºن ا]حليل نوى إذا فإنه ،ا�ا� الزوج نية إm 2ئد حليلا] نكاح z ا]أثg مسألة▪

ً
 يستحقها ثم اللعنة فيستحق ،Xلال

  .Ý Nل لم ألنها ،اDاطل اxwح بهذا �هإ رجعت إذا ا�طلق الزوج
   .اشيئً  عقدال ذلك يÍ لم ا]حليل نية من و�ها أو ا�رأة قلب z بما األولالزوج  وال ا�ا� الزوج يعلم لم إذا فأما
 أنها رفاعة امرأة من وسلم عليه اهللا صº ا�Ô علم وقد نيتهما تؤثر فلم فراق وال إمساك -وÃها أو ا�رأة- إÃهما ليس ألنه
 تذوق^ حª( اeا· وطء عدم ا�انع جعل إنما و ،إÃه رجوعها من امانعً  ذلك �عل ولم األول زوجها إz ترجع أن تريد Áنت
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   .بعده اOي ا�ديث M سيأå كما) عسيلتك وقويذ سيلتهعُ 
 ا�سن قاN العقد فسد با]حليل ا�ا� الزوج أو ا�رأة أو األول الزوج ا�الثة حدأ هم إذا :األمة سلف من طائفة وقال▪

  . آخرون و وقتادة اwخ° إبراهيم و اD|ي
  .ذلك z يشددون ا]ابعونابراهيم وو ا�سن ºن :^دأ قال

 ا�رأة لكن، Ýليل يوجد لم ولواله ،اxwح عقدة بيده نوأل ا�حلل هو ألنه ،ا�ا� الزوج P ا�دار أن P تقدم ما وظاهر
 بناء أما، به والرضا ا�نكر تقرير باب من ذلك ألن ،ا�ا� مع توافقا إذا واÀم اإلثم حيث من اËw يتناوÇما األول والزوج
  ).اeا· الزوج( حللا� بالزوج خاص فهو األح�م

 علق السالم الصالة عليه اw§ ألن ا�حلل وهو ا�ا� الزوج P ومداره مرده ذلك أن علمأ تعاm هو واهللا الصواب ¢
   )� وا�حلل ا�حلل السالم عليه اهللا رسول لعن(: ا�ديث M فقال عليه األمر

������  

  .هايلتِ سَ عُ  من اآلخر يذوق حÞ ال❆
َقها َقْبَل أن( َرِ�َ اهللا�ُ َقْنَها قالَْت وعْن 2ئشَة 

�
و�َجها رُجٌل، ثم� َطل ا، فَ�َ

ً
َق رُجٌل امرأتَُه ثالث

�
َراَد َزوُْجها أْن  َطل

َ
يَْدُخَل بها، فَأ

 ��و�َجها، فُسئَِل رسوُل اهللا�ِ َص َم عْن ذلَك، فقاَل  َفَ�َ
�
 : (اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْ
، َح�Þ يَُذوَق اآل

َ
لُ  َخُر ِمنْ ال و�

َ ْ
ُمتpَفٌق . ))ُعَسْيلَتَِها َما َذاَق األ

  لُمْسِلمٍ  ُ  عليهِ 
  :Úريج ا�ديث 

 عن äمد بن القاسم طريق من ومسلم ،اeالث الطالق جوز من باب الطالق كتاب M ا5خاري رجه ث هذا
  .عنها اهللا ر¥ ¿ئشة

  :ا�ديث  لفاظأ
  ،واحد بلفظ iموعة أنها ا�ديث اهر )ثاثال امرأته رجل طلق( قو�ا

ّ
 القر¥ رفاعة قصة من ات�ً  ا�ديث Áن إنْ  إال

 ثالث آخر فطلقها رفاعة قصة M مسلم صحيح M ورد فقد، اeالث الطلقات من األخ�ة الطلقة طلقها نهأ فا�قصود
 عبد اeا· والزوج .القر¥ رفاعة ا5اب حديث M بالرجل ا�راد فيكون عنها اهللا ر¥ ¿ئشة للحديث^ والراوي تطليقات
 وذكر ،بها دخل اeا· الزوج الزب� بن الر�ن وعبد )بها يدخل أن قبل( قو�ا ذلك [ يشd لكن ،الزب� بن الر�ن
 صةالق تكون قد .عيد ذلك M ا_عدد فليس لرفاعة وقع ما مثل امرأته مع � وقع قد رفاعة غ� أن حجر بن ا�افظ
  .ولغ�ه لرفاعة واحد من ألك0
 من اآلخر يذوق حª( ا�ديث آخر بدÃل الوطء ا�راد بل ،ا?لوة iرد باÕخول ا�راد ليس )بها يدخل أن قبل( قو�
   )األول ذاق ما سيلتهاعُ 

   .األول يÂوجها ال أي )ال( فقو�
 ،العسل بذوق اtماع Oة يه ففيه اtماع عن يهكنا و� ،ةعسل تصغ� ،الس^ وفتح الع^ بضم )سيلتهاعُ  من( قو�
 M أقوال ثالثة هذه ويؤنث يذكر ألنه أو ،مؤنث العسل ألن أو ،Oتها من يذوق حª الثة ا�راد ألن إما عسيلة لفظ وأنث
  .هذا

   .هايلتِ َس عُ  من اآلخر يذوق حx Þ  � ١٢ � الحلقة
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  ا�طلقة أن P د�ل ا�ديث
ً
 بقو� ا�راد فيكون .ا�ا� الزوج ويطؤها غgه ت�وج أن بعد إال جهالزو Ýل ال اثالث

zَينِْكَح َزوًْجا َلْ�َهُ {تعا pªرد وليس الوطءب }َحi خولÕكما السنة ذلك [ دل ،ا M وغ�ه ا�ديث هذا.  
 عليه ا�Ô حديث به جاء ما [ ،زوج بعد إال � �ل ال أنها ثالثا امرأته طلق إذا الرجل أن [ ¢عواأ: ا�نذر ناب قال

  .والسالم الصالة
  به يريد ال صحيحا تزو�ا تزوجها إن: فقال {|}yz بن سعيد نفرداو

ً
 بن سعيد ولعل األول يÂوجها أن بأس فال إحالال

  . نآالقر بظاهر فأخذ ،ا�ديث ه لم ا�سيب
  .شاذ فهو عليه تابعه اأحدً  نعلم ولم: اtصاص قال
  .لألول يبيحها ال العقد iرد هذا و[

  :من مBوعية ا]حريما�كمة 
 اثالثً  طالقا ا�طلق M ا�كيم الشارع ¨ط و�اذا ،غ�ه زوجا تنكح حª عليه �ريمها من ا�كمة العلماء ��~ أبدى قد

ª؟ غ�ه زوجا تنكح ح   
 وشهامتهم الرجال غgة تأباه ¼ا آخر زوج نكاح بعد إ�ها العودة ألن الطالق z الت«ع عن الزوج لgتدع وذلك

  .� امناظرً  أو لألول اعدوً  اeا· الزوج Áن إذا ،اخصوًص 

 Þا ل ´وزم
ً
  لزوجها ؟الرجوع لمطلقة ثالث

 امنتBً  اوطئً  وطئها يكون أن وا�راد ،ا�ا� الزوج من ا¨ماع حصل إذا األول لزوجها رجوعها جواز P د�ال ا�ديث
 ودوام ،الرغبة بنxحها قصد ا�ا� يكون أن ذلك و½ط ،ا�ا� عسيلة منهما واحد R يذوق تام ¡اع {صل Ïيث

   .Xلل يكون ال حÞ العBة
 وذاق ¢اع بينهما وقع إذا اثالثً  طلقها اOي األول الزوج يÂوجها أن �وز يعæ األول للزوج ترجع ف
 طالق حصل إذاف

   .اآلخر عسيلة اeا· والزوج الزوجة من واحد �
   .اصحيحً  اxwح يكون أن يش³ط كما
 لم و� بال أو شغارلÁ صحيح �� Áن نإف الصحيح ا��ح M بالوطء ا�ل يقع إنما نهأ [ اتفقوا(: هب�ة بن الوزير قال

 الفاسد ا��ح [ يعلق ال وال�ع ،سواء وعدمه وجوده الفاسد وا��ح }َينِْكحَ  َحpª { قال تعاz اهللا نأل .)ليل به �صل
   .الصحيح ا��ح M الùم إنما .ا̈عيً  حكما ا5اطل أو

Ðققوح منهما واحد � بإعطاء لك اهللا حدود إقامة األول والزوج الزوجة عندهما ي�³ أن وهو :ثالث ½ط اآلية و 
  . راتم ثالث الطالق إz أدى اOي االعتداء ذلك يتكرر ال و الع�ة حسن مع صاحبه

َقَها فَإِنْ { تعاz قال
p
  َطل

َ
ِلÆ  فَال

َ
�  ُ

َ
َقَها فَإِنْ  َلْ�َهُ  َزوًْجا َينِْكحَ  َحpª  َنْعدُ  ِمنْ  �

p
  َطل

َ
نْ  َعلَيِْهَما ُجنَاحَ  فَال

َ
نْ  َظنpا إِنْ  َفَ�َاَجَعا أ

َ
 يُِقيَما أ

َك  اهللاpِ  ُحُدودَ 
ْ
  })ê£¤( ُمونَ َفْعلَ  ِلَقْومٍ  َُها اهللاpِ  ُحُدودُ  َوتِل

  ؟ سيلةبالعُ  �راد ام
  : قول` P ا�ديث z بالعسيلة ا�راد z العلماء اختلف
 وهو العسيلة ذوق ا�قصود نأل .ي²ل لم ن°و قبلها M الرجل من ا�شفة بيتغي هو و ا�جامعة به ا�راد أن /   األول القول
   .اtمهور قول وهذا ي²ل لم ولو باtماع حاصل
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 ذوق أن رأى و`أنه �ي ا�سن قول وهذا .بذلك إال يكون ال ا_حليل وأن ا�æ نزول به ا�راد أن /   ا�ا� القول
   .باإلنزال إال صل ال العسيلة

   ،أسلفنا كما ا]حليل نكاح عن تلف¿ ا�ديث فهذا
 يطلقها أن اeا· الزوج ينوي أو ،اeا· لزوجها _حل مده يÂوجها أن عليه ط العقد M ¨ط فيه :ا_حليل نكاح
  .األول لزوجها Ãحلها

 � حصل لو لكن ،فراقها M � نية وال ع�ة ودوام رغبة نكاح اeا· الزوج يÂوج أن.}َلgَْهُ  َزوًْجا َيْنِكحَ  َح�Þ { هنا أما
يكون  أن ¨ط األول جالزو وجها األول للزوج ف�جع وزوجته الزوج ب^ اختالف أو ع�ة سوءك ما لسبب فراق
  .غ�ه ازوجً  تنكح حª ¢اع و مساس وزوجته اeا· الزوج يعæ مساس بينهما حصل
   )األول ذاق ما سيلتهاعُ  من اآلخر يذوق حª( ذلك ببيان السنة جاءت وقد
Ðأن وهو :آخر ½ط أيضا نآالقر و ��� الزوج أن M ا�كمة وعرفنا تعاz اهللا حدود يقيما أن وا�رأة األول الزوج عند 

 �يعية ا�كم من هذه فإن وOلك الطالق M التÅع عن األزواج ل�تدع غ�ه زوجا تنكح حª � ترجع ال �اذا األول
 أنه  يث الطالق من أيضا وقلل الع�ة ودوام األلفة و الوئام مسلك بالزوج^ اإلسالم وسلك الطالق فرص قلل اإلسالمف
 يرغب �ا وOلك � ترجع ال أنها ثالثا طلقها إذا أنه طالقها M تÅع نهأ لو العاقبة نأو طالقها M عيتÅ ال و يطلقها ال

 ب^ الع�ة تدوم وبهذا الطالق عن م أ�ته وÏ مستقبله وÏ أوالده وÏ وضعه M يتأمل فإنه الطالق M األول الزوج
  .علمأ تعاz واهللا الزوج^

������  

û  /  َاريَ وا+ِ  ةِ كفاءَ ال اُب ب.  
   ا�مزة و وا�د بالفتح : الكفاءة
 قو� ومنه م�فئ يكون اشيئً  ساوى Îء dف ،وا�ساوي وا�ثيل ا�ظ� اللغة M والكفء ،ا�ساواة و ا�ماثلة :ومعناها
zَحدٌ { تعا

َ
ُ ُكُفًوا أ

َ
  . وتعاz سبحانه صفاته ¢يع M امساويً  حدأ � يكن لم أي.}َولَْم يَُكْن �

 والنسب ÕÁين ةäدد خصال M وذلك ،ونظgها للمرأة امساويً  الرجل يكون أن ومعناها اxwح z الكفاءة هنا وا�راد
 هذه يعæ العلم أهل ب^ إ¢اع موضع ليست ا?صال وهذه ا5اب هذا M الفقهاء يذكره Äا ذلك و�و والصنعة وا�رية
 يذكرون مذهب � أصحاب فإن و�ذا العلم أهلب^  إ¢اع موضع ليست الكفاءة M ا�ذكورة األشياء أي الكفاءة خصال
   اعتبارهاإz  اجتهادهم أداهم الô ا?صال
   .ا2رً  عدمه يوجب أمر: الكفاءة تعريف z وقيل
 أن لبدÃ ،للرجال النساء جانب z معتÄة وليست للنساء الرجال جانب z معتÄة الكفاءة أن P العلم أهل نص وقد
Ôا� ºصفية وتزوج ،العرب أحياء من والسالم الصالة عليه تزوج وقد � م�فئ ال وسلم عليه اهللا ص ��� Dابن ح 

 من األنفة تلحقه ال شرِ ا�ستفْ  هو الزوج فإن شةرَ ا�ستفْ  ألنها الرجل ال تستنكف الô � ا�رأة وألن ،اÃهودي اخطب
َ  الوÕ وألن .قبلها    .األمب الكفاءة ���� فلم بأمه ال أبيه ِف َ�َ  ُف ْ�ُ ي
 النسب أن ذكر اeا· وا�ديث ،بالنسب الكفاءة M ذكره األول ا�ديث :الكفاءة M أحاديث iموعة حجر بن ا�افظ ذكر
  .عبد �ت عتقت إذا األمة M �ã ا?يار M الرابع وا�ديث ،ا�هنة M أيضا اeالث وا�ديث ،���� غ�

  .النسب z الكفاءة❆
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مَ  :َقْن ابِْن ُقَمَر َرِ�َ اهللاَ� َقْنُه قَاَل  ●
َفاُء َنْعٍض ( :قَاَل َرُسوُل اهللاَ· َصَ�ّ اهللاَ� َعلَْيِه وََسلَّ

ْ
ك
َ
َعَرُب َنْعُضُهْم أ

ْ
وا�وا� بعضهم ال

اًماأكفاء بعض  ْو َحَجّ
َ
 َحائًِكا أ

َّ
  .حاتم أبو نكرهواست ،يسمp  لم راوٍ  إسناده وÏ ،ا�اكم رواه  )إال

● Nار عند شاهد و�   .منقطع بسند جبل بن معاذ عن ال

  :Úريج ا�ديث 
z قال يسم لم من فيه نأل ضعيف سنده عمر ابن حديث ا�ديث هذا ا¨ملة  ابن وب^ شجاع ب^ منقطع هذا ا5يه

  .جريج
 عبد عن جريج ابن عن إخواننا حدثنا :قال الوÃد بن شجاع عن وا�اكم ا5يه أخرجه ا�ديث ،ا�ديث سند هو ما

  .مرفو2ً  عنهما اهللا ر� عمر بن اهللا عبد عن مليكه أÖ بن اهللا
   .مبهم هذا )إخواننا حدثنا( :قال أصحابه بعض شجاع يسم لم حيث جريج وابن شجاع ب` منقطع هذا: اDيه� فقال
  .هنعنع وقد مدلس هو و جريج ابن أيضا وفيه
   ا�ديثهذا  يعN. æ أصل ال كذب هذا: أÖ لقا حاتم Öابن أ قال
  . جريج ابن عن يصح ال :الÄ عبد ابن وقال

  .عمر ابن عن نافع عن الفضل أÖ بن عمران طريق من آخر بسند أيضا اDيه� وأخرجه
  .منكر حديث هذا :حاتم أبو قال
   .ةبمرّ  ضعيف وهو :اإلسناد هذا عن اDيه� وقال
 إال هحديث كتابة {ل ال ،روايته قلة P ثباتاأل عن ا�وضو2ت يروي ¼ن ºن الفضل أÖ بن عمران عن حبان ابن وقال
P بالوضع عليه حكم قد فيكون هذا حديثه ساق ثم ،ا]عجب جهة.   

  . عمر ابن حديث األول با�ديث يتعلق ما هذا .موضوع منكر حديث :عنه الÄ عبد ابن وقال
�ار أخرجه قدف معاذ Ïديث يتعلق ما أما ▪  بن ثور حدثنا ا¨ون أÖ ابن سليمان رواية من فهو ضعيف أيضا وسنده ال

  .معاذ من يسمع لم معدان بن خاÕ االشبيò ا�ق عبد قال ،عيف وسنده جبل بن معاذ عن معدان بن خاÕ عن يزيد
   ،ضعفه z°و وضعه إz يميل القلب أن يفيد ا�مً  أيضا وذكر األ5ا· ذلك وضعف

 عليه حكم وقد السيما ،بها ]قويتها القلب يطم� فال الضعف شديد أكÑها ا�ديث طرق أن القول و¡لة( :األDا� قال
 عن معناه Dعد أميل وضعه إm والقلب ،عليه ا�تفق حكم z فهو ضعفه أما و ،وغgه الÄ عبد ºبن بوضعه ا�فاظ بعض
gصوص من كثwا�ابتة ا( íانت .  

 دل اOي ا�ع� هذا يقال �� Äكن ��� و ̈حه M نتÜف فال األئمة ذلك ذكر كما � أصل وال باطل مادام ا�ديث
 من بعده ما لك [ يدل وÄا � صل ال اطل حديث ه من تقدم �ا صحيح � ����� M الكفاءة ا�ديث عليه

 ،منه أصح هو بما معارض وأنه يصح ال معاذ وحديث عمر ابن حديث ا5اب حديث أن يدل فهذا ،حجام أنه مع هند �� بÂويج وأمر ،الرق مسه قد نهأ مع زيد بن سامة ���� نأ قيس ت فاطمة أمر وسلم عليه اهللا صº ��� ن�ف حاديث
 اعتبار عدم [ يدالن لكونهما صحته عدم يان بعده ا�ديث^ ذكر ثم ا5اب هذا M � ا�افظ إيراد M الÅ هو هذا ولعل

  .)حديث بالنسب الكفاءة اعتبار M يثبت لم(: حجر ابن قال و�ذا .النسب M الكفاءة
  حجر بن ا�افظ ذكرهما ذاا� معاذ وحديث عمر ابن حديث

ً
   ؟صحيحة أحاديث بعدهما ذكر ثم أوال
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 بن ا�افظ قال Oلك .بالنسب لكفاءةا باش³اط عÄة ال وأن باطل ا�ديث هذا أن ملَ عْ فُ  أن بذلك أراد حجر بن ا�افظ أن
   .حديث نسبالب الكفاءة اعتبار M يثبت لم الفتح M حجر

������  

  .معتÄ غg النسب❆
َساَمةَ ( :Çا قال وسلم عليه اهللا ص� اw§ أن قيس بنت فاطمة عنو

ُ
  . مسلم رواه )انِْكِ� أ

  :تر¡ة فاطمة بنت قيس
 وذات األول ا�هاجرات من وÇنت ورواية صحبة �ا عنها تعاz اهللا ر¥ فهريةال القرشية اÕ بن قيس بنت فاطمة �

 فاطمة Çنتو ا�أثورة خطبتهم فخطبوا عنه اهللا ر¥ عمر قتل عند الشورى أصحاب اجتمع بيتها وÏ و`مال و¢ال عقل
 M سيأå كما عنه تعاz اهللا ر¥ حارثة بن زيد بن أسامة ت فطلقها و� القرÎ حفص بن وعمر أú �ت
  . مستعملة كث�ة ¤£ بعد ونكاحها طالقها وÏ ¢¡  د ابن قال ا�ديث سياق

Úا�ديث ريج :  
   �ا نفقة ال اثالثً  ا�طلقة باب الطالق كتاب M صحيحة z مسلم أخرجه
 ا5تة طلقها األول الزوج §¦¥ حفص بن وعمر اأب نأ( قيس بنت فاطمة عن الر�ن عبد بن سلمه أú طريق من أخرجه
 وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول اءت ،Îء من علينا مالك واهللا :فقال .طته ،شع� و`يله إÃها فأرسل ئب وهو

 اعتدي أصحاú يغشاها امرأة تلك قال ثم ،¨يك أم بيت M تعتد أن فأمرها "نفقة عليه لك ليس" :فقال � ذلك كرت
 أú بن معاوية أن � ذكرت حللت فلما :قالت .فآذنيæ حللت فإذا ،عنده ثيابك تضع^ أع� رجل فإنه مكتوم أم ابن عند

 معاوية أما و ،¿تقه عن عصاه ع فال جهم أبو أما وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول فقال ،¬»ª©¨ جهم وأبا سفيان
  . )به تغتبطوا اخ�ً  فيه اهللا فجعل فنكحته ،أسامة انك� :قال ثم فكرهته ،زيد بن أسامة انك�، � مال ال فصعلوك

  .ةمعتÄ غg النسب z الكفاءة
 مسه قد اÀي با�وÌ القرشية زواج ´وز وأنه ةمعتÄ غg النسب z الكفاءة أن P د�ل ا�ديث هذا مسائل من أيضا
 كف ليس أنه مع يد بن أسامة تنكح أن قيس بنت فاطمة أمر وسلم عليه اهللا صÔ º نأل الرق

ً
 من وهو قرشية ألنها �ا أ

 M الكفاءة أن [ ذلك فدل قريش ومن عش�تها ومن قومها من أنهما مع جهم أú و معاوية عن نظرها ت�ف نأو ،ا�وا¡
  . معتóة غ� سب
 ،قريش حلفاء من نهالكو اسبً  ه رفعأ مية ف
 األسود بن ا�قداد �ت و`ونها الزب� بنت ةباع أيضا وحديث
   .بقرÎ هو وليس
 ¸·¯¶µ ابن ¢´³¯® قال، �دأ اإلمام عن رواية القول هذا مو7 ²± ابن ح? وقد ،تيمية ن اإلسالم °¯® يار هو وهذا
َها يَا{ تعاz قو� ذلك ودÃل النسب M الكفاءة M عóة ال أنه يعæ .الصواب وهو Æف

َ
َ@  َذَكرٍ  ِمنْ  ُكمْ َخلَْقنَا إِنpا ا�pاُس  ك ْ 

نَاُكمْ 
ْ
َرَمُكمْ  إِنp  ِ_ََعاَرفُوا َوَقبَائَِل  ُشُعوًبا وََجَعل

ْ
ك
َ
ْيَقاُكمْ  اهللاpِ  ِعنْدَ  أ

َ
  .}َخِب�ٌ  َعِليمٌ  اهللاpَ  ِنp  أ

������  
   � ١٣ �  الحلقة

  . الكفاءة z معتÄةغg  ا�هنة❆
 و÷ن" )يا بù بياضة أنِْكُحوا أبا هنٍد وأنِْكُحوا إ�ه(: قال وسلم ليهع اهللا ص� اw§ أن عنه اهللا ر� هريرة أÖ عن
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  . جيد بسند وا�اكم وددا أبو رواه ."احجامً 

  :ا�ديث هذا Úريج
 أبا أن هريرة أÖ عن سلمة أÖ عن عمرو بن Xمد طريق من وا�اكم ، األكفاء z باب اxwح كتاب z وددا أبو أخرجه
 العامة عند يقال لك.  خره الرأس مقدم م ملت� واÃافوخ ¾½¼«M ¹º وسلم عليه اهللا صº ا�Ô حجم هند

 Áن وان: (قال) إÃه وانكحوا هند أبا أنكحوا بياضة بæ يا( :وسلم عليه اهللا صº ا�Ô فقال الرأس وسط يعæ ، ا�افوخ
M Îا ءÄ لفظ هذا) فا�جامة خ� به تداوون úداود أ ¿ÀÁÂ لفظ هو ا�اكم ÃºÄÅ¾ يOأوال لكم ذكرنا ا .  

   .اÀه§ عنه وسكت ،¿رجاه ولم مسلم ½ط P صحيح حديث هذا:ا�اكم قال
  .ا�ديث حسن وهو ،متابعة مسلم N اخرج إنما وعمر بن Xمد فإن ،نظر فيه ا�اكم تصحيح عن األDا� قال

  .جيد بسند اDلوغ z وقال ،ا]لخيص z حجر بن ا�افظ حسنه وا�ديث
  : ا�ديث ألفاظ

  .قحطان من األزد من وأصلهم األنصار قبيلô إحدى ا?زرج بطون من بطن هم )بياضة بù يا(
  .بناتكم زوجوه أي الربا� أنكح من ،ا�مزة بفتح )نكحواأ(
 صº ا�Ô حجم احجامً  نÁ ذلك غ� :وقيل اهللا عبد هو: قيل اسمه M تلف ¾Æ¼ÇÅ عمرو بن فروة مو� هو )هند أبا(

  .بعدها ما وشهد بدر غزوة عن لف داود أú رواية M كما وسلم عليه اهللا
  .ا�جامة مهنة بسبب منكم ãرجوه وال بناته إÃه اخطبوا أي اeالF، نكح من أمر ،الوصل بهمزة )إ�ه وانكحوا(

 z ةÄا¦ين الكفاءة ال ع gبغ.  
 ا�جام^، غ� لقرابته كفء يكون ا�اجم وأن اxwح z معتÄة غg ا�هنة وÐ النسب z الكفاءة أن P د�ل ا�ديث
 أمر وسلم عليه اهللا ص� اw§ ألن .ا�اس يزدريها الô ا�هن من ذلك �و أو دباً   أو اخرازً  أو اجزارً  Áن لو هذا ومثل

 [ يدل وهذا زمانهم، M ا�ق�ة ا�هن من Áنت وقد امةا�ج مهنته ºنت نفسه الوقت وÐ موÌ أنه مع هند أÖ ب�ويج
  . تقدم كما جبل بن معاذ وحديث عمر ابن حديث األول ا�ديث بطالن
  .غ�ه دون وحده باÕين الكفاءة أن M مذهبه ذهب ومن �الك حجة ا�ديث هذا M: طاú قال
 للمسلم^ عظيمة مصالح فيها وا�دادة وا�ياكة واÕباغة امةا�ج أن ومعلوم: اهللا ر�ه باز بن العزيز عبد الشيخ وقال
 غلط أنه كما للناس ا�افعة ا�هن هذه عن ا_نف� معناه تزو�ه وعدم فإهما� يُهمل، بأن ال يُشكر بأن جدير بها يقوم فاOي

M غلط هو ا�كم M ا�ع�.  
 ابن اإلسالم وشيخ ،الÄ عبد ابن ذلك واختار ،أ^د اإلمام عن رواية وهو مالك اإلمام قاN ما ا�سألة هذه z والصواب ¢

 وليس وا_� الصالح بمع� ا¦ين هو الكفاءة z ا�عتÄ أن وهو باز بن العزيز عبد والشيخ والشو÷� القيم وابن تيمية
 فال ا�رأة [ �æ أن [ فسقه �مله أن يؤمن ال الفاسق ألن افاسقً  Áن إذا إال للمسلمة كفء يعتó مسلم و1 النسب،
   .مثله Áن �ن ولكن للعفيفة كفء يكون
َها يَا{: تعاz قو� ذلك [ واÃÕل اعتباره [ يدل ما األدلة من عندنا فليس ذلك عدا ما وأن Æف

َ
 ِمنْ  َخلَْقنَاُكمْ  إِنpا ا�pاُس  ك

ْغَ@  َذَكرٍ 
ُ
نَاُكمْ  َوأ

ْ
َرَمُكمْ  إِنp  اَرفُواِ_َعَ  َوَقبَائَِل  ُشُعوًبا وََجَعل

ْ
ك
َ
ْيَقاُكمْ  اهللاpِ  ِعنْدَ  أ

َ
 أن [ اآلية فدلت }َخِب�ٌ  َعِليمٌ  اهللاpَ  إِنp  أ

� M ا�سلم^ وأن با_قوى، إال بعضا بعضهم يفضل ال واحد سالم ان M اهللا حكم z̈عه تعا  وأن إخوة، و
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  ألحد îعل ال واأللوان األحساب و األنساب
ً
 باب :قال حيث القول هذا ن�ة إz ا5خاري أشار وقد .غ�ه [ فضال

 الصا�ة با�رأة الزواج [ ا�رص [ اÕالة اآلثار من لة الó عبد ابن ساق و�ا ذلك، [ األدلة ساق ثم اÕين M األكفاء
  .عليه واعتمد اعتó ما أو� اÕين M الكفاءة أن [ تدل اآلثار هذه: قال

������  

❆gيÚ ت َعتقت إذا األَمةÝ عبد.   
َْت بريَرةُ Pَ َزوِْجَها ح` َقَتَقْت (: وََقْن 2َئَشَة رَ� اهللاَ� َقْنها قالَْت  ● ّgِعليه متفق .)ُخ M طويل حديث.   
  . "عبدا ºن زوجها أن" عنها و�سلم ●
● Ðن" عنها رواية وº ا   .  "أثبت واألول" ."حر�
  ". عبدا ºن أنه" اDخاري عند عباس ابن عن وصح ●

  : Úريج ا�ديث
  .العبد �ت ا�رة باب ا��ح كتاب:  ومنها صحيحه من اموضعً  وعBين أربعة z ورواه اDخاري أخرجه ا�ديث هذا

ن عبد أÖ بن ربيعة عن أنس بن مالك طريق من مسلم وأخرجه  عنها اهللا ر¥ 2ئشة عن Xمد بن القاسم عن ال̂ر
هدي َعتقت ح^ زوجها [ ُخ�ت :ÈÉÊ ثالث بريرة Á Mن( :قالت

ُ
 وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول عòّ  فدخل �م �ا وأ

å بطعام فد¿ ،ا�ار [ والóمة
ُ
ُدم �� فأ

ُ
ُدم من وأ

ُ
 رسول يا بº: فقالوا ؟ �م فيها ا�ار [ الóمة ىأر ألم: (فقال ا5يت أ

 اهللا صº ا�Ô وقال ،هدية �ا منها وهو صدقة عليها هو: فقال ،منه نطعمك أن فكرهنا بريرة [ به تُُصدق �م ذلك اهللا
عتَق �ن الوالء إنما: وسلم عليه

َ
   . مسلم لفظ هذا) أ

Ðسلم رواية و�ن عبد عن السماك طريق من   و÷ن": قالت عنها اهللا ر� 2ئشة عن القاسم أبيه عن القاسم بن ال̂ر
  ."عبدا بريرة زوج و÷ن": آخر لفظ وÐ ،"عبدا زوجها

Ðسلم رواية و�ن عبد سمعت: قال شعبة طريق من أيضا   أنها" 2ئشة عن {دË القاسم سمعت: قال القاسم بن ال̂ر
ن عبد فقال: قال أن إm ا�ديث ساق ثم، "بريرة تش³ي أن أرادت  زوجها عن سأ]ه ثم: شعبة قال. "حرا زوجها و÷ن" :ال̂ر
  .أدري ال: فقال
 رأيته: "عباس ابن وقول منقطع، األسود قول: اDخاري قال ،2ئشة عن الراوي يزيد بن األسود قول من اDخاري عند وجاء
  .أصح" عبدا
 z اwاس األسود خالف ،عنه اDيه� أخرجه فيما -مسلم أقران من وهو ا�ديث حفاظ أحد- طالب أÖ بن إبراهيم قال
  .مردود والشاذ شاذة األسود وايةفر هذا وP بريرة، زوج
ن عبد عن ورد ما أما    .عليه اتÆِفق ما معارضة [ يقوى فال ،فيه دَ دَ رَ تَ  فقد القاسم بن ال̂ر

 شة �م من ال القاسم بن الر�ن عبد �م من فإنه ،منه وهمٌ " حرا ºن: "عنها رواية وÐ ا�افظ قول أن يتب` وبهذا
 Áن: " قالت عنها اهللا ر¥ ¿ئشة عن األسود طريق من ماجه وابن ال�مذي رواية يريد ا�افظ Áن إن إال ،عنها اهللا ر¥
 Áنت ولو َعتقت إذا �ã األمة إن: قال من بها تمسك الرواية وهذه"وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول فخ�ها احرً  بريرة زوج
  .سيأå كما حر �ت
 طريق من العبد �ت األمة خيار باب الطالق كتاب M اDخاري أخرجه فقد عنهما اهللا ر� عباس ابن حديث وأما

 æ5 عبدا يث � يقال أسود اعبدً  بريرة زوج Áن": لفظ وÏ .بريرة زوج يعæ "عبدا رأيته": قال عباس ابن عن عكرمة



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ٥١ - 

 

  . "ا�دينة سكك M وراءها يطوف إÃه أنظر كأ· ، فالن
 عظيم حديث بريرة قصة M عنها تعاz اهللا ر¥ ¿ئشة وحديث .)احرً  ºن( Cمة نم أرجح � )اعبدً  ºن( Cمة إذن ¢
  : ا�ديث ألفاÌ  .مستقل بمصنف أفرده العلماء بعض أن وذكر فائدة وع�ين مئة من قريبا ا�افظ منه استنبط د كث�
 فخgها" الروايات M ÍÎÏ جاء كما وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول هو خ�ها واOي فاعله، يسم لم �ا مبæ )بريرة ُخgت(

  . داوود أú رواية و� "وسلم عليه اهللا ص�  اهللا رسول
 تش�يها، أن قبل عنها اهللا ر¥  ¿ئشة ãدم وÇنت فأعتقتها اش�تها عنها اهللا ر¥ ¿ئشة موالة ،صفوان بنت � )بريرة(

 ر¥ معاوية زمن إz بريرة ¿شت وقد .األسدي جحش بن أ�د أú �مو ُمغيث وزوجها ، M ذلك M وقصتها
  .عنه اهللا
ََب، باب من َقتََق  )قتَقتَ  ح`( ق، زوال وهو اِعتقً  ،يعِتق َ Øعتيقة: قالوا وربما هاء بال عتيق واألمة الر.   
   ؟ حرا مأ عبدا الراجح هو ما  .عبدا Áن إنه أي )أثبت واألول(

   :  ثالثة ألمور اعبدً أنه ºن  األثبت
  . غ�هما وتابعهما وعروة القاسم عنها اهللا ر¥ ¿ئشة عن رواه فقد ، اعددً  أكÑ رواته أن:  ألولا

 من أو� عنها فروايتهما عروة وخالة القاسم عمة و¿ئشة وعروة القاسم هو" اعبدً  ºن أنه" 2ئشة عن الراوي أن: ا�ا�
 من فهما حجاب، وبينها بينهما ليس وعروة فالقاسم  ديثه أعرف ا�رء آل نأل، حجاب وراء من يسمع أجنÔ رواية

  .äارمها
 أنه ي�جح فبهذا ، عبوديته رْجحان M شك يبق فلم. ا¨زم بطريق عباس ºبن "عبدا ºن أنه" روى 2ئشة غg أن:  ا�الث
  .حرا وليس عبدا Áن

  :عبد Ýت َعتقت إذا ألَمةل رايثبوت ا+
 أمر وهذا تفارقه، أن شاءت و°ن معه تب� شاءت فإن ، اعبدً  زوجها ºن إذا عتقها بعد لألمة ا+يار ثبوت P لد� ا�ديث
  .وغ�ه ا�ووي نقله كما عليه iمع

   :الزوج` ب` الكفاءة z ا�رية اعتبار
 عليه اهللا صº ألنه. للحرة كفء العبد يكون فال ½ط وأنه الزوج` ب` الكفاءة z ا�رية اعتبار P د�ل ا�ديث
  .أو� االبتداء ف� االستدامة M ا?يار ثبت و°ذا عبٍد، �ت تَعتقَ  ح^ بريرة خّ�  وسلم
 من Äنوع بالرق، منقوص العبد وألن ،أو� العقد ابتداء االبتداء ف� ا?يار، �ا االستمرار M االستدامة M ثبت إذاأي 

  .ا�و�ين نفقة ينفق ال يده،س  قوق امرأته عن مشغول ا_�ف،
  .اxwح لصحة ا½ًط  ليست ا�رية z الكفاءة
 هذه ل واألو�اء ا�رأة ر� P ذلك فيتوقف ،للزومه ½ٌط  � وéنما ،اxwح لصحة ا½ًط  ليست ا�رية z والكفاءة
: � يقال اعبدً  Áن بريرة زوج أن(: نهماع اهللا ر¥ عباس ابن عن ورد فقد إÃها وسلم عليه اهللا صº ا�Ô وشفاعة القصة،
 أال عباس يا: لعباس وسلم عليه اهللا صº ا�Ô فقال �يته [ تسيل ودموعه يبG خلفها يطوف إÃه أنظر كأ· ُمغيث،
 اهللا رسول يا: فقالت ،يه لو :وسلم عليه اهللا صº ا�Ô فقال مغيثا بريرة بغض ومن بريرة مغيث حب من تعجب
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  . ا5خاري أخرجه ا�ديث. )فيه ¡ حاجة ال: قالت أشفع أنا إنما: قال ؟ رHتأم
  .قتَقتَ  أن بعد بالعبد زواجها [ االستمرار [ وافقت لو ا��ح لزوم صحةو ا��ح صحة [ ذلك لدف

  :حر Ýت َعتقت إذا األمة
 هذا فإن" عبدا وÇن:" ا�ديث M قو� �فهوم ،يارا+ Çا فليس حرٍ  Ýت َعتقت إذا األمة أن P العلم أهل من ا¨مهور ▪

 تعليل يصح مناسب وصف فهو فائدة الوصف ذلك Oكر يكن لم تأث� Oلك يكن لم لو ألنه كذلك ليس ا�ر أن [ يدل
 األصل [ ا�ر فيب� العبد M ثبت وقد ،بال�ع إال فسخه إz طريق وال واÕوام اللزوم ا��ح M األصل وألن ،به ا�كم
 Áنت إذا ذلك يكون و°نما موجودة ا��فأة ألن ،حر �ت ا�قام M حرة و� معه ا5قاء M ¿ر وال عليها ûر ال وألنه
  . تقدم كما عبد �ت
 حر Ýت أم عبد Ýت ºنت سواء امطلقً  ا+يار فلها عتقت من إن: فقالوا ا�وري وسفيان ا�نفية ذلك z خالف ▪

 عبدا Áن"و"  حرا Áن"	مة M أطلنا Oلك .تقدم كما شاذة الرواية هذه ألن مرجوح قول وهذا"  حرا وÇن" برواية مستدل^
  .حكم عليها ÐÑÒ ألنه" 
 هذه أن رأوا �ا ا¨مهور لكن ا�ر، Ýت َعتقت إذا للمرأة ا+يار ثبوت P ا�وري وسفيان ا�نفية بها استدل "حرا ºن"

  .الراجحة الرواية � بأنها سبق كما العبد رواية باعتماد: قالوا مردود شاذال وأن ، شاذة الرواية
  . حر Ýت ºنت إذا ا+يار يثبت وال عبد Ýت ºنت إذا ا+يارÇا  يثبت ذلكبو ¢
  .عليها  رجعةال للزوج يكن لم نفسها عتقها بعد األمة اختارت إذا
 جديد بعقد إال رجعة لزوجها ليس فيه ترغب لم لويعù  ،رجعة هاعلي للزوج يكن لم نفسها عتقها بعد األمة اختارت إذا

  .برضاها
  .ثبوت ا+يار لألمة بعد عتقها ما لم يطأها 

 رواه )لك خيار فال قربك إن( روايات احدى z ورد �ا وذلك خيارها، سقط وطأها فإذا ،يطأها لم ما اباقيً  خيارها يزال ال
 عبد ابن قال بذلك، أفتت أنها حفصة عن روي كما بذلك، أفª أنه عنهما اهللا ر¥ عمر ابن عن مالك وروى .داوود أبو
óالفا �ما أعلم ال:الÝ السبعة الفقهاء منهم ا_ابع^ من ¢ع به وقال الصحابة، من.  

  :Çا اطالقً  ليسوعتقها  األمة بيع
  .اطالقً  ليس زوجها Ýت و� األمة تبيع إذا يعÇ ùا طالقا ليس األمة بيع أن P اDاب Ïديث ا¨مهور استدل
 خ�ها بل ،مغيث زوجها من نكاحها ÔÕÖ×Ò ولم عتقها وpÓَزت بريرة اش�ت عنها اهللا ر¥ ¿ئشة أن: االستدالل وجه
Ôا� ºن ولو ،الفسخ فاختارت ،وا5قاء الفسخ ب^ وسلم عليه اهللا صÁ خ�ها �ا �ا اطالقً  بيعها Ôا� ºعليه اهللا ص 
ُمْحَصنَاُت {: تعاz بقو� ا�راد وأن ا��ح بقاء [ دل خ�ها فلما ،لموس

ْ
  النØَساءِ  ِمنَ  َوال

p
ْفَمانُُكمْ  َملََكْت  َما إِال

َ
 بها ا�راد }أ

 بعد اختارت إذا إال ينفسخ وال زوجها [ فتب� األمة بيعت إذا يعæ ،السلف من ¢ع هذا M خالف و ،فقط الُمَسبØيات
  .ذلك

������  
  � ١٤ �  الحلقة

�  اءَس النّ  ةِ Bَْ عِ  اُب بَ  /  
 عا¨ها ألنه ،زوجها ا�رأة وعش� والصديق القريب العش� و وع�ة، معا¨ة ¿¨ من مصدر اسم ،الع^ بكÅ الِع�ةِ 
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̈ه  ب^ يكون ما هنا به وا�راد مفعو� إz ا�صدر إضافة من فهو ،الزوجات أي النساء األزواج الرجال ع�ة وا�ع� ،وتعا
: تعاz قال با�عروف اآلخر معا¨ة الزوج^ من واحد � [ تعاz اهللا أوجب وقد وا�عاملة واالجتماع األلفة من الزوج^

} pوُهن ُ ِ̈ َمْعُروِف  وََ¿
ْ
 والعنف بالظلم ال بالل^ يعاملها وأن األذى و`ف الصحبة إحسان من والعرف ال�ع يقره بما أي}بِال

 ال ما األمور من يكلفها وال ، الغريزة نداء ويلÔ ويعفها وفطرتها ِخلقتها يرا� نأو ذنب بدون وا�جر واtهل والشدة
 ا�²ل M ويؤانسها تطلب بما عليها يبخل وال با�عروف، عليها وينفق وحزنها، �ورها M ويشار`ها حقها يؤدي وأن تطيقه،
ي ِمثُْل  َولَُهنp {: تعاz قال وقرابتها أهلها و��م غضبت، إن عليها و�لم جهلت، إن ويعلمها وحدها، يدعها فال ِ

p
Oا  pَعلَيِْهن 

َمْعُروِف 
ْ
 أيضا �ا فإن لزوجها حقا ا�رأة [ أن فكما متبادلة الرجال ب^ ا�قوق أن اآلية فبينت }َدرََجةٌ  َعلَيِْهنp  َولِلرØَجالِ  بِال

اُمونَ  الرØَجاُل {: تعاz قال كما وا�ماية والكفاية الر¿ية عليه ألن وأ[ ظمأع عليها الرجل حق أن إال حقا، عليه pقَو  َ]َ 
َل  بَِما النØَساءِ  pفَض  ُpْمَوالِِهمْ  ِمنْ  َْفُقوا َوبَِما َنْعٍض  َ[َ  َْعَضُهمْ  اهللا

َ
 يب وأن اهللا، معصية غ� M زوجها تطيع أن فعليها}أ

 اهللا يت أن ا�ؤمن [ والواجب وأقاربه، أهله و��م أوالده ب�بية وتقوم وما� نفسه M �فظه وأن رغباته و�قق مطا5ه
M قال الضعف، نعليه والغالب أس�ات، أي األزواج عند عوان ألنهن النساء؛ Ôا� ºواستوصوا أال: (وسلم عليه اهللا ص 

 ماجه وابن ØÙÚÛÜÝÞ وال�مذي داوود أبو رواه) ذلك غ� ًا  منهن تملكون ليس عندكم عوان فإنهن ا،خ�ً  بالنساء
  . صحيح حسن حديث ال�مذي وقال

   .مر بالوصية بالنساء والصP Ä عوج أخالقهن األ❆
ِخِر فال يُْؤذِ ( وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال  عنه اهللا ر� هريرة أÖ عنو

ْ
َْوِم اآل

ْ
ي َجارَهُ َمن ºن يُْؤِمُن بِاهللا�ِ َوا�

هُ فَإِْن َذهَ 
َ
ْعال

َ
لَِع أ ٍء z الض· ْÕَ ْعَوَج

َ
َتُه لم يََزْل َواْسَتْوُصوا بِالن·َساءِ َخgًْا فَإِغ�ُهن� ُخلِْقَن من ِضلٍَع َوéِن� أ

ْ
êِْن تََرéتَُه َو ْبَت تُِقيُمُه َكَ«ْ

ْعَوَج فَاْسَتْوُصوا بِالن·َساءِ َخgًْا
َ
   .خاريللب واللفظ عليه متفق  )أ

  ) فإن استمتعَت بها استمتعَت وبها ِعوج، وéن ذهبَت تُقيمها كْ«تَها، وêُ«ها طالقُها: (و�سلم

  :Úريج ا�ديث 
  :الفتح z حجر بن ا�افظ ذلك ذكر كما حديث` عن عبارة ا�ديث
  .مستقل حديث هذا )جاره يؤذي فال اآلخر واÃوم باهللا يؤمن Áن من( يعæ )جاره يؤذي فال( قوN إm فاألول
 ا�ديث^ أخرج يعæ ا��ح كتاب M ا5خاري أخرجهما )ا�ديث آخر إm ..خgا بالنساء واستوصوا: (قوN من وا�ا�

  .بالنساء يةاالوص باب ا��ح كتاب M منفصل^
  .ً¿ مرفو عنه اهللا ر¥ هريرة أú عن حازم أú عن ميÅة عن زائدة عن اtُع� حس^ طريق من ومسلم
   ،ا5خاري لفظ حجر بن ا�افظ ذكره اOي اللفظ وهذا
 ºن من: (بد� ذكر و°نما) جاره يؤذي فال اآلخر وا�وم باهللا يؤمن ºن من( ا�ديث من األول ا¨زء يذكر فلم مسلم وأما

  .)ا�ديث آخر إm ... خgا بالنساء واستوصوا ليسكت أو �g فليتÉم اأمرً  شهد فإذا اآلخر وا�وم باهللا يؤمن
ُ̈  حس` عند ºنت أحاديث أنها يظهر واÀي حجر بن ا�افظ قال  فردأ وربما ¡ع فربما ،اإلسناد بهذا ائدةزَ  عن ع�ا

 ذكر زائدة عن روايته M اtع� حس^ ربما ا�ديث^ هذين أن يعæ .ا5اري فتح M ذلك ذكر ؛اقت| وربما استوعب وربما
 أحد [ يقت� وربما لوحده حديث � يفرد يعæ يفرق وربما واحد حديث M بينهما مع اناأحي وربما iموعة أحاديث

  .األحاديث هذه
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 ص� اهللا رسول قال: قال عنه اهللا ر� هريرة أÖ عن األعرج عن الزناد أÖ طريق من فË آخر بطريق مسلم رواية وأما
 آخر إm ... عوج بها و استمتعت بها استمتعت فإن طريقة P لك ميستقي لم ،ِضلَع من خلقت ا�رأة إن: (وسلم عليه اهللا

   )ا�ديث
  .بينهما يفرق ومرة بينهما �مع مرة زائدة عن روايته M اtع� فحس^ حديث^ من iموع أنه إما ا�ديث أن لكم واضح

  :ا�ديث ألفاظ
 رضوانه إz وا�وصل تعاz اهللا عذاب من ا�ن! ل�ملا اإليمان باهللا يؤمن Áن من أي) اآلخر وا�وم باهللا يؤمن ºن من(

 ألن .اtار أذية عدم [ ا�ث M ا�بالغة ا�راد أن و�تمل اtار، أذية عدم منها أفعال [ امتوقفً  اإليمان كمال فيكون
 آمن من أي وا�عاد ا5دء zإ إشارة اآلخر واÃوم باهللا اإليمان [ واقتَ� ال�ع ألح�م ينقاد اOي هو باإليمان ا�تصف

  .اِ?صلة هذه يفعل فال بعمله iازيه بأنه وآمن خلقه اOي باهللا
  . والفعò القو� لألذى شامل وا�ديث .ه ما و�ذر أذاه عنه يدفع بل tاره أذى منه يصدر ال أي) جاره يؤذي فال(

  .جاره يؤذي ال فهو أي ،نافية ال أن [ äمول وهو ا5خاري صحيح M اÃاء بإثبات) يؤذي( وقو�
 فيهن، وصيô فاقبلوا اخ�ً  بهن أوصيكم :ا�ع� وقيل ا،خ�ً  بالنساء ابعًض  بعضكم ÃوJ أي )خgا بالنساء واستوصوا(

  .معان ثالث ، إذن �ا�� حقهن M أنفسكم من الوصية أطلبوا:ا�ع� وقيل
ع( من تسكينها و�وز) لَعِض ( الالم وفتح الضاد بكÅ )علَ ِض  من خلقن فإنهن(

ْ
 بذلك وا�راد الصدر قفص عظم وهو) ِضل

َها يَا{: تعاz قال والسالم الصالة عليه آدم ضلع من حواء أمنا خلق Æف
َ
ُقوا ا�pاُس  ك pُكمُ  ايpِي َرب

p
Oَواِحَدةٍ  َغْفٍس  ِمنْ  َخلََقُكمْ  ا 

  .خلفه من الصدري القفص عظام األيÅ ضلعه من خلقت حواء،}َزوَْجَها{و آدم } َواِحَدةٍ  َغْفٍس {  }َزوَْجَها ِمنَْها وََخلََق 
 االعوجاج منه ينشأ اOي وهو لسانها فيه اOي رأسها ا�رأة M ما عوج أن إz إشارة :قيل) أعاله الِضلَع Õ zء وأعوج(

 تقبل ال أنها أو اعوجاجها ينكر فال أعوج ضلع من خلقت ا�رأة أن اtملة هذه من ßàáÜÝ :وقيل. ذلك وغ� والنشوز
  .يقبله ال الضلع أن كما ا_قويم

 Oلك، قابليته لعدم يبه`تر وأفسدت كÅته االستقامة إz وترده تعد� أن أردت فإن أي) ك«ته تقيمه ذهبت فإن(
   .؛ ألن األصل فيه ا�يل واالعوجاج  الضلع إz يعود والضم�

 وصفه ألنه. اعوجاجه [ يب� بل طبيعته يفارق لم إقامته M تأخذ ولم تعد� مول تر`ته ن أي) أعوج يزل لم ترêته وéن(
 واستمرت األمر دام عوجها من ذلك و�و معقو�ا وضعف حا�ا سوء [ وصóت بها االنتفاع أردت إن ا�رأة و`ذا وشأنه
 ،كÅها وهو والفراق الشقاق إz ذلك دييؤ بل تريد ما [ �صل لم اعوجاجها وعدم اtادة [ إقامتها أردت و°ن الع�ة

  .بطالقها و`Åها فستكÅها تقويمه M بالغت إذا يعæ) أعوج يزل لم تر`ته و°ن ،كÅته تقيمه ذهبت فإن(

  .ا¨ار أذى Ýريم
 äرم حق بغ� األذى ألن بالفعل أم بالقول إيذاء أكان سواء اإليمان z خلل إيذاءه وأن ا¨ار أذى Ýريم P د�ل ا�ديث

dولكن أحد ل M ار حقtقال �ريما أشد هو ا Ôا� ºيؤمن ال واهللا يؤمن ال واهللا يؤمن ال واهللا: (وسلم عليه اهللا ص .
  .ا5خاري رواه وا�ديث ).بوائقه جاره يأمن ال من: قال ؟ اهللا رسول يا من: قيل
 العاJ أن شك وال ال�مل، اإليمانن�  ومراده بالفعل، أو بالقول جاره يؤذي من عن اإليمان ن� فيه: حجر بن ا�افظ قال
 جاره يأمن ال من نة يدخل ال: (قال أنه وسلم عليه اهللا صº ا�Ô عن  عنه اهللا ر¥ هريرة أú وعن اإليمان Áمل غ�
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  .وال�ور الغلول:  وا5وائق) بوائقه

   .اخgً  بالنساء الوصية
 هذا M وتكررت) خ�ا بالنساء واستوصوا( اخ�ً  بالنساء الوصية جاءت حيث ا�رأة أنبش اإلسالم عناية [ دÃل ا�ديث
 وÏ أو� M ا�ديث M مرت^ اخ�ً  بالنساء الوصية لفظ فتكرر)اخ�ً  بالنساء فاستوصوا أعوج يزل لم( آخره M قال ،ا�ديث
  .آخره

 يقوم من إz واحتياجهن النساء لضعف وذلك ؛لفائدتها وبيانا <ورتها P تأكيدا وسلم عليه اهللا ص� اw§ كررها
 للمرأة أعطى اإلسالم أن فيه هذا، وا�جتمع وسالمة األ�ة بناء [ äافظة ور¿يتها با�رأة اإلسالم عناية وÏ بأمرهن،
  .بها والرفق بها العناية [ وأكد خ�ا بها وأوK اخ�ً  بها واستوK ور¿ها وأحاطها حقها
M بالتسامح النساء �عاملة تربوي ودرس نبوي توجيه يثا�د óوا_حمل ا�سن وا?لق الطيبة با�عا¨ة يتم وذلك والص 
 الرجال ألن واعوجاجها؛ هفواتها من كث� عن ا�ظر وغض والعفاف وال�ف باÕين ل ال ذلك مادام منها �صل قد �ا

 فيهن فالشأن النساء أما، أقوى ألنهم الصM ó النساء من وأقدر أصó الرجال يعæ منهن والصó االحتمال [ أقدر
 حÞ وتوجيهها إصالحها z ´تهد أن الزوج وP أعوج ضلع من خلقت أنها اِ?لقة شأن M كما واالعوجاج الضعف
 بأنه إشعار فيه) gاخ بالنساء فاستوصوا( وسلم عليه اهللا ص� قوN ألن وا�حبة ا�ودة وتب� العBة وتدوم ا�ال تستقيم
Èال  يث ول` برفق وتوجيهها تقويمها ينب âÜÙãä الرجل M ذلك Åعوجه [ فيستمر ي�`ه وال فيك æيبالغ ال يع M 
 الزلل، ويس� ويتسامح الكث� عن ويعفو القليل يقبل بل كÅها إz يؤدي ذلك فإن وجليلة دقيقة � عن و�اسب ا_قويم

 من وليس ا�ؤمن خلق من ليس فهذا السيئات ويظهر ا�سنات و�حد والكب� الصغ� Î Mء � [ �اسب من أما
م ويفتش ينقب اOي الزوج هذا ونكد عذاب M ا�اس من الصنف هذا îد ما ا5ً  ¨ً¿  ا�طلوبة الع�ة Øويقو M 
 ر¥ خلقا منها كره إن مؤمنة مؤمن يْفَرك ال( وسلم عليه اهللا صº ا�Ô قال وقد ونكد عذاب M يعيش والكب� الصغ�
  . مسلم أخرجه وا�ديث) آخر منها
 أبغض إذا وفَرÇ فِرÇ بفتحها يفَرك الراء بكÅ فِرك يقال )َفْفَرك ال( الراء وفتح الفاء و°س�ن اÃاء بفتح )َفْفَرك ال( قو�

 تكون بأن مرضيا آخر اخلقً  فيها وجد يكرهه اخلقً  فيها وجد إن ألنه فراقها، [ �مله اتامً  ابغًض  ا�رأة يبغض ال وا�ع�
 فال آخر خلقا منها ر¥ خلقا منها كره إن ا�سنة الصفات من لك و�و رفيقة أو ¢يلة أو ديØنة لكنها ا?لُق ̈سة مثال
 âÜÙãä M ال لكن يعدلو فيه يوجه أن فيحاول وäدد مع^ جانب M يص� منها الزلل صار لو ربما بل Îء � M معيبة �

 من و`ث� والطالق، الفراق إz ذلك بعد ثم وا�نازعة الشقاق و°z صاما? إz يؤدي ذلك ألن الùم M ويك0 ا_وجيه
 و االستمتاع من و�رمون ا?صام وÏ ا�كد M يقعون وOلك Äكن غ� äال وهذا زوجاتهم M الكمال يريدون األزواج
 والسالم الصالة عليه قال كما والسالم الصالة عليه با�Ô يتأ7 أن ا�سلم فعº الطالق إz ذلك دىأ وربما بهن ا�تعة

 أن فعليك ا�ياة مدى لك الرفيقة و� لك ا�الصقة و� أوالدك أم � فالزوجة )ألهò خ�`م وأنا ألهله خ�`م خ�`م(
ْصلَحَ  َقَفا َفَمنْ { والعفو التسامح [ مبنية ا�ياة ألن وتتسامح وتعفو منها تقبل

َ
ْجُرهُ  َوأ

َ
 سان و�تسب }اهللاpِ  َ[َ  فَأ

 عليه ا�Ô فإن ا�بوي وا�دي األكمل ا?لق هو وهذا العريكة ل^ ا?اطر ل^ Ãنا رفيقا ويكون ا�رأة إz اإلحسان
 äال ذلك فإن الكمال وطلب ا�حال طلب M الرجل يبالغ فال، أهله خدمة Á Mن زوجاته مع هكذا Áن والسالم الصالة

 بالنساء الوصية وفيه ا�رأة طبيعة من هو اOي االعوجاج عن ا_جاوز [ دÃل فيه ا�ديث فهذا ويصفح ويعفو يتسامح بل
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  .آخره وÏ ا�ديث أول M خ�ا
������  

  � ١٥ �  الحلقة

  .ما يقع بينه وب` امرأته z أمور الوقاع الرجل إفشاء Ýريم❆
åلة اwاس ½ إن( :وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال عنه اهللا ر� ا+دري سعيد أÖ نعو  القيامة يوم اهللا عند م

  .مسلم أخرجه) الرجُل يُف� إm امرأتِه، وتُفæ إ�ه، ثم يَنBُ ِ	�ها

  :Úريج ا�ديث
  .الصحيح M مسلم أخرجه ا�رام بلوغ M مذكور ا�ديث هذا
 واOي )أ¨( بلفظ) اwاس أ½ من إن( بلفظ ا�رأة � إفشاء �ريم باب M ا��ح كتاب M مسلم أخرجه ديثا� هذاو

  :ا�رام بلوغاOي M  وب^ بينه �قارن مسلم M اOي اللفظ هذا وذكرنا ،)½( M çèéêë ذكره
   أفعل أ¨ من) اwاس أ½ من إن(

   :شواهده منشواهد  أيضا N ا�ديث
غ�َها ºَنَْت ِعْنَد َرُسوِل اهللا�ِ ص� اهللا َقنْ 

َ
ْسَماَء بِْنِت يَِزيَد ك

َ
  لََعلp  (": عليه و سلم َوالر·َجاُل َوالن·َساُء ُقُعوٌد ِعْنَدهُ، َفَقاَل  أ

ً
رَُجال

óُِْ بَِما
ُ
ã ًة

َ
َعلp اْمَرأ

َ
ْهِلِه، َول

َ
  "َفَعلَْت َمَع َزوِْجَها ؟ َفُقوُل َما َفْفَعُل بِأ

َ
ُت فَأ

ْ
َقْوُم، َفُقل

ْ
ُهْم ! رَُسوَل اهللاpِ  إِي َواهللاpِ يَا: َرمp ال pَن، َو°ِغ

ْ
َُقل
َ
Ã pُهنpإِغ

َْفَعلُوَن، قَاَل 
َ
Ã  Mِ َشيَْطانًَة َيَْطاِن لَِ pَما َذلَِك ِمثُْل الش pَيْفَعلُوا، فَإِغ 

َ
 أ^د أخرجه وا�ديث )َطِريٍق َفَغِشيََها َوا�pاُس َفنُْظُرونَ  فَال

  . فيه متÉم وهو حوشب بن شهر سنده z لكن

   :ا�ديث ألفاظ
 تدل و� من بإثبات )اwاس أ½ من إن( مسلم صحيح M واOي )اwاس أ½ إن( ا5لوغ نسخ بعض M )اwاس ½ إن( قو�
 لكن حفظه من بهكت حجر بن ا�افظ ا�صنف أن أو ا�رام بلوغ من سقطت) نم( ولعل ،أ¨هم أنه ال أ¨ من أنه [
   تفضيل أفعل وأ¨ )اwاس أ½ من( مسلم M اOي
: تعاz قال وأخ� أ¨ يقال وال منه وخ� منه ¨ فيقال )أ¨( من بدل )¨( بإثباتها ال اÇمزة Ïذف أنه اwحويون ذكر وقد
4  ُهوَ  َمنْ { َاِقيَاُت {: تعاz وقال }َمَ�نًا َ̈

ْ
اِ�َاُت  َوا5 pَك  دَ ِعنْ  َخْ�ٌ  الصØوََخْ�ٌ  ثََوابًا َرب  

ً
َمال

َ
 االستعمال لك0ة ا�مزة وحذف }أ

 و¨ أ¨ اللغت^ استعمال من أعلم واهللا مانع ال يعæ أك0 وا�ذف اللغت^ جواز [ دÃل ا�ديث هذا M إثباتها لكن
 اهللا قول Á Mن و°ن أ¨ M �مزةا إثبات [ دÃل ا�ديث لكن بإثباتها ال ا�مزة  ذف أنه ا�حويون يذكره اOي لكن
z4  ُهوَ  َمنْ { تعا   وََخْ�ٌ  ثََوابًا َربØَك  ِعنْدَ  َخْ�ٌ {: وقو�} َمَ�نًا َ̈

ً
َمال

َ
 واهللا فلعله ا�اس أ¨ من إن ا�ديث هذا M ورد لكن }أ

  . أكÑ ا�ذف ºن وéن اللغت` جواز P د�ل أنه أعلم
 ال، أو جامع بها خال أو جامعها أي امرأته إz الرجل وأف. ا�خالطة، اللغة M اإلفضاء لأص )امرأته إm يف� الرجل( قو�
æماع به ا�قصود هو يكون أن إما يعtماع، أعلم واهللا هنا ا�راد أن الظاهر لكن ،للجماع وا_هيؤ ا?لوة أو اtوخص ا 
�اذا) �ها ين� ثم إÃه وتف� ا�رأة إz يف� الرجل ةالقيام يوم اهللا عند م²لة ا�اس ¨ إن( فيه قال باOكر الرجل 
 لكن ب� ؟ 	ه تنB � ثم إ�ه وتف� إ�ها يف� من ،زوجها 	 تفÎ من النساء من أليس ؟ للرجل ا+طاب توجيه

 الغالب M لكنه النساء من يقع األمر هذا Áن و°ن الرجال من األمر ذلك وقوع الغالب ألن اÀكر للرجل وجه ا+طاب
  .أك0 الرجال من األك0
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 وهذه الÅ هذا فين� ا�اس إz يذهب اtماع و الوقاع و ا�خالطة حال وبينها بينه جرى ما أي )	ها ينB ثم( قو�
 ألنها أحد عليها يطلع أن �وز ال الô ا?صوصيات أخص من وهذه زوجته وب^ بينه دارت الô ا?صوصيات وهذه األفعال
  . ا�فرة و الشقاق فيها يقع ا�ياة فإن الÅ أف� و°ذا الزوج^ ب^ خاصة

   .زوجته 	 الرجل إفشاء Ýريم
 من �ري وما ذلك تفاصيل ووصف اtماع أمور من وبينها بينه يقع وما زوجته � الرجل إفشاء �ريم [ دÃل ا�ديث
 اÃÕل، عليه دل ما إال األح�م M والنساء الرجال ستواءال ذلك عن منهية ا�رأة و`ذلك و�وه، فعل أو قول من فيه ا�رأة
 [ اÃÕلف .ذلك يؤيد ا�تقدم وجوابها والسالم الصالة عليه ا�Ô سؤال M ا�تقدم أسماء وحديث موجودة ا�
 علة وألن
 بنت أسماء حديث M وقع ما أنه ذلك [ ويدل والنساء بالرجال متعلقة أنها األح�م M األصل ألن أيضا النساء يشمل أنه

  ) ...زوجها مع فعلت ما óã امرأة ولعل بأهله يفعل ما يقول رجال لعل: (وسلم عليه اهللا صº ا�Ô قال �ا يزيد
  : أمرين من للناس الÅ إفشاء و�ريم العمل هذا �ريم [ اÃÕلف دÃل^، فيه Xرم اإلفشاء هذاو األمر هذا أن P ويدل
  ).القيامة يوم لة اهللا عند ا�اس أ¨ من إن( اآلخرة ا¦ار z تعاm اهللا عند م�لة اwاس أأسو بأنه فاعله فوص: األول
 اهللا طاعة M وقته ي�ف والعاقل وا?لق األدب وسوء الوقاحة من عليه يدل ما مع ،شيطانه ل� شيطان بأنه وصفه :ا�ا�

 فليقل اآلخر واÃوم باهللا يؤمن Áن من: ( والسالم الصالة عليه قال وقد عليه اخذيؤ قد اOي اللغو و�ذر فائدة M وحديثه
   .)Ãصمت أو خ�ا
 ألي ذلك يف� أن � �وز وال ووقاع ¢اع من بينهما يقع وفيما زوجته � الرجل إفشاء �ريم [ دÃل ا�ديث هذا إذن
 ال والعاقل فيه، االستثناء سيأå كما وا_خاصم ا�اكم عندل والقائ ا�اكم ãصيص M سيأå ما إال Áن من Áئنا أحد
 ُ@رج أن لإلنسان �وز وال هذا من تنفر فإنها السليمة والعقول السليمة ا�فوس تأباه Äا هذا ألن األمر هذا رج أن يريد
  .هذا M زوجها � تف� أن ا�رأة [ äرم كذلك و أهله، مع يفعله ما

  :ديث االستنباط من ا�
 ال�بية فيه يعæ اآلخر مستور من عليه يقع قد ما [ منهما � äافظة و أ	ارهما حفظ P الزوج` تربية :األول

  .عليها وا�حافظة األ�ار حفظ [ للزوج^
  .وجل عز اهللا عند ينفعه فيما و:مه وقته ي�ف اإلنسان ألن فيه فائدة ال اÀي والÃم اللغو من اللسان حفظ :ا�ا�
 أسباب من وحصنها با5يوت اعت� اإلسالم يعæ واالنهيار الفشل أسباب من وÝصينها باDيوت اإلسالم عناية :ا�الث
  . ال²اع و االنهيار و الفشل
 ا�رأة علمت إذا الÅ إفشاء هذا نأل الع�ة، سوء يسبب قد ما � عن وا5عد الزوج` ب` العBة حسن P ا�ض :الرابع

 أنها امرأته من علم إذا للرجل بالنسبة و`ذلك ا�فرة، و ا5عد ويسبب الشقاق إz يدعو هذا فإن �ها يف� الرجل هذا نأ
  .الطالق إz با_ا¡ ويؤدي بينهما ا?لق وسوء ا�فرة و ا?صام يسبب ذلك فإن �ه تف�

  . الÍورة ا¨ماع بقدر ذكرجواز 
 ما ذكر إm الزوجان {تاج كأن فائدة عليه ترتب أو ا¨ماع، ذكر إm ا�اجة دعت إذا أنه العلم أهل ذكر مهمة مسألة
 بعضهما � ا�رأة أو الرجل يف� أن äرم أنه فيه األصل ،الÍورة بقدر ´وز ذلك فإن ا�اكم عند بينهما يكون
 �وز فإنه القا¥ عند أو اكما� عند ا�خاصمة M ا�اجة دعت إذا ذلك من ويستث� ا_حريم فيه األصل وهذا ا5عض
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 ويذكر ا�اجة دعت إذا بينهما وال²اع ا?صومة �ل فائدة عليه ي�تب ما أو باtماع يتعلق ما مثل ذلك مثل يذكر أن
  ، فيه يزيد وال الìورة بقدر
: ة تقول M ìíîíïðñ رفاعة وقصة القر¥ رفاعة امرأة قصة z عنها اهللا ر� 2ئشة حديث ذلك أدلة ومن
)òóôõ رفاعة امرأة zإ Ôا� ºرفاعة عند كنت فقالت  وسلم عليه اهللا ص æطال- فبت فطلق æالث يعeوجت باÂف 

 إz ترج6 أن تريدين: فقال ضاح� وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول فتبسم اeوب ُهدبة مثل معه و°نما الزب� بن الر�ن عبد
 عليه اهللا صº اهللا رسول عند جالس الصديق بكر وأبو: ¿ئشة قالت عسيلتك، ويذوق سيلتهعُ  تذو= حª ال ؟ رفاعة
 أال بكر أبا يا فنادى � يؤذن لم ا5اب عند جالس أي � يؤذن لم ا�جرة بباب جالس العاص بن سعيد بن وخاÕ وسلم
 رسول عند به îهر عما هذه تزجر أال: قال مسلم عند رواية وÏ وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول عند به îهر ما هذه تسمع
   )وسلم عليه اهللا صº اهللا
z خاري روايةDولكنها األديم نفض ألنفضها إ· اهللا رسول يا واهللا كذبت: الر�ن عبد قال( ا ö  )ا�ديث آخر zإ...نا

  . ا5خاري رواية هذه
 5يان القا¥ وعند ا�اكم عند هذا مثل يذكر أن �وز أن [ دÃل الر�ن عبد ذكره وما رفاعة امرأة ذكرته ما وهذا

 وOلك نفسه من صحيحا أمرا وذكر نفسه عن دافع الر�ن فعبد والعدل با�ق فيها وا�كم فيها ا�ق 5يان يعæ ا?صومة
 تذو= حª ال ؟ رفاعة إz ترج÷ أن تريدين: (قال وOلك رفاعة إz ترجع أن تريد أنها وسلم عليه اهللا صº ا�Ô علم

   .)عسيلتك ويذوق عسيلته
Ïرواية و M نعم: قال - أبناؤك هم ع�بم- هؤالء؟ بنوك: فقال � بابن^ معه جاء الر�ن عبد أن( ا5خاري (Ôفا� ºاهللا ص 
 ا�ديث وهذا) عسيلتك ويذوق عسيلته تذو= حª ال ؟ رفاعة إz ترج6 أن تريدين( :قال و°نما �ا يأذن لم وسلم عليه
 أي مساس بينهما ويقع رغبة زواج اeا· الزوج يÂوجها حª لزوجها ترجع ال ثالثا ا�طلقة أن M بنا مر أنه تذكرون بنا مر

   ا�ديث، هذا عن ماضية حلقة M وتكلمنا ¢اع
 ا�Ô لفقا وفيه سليم أم زوج مع طلحة أÖ قصة z عنه تعاm اهللا ر� أنس حديث ذلك يذكر أن ´وز أنه أيضا ومنه
ºقال نعم قال ؟ الليلة أعرستم: (وسلم عليه اهللا ص :Nما بارك ا� M لتهماÃ (قصة معروفة úسليم وأم طلحة أ )تÕفو 
 الغالم هذا فمات وجاء  ئب وÇن مريض ابن � Áن طلحة أبا أن القصة ومعروف ومسلم ا5خاري M والقصة) غالما

 أن �م هل ¿رية أعطونا أناسا أن لو نك ما ا�ديث مع� فيما: قالت ثم منها بفأصا العشاء وجهزت ا�رأة وîهزت
 اN: ( قال نعم،: قال الليلة، عرستم فقال وسلم عليه اهللا صº ا�Ô إz فذهب ابنك، احتسب :فقالت. نعم: قال يأخذوها

  .معناه فيما أو ا�ديث آخر إÃ (zلتهما M �ما بارك
  أن عنها اهللا ر� 2ئشة حديث ومنها

ً
 هل يكسل ثم أهله ´امع الرجل عن وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول سأل رجال

) نغتسل ثم 2ئشة يقصد وهذه أنا ذلك ألفعل إ�: (وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول: فقال جالسة و2ئشة الغسل؟ عليهما
 صº وا�Ô ال²اع فض باب من أو توضيحها باب من كأن ذكرها إz ا�اجة دعت إذا الô األمور من فهذا ،مسلم أخرجه

 أنه عرف �ا � ود¿ منه واستبان جاءه �ا طلحة أú قصة وÏ رفاعة امرأة قصة M والقا¥ ا�اكم بمثابة وسلم عليه اهللا
   .مساس بينهما وقع قد

  ) نغتسل ثم ذهوه أنا ذلك ألفعل إ·: (للرجل قال وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن هو األصل ولكن
 ال خاصة أمور من أو مداعبات من الزوج` ب` يقع ما وتفاصيل ا¨ماع أمور ذكر z األصل أما Áصوصة، أمور هذه
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 كما فعلت قد فعلت قد ويقول أصحابه مع �لس اإلنسان أن األدب وسوء والوقاحة القبح ومن عليها يطلع أن ألحد ´وز
M أنكر وقد، يزيد بنت أسماء حديث Ôوالشيطانة، بالشيطان ذلك وشبه) تفعلوا ال: (فقال والسالم الصالة عليه ا� 

 أعظم من إن( الروايات بعض M جاء وOلك واألمانة الس� [ مبنية األمور هذه ا�فوس تأباه Äا األمور ههذ أن وخصوصا
 من إن( ا�اس أ¨ من إن بدل) األمانة أعظم نم إن( مسلم M رواية أيضا  مسلم M ورد كما) القيامة يوم اهللا عند األمانة
 أيضا باب ومن األمانات باب من فهذا) �ها ين� ثم إÃه وتف� ا�رأة إz يف� الرجل القيامة يوم اهللا عند األمانة أعظم
 الطالق بعد نÁ ولو حª �ه ا�رأة تف� أن يرغب ال الرجل و`ذلك �ها الرجل يف� أن ترغب ال وا�رأة ، الع�ة دوام
قَا َو°ِنْ { تفرقا قد لكونهما منه ا�رأة تتش	 أن �وز ال pُفْغِن  َفتََفر  ُpاهللا  

O
 هو يتش	 أن ذلك بعد �وز ال لكنه }َسَعِتهِ  ِمنْ  ُ�

 عند بذكره باستثنائه وا�ص اÃÕل جاء ما إال ا_حريم فيه األصل ا_حريم [ مبæ ذلك ألن منه � تتش	 أو منها
   .ا�اكم عند وا�رافعة ا�خاصمة

������  
  � ١٦ �  الحلقة

  .ا¨ماع عند الرجل يقوN أن يستحب ما❆
 اهللا بسم قال أهله يأë أن أراد إذا أحدكم أن لو( وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال عنهما اهللا ر� عباس ابن عن
�  .عليه متفق) أبدا الشيطان يÍه لم ذلك z و¦ بينهما يقدر إن هفإن ،رزقتنا ما الشيطان بوجنّ  ،الشيطان بناجن·  ا

  :Úريج ا�ديث 
 وأخرجه ،أهله أP إذا الرجل يقول ما باب ا��ح كتاب ومنها صحيحه من مواضع عدة z اDخاري أخرجه ا�ديث هذا
  . الصحيح z مسلم أيضا

  :ا�ديث  ألفاظ
 أيضا ا5خاري كتاب M) أحدهم أن لو( مسلم ولفظ، وغ�ه الوضوء تابك M ا5خاري لفظ هذا) أحدكم أن لو( قو�

َاهُ  إِنpا{ :تعاz كقو� ،الùم سياق يفÅه الضم� ومرجع
ْ
نَْز�

َ
ْلَةِ  Mِ  أ

َ
Ã  َِقْدر

ْ
   .القرآن ؟هو ما.}ال

ُهْم َصóَُوا{ zتعا قو� ومنه ،أحدكم أن ثبت لو أي به الختصاصها )لو( بعد فعل بتقدير ا�مزة بفتح )أن لو( pغ
َ
   .}َولَْو ك

   .زوجته أي )أهله( وقو�
  .أ�صن اهللا بسم أي ،امتأخرً  يقدر فوذبمح متعلق اهللا بسم وا�جرور اtار )اهللا بسمِ ( وقو�
 ائدةف فيه �ا منه واtماع ا5دن به ينتفع ما الرزق ألن اtماع ذلك M فيدخل ،اOي يعæ ،موصول اسم ما )رزقتنا ما( قو�

   .الرزق من ألنه حصو� بغرض الوÕ فيه ويدخل ،للبدن
 ةمشدد الراء بفتح يì والفعل رنكّ مُ  )شيطان ه لم( مسلم صحيح M واOي ا5لوغ M هكذا )الشيطان هيÍّ  لم( قو�
  .ا�رÇت أخف هو والفتح )شيطان يìه لم( أو )الشيطان يìه لم( الضم و�وز ،ا�رÇت أخف والفتح فمضعّ  ألنه
 ؟دينه M أم ؟بدنه M أم ؟عقله M يì هل ،الشيطان يìه لم ذلك وظاهر ،العموم إلفادة )يÍه لم( قوz N ا�عمول ذفوحُ 
æذوف يعä ر هذاìه ال الشيطان أن ذلك وظاهر ،العموم إلفادة يذكر لم الìي M وال دينه M بدنه.   

  .ماعا¨ إرادة عند وا¦2ء التسمية استحباب▪
 اOكر هذا فيقول وا_هيؤ اtماع M ا�ية عند يعæ اtماع إرادة عند ا�ذكور واÕ¿ء التسمية استحباب [ دÃل ا�ديث

 ذلك فإن اÕ¿ء هذا يقول ودائما أهله يأå أن أراد اإلنسان إذا يعæ � ¿دة يكون حª ذلك [ �رص اإلنسان وأن
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 الشيطان من مصونا äفوظا الوÕ يكون أن [ وحرصا وسلم عليه اهللا صº ا�Ô وجيهبت عمال � مألوفة ¿دة سيصبح
 اإلنسان أن أي الشيطان من تعاz اهللا بذكر االعتصام من فيه ما مع العظيم اÕ¿ء هذا بó`ة ا�ستقيمة الطريقة [ وناشئا
 وسلم عليه اهللا صº ا�Ô توجيهب تأسيا ذلك يفعل أن اإلنسان و�اول الرجيم الشيطان من ود¿ئه تعاz اهللا بذكر يعتصم

 الشيطان من امصونً  امعصومً  يكون الواÕ وأن الوÕ حفظ ومن تعاz اهللا إz اال_جاء ومن الó`ة من فيه øùú و�ا
  .العظيم اÕ¿ء بó`ة وهذا السليمة الطريقة [ ويكون

  )أبدا طانالشي هيÍّ  لم( :قوz N ا�ن� بالÍر �راد ام
   )أبدا الشيطان يÍه لم( قوz N ا�ن� بالÍر ا�راد z العلماء ختلفا

 مسلم صحيح ̈حه M ا�علم إكمال Mعياض  القا¥ ذكر لكن ، واDدنِ  ا¦ينِ z  الÍر أنواع z العموم ظاهره ا�ديث
   .العموم هذا [ العلم أهل من أحد �مله لم أنه
 يوÕ ح^ الشيطان ينخسه يعæ ،يوÕ ح^ بطنه M الشيطان يطعنه آدم بæ � أن الصحيح M ثبت ما ذلك سند كأن

 ،الìر من نوع الطعن وهذا ،استثæ ما الإ ا�ديث M ورد كما الشيطان طعنة من اصارخً  الصÔ استهاللف صارخا فيستهل
  .الìر أنواع يشمل ال أنه السبب جعل اOي هذا
   .ا¦ين z الÍر دون العقل أو اDدن z بالÍر خصه من العلم أهل من :القول األول❖
 لو لكنه عمومه [ ���þÿ �ل األصل ألن: (قال األصل خالف [ صيص Áن ûüý ألنه العيد دقيق ابن اختيار وهذا
 بد وال ذلك يتحقق ال وقد 	ها ا�عاJ من معصوما سيكون الوÕ من اtماع هذا � يقدر ما أن قت.ال عمومه [ �ل
   .العيد دقيق ابنانتí �م . )وسلم عليه اهللا صº ا�Ô به أخó ما وقوع من
 ينخس كما والدته عند ينخسه ال الشيطان أن به ا�راد أن وهو ذلك من أخص هو ما P بعضهم ^له :القول ا�ا�❖
  . الشيطان �سة من صارخا لصÔا استهالل ا�ديث M ورد هألن عدبُ  فيه أعلم واهللا وهذا، غ�ه
 ما �¿ن لكنه الشيطان يمسه وقد والفطرة اإلسالم عن به ¿رجه اتسلًط  عليه يسلط ال الشيطان أن :ا�الث القول❖

ينَ  إِنp { تعاz قال كما ،رشده إz ويعود يفوق ِ
p
Oَقْوا ا pُهمْ  إَِذا اي pيَْطانِ  ِمنَ  َطائٌِف  َمس pُروا الش

p
ونَ  ُهمْ  افَإِذَ  تََذك    }ُمبِْ�ُ

z°اهللا ر�ه باز بن العزيز عبد الشيخ يميل هذا و.  
 ما وجد ا�وانع وانتفت األسباب وجدت فإذا وموانع أسباب Õء ل� جعل الشارع إن الشيطان يÍه لم :الرابعلقول ا❖
ُ  قد نافه يقع لم ا�وانع من Õء معها حصل ولكن وجدت أو األسباب توجد لم وéن السبب P رتب  ويدعو ا�جامع س�ي

  .ا�طلوب يتحقق فال ضعفه أو السبب إبطال تقت� موانع توجد ولكن
   .العالم ���� M أو األح�م يح M سام اهللا عبد الشيخ اختيار وهذا

  .آدم بنال الشيطانة مالزم
M ل ا�ديثÃآدم بنال مالزم الشيطان أن [ د M � جد أعما� ابعيت وأنه أحوا� من حالÃ الفرصة M و°ضال� إغوائه 
 عليه اهللا صº ا�Ô قول واÃÕل، نام إذا خيشومه [ فهو اÕم iرى آدم ابن من �ري وهو سبيال ذلك إz استطاع ما

 ويريد أيضا منفذ ا?يشوم ألن) خيشومه [ يبيت الشيطان فإن ثالثا فليستن0 نومه من أحدكم استيقظ إذا( وسلم
 اOي هو وا�وفق خنس اهللا ذكر و°ذا، وسوس غفل و°ذا ،استيقظ إذا قلبه و[ ،ا�نفذ هذا من نسان يدخل أن شيطانال
، منه و°ياكم اهللا أ¿ذنا الرجيم الشيطان ¨ من باهللا واالستعاذة تعاz اهللا ذكر باستحضار وذلك فرصة للشيطان يدع ال
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 و�ذا اOكر عن يغفل قد اإلنسان ألن ا�تعة أو االستمتاع أمور M حª اOكر اهذ يلزم أن اإلنسان [ ا�ديث هذا ف�
 الشيطان جنبنا اN اهللا بسم( اÕ¿ء هذا اإلنسان يقول أن وسلم عليه اهللا صº ا�Ô من توجيه مزيد ا�ديث M جاء

 يì ال الشيطان فإن �ل وصار وÕ بينهما قدر إذا الشيطان يìه لم الفائدة اÕ¿ء هذا قال إذا )رزقتنا ما الشيطان وجنب
  .تعاz اهللا بمشيئة الوÕ هذا

������  

❆P رأة ´ب�   .إذا د2ها للجماع زوجها إجابة ا

ْن تَِ ءَ ( :قال وسلم عليه اهللا ص� اw§ عن عنه اهللا ر� هريرة أÖ عن
َ
بَْت أ

َ
 فَِراِشِه فَأ

َ
mِتَُه إ

َ
لََعَنْتَها  إَِذا َد2َ الرَُّجُل اْمرَأ

َمالئَِكُة َحÞَّ تُْصبِح
ْ
  . للبخاري  واللفظ عليه متفق )ال

 ( و�سلم
ّ
َماءِ َساِخًطا َعلَْيَها َحÞَّ يَْرَ� َقْنَهاإال ِي zِ الَسّ

َّ
Àَن اºَ(  

  :Úريج ا�ديث 
  .زوجها فراش هاجرة ا�رأة باتت إذا باب ا��ح كتاب M اDخاري أخرجه ا�ديث هذا

 السماء M اOي Áن إال عليه فتأ	 فراشهإz  امرأته يدعو رجل من ما بيده نف' واOي( بلفظ مسلم أيضا وأخرجه
  ) عنها ير
 حª عليها ساخطا

Ðما رواية وÇ أي z `ا�الئكة لعنتها(الصحيح ªاهللا شاء إن وسنذكر )ترجع ح zروايةإيراد  من ا�افظ غرض تعا 
  ).تصبح حª - عنها يرR حª - ترجع( لرواياتا هذه ب^ Iمع ثم مسلم

  : ا�ديث ألفاظ
 الوÕ( حديث ويؤيده اtماع إz يعæ فراشة إz امرأته الرجل د¿ إذا اtماع عن كناية هذا أن الظاهر) فراشه إm( قو�

 قال كما ،واردة اtماع عن ا_كنية و ،والسنة الكتاب M كث� منه يستحيا عما والكناية الفراش M طأي �ن أي) للفراش
zتعا } pْغتُْم 5َِاٌس لَُهن

َ
ُكْم َوأ

َ
   }ُهنp 5َِاٌس ل

  .غ�هم أنهم و�تمل ا�فظة با�الئكة ا�راد أن �تمل) ا�الئكة لعنتها( قو�
 يبعد الف ا�صوص عليها دلت بها يقومون أعمال للمالئكة ألن ذلك ا�فظة غ� أنهمر�ه اهللا  العيæورجح  واستظهر

   .منها هذا بأمور مو�ون مالئكة هناك يكون أن
 ثبوت [ ا��تب اللعن وقوع أن تفيد اtملة هذه)عليها غضبان فبات( مسلم وعند الو) بدء M ا5خاري عند ورد وقد

 ملةاt هذه فتكون ذلك M حقه ترك أو رهاذع يكون قد األنه يغضب لم إذا ما �الف الزوج بغضب مقيد تهامعصي
  . ا��ح كتاب M ا5خاري رواية M أطلق �ا اقيدً  أيضا
æتسامح إذا أما عليها الزوج غضب إذا معصيتها [ ا��تب اللعن يع M أو مشغولة لكونها رهاذوع حقه وأسقط حقه 

  ما يقيد ذاوه ،)عليها غضبان فبات( مقيدة اللعنة لكن اللعنة تشملها فال فعذرها خرآ أمر ألي أو متعبة لكونها
ُ
 M طلقأ

 إذا مقيد فهذا ال ؟الرجل ساäها أو معذورة Áنت إن ا�الئكة تلعنها هل )تصبح حª ا�الئكة لعنتها( ا5خاري لفظ
 M جاء كما وذلك )تصبح حª ا�الئكة هاتلعن( أطلق �ا قيد اtملة فهذه عنه يتسامح ولم حقه يسقط ولم عليها غضب
   .الصحيح^ رواية

  � ١٧ �  الحلقة
  :ا�الث الروايات هذه ب` ا¨مع
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)Þ(و) تصبح حÞ(و) ترجع حÞصحيحة روايات وهذه) عنها ير� ح   
)ª(و) تصبح حªترجع ح( اتانرواي M ^الصحيح. )ªح Rرواية) عنها ير M مسلم.   

   .)ترجع حÞ( قوN يعù ،فائدة أكÑ و�: حجر بن ا�افظ قال
Ìواألو )Þم) تصبح حXولة P هار دون �ال منها االمتناع وقع إذا بما اللعن اختصاص ظاهره ألن ،الغالبwهذا وليس ا 
 و°ال ،إÃه ا5اعث وقوة الليل M ذلك تأكيد الÅ و`أن ،الغالب Ã Mال يكون الطلب هذا مظنة ألن ذلك ذكر و°نما ،بقيد
 ما يرد ذلك فإن أهله فليأå امرأة أحدكم أب� إذا( ديث� 
ا� M آكد ا�هار يكون قد بل، وا�هار الليل M ¿م فهو
M الفتنة، خوف ذلك أن ومعلوم ،مسلم أخرجه وا�ديث) نفسه   

 M أو الليل M عنها يرR حª سواء ،واwهار الليل تتناول مطلقة فإنها الزوج، يعù) عنها ير� حÞ( مسلم رواية ويؤيد
  .مسلم رواية ا�صنف إيرادM  الفائدة تظهر وبهذا ا�هار

 حª عليها ساخطا السماء M اOي Áن( و�سلم قال ،ا�ديث بعد مسلم رواية أورد ا� ا�رام بلوغ M حجر بن �افظاف
Rالفائدة تظهر وبهذا وا�هار الليل تتناول مطلقة فإنها: قال) عنها ير M روايةذه ال� ا�صنف راديإ.  
  Ãال واجبة إجابته فتكون

ً
 حª( ثالث فالروايات هذا و[).عنها يرR( أو) ترجع حª( مستمرا اللعن ويب� ونهارا

   .عليها متفق أيضا) ترجع حª(و، مسلم M) عنها يرR حª(و، عليها متفق و�) تصبح
  :وجه` من الروايات هذه ب` وا¨مع
 أن Çا ´وزأنه  يفهم الو، الغالب X Pمولة)تصبح Þح( ورواية، فائدة أكÑ) ترجع حÞ( رواية أن تقدم ما :األول الوجه
 طلبه و°z إ�ه ا¦اæ ولقوة الغالب هو هذا ألن تصبح حÞ ا�الئكة تلعنهاف الليل z امتناعها ذكر وéنما ،اwهار z تمتنع

M طلبها لو أيضا وأنه الليل M يب أن عليها �ب ا�هارî.   
 بطلوع ينتË فاللعن ا�رأة من رجوع والمن الزوج  رضا {صل لم إذا ما X Pمولة) صبحت حÞ( رواية أن :ا�ا� الوجه
 بمجرد يتوقف اللعن يعæ ،يتوقف اللعن فإن ذلك حصل إذا ما P فمحمولة) ترجع حÞ(و) ير� حÞ( رواية أما .الفجر
 بطلوع ينت
 ال ا�الئكة لعن أن [ äمولة) حتصب حª( .اللعن يتوقف أو ا�هار الليل من ساعة أي Mأو الرجوع  الرضا
  )ال ينت
 األستاذهنا قال : مالحظة (  .الصبح وطلوع الفجر

   .½æ عذر لغg عن الفرا�ا�رأة  امتناع Ýريم
z د�ل ا�ديث P طلبها إذا لزوجها الزوجة طاعة وجوب mريم فراشه إÝذلك من امتناعها و gعذر لغ æ½ وليس 

  . اإلزار فوق بها باالستمتاع حقه N ألنإنما هو عذر z ا¨ماع  االمتناع z بعذر ضا�ي
 ترك [ إال عقوبة وال عقوبة إال يكون ال واللعن تعاz اهللا أمر [ إال أحد يلعنون ال إذ ،Çا ا�الئكة لعن :ا¦اللة وجه

 منها ،عظيمة ومفاسد أûار إz يؤدي ذلك ألن زوجها رغبة لÔت لم إذا وترهيبها ا�رأة تهديد وقع إنما. ،äرم فعل أو واجب
   ،الغضب عن ينتج اOي ا�ف' ا_وتر من للزوج تأå الô األمراض عن ناهيك ،ا�رام M للوقوع الزوج تعريض
 نفقتها من ب�ء الزوج يق� لم إذا هذا يعæ والسكن والكسوة اwفقة z حقها أدى ا إذابم العلم أهل عند مقيد وهذا

  . وبا_ا¡ ال أثم عليها  الطاعة وال السمع يلزمها ال فإنه عليها وتعدى وظلمها حقها منعها ذاإ أما وسكنها و`سوتها
 فإنه حائض وسلم عليه اهللا صº ا�Ô زوجات من ا�رأة Áنت إذا ¿ئشة قالت كما وسلم عليه اهللا صº ا�Ô فإن أيضا
 م�وط هذا لكن ¿ئشة، حديث M وسلم عليه اهللا صº ا�Ô عن ورد كما اهمعن مافي الر`بةو الÅةب^  تأتزر أن يأمرها
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M يق� لم إذا M حقها.  

  :لعبده تعاm اهللا ر2ية
z د�ل ا�ديث P اهللا ر2ية mعصاه من ولعن ،لعبده تعا z شهوته قضاء، ºأن العبد فع Ïربه حقوق يو ôمنه طلبها ال 

  .وأي ر¿ية أعظم من ر¿ية ا�لك الكب� للعبد ا�ق� ،عبادته و�سن وشكره بذكره يقومو بها وأمره
 يقوم بأن العبد [ �ب أيضا فإنه شهوته تلÔ ولم رغبته تلÔ ولم زوجها تطع لم الô ا�رأة يلعن وجل عز اهللا Áن إذا

  .تعاzو سبحانه هللا شكره و�سن عبادته و�سن وتعاz سبحانه اهللا بطاعة

  :½ أو خg من لآلدمي` ا�الئكة د2ء قبول
z د�ل ا�ديث P الئكة د2ء قبول� عليه اهللا ص� اw§ فخوّ  ما مقبول د2ئهم أن ولوال ½ أو خg من لآلدمي` ا

ئَِكةُ { :تعاz لاق ذلك [ القرآن دل وقد ،زوجها فراش من ا�متنعة ا�رأة وسلم
َ
َمال
ْ
 َويَْستَْغِفُرونَ  َربØِهمْ  ِ َْمدِ  نَ يَُسبØُحو َوال

رِْض  Mِ  لَِمنْ 
َ ْ
  .}األ

  :با�عا� ا�تصف ا�ع` لعنحكم 
  ؟�وز ال أو بعينه إنسان لعن �وز هلف ا�عاJشيئ من ب ا�تصف ا�ع^ لعن (واز قال من ا�ديث بهذا ستدلا

  .خالفية مسألة هذه
 P وليس ،¡لةً  ا�عا# أصحابلعن z جواز  خالف ال كما ،¡لةً  فارالك لعن جواز z العلم أهل ب` خالف اللكن 
 ذلك ح? كما الرجال من بالنساء تشبه ومن النساء من بالرجال تشبه ومن الربا وأكلة ا?مر ابكُ�ّ  اإلفراد سبيل

Ôل هذاف .القرطä اتفاق.   
   ؟ا�عا# من Õء كبرتا إذا ´وز ال أو ´وز هل ،ا�ع` العا# لعن z ا+الف إنما
   .نظر äل وهذا ا،اتفاق لعنه �وز أنه: عر+ال ابن قال وقد
  :قول` P،  القرط§ قال كما ثابت ا+الف فإن
  .اwووي اختيار وهو ا�ع` العا# لعن أجاز منالعلم  أهل من :األول القول❖

  :واستدلوا
   تقدم كما )...ا�الئكة لعنتها( ديث ▪
 )وسمه اOي اهللا لعن :فقال ،وجهه M وسم قد �ار [مر  وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن( عنه اهللا ر¥ جابر وحديث▪

  .مسلم أخرجه وا�ديث
   .تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهذا .ا�ع` لعن ´وز ال أنه إm آخرون ذهب :ا�ا� القول❖
   .ا�ع^ الفاسق أو ال�فر �ذا @تم ابم ندري الو اهللا ر�ة عن واإلبعاد الطرد هو اللعن ألن▪
  اOي الصحاú لعن عن نí( وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن واÃÕل▪

ُ
 تعينوا ال( آخر قول M وجاء )ا?مر � وقد به åأ

   )أخيكم [ الشيطان
 يتوب قد العاJ هذا ألن .العقوبة اتمسقط من وغgها ا]وبة وإلمxن مأخذه لقوة تعاm اهللا شاء إن األظهر هو وهذا ¢
  . مفتوح ا_وبة فباب تعاz اهللا ر�ة من طردته فقد لعنته فإذا
 وسلم عليه اهللا ص� الرسول فإن) ا�مار وسم اÀي لعن وسلم عليه اهللا ص� الرسول أن( عنه اهللا ر� جابر حديث وأما
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 [ د¿ �ا وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن ذلك دويؤي ،بذاته الشخص وليس يسمُ  اOي لعن أي ،ذلك عُل اف جنس لعنأراد 
  بعد الكفار بعض

ُ
ءٌ { :تعاz قو� نزلوعّينهم  اهللا ر�ة من واللعن بالطرد دحُ أ ْÎَ ْمِر

َ ْ
   }لَيَْس لََك ِمَن األ

 عùي )ا�الئكة لعنتها( يقولون ،ا�ع` العا# لعن زجوا P األول القول أصحاب به استدل اÀي اDاب حديث أما
  : بأمرين  استدالÇمP ´اب أن فيمكن بعينها ا�رأة لعنت ا�الئكة

   .بد�لإال  بهم نتأü أن wا فليس ،Áتلف ا�الئكة وب` بيننا ا]Éيف أن :األول
 فالنة [ اهللا لعنة يقال ال يعæ .زوجها د¿ها من اهللا لعن :لايق نأب .بالعموم هو بل با+صوص ليس اللعن هذا أن :ا�ا�
  . فأبت زوجها د¿ها من [ اهللا لعنة و°نما
 لعنة تقول أن �وز فال واشمة أو واصلة أو نامصة ا�رأة رأت فإذا )وا�ستوشمة والواشمة وا�ستوصلة الواصلة اهللا لعن( مثل
 ا�ديث M به جاء وهذا وا�ستوشمة والواشمة وا�تنمصة ا�امصة اهللا لعن تقول أن لك لكن اهللا لعنك أو عليك اهللا
 اللعن وهذا )وا�ستوشمة والواشمة وا�ستوصلة الواصلة لعن( وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن عمر بنان ع معنا اOي خراآل

  .بأعيانهم أشخاص [ األحاديث هذه طبقت فال ،نفسه الفاعل ال الفاعل جنس
������  

  � ١٨ �  الحلقة

  .وا�ستوشمة والواشمة وا�ستوصلة اصلةلورسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم ل لعن❆
 عليه متفق) وا�ستوشمة والواشمة وا�ستوصلة الواصلة لعن وسلم عليه اهللا ص� اw§ أن( عنهما اهللا ر� عمر بنا عنو
.  

  :Úريج ا�ديث
  .فيه إشxل ال صحيح ا�ديث هذا

   :ا�ديثألفاظ 
  .امعنً  إنشائية ،الفًظ  خóية ¢لة وهذه ،واÕ¿ء السب ا?لق ومن .تعاz اهللا ر�ة عن واإلبعاد الطرد هو :اللعن )لعن( قو�
  .لغ�ها أو �فسها فعلته سواء غ�ها بشعر شعرها تصل الô ا�رأة � ؟ الواصلة � ما )الواصلة( قو�
   .الشعر M هذا :عبيد أبو قال
   .ذلك تفعل الô � الفاعلة يعæ النساء بشعر الشعر تصل الô الواصلة وتفس� :داود أبو وقال
   .لغ�ها أو �فسها سواء ا�رأة شعر غ� خرآ بشعر تصله بأن وذلك الشعر M فإنه وا�ستوصلة الواصلة وأما: ا�روي وقال
 بها يفعل أن تطلب الO ôلك، الطا5ة وا�ستوصلة غ�ها بشعر شعرها تصل الô النساء من الواصلة: منظور ابن وقال

  . نتíا .الوصل
 شعرها يوصل أن الطا5ة � وا�ستوصلة الفاعلة � الواصلة أن عرفنا يعæ بها ذلك فعل تطلب الô � )ا�ستوصلة( قو�
  . أخر بشعر
   .ا�ستوشمة بدن M و�وها ةإبر تغرز أن ووه ،الوشم فاعلة � )الواشمة( قو�
   .فيها الوشم فعل تطلب الô � )وا�ستوشمة( قو�
 �شوه ثم اÕم يسيل حª ا�ستوشمة بدن M و�وها إبرة تغرز أن وهو الوشم M فهو شمةاالو أما الشعر M فهو لةالواص

  . يزرق أو ا�وشوم ا�وضع @ì حª ذلك غ� أو ورةبا�ّ  أو با�يل أو بالكحل
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 توضع أو اtت داخل من شوةä رسومات العضد [ يضع الرجال بعض أو، زرقاء ���� اOقن M النساء بعض M ترون
 أو ا�يل أو الكحل اtت داخل M و�± فيها فيوضع بإبرة اtت �ت مغروزة رسومات هذه يعæ الكف [ اÃد [

 الشفة M أيضا يكون ما وأك0 واÃدين الوجه M يكون وهو ،ا�حرم ا�جالهذا  M يعمل من يفهمه ذلك غ� أو ا�ورة
  .الرسومات أو العبارات من ذلك و�و äبوبة أسم أو قلبا يده [ ينقش فبعضهم الوشم استعمال M ا�ستوشم ويتف¼

  :الوصل Ýريم
وهذه متفق P  ،وا]جمل ال�ين بقصد آخر بشعر شعرها تصل أن للمرأة ´وز ال وأنه الوصل Ýريم P د�ل ا�ديث
 وفيه ،باÃهود تشبه وفيه ،اOنوب كبائر من وأنه ،الفعل ذلك �ريم [ دÃل وا�ستوصلة الواصلة لعن ألن وذلك، Ýريمها
 ا�دينة معاوية قدم( :قال أنه ا�سيب بن سعيد عن ورد وقد ،الزور سماه وسلم عليه اهللا صº الرسول ألن وغش تدليس

 وسلم عليه اهللا صº ا�Ô نإ .اÃهود نساء غ� هذا يفعل اأحدً  أرى كنت ما :قال ،شعرٍ  من ةبّ كَ  فأخرج ،قدمها قدمةً  آخر
  .الشعر من ا?صلة ال�ف بفتح والكبة ،ومسلم ا5خاري رواه بالشعر الواصلة يعæ) الزور سماه
 مسألة هذهف الشعر يشبه ال ¼ا ذلك وÂو ا�لونة ا+يوط أو الصوف أو �ºرير الشعر غgشعر آخر ب الشعر وصل وأما

  :قول` Pوالعلماء . خالفية
 ر¥ جابر  ديث ستدلاو أ�د اإلمام عن رواية وهو ا¨مهور إm هذا ونسب .منعه من العلم أهل من :األول ولالق❖
   .مسلم أخرجه حديث )اشيئً  برأسها تصل أن زجر( وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن عنه اهللا
 بالشعر سواء مطلقا الوصل عن ا�
 M ¿م حديث هذا قالوا شعرال غ� أو شعربال سواء Õء أي تعم نكرة )Õء( وافقال
   .وال دÃل  دÃل إz �تاج بشعر الشعر وصل به ا�راد وãصيص الشعر بغ� أو
 ذلك وغ� رقخ أو بصوف الشعر وصل �واز قدامة بناو ا�نفية وبعض سعد بن الليث وهم آخرون قال :ا�ا� القول❖
 تعاz اهللا ?لق تغي� وال تدليس فيه وليس الوصل مقصود M وال وصلب ليس هذا ألن ؟ �اذا األصò الشعر يشبه ال Äا

   .والÂين وا_حس^ للتجميل هو و°نما
 ليس القرامل يقول ºن أ^د أن األثر هذا إيراد بعد داود بنا ونقل بالقرامل بأس ال :قال أنه جبg بن سعيد عن ورد وقد
  . بأس به

 رفائظ يعمل صوف أو حرير من ���� هنا وا�راد ،ل^ الفروع طويل نبات ،الراء وسكون القاف بفتح قرمل ¢ع والقرامل
   .رهاعش ا�رأة به تصل
   "مستعار ذلك أنz  يشك لم إ�ها نظر من ألن ،بها يقع ال روالغر ألن القرامل z العلم أهل رخص" : ا+طاÖ قال
 الغرور ألن :ا?طاú يقول هذه ملونة ���� حرير عيةاصطنا ���� إما فالقرامل ،القرامل وب^ الشعر ب^ فرق ففيه

 وليست الشعر M ومدخولة مر`بة ���� هذا أن يفهم رآها من dف ،بها يقع ال الغ� غروهو  الغرر يعæ يسلوا_د والغش
  . ا?لقة أصل من الشعر من
 أما خرآ بشعر الشعر وصل ا�منوع أن وهو جحواألر األظهر هو تعاm اهللا شاء إن با¨واز هو اÀي أعلم واهللا القول وهذا ¢

 الشعر ينت� ال� الصغار ا5نات عند والسيما النساء عند معروف هو Äا ذلك شبه ما أو با�رير أو ا�لونة ������ وصله
شعر  عن ����� ظاهر ألنه قطعا رعبش ليس أنه يعرف يره من وألن وصل أنه عليه قصدي ال ألنه به بأس ال فهذا ويتفرق
  .ا?لقة أصل
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 أي نكرة )اشيئً ( قالوا )اشيئً  برأسها تصل أن زجر وسلم عليه اهللا ص� اw§ أن( عنه تعاm اهللا ر� جابر حديث وأما
   .Õء
 أطلق إذا وصلال ألن شعرالب الشعر وصل X Pمول فهو عنه اهللا ر� جابر حديث وأما :قالوا ا�ا� القولأصحاب  ´يب

  .تقدم كما والBع اللغة بد�ل .ذلك إm ن|فا

   .الوشم Ýريم
 äرم أمر [ إال يكون ال واللعن )وا�ستوشمة الواشمة لعن وسلم عليه اهللا صº ا�Ô( ألن الوشم �ريم [ دÃل ا�ديث

 اتوا�امص وا�ستوشمات الواشمات اهللا لعن( :قال عنه اهللا ر¥ مسعود بن حديث وÏ، اOنوب كبائر من أنه بل
  .ومسلم ا5خاري M وا�ديث )ا�ديث خرآ إz ...اهللا خلق ا�غ�ات للحسن وا�تفلجات وا�تنمصات

 الزمة صفة و� اهللا خلق ا�غ�ات ا�ديث M قال تعاz اهللا خلق تغي� هو الوشم حرم ألجله اOي ا�ع� أن إz إشارة ففيه
 طريق عن اtسم M باق هو ما إz باإلضافة ذراعيه أو وجهه أو يهيد إما بدنه من جزء [ الوشم يضع من عن تنفك ال

 اإلنسان فعله ما هو ا�حرم والوشم ûورة وال حاجة بال اإلنسان جسد وتعذيب آالم من فيه �ا و`ذلك باإلبر الوخز
  . باختياره

   )اهللا ?لق غ�اتا�( ا�ديث M اء كما ،mاتع اهللا +لق تغيg فيه الوشم ألن ؟ Xرم الوشم �اذا
 الرسم هذا فإن عليها ا�تعارف الرسومات من فيه رسم ثم اtت فتح إذا ا�ياة مدى اإلنسان M تلزم الزمة صفة الوشم وهذا
 ا�حرم والوشم ûورة وال حاجة بال لإلنسان تعذيب وفيه وخز وفيه إيالم أيضا وفيه بدنه M تب� الكتابة وهذه اللون وهذا
  .باختياره اإلنسان فعله ما هو
 فدخل ب�ء احت�ك tسمه حصل أو إصابة أو عملية أثر من جرح العالج أثر من وشم � فحصل ال تداوى لو أما

 قدر ال مثال نأك ،بإزا_ه عملية يتÜف أو بإزا_ه اإلنسان يلزم وال ا�
 M يدخل ال فهذا ذلك و� أو اtسم �ت السواد
 M يدخل وال اوشمً  يس� ال ذلك فإن اسود أو لونه زرّق ا أو أثر ا� وب ندوب�  وصارت هذا نم Îء أو حوادث M اهللا

  ا�
 M وال الوشم
   النسا½ س¼ وÏ ا�سند M أيضا وهذا )داء من إال والواشمة( :عنه اهللا ر¥ مسعود بنا حديث M ورد وقد
Ïحسن و°سناده داود أبو رواه )داء �غ من وا�ستوشمة( عنهما اهللا ر¥ عباس ابن حديث و.  

  الوشم إزالة
   ؟ واإلثم اللعن مع يلزمها اOي ما الوشم ا�رأة فعلت إذا

 إ يكن لم °نو بالعالج الوشم إزالة فيلزمها تتوب أن أرادت إذا يلزمها ،اإلزالة يلزمها
ّ
 ولو تزيله أن البد يعæ .رحباtُ  ال

  .يزال ثم أخرى مرة اtت يشق بأن لو بعملية
 تؤدي اإلزالة هذا فعال Áن إذا ،إزا]ه èب لم ظاهر عضو z فاح� Õء حدوث أو عضو فوات أو ا]لف منه خاف فإن
zا�رض جاءه مريض مثال اإلنسان يكون قد أو اإلصابة أو عضو فوات إ M óجرح فإذا مثال يالسكر بمرض الك 

  .ا�الة هذه M ا_وبة وتك� واجب غ� كذل فإن فيه Åيتو اآل	ة سيأتيه مثال يìه واtرح
  .بتأخره ا¿صيً  ويكون ،إزا_ه لزمه ذلك من Îء @ف لم و°ن

  .النساء عBة باب z لعن الواصلة سبب ذكر حديث
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 دقيق ابنذلك  فعلو ،�اذا النساء ع�ة باب M وا�ستوشمة والواشمة وا�ستوصلة الواصلة لعن ا�ديث هذا ا�افظ ذكر
   ؟وزوجته الزوج ب^ بما تتعلقا5اب  أحاديثو النساء ع�ة باب به M جاء �اذا ا�ادي عبد ابنو العيد
 الزينة بعض عن نÊ ا�طلوبة العBة من هذا وأن لزوجها ال�ين للمرأة أباح عندما اإلسالم بأن بيان بذلك أراد لعله

   .وغgهما والوشم الشعر وصلك
 نعم :نقول ،ومطلوب واسع أمرها للزوج والزينة ،للزوج الزينة باب من هذاف لزو/ أتزين لالوص بهذا أنا ا�رأة قالت إذا

 بشعر الشعر وصل و`ذلك لزو/ الÂين أجل من ا�مص أفعل أنا :قالت لو ا�مص مثل ا�رأة هامن Äنوعة أمور هناك لكن
 M ا�ديث هذا حجر بن ا�افظ ذكر M الÅ هو فهذا Äنوع ذلك فإن لزو/ الÂين أو اtمال باب من الوشم و`ذلك آخر
 مثل الزينة بعض عن نí ا�طلوبة الع�ة باب من هذا وأن لزوجها الÂين للمرأة أباح اإلسالم أن 5يان النساء ع�ة باب

 الÂين باب من األسنان ب^ فتحات وأعمل األسنان M هذا أعمل تقول Áنت و°ن للحسن وا�تفلجات والوشم الوصل
  .حسنا القصد Áن لو حª تفعل أن للمرأة �وز وال äرمة وزينة Äنوعة زينة هذه فإن للزوج

������  

  � ١٩ �  الحلقة

  اقِ دَ الّص  اُب بَ  /   
   الصداق تعريف

 فيقال اÕال وضم الصاد فتح و�وز ،الَصداق أسهل والفتح ،الِصداق الصاد كÅ و�وز الَصَداق ،واÕال الصاد بفتح :لغةً 
 }ِ�ْلَةً  َصُدقَاتِِهنp  النØَساءَ  َوآَتُوا{ :تعاz قو� M القرآن بنص جاء وقد ،ُدقةَص 

  .عليها ا��ح عقد عن اعوًض  مقامه يقوم ما أو ا�ال من ا�رأة تعطاه ما:  اواصطالحً 
   .الزوجة M الزوج رغبة بصدق يشعر ألنه صداقا الصداق وس|

  :الصداق مسميات
   }ِ�ْلَةً  َصُدقَاتِِهنp  النØَساءَ  َوآَتُوا{ لةÂِ  فهو أسماء عدة وللصداق
ُجورَُهنp  فَآَتُوُهنp  ِمنُْهنp  بِهِ  اْستَْمتَْعتُمْ  َفَما{ وفريضة

ُ
   }فَِريَضةً  أ

ُجورَُهنp { أجر وهو
ُ
   .}أ

  ِمنُْكمْ  يَْستَِطعْ  لَمْ  َوَمنْ {: تعاz قال كما لوطوْ 
ً
نْ  َطْوال
َ
ُمْحَصنَاِت  َفنِْكحَ  أ

ْ
ُمْؤِمنَاِت  ال

ْ
   }ال

� مهر عن نí وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أن( عنه اهللا ر¥ سعيد أú حديث M كما امهرً  ويس��  (  
  .أسمائه من ذلك غ� إz .اللغة معاجم M كما اوِجهازً  و`Åها ،اtيم بفتح اهازً جَ  ويس�

  :مBوعية الصداق
  .األمة و°¢اع والسنة بالكتاب م�وع الصداق

   ا�بخوسة غ� العطية: وا�حلة }ِ�ْلَة َصُدقَاتِِهنp  النØَساءَ  َوآَتُوا{: تعاz قو� M كما كث�ة فآيات الكتاب أما*
ُجورَُهنp  فَآَتُوُهنp  ِمنُْهنp  بِهِ  اْستَْمتَْعتُمْ  َفَما{: تعاz وقال

ُ
   }فَِريَضةً  أ

  .تعاz اهللا شاء إن القادمة ا�لقةو ا�لقة هذه M ا5اب أحاديث من سيأå ما السنة ومن*
 قطعية هب اآلمرة ا�صوص ألن، واجب بأنه مذاهبهم اختالف [ الصداق وجوب [ العلم أهل ¢عأ فقد اإل¡اع أما*

  .اÕاللة قطعية اeبوت
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  .انقدً  أو اينً دَ  مس� صداق بغ� نكاح M ءال � �وز ال أنه ا�سلمون علماء أ¢ع: الó عبد ابن قال

  .الصداق مBوعية من ا�كمة
 هذا تعاz اهللا جعل وقد ا�ق هذا وبأداء اهللا بكلمة إال فرجها يستبيح ال لزوجته الرجل [ احقً  ا�هر جعل اإلسالم فإن

 او°عزازه للمرأة اإلسالم بتكريم إشعار فيه الصداق إن . وا�ودة الر�ة عرى _وثيق اوعنوانً  ا�حبة آيات من آية العطاء
 ارمزً  ما� من الكث� يبذل من هناك وأن فيها مرغوب مطلوبة بأنها و�س ا�جتمع M بم�نتها تشعر بذلك ف
 و°سعادها
 ا�رأة أن الصداق يعæ وال ا�قوق وأداء األعباء �مل [ الرجل بعزم إشعار الصداق أن كما ،فيها ورغبته إÃها �اجته
 الزينة حب [ القائمة وأنوثتها فطرتها �داء تلبية و جهة من و°عزازها ا�رأة بتكريم رمز هو بل ا¨وًط  الو� $#"! يعæ ا¨وًط  حو� ويش�ط وصداقها مهرها M فيها يبالغون الô ا�بالغ M ا�اس بعض يتصور كما،وتش�ى تباع سلعة

 وبما بأمورها وتقوم لزوجها تÂين لG قالصدا هذا وتعطى ا�هر هذا فتعطى أخرى جهة من ا�تاع M والرغبة وا_جمل
 تقوم لG ا�هر و°z الصداق إz حاجة أشد الزواج وهو األمر هذا �ثل ا�اجة بأشد ف
 ،ذلك وغ� وزينة متاع من �تاجه
 فيه حق لغ�ها وليس للو� وليس ،وحدها للمرأة حق الصداق أن يعلم أن )'&% وÄا وا_جمل الÂين إz وطبيعتها (بلتها
 وصداقها ا�رأة مهر [ السطو من األوÃاء بعض يفعله ما �الف، ¨¿ اtائزة ا_�فات أنواع بكل تت�ف أن فلها

 ا?اص �سابه منه جزء يأخذ أو االحتفاالت أو الوالئم M إما 	ه ا�ال هذا �عل أن والوالئم وا_فاخر ا_با� M و�فه
*( ¨اء أو ئهبناأ أو خوتِهاإ بقية [ نفاقهإل أو  من أن بل ،حق وجه بغ� ما�ا M االعتداء من هذا فإن ذلك غ� أو � -,+

 �ف كيف تعرف وال ،للمرأة Áمال يسلم أن ينبï �ا حق وا�هر ،الشديد لألسف مهورهن بمقدار يعلمن ال من الفتيات
 }ِ�ْلَةً  اتِِهنp َصُدقَ  النØَساءَ  َوآَتُوا{: يقول وجل عز واهللا أنفق فيما وال

  .اصداقً  العتق جعُل ���❆
ْقَتَق َصِفَيّة وََجَعَل ِعْتقَها َصَداقَها ،وسلم عليه اهللا ص� اw§ عن( عنه اهللا ر� أنس عن

َ
نَُّه أ

َ
  .عليه متفق) ك

  :Úريج ا�ديث
 طرق من ورد �ديثا هذا صداقها األمة عتق جعل من باب اxwح كتاب z اDخاري أخرجه ،ومسلم اDخاري أخرجه
  وورد

ً
  . اوÝت�ً  مطوال

  :ا�ديث  ألفاظ
 ا�ؤمن^ أم � وصفية ،خيó يوم السÔ من Áنت ألنها الرق من حررها يأ )صفية أعتق وسلم عليه اهللا ص� اw§ أن(

  �ت Áنت، عمران بن هارون إz نسبها وينت
 قريظة بæ من وأمها ا�ض� بæ سيد  أخطب بن حD بنت صفية
ّ
 بن مسال

 خليفة بن Õحية السM Ô فوقعت خيó يوم عنها فقتل ،ا�ض�ي الربيع بن كنانة تزوجها ثم ففارقها القر¥ مشكم
ÔÜرجل فجاء ،ال zاهللا رسول إ ºلك إال تصلح ال ،وقريظة ا�ض� سيد ابنة دحية أعطيت: فقال وسلم عليه اهللا ص ،

 والسالم الصالة عليه واصطفاها فأسلمت اإلسالم عليها وعرض بد�ا دحية وأعطى وسلم عليه اهللا صº ا�Ô فأخذها
 Áنت العابدات النساء من خ�ة ¿قلة حليمة ف�نت الصحيح^ M ثابت 	ه وهذا، صداقها عتقها وجعل أعتقها ثم �فسه
  .  للهجرة �س^ سنة رمضان M وتوفيت وصدقة وبرا عبادة النساء خ�ة من ¿قلة

   .صداقا يكن لم و°ن الصداق äل حل العتق أن أي )صداقها عتقها وجعل( و�ق

  .االعتق صداقً  جعُل صحة 
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z د�ل ا�ديث هذا P ة األمة يعتق أن لرجلل ´وز هأنêملو�  .صداقها عتقها و´عل وي�وجها ا
 صحيح ونكاح صحيح صداق فهو هغ� �ا صداق ال صداقها عتقها وجعل وجها أن [ أمته أعتق من( :حزم ابن قال
  انتí )فاضلة وسنة

  .تزوجهاألمة وا عتقاستحباب 
 وحسنة األخالق حسنة Áنت إذا والسيما ويÂوجها أمته الرجل يعتق أن يستحب أنه [ ا�ديث بهذا العلماء استدل
 مو7 أبو حديث ا�ديث هذا عدب روى فإنه اهللا ر�ه مسلم اإلمام صنيع بذلك شعرأ وقد غ�ها عن وتغنيه تعفه الصورة
 ا5خاري M وا�ديث )أجران � يÂوجها ثم جارية يعتق اOي( وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول قال: قال عنه اهللا ر¥

  .ا5تان بعض M يعرف ما إال انتí فقد ا�اû وقتنا M الرق أما .ومسلم

  .P صفية شفقة اw§ ص� اهللا عليه وسلم
M صةالق هذه M زواج قصة Ôصفية فهذه، والسالم الصالة عليه وشفقته رأفته كمال [ يدل ما والسالم الصالة عليه ا� 

 M � ووقعت قومهما سيدا وهما خيó معر`ة M زوجها وفقدت ،قتل ا�قتول^ قريظة بæ أ�ى M أباها فقدت أرمله
 إال قلبها و�ó شأنها يرفع وال لعزها و`Å �ا ذل أمة أو زوجة وسلم عليه اهللا صº ا�Ô أتباع �ت وبقائها ،واOل األ�
 اOي ا_عدد هذا أن ا�ديث هذا من نعلم وبهذا، عليه وسالمه اهللا صلوات بها أو� هو ف�ن سيد إz سيد من تنتقل أن
 اإلسالم أعداء به يطعن كما س يلة رحيمة ومقاصد عظيمة بمصالح جاء الزوجات M وسلم عليه اهللا صº للنÔ وقع

 الصالة عليه ا�Ô زواج قصة تعرفون األمر هذا و°نما، ذلك من حاشاه والسالم الصالة عليه ا�M Ô السنة وأعداء
 بنت Áنت ألنها عليها وشفقة  وسلم عليه اهللا صº ا�Ô من ر�ة فيه Áن األمر هذا أن أعتقها أنهو صفية من والسالم

 شأنها يرفع أن ينبï ،سيد والزوج سيد فاألب ساداتهم من سيد زوجها وÇن قريظة بæ من أمها وÇنت ا�ض� بæ سيد
  .عظيم �ا ¨ف وهو وسلم عليه اهللا صº ا�Ô من بزواجها ال�ف بهذا تيظح �ذا م�نتها [ ويب�

������  

  .بناته أو لنسائه وسلم عليه اهللا ص� اw§ صداق مقدار❆
ن عبد بن لمةس أÖ عن  اهللا رسول صداق ºن كم وسلم عليه ص� اw§ زوج عنها اهللا ر� 2ئشة سألت(: قال أنه ال̂ر
�: قالت، ال قلت: قال  النش؟ ما أتدري :قالت .اونّش  أوقية عBة اثنÜ ألزواجه صداقه ºن: قالت وسلم عليه اهللا ص

  . مسلم رواه) ألزواجه وسلم عليه اهللا �ص اهللا رسول صداق فهذا درهم �سمائة فتلك أوقية نصف

  :ألفاظ ا�ديث
  )درهم Ìê= أوقية ( .ادرهمً  نوأربع ومقدارها ،اÃاء وتشديد ا�مزة بضم )أوقية(قو�ا 
   ؟وسلم عليه ص� اw§ صداق كم  )ونشا أوقية عBة اثنÜ(قو�ا 
ôأوقية نصف والنش .ونشا أوقية ع�ة اثن æيع ôأوقية ونصف أوقية ع�ة اثن.  
  )درهم �سمائة فتلك: (قو�ا 
  ؟ هذا Âسب كيف

Jû   ×    أوقية    �& =   درهم     �درهم      
  درهم    ��')   =   نصف أوقية(درهم  �û+ درهم     �& 
   )درهم �سمائة فتلك(ر¥ اهللا عنها  قالت كما
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   ؟ فضةمن ال اجرام ا¦رهم يساوي كم
  جرام    £،¤   =اÕرهم   

   .اtرام من ع�ة من وثالثة جرامان يساوي واحد رهمد
   ؟ Âسب كيف
  جرام فضة    �'JJ=   جرام     £،¤×   درهم      ��'
   السعودي؟ بالريال  اwقد من يساوي ا¨رام كم
  .ونصف واحدريال  يساوي أنه العالم منحة كتابهب ËÌ¤�V ¿م M الفوزان هللا عبدا الشيخ ذكر
JJ'�  جرام فضة      ×Ë،ü  رام(ريالtالواحد سعر ا   =  (J(û'    ريال  
. وقتنا M والسالم الصالة عليه ا�Ô صداق هو هذا /01

 Ë�¤ü  ريال  
  (  تقريبا ونصف ريال^ يعæ )Ë،¤( تقريبا أنه قالوا  هËÌ£Ë ¿م  M الفضة جرام عن اOهب سوق M سألت وأنا
¤،ü (  
ËËüê      ×¤،ü   =   ¤á�ü  ريال   
   .ونصف ريال^ الفضة جرام أن حسب إذا ا�اû وقتنا M ألزواجه وسلم عليه اهللا صº ا�Ô صداقهذا  يكونف

  � ٢٠ �  الحلقة
 وجويرية فخد�ة و°ال عنهن اهللا 23 أك0هن باعتبار هذا )ألزواجه وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول صداق فهذا( قو�ا

 من ليس الفعل وهذا ،فآلا أربعة ا�جاÎ عنه أصدقها حبيبة وأم ،تقدم كما صداقها عتقها نÁ وصفية ،ذلك �الف
  .عنه نيابة وسلم عليه اهللا صº للنÔ ا�جاÎ من إهداء هو و°نما وسلم عليه اهللا صº ا�Ô فعل

  .الصداق فÚفي استحباب
ه بأ� وللمجتمع للزوج^ العظيمة ا�صالح من ذلك M �ا فيه ا�غاالة وعدم الصداق فãفي استحباب [ دÃل ا�ديث
  .به مأمور فهو به ا�أمور إz أوصل وما ،¨ً¿  به ا�أمور من الصداق وãفيض

  وأستحُب  نا،إÃ أحب ا�هر M سطوالق(: الشاف6 اإلمام قال
ّ
 وسلم عليه اهللا صº اهللا رسول أصدق ما [ ا�هر M يزيد أال

  الشاف6 �م انتí. )درهم �سمائة ذلكو وبناته نسائه به
 الصداق ãفيض [ ا�ث وهو األصل يب� لكن ا�ال و`0 ا�ال تغ� فقد اآلن أما األول للزمان بالنسبة ا�قدار وهذا

 بما إال يطالب فال ا�اÃة الزوج حالة مرا¿ة من والبد والغ� الفقر M يتفاوتون وا�اس تقدم كما الزواج سبل وتيس�
 يعدل أو ا�اس بسؤال ذلك إz ا_وصل أو اÕين همّ  لم�و االستدانة إz يؤدي أن إما ذلك فوق بما ومطا5ته عليه يقدر
  . الزواج عن

  .Xددٌ  قدرٌ  للصداق ليس
 اإل	اف مع� z ودخلوا الBع حدود اwاس تعدى مÞ لكن Xدد مبل4 أو Xدد مقدار يعX ùدد اقدرً  للصداق وليس

  .به ا�أمور وخالف ورظا�ح هو هذاف
 ةك0 بسبب وذلك الزواج طريق M ءداأك عقبة فصارت اأخ�ً  ظهرت الô االجتماعية ا�شا� من ا�هور غالء ومشÜة

56789 وامتالء يسارال
 ا�اس تقليد ذلك إz يضاف قبل من معروفة تكن لم جديدة بأمور ا�ديثة ا�دنية وم!ء با�ال 

 سنة و°يقاف الزواج سبل تع0 ذلك [ ف�تب، مطا5هن وتنفيذ آراءهن وسماع النساء إz األمور إسناد و عضا5 5عضهم
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 اtنس^ M األخال- الفساد ذلك جراء من وحصل ،عوانس والنساء أياâ الرجال من كث� ببقاء وذلك ا�ياة M تعاz اهللا
 وارتطام الكبت بسبب اtنس^ من الشباب صدور M ا�فسية ثاراآل حدوث ثم الغريزة _�يف ا5ديل من البد إذ

 الوالئم M ا�د وîاوز اإل�اف [ والقضاء الزواج أمور وتيس� الصداق فãفي إz داعية فا�اجة األمل �يبة أف�رهم
 أجهزة M تبث الô وعيةا_ وبرامج العلم الس ا�نابر M عليه ا_نبيه من يك0 أن وينبï ،ذلك وتوابع وا�فالت
 األمراء من القوم ليةعُ  ا�نهج بهذا يبدأ  يث عمò واقع إz يتحول لم ما الùم يفيد وال قدوة من للناس والبد اإلعالم
  .�جتمعهم قدوة فإنهم يانواألع والوجهاء والعلماء

������  

❆R جاء ما نقول أو، امهرً  جعله صح اثمنً  جعله صح ما z هر قلة�  .اwقد بغg وجوازه ا

ْقَطى: (قال وسلم عليه اهللا ص� اw§ أن عنهما اهللا ر� اهللا عبد بن جابر عن ●
َ
ٍة َسِويًقا zِ  َمْن أ

َ
وْ  َصَداِق اِْمرَأ

َ
َفَقْد  َيْمرًا أ

  .وقفه ترجيح إz وأشار ،وددا أبو أخرجه) اِْسَتَحَلّ 
 ال�مذي أخرجه )نعل` P امرأة نكاح أجاز وسلم عليه اهللا ص� اw§ أن( أبيه عن ربيعة بن 2مر بن اهللا عبد عن ●

  ذلك M وخولف وصححه
  وسلم عليه اهللا ص� اw§ جزوّ (: قال عنه اهللا ر� سعد بن سهل عن ●

ً
 .ا�اكم أخرجه) حديد من �اتم امرأة رجال

  .نفسها الواهبة حديث M ا��ح أوائل M ا�تقدم الطويل ا�ديث من طرف وهو
   .مقال سنده وÏ موقوفا قطæ اÕار أخرجه )دراهم عBة من أقل ا�هر يكون ال(:  قال عنه اهللا ر� عa عن ●

   .حجر بن ا�افظ ذكرها أحاديث أربعة هذه

  :يث ألحاددرجة ا
  .وقفه ترجيح إm وأشار دداو أبو أخرجه) استحل فقد اتمرً  أو اسويقً  امرأة صداق z أعطى من( جابر حديث●

 رومان بن مسلم بن موü اخÄنا هارون بن يزيد طريق من ا�هر قلة باب حxاw كتاب z سننه z وددا أبو أخرجه هذا
   )اسويقً  كفيه ءمل امرأة صداق z أعطى من( :قال وسلم عليه اهللا ص� اw§ عن عنه اهللا ر� جابر عن الزبg أÖ عن
 ابن عن الê³ما� ابن ونقل .ìهول حاتم أبو :قال .رومان بن مسلم بن صالح ويقال مسلم بن موü فيه ا�ديث وهذا

   .يعرف ال :قال أنه قطانال
  .أخرى روايات z بالسماع ,ح وقد عنعنه وقد مدلس وهو ا�+ الزبg أبو أيضا وفيه
ن عبد رواه :هُ بَ قِ عَ  وددا أبو قال   .وقوفام جابر عن الزبÖ gأ عن رومان بن صالح عن مهدي بن ال̂ر
 هنا يش� أن عليه ف�ن .مسلم بن موü ضعف إm وأشار، الوقف رواية ا�بg تلخيص z حجر بن ا�افظ رجح وقد ¢
zلوقفه وددا أبو �جيحب باإلشارة يكت� وال ¿دته [ ضعفه إ.   
  ) نعل` P امرأة نكاح أجاز وسلم عليه اهللا ص� اw§ أن( ربيعة بن 2مر بن اهللا عبد حديث أما●

  .النساء مهور z جاء ما باب اxwح كتاب z ال³مذي أخرجه ا�ديث هذا
 بæ من امرأة أن أبيه عن ربيعة بن ¿مر بن اهللا عبد سمعت: (قال اهللا عبيد بن 2صم طريق من وأ^د ماجه ابن وأخرجه
=>;: وسلم عليه اهللا صº ا�Ô فقال نعل^ [ تزوجت فزارة    .)فأجازه، نعم: فقالت بنعل^؟ كومال نفسك من <
  .صحيح حسن حديث ربيعة بن 2مر حديث ال³مذي قال
 األئمة أ¡ع وقد .ا�فظ ,ء ضعيف اهللا عبيد بن 2صم ألن العلم أهل فضعفه ا]صحيح هذا z ال³مذي خولف وقد
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   .تضعيفه P واDخاري مع` وابن كمالك ا�تقدم`
 عبيد بن ¿صم عن أú سألت: الر�ن عبد ابنه فقال الرازي حاتم أبو منهم األئمة من عة¡ا 2صم P ا�ديث أنكر وقد
 بن ¿مر بن اهللا عبد عن روى: قال ؟عليه أنكروا ما قلت، عليه يعتمد حديث � ليس نهإ يقال ،ا�ديث منكر فقال اهللا

   منكر وهو )وسلم يهعل اهللا صº ا�Ô فأجاز نعل^ [ امرأة تزوج رجال أن( أبيه عن ربيعة
  .عليه أنكر ¼ا هذا حديثه عدّ  ا��ان z اÀه§ N ترجم و�ا
  ) ومالك نفسك من أرضيô: (قال �ا) ومالِك ( قوz N وذلك انكارً  متنه z ا�ديث نإ ثم

 األحاديث �خالفته اشاذً  ل�ن اسندً  صح ولو �ا ما�ا و°نما سبيل عليه للزوج ليس الزوجة مال فإن )مالك( M فا��رة
  .عليها والية ألحد وليس ال�ع يوافق بما ما�ا M تت�ف الرشيدة ا�رأة أن [ اÕالة الصحيحة

   )حديد من �اتم مرأةا رجال وسلم عليه اهللا ص� اw§ زوج(: قال فيه اÀي سعد بن سهل حديث أما●
 وزاد سعد بن سهل عن مزحا أú عن الزب�ي مصعب بن هللا عبدا طريق من وا�اكم ،الكب� M أيضا الطóا· أخرجه

  .مع` ابن فهضعّ  مصعب بن اهللا عبد إسناده z ضعيف حديث وهذا )ةفض من فصه(
 اهللا صº ا�Ô أن نفسها الواهبةا�رأة  حديث M سياقه تقدم كما حازم أÖ عن ا�ديث رووا اÀين ا�قات خالف قد هو ثم

 ال :فقال رجع ثم فذهب )حديد من خاتما ولو انظر( :فقال اشيئً  �د فلم فرجع فا_مس :قال اشيئً  ا_مس :قال وسلم عليه
 ا]مس وéنما حديد من �اتم زوجه وسلم عليه اهللا ص� الرسول أن فيه وليس ،حديد من خاتم وال اهللا رسول يا واهللا
 ا�Ô أن فيه وليس، بنا مرت وقد ومعروفة يلةطو والقصة .القرآن من معك بما زوجتكها فقال ،´د فلم حديد من خاتما
ºأذن و°نما حديد من �اتم زوجه وسلم عليه اهللا ص � M هذه  قو� مع� ويكون ،حديد من خاتما الصداق جعل M

  .يزوجه أن أراد أي رجالالرسول صº اهللا عليه وسلم  زوج الرواية
  .اموقوفً  قطæ اÕار أخرجه) دراهم عBة من لأق ا�هر يكون ال( عنه اهللا ر� عa عن األثر وأما●

 ألن ضعيف سند وهذا ا�ديث فذكر عنه اهللا ر¥ عò قال: قال الشعÔ عن ودياأل وددا طريق من قطæ اÕار أخرجه
 به و ،وغgهم والنساâ وددا وأبو حاتم أبو ضعفه فقد فيه متÉم ودياأل دداو

ّ
  .ا¨وزي ابن اهأعل

 و
ُ
 واحد احرف الو عنه اهللا ر¥ عò نم يسمع لم الشعÔ نإف انقطا2 نادهإس z ألن أيضا علأ

ً
 قطæ اÕار قال كما ا

   .وا�اكم
 M ا_حديد بدون صداقا يكون أن صح ثمنا يكون أن جاز ما � أن [ اÕالة األحاديث من تقدمبما  معارض هو ثم

  .دراهم ع�ة من أك0
 طلبها اOي فالرجل )نفسها الواهبة حديث M القرآن من معك بما هازوجتك( :قال وسلم عليه اهللا صº الرسول أن تعرفون

  .ا�تقدمة األحاديث @الف دراهم بع�ة فتحديده والسالم الصالة عليه الرسول فيه يرغب لم �ا

   : األحاديث ألفاظ
 أو اOرة أو القمح دقيق من يتخذ طعام هو ،الس^ بفتح )سويقا كفيه ملء( وددا أبو عند )سويقا امرأة صداق z( قو�

  .غ�ها أو الشع�
   .الصداق بهذا حالال جعلها فقد أي äذوف وا�فعول أي ،أعطى من )من( إz يرجع ا�رفوع الضم� )استحل فقد( قو�

  .انقدً  يكون أن يلزم وال متا2ً  أو اطعامً  الصداق كون جواز
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M ل األحاديث هذهÃيقوم ما أو فضة أو ذهب من انقدً  يكون أن يلزم ال وأنه متا¿ أو اطعام الصداق كون جواز [ د 
 أو مزرعة أو أرضا أو سيارة أو اثيابً  أصدقها فلو اصداقً  يكون أن جاز اثمنً  يكون أن جاز ما R بل ،ا�قد من مقامهما
  .فضة أو ذهب من انقدً  يكون أن يلزم وال .صداق علُ�  أن وصح ا��ح صح ذلك �و أو م²ال
 مع ،ضعيفا Áن و°ن به يستشهد أن صح األصول وافق وما لألصول موافقة جاءت لكنها ضعيفة ºنت وéن األحاديث وهذه
 اهللا صº الرسول قال وفيه خالعها �ا امرأته مع قيس بن ثابت قصة M عنهما اهللا ر¥ عباس ابن حديث ذلك يؤيد أنه

  .انقدً  وليس حديقة الصداق أن [ يدل وهذا) حديقته عليه أتردين( :وسلم عليه
 قد( للرجل وسلم عليه اهللا صº الرسول قول M نفسها الواهبة حديث M صداقا وجعله القرآن تعليم مسألة معنا تقدم وقد

 أن وعرفنا العلم أهل �م من ا?الف عرفنا أن وتقدم خالفية وا�سألة يكون أن فصح) القرآن من معك بما زوجتكها
  .تقدم كما بذلك رضيت إذا Çا صداقا للقرآن تعليمه يكون أن بأس فال متاع أو مال من عنده شيئا ´د لم ذاإ الراجح

Ñالصداق أك:   
   .الصداق ألكÑ حدّ  البأنه  العلم أهل ب` خالف ال

رَْدُيمُ  َو°ِنْ {: zتعا بقو� واستدلوا ،أ[  د �ديده [ يدل ما ال�ع M يرد لم ألنه رشد وابن الó عبد ابن ذلك نقل
َ
 أ

  قِنَْطاًرا إِْحَداُهنp  َوآَتَيْتُمْ  َزْوٍج  َمَ�نَ  َزْوٍج  اْستِبَْداَل 
َ
ُخُذوا فَال

ْ
ُخُذونَهُ  َشيْئًا ِمنْهُ  تَأ

ْ
تَأ
َ
ْعًما ُنْهتَانًا أ  من ا�قصود ليس إذ }ُمبِينًا َو°ِ

 الزيادة عن �í األ[ ا�د بيانب مسوقا ذلك Áن ولو ،الك0ة عن كناية هو و°نما للصداق األ[ ا�د بيان القنطار إيتاء
   .الزيادة عن ا�
 �دد أن ذلك ومثل تزد وال قنطارا إحداهن لقال ،عليه
 القدر هذا تيتمآو قال كأنه الك0ة M ا�بالغة جهة [ تمثيل ألنه الصداق M ا�غاالة جواز [ دÃل باآلية فليس هذا و[

 اآليةM  عنه ا�نوه الكث� الصداق القادر دفع جواز عليه تدل ما  ية ل�ن دال_ها فرضت ولو ،أحد تيهيؤ ال اOي العظيم
 هو و°نما للصداق األ[ ا�د أنه مساق يسق لم قنطارا إحداهن فÜمة، عليه يقدر ال ما العاجز تكليف ال، بالقنطار
  .شيئا منه تأخذوا فال أحد يؤتيه ال اOي العظيم القدر هذا وآتيتم لقا كأنه ةك0ال M ا�بالغة جهة وÏ ،الك0ة عن كناية
 تناM الكث�ة ا�غاالة ألن الكث�ة ا�غاالة ينبï ال لكنه ،مفتوح ذلك M واألمر ،الصداق ألP حدّ  ال نهأ P اتفاق Xل هذا

   .¨¿ به ا�أمور

   :الصداق أقل
  :قول` P العلماء فيه اختلف فقد الصداق أقل أما
 عقد فإن .بمال مقوّ يُ  ما أو ماال يس� ما بكل الصداق يصح بل معلوم بمقدار مقدر غg الصداق أقل أن :األول القول❖
   .وا�نابلة الشاف° قول وهذا، ا�ثل مهر ووجب التسمية فسدت وا�صاة wºواة يتمول بما يقابل وال يتمول ال بما

  .والسنة بالكتاب واستدلوا
ِحلp {:  تعاz قو� لكتابا فأما

ُ
ُكمْ  َوأ

َ
نْ  َذِلُكمْ  َوَراءَ  َما ل

َ
ْمَواِلُكمْ  تَبْتَُغوا أ

َ
َ̂  بِأ َ̂  َلْ�َ  äُِْصِن  أن االستدالل وجه }ُمَسافِِح

  .والكث� القليل فيتناول مطلق األموال لفظ
 أن [ يدل فإنه) حديد من خاتما ولو ا_مس: (وسلم عليه اهللا صº كقو� امعناه M جاء وما ا5اب فأحاديث السنة وأما
  . ا�ال اسم عليه يطلق ما بكل يصح ا�هر
  .وا�نفية ا�الكية قول وهو، عنه يقل أن ´وز ال احدً  ا�هر ألقل أن :ا�ا� القول❖
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  :أقله z اختلفواثم 
   .دراهم ع�ة قيمته ما أو ،دراهم ع�ة أقله: حنيفة أبو فقال

  .فيه ومتÜم موقوف أنه وعرفنا )دراهم ع�ة من أقل ا�هر يكون ال( ا�تقدم عنه هللا ر¥ عò بأثر مستدل^
   .أهمية � بما فيقدر ��نته اإظهارً  الÅقة نصاب [ اوقياسً 
  . الÅقة نصاب [ اقياسً  ،دراهم ثالثة أو دينار ربع :مالك وقال
 مرجوح فهو ا�ا� القول وأما Cها األحاديث ´مع اÀي هو قولال هذا ألنه مقدر غg الصداق أقل أن أعلم واهللا الراجح ¢

  .ةال«ق نصاب P القياس غg د�ل عليه وليس

  � ûJ   � ا�لقة

❆gأي«ه الصداق خ .  
مَ  :عن عقبة بن 2مر قالو

�
ه ابن ذكر .أخرجه أبو داود وصححه ا�اكم) . هُ أي«ُ  الصداقِ  خgُ : (قال َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

  .حجر z بلوغ ا�رام
  :درجة ا�ديث
  .حÞ مات اباب فيمن تزوج ولم يسم صداقً ، أبو داود z كتاب اxwح أخرجه )خg الصداق أي«ه(هذا ا�ديث 

 Öاألصبغوأخرجه ا�اكم من طريق أ  Öمد بن سلمة عن ابن عبد الرحيم خا¦ بن أX عن µ} ا¨زري عبد العزيز بن
َص�� ن أÖ أنيسة عن يزيد بن أÖ حبيب عن مرثد بن عبد اهللا عن عقبة بن 2مر ر� اهللا عنه أن اw§ يزيد عن زيد ب
مَ 
�
  :وقال للمرأة نعم: ؟ قالفالنةأترR أن أزوجك : (قال لرجل اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ً
فزوج . نعم: ؟ قالتأترض^ أن أزوجك فالنا

 ، صاحبه اأحدهم
ً
 ، ولم يفرض �ا صداقا

ً
إن : فلما حìته الوفاة قال ،� سهم �يó، وÇن Äن شهد ا�ديبية ،ولم يعطيها شيئا

 æقً اولم أفرض �ا صد فالنةرسول اهللا زوج 
ً
فأخذت  و°· أشهدكم إ· أعطيتها صداقها سه| �يó، ا ولم أعطها شيئا

 فباعته بمائة ألف
ً
هذا حديث : وقال، هذا لفظ ا�اكم  ).خ� الصداق أيÅه :َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ وقال رسول  :قال، سهما

  .وسكت عنه اOهÔ، ولم @رجاه صحيح [ ¨ط الشيخ^
أخرج N ، وéنما روى z N األدب ا�فرد وهو ثقة، وهذا فيه نظر فإن خا¦ بن أÖ يزيد لم ¿رج N اDخاري z صحيحه

، وا�ديث صححه األDا�، ولم يروي N اDخاري وال مسلم، مِه وعبد العزيز بن {µ صدوق ربما وَ ، حهمسلم z صحي
وابن أÖ شيبة أيضا وا�ديث أخرجه النساâ ، مِه فا�ديث حسن من أجل عبد العزيز بن {µ فإنه صدوق ربما وَ 

  واDيه�
ً
  .وصححه ابن حبان أيضا

 ،إن من يُمن ا�رأة تيس� خطبتها وتيس� صداقها( بلفظ خg من هذا عند أ^د وغgهوN إسناد ، وا�ديث N متابعات
  .إسناده جيد: قال العرا- . )وتيس� ر�ها

  :تيسg الصداقاستحباب 
M هذا ا�ديث دÃل [ أن أفضل الصداق وأعظمه بر`ة [ الزوج^ هو ما Áن أيÅ وأسهل [ الزوج  يث ال �د 

و[ الزوجة ، فعº الزوج أن يقدم ما يتيÅ من ا�هر، وهذا يدل [ استحباب تيس� الصداق وãفيفه، دادهمشقة M إع
  .وال يش�طوا أموال أو صداق كث� وقد دل بمفهومه [ أن غ� األيÅ [ خالف ذلك ، ها أن يقبلوا ما يقدم إÃهمءوأوÃا

مَ صداق وأال يزيد [ نساء ا�Ô السنة ãفيف ال(: ةيقول شيخ اإلسالم ابن تيمي
p
ويكره للرجل ، وبناته َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل
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 يì به إن نقده
ً
  ،أن يصدق ا�رأة صداقا

ً
 ال يطيقه ، ويعجز عن وفائه إن Áن دينا

إz آخر �مه ... وه ûهرهم وصوأهل ا�رأة قد آذوا ، نرتهانه باÕياو ،وتعرض �قص حسناته، مته، فقد ّ�ل نفسه
  . )ر�ه اهللا

 úمد بن س�ين عن أä العجفاءالوقد جاء من طريق úسمعه من أ æخطبنا عمر ر¥ اهللا  :قال ،عجفاء وعند أ�د يع
َصpº اهللاpُ بها ا�Ô  كمل�ن أوالأال ال تغالوا بصداق النساء فإنها لو Áنت مكرمة M اÕنيا أو تقوى عند اهللا (: عنه فقال
مَ 
p
مَ ما أصدق رسول ، َعلَيِْه وََسل

p
صدقت امرأة من بناته أك0 من ثنô ع� َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ُ
. )أوقية ةامرأة من نسائه وال أ

أال (�م عمر  ويدل. صححه األ5ا· والشيخ أ�د شاكر، وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود وال�مذي والنسا½ وأ�د
مَ كم بها اw§ ال تغالوا بصداق النساء فإنها لو ºنت مكرمة  z ا¦نيا أو تقوى عند اهللا لxن أوال

�
P  )َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

 :تعاíz عن ا�غاالة واع�ضت عليه ا�رأة بآية و� قو� ن�ا  ضعف ما ورد من اع³اض ا�رأة P عمر ر� اهللا عنه
وهو ، وطرقها 	ها ضعيفة، والقصة رواها سعيد بن منصور M سننه وعبد الرزاق ،فرجع عن ذلك . }َوآَتَيُْتْم إِْحَداُهن� قِْنَطاًرا{

من اع�اض ا�رأة [  األلسنةأما ما شاع [ ": قال األ5ا· .أصابت امرأة وأخطأ عمر وجلس هذه القصة ضعيفة  :�ا قال
اع�اض ا�رأة [ قصة عمر بن ": وقال الشيخ äمد بن إبراهيم آل الشيخ  . "منقطع": قال ا5يه . "ف منكرعمر فهو ضعي

   ".ا?طاب �ا طرق ال ãلو من مقال فال تصلح لالحتجاج
ّ (يوافق �م ¿ئشة ر¥ اهللا تعاz عنها ا�تقدم  )أوقية ةثنô ع�(و�مة  �سمائة  فتلك :ا وقالتشّ ثنô ع� أوقية ون
  á�ü¤ا ا�اû نM وقت و�سمائة درهم  .هو نص أوقية ّش وعرفنا النّ ) درهم 

ً
 �م عمر ر¥ اهللا و .تقريبا

ً
هذا يوافق أيضا

عن ¿ئشة ر¥ اهللا عنها عروة و .وهذا الùم من عمر صحيح وأما اع�اض ا�رأة [ عمر فهو قصة ضعيفة ، تعاz عنه
مَ َص قال رسول اهللا : أنها قالت

p
ها، وأن يتي« صداقها، يُمن ا�رأة أن تتي« خطبتهامن (: pº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل  . )وأن يتي« ̂ر

   "يعæ للوالدة: "قال عروة
  .وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يك0 صداقها 

  :صالح كثgةP الزوج فيه م امي« ايعù إذا ºن الصداق خفيف، وتيسg الصداق فيه مصالح عظيمة
وامتثال ما أرشدت إÃه السنة فيه العمل بالسنة فإن ا�Ô عليه الصالة والسالم ما زوج بناته بأك0  ،العمل بالسنة: األول

 ûوقتنا ا�ا M ع�ة أوقيه وعرفنا هذا ا�قدار بالريال ôمن ثن.  
جتمع بأ�ه ما هو معلوم يعæ إذا صار ا�هر قليل فإن وÏ هذا من الفوائد للشباب والفتيات وا� .تيسg ُسبل الزواج: ا�ا�

الزواج وا��ح ينت� ب^ ا�اس ويك0 ا��ح M ا�اس فيك0 زواج الشباب بالفتيات وينت� ا�جتمع وتعم الفائدة 
  .للمجتمع بأ�ه 

 لم يكره زوجته �الف الô �يسن اإلنسان إذا تزوج بمهر فإ .أن Úفيف الصداق من أسباب ا�حبة ودوام ا�ودة: ا�الث
وتكون أموره ا�اÃة  ان الزوج يكون مرتاحإف وهذا أيها األخوة مشاهد فإذا Áن الصداق قليال، تكلفه مبالغ كث�ة

لكنه إذا Áن الزوج قد تكلف مبالغ كب�ة فإن هذا يكون مد¿ة للنفرة ب^ الزوج^ و مد¿ة أن �مل الزوج ، ميÅه
اÕين إما أن يق�ض أو يأخذ من ال�Çت با_قسيط أو يستلف من أحد ا�اس فيب� M ذل وهم بالليل ا�م M تسديد 

  . وا�هار 
ولم �صل توافق بينها يعæ إذا لم �صل  .أن Úفيف الصداق يسهل P الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت العBة: الرابع
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إذا وجدت ا�رأة M ، قابل مسألة ا?لعكما يسهل با�، يفارق زوجتهتوافق وال دوام وساءت الع�ة يسهل [ الزوج أن 
تتمكن ا�رأة من بذل العوض �الف إذا Áن وفإنها لو خالعت بنفسها فإن ا�هر يكون قليًال عليها  ة،زوجها إساءة الع�

 
ً
لبت ا?لع وÇن مقدار الصداق قليًال لكنها إذا ط، M أمورها أنفقتهالغالب أن ا�رأة هذا ا�هر وهذا الصداق قد  M، كث�ا

لكنه إذا Áن كث�اً تب�  ،وهو مال قليل، فإنه يتيÅ عليها أن تبذل هذا العوض ويتيÅ عليها أن îد هذا ا�ال اOي دفع �ا
طالب  قه يزوج إما أن تب� �ت هذا الزوج ذÃلة مهانة ال äبة M قلبها �ذا الزوج فتسوء الع�ة بينهما وال، ا�رأة M ذل

ولكنه �الف إذا Áن ، والزوج M شقاق ونفره ةÝ Mالعة إذا خلعت نفسها يطالب  قه أو بصداقه فتب� ا�سألة ب^ الزوج
 Åمتي.  

  .لكن ال يعù من تيسg الصداق أن يكون رياالً مثالً 
������  

  .الو�مةِ  اُب بَ   /  '
  .تمام الÎء واجتماعه :أصل الو�مة

أو ، أو الجتماع النساء فيها، ثم نقلت لطعام العرس الجتماع الرجل وا�رأة، هلم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقيقال أو
  .الجتماع أنواع األطعمة 

  .وا�راد بالوÃمة هنا طعام العرس خاصة 
   .غ�هال تقع [ ، وقد ح? ابن عبد الó عن ثعلب وغ�ه من أهل اللغة أن الوÃمة اسم لطعام العرس خاصة

إال أن استعما�ا M طعام العرس  ،العقيقةوطعام ، الوÃمة تقع [ � طعام لÅور حادث كقدوم  ئب :الفقهاء بعض وقال
   .أك0
  ."ألنهم أهل اللسان وأعرف بموضو¿ت اللغة ،وقول أهل اللغة أو�": قال ابن مفلح ا�نبòو

وÃمة ، وÃمة ا?تان :د فيقاليفإن أطلقت [ غ�ها فالبد من ا_قي، وÃمة [ وÃمة العرسو[ هذا فاألشهر إطالق 
  .و�و ذلك من الوالئم ا�عروفة عند العرب، القدوم من سفر

 Ôحق الزوج؛ ألن ا� M مة م�وعةÃمَ والو
p
أمر بها عبد الر�ن بن عوف كما سيأتينا M ا�ديث بعد  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ْولِْم َولَْو بَِشاةٍ ( :�ديث األولهذا الùم ا
َ
ولم يأمر بها أصهاره عليه الصالة والسالم؛ وألن ا�عمة M حق ، من باب الوÃمة) أ

 ، الزوج أكó من ا�عمة M حق الزوجة
ً
وÏ الوÃمة ، يعæ األصل أن الزوج هو اOي يطلب ا�رأة، فإنه هو الطالب �ا  5ا

، كما أن فيها صلة األقارب واألرحام وا�tان، همار ا��ح و°عالم ا�اس باجتماعهش°و إعالن ا��ح باجتماع النساء
 إدخال الÅور [ الزوجة وأوÃائها وأقاربها، وطعام الفقراء

ً
وفيه تكريم �ا ولوÃها وألقاربها إz غ� ذلك من ، وفيها أيضا

  .ا�كم ا�عروفة 
  .¢لة من األحاديث الô ثبتت M حكم الوÃمةفيه وقد عقد ا�افظ ابن حجر هذا ا5اب وساق 

  .ا¦2ء للعروس بالêÄة، أو مBوعية و�مة الزواج❆
مَ أن اw§ (عن أنس بن مالك ر� اهللا عنهما 

�
ن بن عوف أثر صفرة فقالرأى P ع َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل  ؟ما هذا :بد ال̂ر

�ُ لََك : فقال .وزن نواة من ذهب يا رسول اهللا إ� تزوجت امرأة P: قال ْولِْم َولَْو بَِشاةٍ ، َفَباَرَك اَهللا
َ
واللفظ  .متفق عليه  )أ

  .�سلم
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  :درجة ا�ديث
وأخرجه  . باب كيف يدW للمÂوج، منها كتاب ا��ح ا�ديث أخرجه اDخاري z أكÑ من عBة مواضع من صحيحه

 مسلم
ً
   . أيضا

ليست عند ا5خاري M  "فبارك اهللا لك"إال أن الفاء M قو�  ،واحد اال مع� N ألن لفظهم "�سلم واللفظ " وقول ا�افظ 
لتمس � أنه نص فبارك اهللا لك إz ا5اء أنها وردت عند مسلم وليست عند يولعل ا�افظ ابن حجر ، هذا ا�وضع
  .و[ � حال اللفظ قريب من السواء عند ا5خاري وعند مسلم ، ا5خاري

ن بن عوفة تر¡   :عبد ال̂ر
وأحد الع�ة ا�ب�ين ، من أكابر الصحابة ر¥ اهللا تعاz عنهم، أبو äمد، عبد الر�ن بن عوف القرÎ الزهريهو 

Áن من السابق^ إz اإلسالم وأحد ، ر¥ اهللا عنه ا?الفة فيهم وأحد الستة أصحاب الشورى اOين جعل عمر، باtنة
 ، الشجعان األجواد العقالء

ً
  .ر¥ اهللا تعاz عنه وأرضاه  ¤£مات سنة ، وÇن من أك0 الصحابة ماال

  :ا�فردات 
  .وهو طيب يصنع من زعفران وغ�ه، ي صفرة ا?لوقأ ،بضم الصاد و°س�ن الفاء: صفرة  )فرةأثر ُص ( قو�

  .مالت هو أثر الطيببراء ودال وع^ مه: والردع" ردع من زعفران"وÏ رواية للبخاري ، "عليه صفرة"وÏ رواية 
مَ ظاهره أنه سؤال استن�ر �هيه  )؟ ما هذا(قو� 

p
أي ما شأنك أو "  يامه: "وÏ رواية قال، أن يÂعفر الرجل َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .ما ا?ó؟ 
كما قيل؛ ألنه ال وليس ا�قصود هو نواة ا_مر ، اسم �عيار اOهب عندهم: ا�واة) تزوجت P وزن نواة من ذهب(قو� 

وتقدم أن ، وقالوا أنه يزن �سة دراهم، يتحرر الوزن فيه الختالف نوى ا_مر M ا�قدار بعض نوى ا_مر كب� وبعضه صغ�
 حدى ع�إ اثن^ وثلث فيساوي M فيكون الصداق �سة دراهم، عرفنا أن مقدار اÕرهم جرام^ وثالثة من ع�ة

 ، M اثن^ وثلث ةواÕرهم جرام^ وثلث فنìب �س، ل �سة دراهما�واة تعاد، وثلث^ من اOهب
ً
فيساوي M وقتا

ريال هذا تقدير زواج عبد  )ËË�ü(ألف ومائة و�سة وسبعون ا�اû إذا قيل أن اtرام من اOهب بمائه ريال فيساوي 
ûوقتنا ا�ا M هذا هو وزن نواة من ذهب ، الر�ن بن عوف.  

ْولِمْ (قو� 
َ
  .وا�ع� اصنع الوÃمة، من أولم يولم، ل أمرفع )أ

كما تفيد أن ، فتفيد أن الوÃمة îوز بدون الشاة، تصدقوا ولو بتمرة: �و، حرف تقليل ال عمل �ا وال جواب ؛لو  )َولَْو بَِشاةٍ (
 للقلةأولم ولو استدW األمر أن تزيد [ الشاة؛ ألن، األو� الزيادة [ الشاة؛ ألنه جعل ذلك قليالً 

ً
، ه جعل الشاة مثاال

 اوالشاة � الواحدة من الغنم لثكر واألن@ ض
ً
 Áنت أم معزا

ً
  .نا

  �ûû � ا�لقة
  :مBوعية تفقد الوا� والقائد ألصحابه

 )ما هذا ؟: (ا�ديث دÃل [ م�وعية تفقد الوا¡ والقائد ألصحابه وسؤا� عن أحوا�م وأعما�م الô تعنيه وتعنيهم لقو�
  .نه استنكر [ عبد الر�ن بن عوف أثر الزعفرانأل

  :حكم ا]طيب بالزعفران 
مَ ألنه . z هذا ا�ديث كراهة ا]طيب بالزعفران، و- ما يظهر أثره من الطيب للرجال

p
سأل عبد الر�ن  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل
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 نí ا�Ô (عن أثر هذا الطيب وقد 
p
ألن الزعفران � . ا5خاري ومسلم أخرجكما ) أن يÂعفر الرجل مَ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .أثر M ا5دن أو اeوب و� صفرة و لون
  .أكÑ استعماال N منهم êننه من طيب النساء وأل�اذا نËُ الرجال عن ال�عفر؟  لعله واهللا أعلم 

ن ن بن ع وأجيب عن فعل عبد ال̂ر وف ر� اهللا عنه يستعمل هذا الطيب ا�نË إذا ºن هذا للنساء فكيف عبد ال̂ر
  .عنه

  : أجيب عن هذا بأجوبة لعل من أظهرها
. ألنه حديث عهد بعرس ولعل وقع [ ثوبه Îء من امرأته أو بقايا، أنه علق به من امرأته بدون قصد: القول األول❖

  .ورجح هذا القا¥ عياض و`ذا ا�ووي ونسبه للمحقق^
جل إذا علق به Î من طيب امرأته من زعفران أو غ�ه أنه ال حرج فيه، لعموم القصة ألن عبد ويستفاد من ذلك أن الر

 Ôا� óمَ الر�ن بن عوف أخ
p
  .بأنه تزوج ولم ينكر عليه أثر الصفرة َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

 [ القصد
ً
  .ويكون حديث ا�
 عن الÂعفر äموال

  .ن أجاز ال�عفر للم�وج فقطمن أهل العلم م: القول ا�ا�❖
 Ôأن ا� æا�ديث ا�تقدم يع M الوارد 
مَ وجعله مستث� من عموم ا�

p
) ن
 عن أن يÂعفر الرجل( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .أخرجه ا5خاري ومسلم

  .استحباب Úفيف الصداق
فقط مع أنه Áن من أغنياء الصحابة ر¥ اهللا هب من ا�Oسة دراهم وزن هذا عبد الر�ن بن عوف لم يصدق زوجته إال 

 
ً
  .عنه ومعروف أن عبد الر�ن من أîر الصحابة ماال

   .ا¦2ء للم�وجاستحباب 
كيف يدعو للمÂوج : وقد بوب ا5خاري [ هذا ا�ديث  z هذا ا�ديث د�ل أيضا P استحباب ا¦2ء للم�وج بالêÄة

مَ َصpº فا�Ô ، بارك اهللا لك ؟
p
هللاpُ لََك : (قال  اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

َ
  .يدعو � بالó`ة)  َفبَارََك ا

  :  مBوعية و�مة الزواج وأنها من الزوج
  Nْولِمْ (لقو

َ
  .وأما عملها من جانب أهل الزوجة فليس عليه دÃل فيما يظهر ، بل أولم ولم يقل أول�، )أ

كلف الزوج  وهو ا�طالب بوÃمة العرس و[ هذا فمن تزوج وأراد أن �تفل يعæ ال يكلف أهل الزوجة بالوÃمة و°نما ي
  فيمكن أن تقع مشÜة ب^ الزوج وب^ أوÃاء ا�رأة M استئجار ا��ن أو ا_Üفة فهذا يتكفل به 

ً
 غف�ا

ً
إما أن يدعو ¢عا

ْولِْم َولَْو بَِشاةٍ : (الزوج لقو�
َ
ا�رأة أو تش�ط ا�رأة [ الزوج أن يكون الزواج M م�ن لكنه ينبï أن ال يش�ط أوÃاء ). أ

  .فهذا يدخل M العقبات M طريق الزواج، كب� أو  ¡ اeمن أو يكلف (مع غف� ال يطيقه

  : حكم و�مة العرس
  هل وÃمة العرس واجبة [ الزوج أو مستحبة؟

ْولِمْ : (عرفنا أنها [ الزوج بقو�
َ
  فعرفنا أنها م�وعه لكن هل � واجبة أو مستحبة؟، لزوج ف�ن ا?طاب [ ا) أ

مَ ، لكون ا�Ô ال خالف ب` أهل العلم z استحباب و�مة الزواج
p
  ، فعلها وحث عليها هذا äل اتفاق َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  :وéنما اختلفوا P وجوبها P قول`
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ألنه طعام لÅوٍر حادث فأشبه سائر األطعمة كطعام القدوم من السفر . وهذا قول ا¨مهور. أنها مستحبة: القول األول❖
 بأنه أمر بالشاة و� غ� واجبة اتفاقا ، و�وه

ً
وألنه لم يرد نص �يح M إ�ابها وحديث عبد الر�ن هذا ليس ��ا

  .، وقالوا أنها غ� مقدرةلالستحباب وليست للوجوب )أولم( فيكون قول
وذكر صاحب اإلنصاف عن اإلمام أ^د انه  وهو مذهب الظاهرية وقول z مذهب الشافعية .واجبة أنها: القول ا�ا�❖
  : واستدلوا بما يأë. قاN ابن عقيل" èب ولو بشاة لألمر : " قال
ْولِْم َولَْو بَِشاةٍ : (منها حديث أنس ر¥ اهللا تعاz عنه أي هذا ا�ديث أنه قال●

َ
عبد   َعلَيِْه وََسلpمَ َصpº اهللاpُ حيث أمر ا�Ô ) أ

تزوجت : أمر باالستدراك بعد انقضاء اÕخول كيف؟ أنه قال َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ الر�ن بن عوف واألمر للوجوب، بل أنه 
ْولِْم َولَْو بَِشاةٍ : (أنه عليه أثر الصفرة وأنه دخل بها، فÜفه ا�Ô صº اهللا عليه قال يؤرو

َ
مة حª بعد انقضاء وجعل الوÃ) أ

  اÕخول 
َصpº ا�Ô : األمر اeا· اOي يدل [ الوجوب، حديث بريدة ر¥ اهللا عنه قال �ا خطب عò فاطمة ر¥ اهللا عنها قال●

مَ 
p
ظ M وقال ا�اف. وا�ديث أخرجه أ�د) البد للعروس من وÃمة(وÏ رواية ) أنه البد للعرس من وÃمة: (اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  ".سنده ال بأس به: "الفتح 
¢  §wمَ والقول بالوجوب قول قوي فإن ا

�
ن ولم يدعها  َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل مَ أمر بها عبد ال̂ر

�
بأي Õء  َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

مَ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه فاألحوط أن ال يدعها القادر امتثاال لألمر وتأسيا با�Ô ، تي«
p
و�صيال لفوائدها العظيمة كما تقدم  وََسل

  . M أول ا5اب
أي قول أصحاب القول األول القائل^ أنها سنة قو�م أنها غ� مقدرة، . ال يلزم منه عدم الوجوب، وقوÇم أنها غg مقدرة

َصpº اهللاpُ َعلَيِْه ألنه  جوبال يلزم منه عدم الوأي ال يعرف قدرها هل � شاة ؟ هل � بع�؟  هل � أقل؟  هل � أك0؟ 
مَ 
p
وÏ والوÃمة فرح و�ور M دخول حياة جديدة وفيه ، أولم باللحم وأولم با?� وأمر بالشاة Äا يفيد أن األمر فيه سعة وََسل

هل إكرام ا�رأة و°كرام أهلها وألوÃائها وفيه فرح أيضا حª للزوج ولواÕيه وألهله وفرح باجتماع األقارب واأل
ال يلزم أن يكون والئم ، هذه من ا�ظاهر ا�سنة الô ينبï أن ال تندثر وينبï أن تشهر ولو بال�ء القليل، واألصحاب

مَ ألن ا�Ô . كث�ة وحفالت كب�ة
p
 قال � َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ً
ْولِْم َولَْو بَِشاةٍ : (قال لعبد الر�ن وهو من أîر الصحابة ماال

َ
)  أ

 ال يلزم أن يتÜف الوÃمة 	فة شاقة أو 	فة تدعو إz . عبد الر�ن يستطيع أك0 من ذلكو
ً
مع� ذلك إذا Áن اإلنسان غنيا

  .ا�باهاة وا?يالء واإل�اف M ا�ال 
 والقول ا�ا� للظاهرية وهو قول z، أنها مستحبة: ا¨مهور قالوا: إذن حكم و�مة العرس P خالف ب` العلماء ◉

   .مذهب الشافعية ورواية عن اإلمام أ^د أنها èب
  :القدر ا�جز? من الو�مة

  ما هو القدر ا�جزئ من الوÃمة ؟ هل البد من الشاة ؟ أو �زئ ا?� واللحم؟
وقد أولم (فبأي Îء أولم من الطعام حصلت الوÃمة . نقل القا� عياض اإل¡اع أنه ال حّد للقدر ا�جزئ من الو�مة

مَ Ô ا�
p
  .رواه ا5خاري ومسلم) . [ صفية باإلقط والسمن وا_مر َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

A@ و�م(   .رواه ا5خاري ومسلم). وأولم [ زينب 
  .وأمر عبد الر�ن أن يولم بشاة
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لزمان وا��ن وال حد �ا ألنه من باب ا�فقة وهذا Ýتلف باختالف ا للعرف مرجعهوالظاهر واهللا أعلم أن مقدار الو�مة 
يعæ � زوج [ حسب قدرته ب�ط أن ال ãرج إz حد اإل�اف وا�باهاة . وهو @تلف  ال الزوج يسارا و°عسارا 

  . وا?يالء كما هو حال ا�اس اÃوم

  : وقت الو�مة
  اÕخول ؟مª يكون وقت الوÃمة هل هو عند كتابة العقد ؟  أو يكون عند اÕخول ؟ أو يكون بعد 

   :اختلف العلماء z وقت الو�مة P ثالثة أقوال
مَ ، فا�Ô وهو أكÑ الروايات؛ أنها بعد دخول الزوج بزوجته :القول األول❖

p
أمر بها عبد الر�ن بن  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

هللاpُ لََك : (قال، )تزوجت: (عوف بعد اÕخول ألنه قال
َ
ْولِْم وَ ، َفبَارََك ا

َ
وألنه رأى أثر الصفرة فمعناه أنه دخل [ ) لَْو بَِشاةٍ أ

ْولِْم َولَْو بَِشاةٍ : (زوجته فقال
َ
مَ أصبح ا�Ô : "وقال أنس ر¥ اهللا عنه) أ

p
عروسا بزينب بنت جحش فد¿  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  ".القوم فأصابوا من الطعام
  .ي عند ا_مليكأ. أن الو�مة تكون عند العقد :القول ا�ا�❖
  .يعæ عند دخول الزوج [ زوجته .عند ا¦خول :القول ا�الث❖
وألن هذه األيام أيام فرح لصحة األخبار M هذا ، واألظهر واهللا أعلم أن وقتها موسع من عقد اxwح إm ا¦خول ¢

  .ثم أن العرف و العادة �ما عالقة بهذا وهما äكمان M هذا األمر ،و�ور
يعæ عند العقد و يقع اÕخول عقبها وعليه عمل ا�اس ." واستحب بعض ا�الكية أن تكون عند اDناء:"حجر قال بن 
وهذا M وقتنا ا�اû @تلف باختالف ا5يئات واألعراف فبعض ا�اس ال يعقد إال عند اÕخول أي Ã Mلة الزفاف ، اÃوم

الزوجة فيعقد �ما ثم تكون الوÃمة ثم يدخل الزوج [ زوجته كما  وÃلة الفرح فيأå ا�اس ويأå الزوج والزوجة وو�
  .عليه ا�اس اÃوم وهذا األمر م�وك لألعراف وا5يئات

������  

  .، أو ½ الطعام طعام الو�مةالو�مةا¦عوة إm إجابة ❆
مَ قال رسول اهللا ، بن عمر ر� اهللا عنهما قالاعن ●

�
تَِها( :َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْ
َيأ
ْ
َوِ�َمِة فَل

ْ
 اَل

َ
mَِحُدُكْم إ

َ
متفق ) إَِذا ُدæَِ أ

  . عليه
َخاهُ (و�سلم 

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُيِجْب ، إَِذا َد2َ أ

ْ
ْوَهُ ؛ فَل

َ
Â ْو

َ
  ).ُعْرًسا ºََن أ

مَ قال رسول اهللا ، وعن أÖ هريرة ر� اهللا عنه قال●
�
َعامِ : (َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل َوِ�َمةِ  َ½� اَلط�

ْ
يِيَها : َطَعاُم اَل

ْ
، ُفْمَنُعَها َمْن يَأ

بَاَها 
ْ
َْها َمْن يَأ

َ
ُ ، َوُيْدBَ إِ�

َ
Nَوَرُسو َ� ْعَوةَ َفَقْد َع0َ اَهللا ِِب اَ¦�

ُ́   .أخرجه مسلم) َوَمْن لَْم 

  :حاديثÚريج األ
َحُدُكمْ (: حديث بن عمر ر� اهللا عنهما*

َ
   ...)إَِذا ُدِ�َ أ

  .اري z كتاب اxwح باب حق إجابة الو�مة وا¦عوة، ومسلم عن طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفو2أخرجه اDخ
َخاُه ( أما رواية مسلم األخرى*

َ
َحُدُكْم أ

َ
يُِجْب ، إَِذا َدَ¿ أ

ْ
ْوَهُ ؛ فَل

َ
ْو �

َ
  ) ُعرًْسا Áََن أ

  .من طريق أيوب عن نافع عن بن عمر مرفو2 أخرجه مسلم
َوÃَِمةِ : (اآلخر حديث أبو هريرةوأما ا�ديث *

ْ
َعاِم َطَعاُم اَل pاَلط Æ َ̈(...  

M كتاب ا��ح M باب األمر M إجابة اÕا� إz دعوة، من طريق سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال  أخرجه مسلم
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 Ôهريرة أن ا� úاألعرج �دث عن أ 
ً
مَ سمعت ثابتا

p
  ذكر ا�ديث هكذا مرفو¿، فقال  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

 
ً
: ر¥ اهللا عنه أنه Áن يقول من طريق مالك عن أÖ شهاب عن األعرج عن أÖ هريرة ورواه اDخاري ومسلم أيضا موقوفا

) 
َ
Æ ا َوÃَِمةِ َ̈

ْ
ل
َ
َعاِم َطَعاُم ا pَْها   َلط

َ
Ãِإ Wَترك َوَمْن  ،وي�ك الفقراء، األغنياءيُْد Xَْعَوَة َفَقْد َع pÕ

َ
ُ ا

َ
هللاpَ َورَُسو�

َ
  ).ا

 
ً
 : (ألنه قال. وهذا األثر عن أÖ هريرة أوN موقوف، لكن أخره من قبيل ا�رفوع حكما

َ
Nَوَرُسو َ� ألن حكم ) َفَقْد َع0َ اَهللا

[ ، وال �زم الصحاú بذلك إال وعنده علم به، الصحاÕ P Öء بأنه معصية هللا ورسوN ال يكون إال بنص من الBع
َفَقْد : (ر أن هذا موقوف من أú هريرة ر¥ اهللا عنه كما ورد M رواية ا5خاري ومسلم إال أنه � حكم الرفع ألنه قالتقدي

 ُ
َ
هللاpَ َورَُسو�

َ
 وردوهذا ا�كم ال يكون إال عن علم من ا�Ô صº اهللا عليه وسلم و[ � حال هذا ا�ديث ) َعXَ ا
  .يوقفه ويفô به واهللا أعلم وأحيانًامثال أو أحد الرواة يرفعه Áن أبو هريرة لعل مرفو¿ و

  :ا�فردات
أي سواء Áنت اÕعوة لطعام العرس أو ما أشبهه كطعام العقيقة و�وها والعرس بضم الع^ ) عرسا ºن أو Âوه(قو� 

وÏ . مثل قفل وأقفال وهو يذكر ويؤنث واtمع M ا�ذكر أعراس. الزواج: الزواج فالعرس:وسكون الراء أو ضمها، أي 
ا�ؤنث ُعرسات والعرس أيضا طعام الزفاف، وهو مذكر ألنه اسم للطعام والعرس وصف يستوي فيه ا�ذكر وا�ؤنث مادام 

". أصبح ا�Ô صº اهللا عليه وسلم عروسا بزينب: "رجل عروس وامرأة عروس قال أنس كما مر بنا: M أعراسهما فيقال
  . أخرجه ا5خاري

  .يعæ جعلت للمذكر وأيضا للمؤنث يقال أيضا عروس ) روسا بزينبع(فÜمة 
َعامِ (قو�  ِقيَاَمِة (وتقدم مع� ¨ وأ¨، .  ال� ضد ا?�) َ½� اَلط�

ْ
ل
َ
هللاpِ يَْوَم ا

َ
ًة ِعنَْد ا

َ
ل �pاِس َم²ِْ

َ
p ا َ̈  p؛ إِن 

َ
zُِجُل ُفْفِ� إpلر

َ
ا

ِْه 
َ
Ãِتِِه َوُيْفِ� إ

َ
َها ُعمp ، ِاْمَرأ p�ِ ُ�ُْوعرفنا هل ¨ أو أ¨، أفعل ا_فضيل ¨ الطعام، ال� ضد ا?� و¨ هنا أفعل ) يَن

ِقيَاَمةِ : (ا_فضيل حذفت همزته لك0ة االستعمال ومنه خ� وتقدم هذا M حديث 
ْ
ل
َ
هللاpِ يَْوَم ا

َ
ًة ِعنَْد ا

َ
ل �pاِس َم²ِْ

َ
p ا َ̈ .(...........  

ِ : (وÏ رواية �سلم  َوِ�َمةِ ب
ْ
َعاُم َطَعاُم ال   )Cَْس الَطّ

َعامُ (قو�  ليس اOم هو عيب الطعام بذاته، و°نما هو الفعل اOي هو دعوة األغنياء وترك الفقراء وهذا هو ) بِئَْس الَطّ
أن  ألن الغالب فيه. وطعام الوÃمة هو طعام Ýصوص بقصد مذموم يقل معه األجر [ ك0ة ما فيه من اإلنفاق. ا�ذموم

وذلك إنه إنما يصنع ويدW إÃه األغنياء دون ا�ساك^ �ا M ، يدW األغنياء وي�ك الفقراء و°z ذلك توجه اOم وا_حذير
 Wا �عله ¨ الطعام ألن خ� الطعام وأك0ه أجرا ما يدÄ د¿ء ا�ساك^ من ابتذال الفرش وا�سكن وا��ن ف�ن ذلك

  .قو� طعام الوÃمة أي وÃمة العرس .و�ا M الصدقة عليهم من سد خلتهم و°شباع جوعتهم ، إÃه ا�ساك^ �اجتهم إÃه
ألنه يمنع من يأتيها وهم الفقراء : ة طعام الوÃمة فكأنه قال5يان وجه ¨يّ  ةهذه اtملة مستأنف) يمنعها من يأتيها(قو� 

  .وا�ساك^
كما تقدم M الرواية وهذا وما قبله تعليل �ا تقدم و°خبار و�ذير [ ما . ياءا�راد بهم األغن) ويد/ إ�ها من يأباها(قو� 

وال سيما M زماننا هذا من مرا¿ة األغنياء والوجهاء وترك ا�ساك^ والفقراء بل منعهم من . يقع من ا�اس [ مر العصور
  .يشمله اOم اÕخول احتقارا �م فينبï للمسلم أن يدعو إz الوÃمة الفقراء حª ال
  .ومن لم �يب اÕعوة أي من غ� عذر كما سيأM å األح�م ال�عية 

   ��٢٣  الحلقة
  :فوائد إجابة ا¦عوة
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M ا�ديث دÃل [ أن إجابة اÕعوة مطلوبة من ا�سلم وأنه ال ينبï للمسلم أن يتأخر عنها سواء Áنت وÃمة عرس أو 
بة اÕعوة من جó خاطر أخيك ا�سلم و�ا M الوالئم من ا_آلف وا_عارف وا_حاب �ا M إجا. غ�ها من الوالئم األخرى

وهذا هو ا�طلوب من ، فالوالئم îمع ا�اس با_حدث وا_عارف وا�صائح وا_واJ با�ق، ب^ اإلخوان وا�tان واألقارب
  .بط وال�احم وا_واJ با�قا�سلم ألخيه ا�سلم أن �تمع به، ويأنس به ويكون بينهم ا_آلف وال�ا

  : حكم إجابة دعوة العرس
  .عندنا دعوة العرس وعندنا دعوة غ� العرس من الوالئم األخرى

  :إجابة دعوة العرس ا�سألة فيها خالف ب` أهل العلم
عبد الó  بل بعض العلماء Áبن، ذهب ا¨مهور من أهل العلم إm وجوب إجابة ا¦عوة إm و�مة العرس :القول األول❖

ال أعلم خالفا M وجوب إتيان الوÃمة �ن د� إÃها إذا لم : " قال ابن عبد الó. والقا¥ عياض نقل اإل¢اع [ ذلك
  ".يكن فيها منكر و�و

فا�قصود أن الوجوب هو رأي اtمهور من ، ودعوى اإل¢اع فيها نظر ألنه وجد هناك خالف M حكم إجابة دعوة العرس
  .إz وجوب إجابة دعوة العرسأهل العلم 

  :من وجه`واستدلوا باألحاديث الÜ سبقت z اDاب وذلك 
) إذا د� أحدكم إz الوÃمة فليأتها: (قال M ا�ديث ، صيغة األمر اÀي èرد عن القرائن ومقتضاه الوجوب: األول •

  ). اهللا ورسو�ومن لم �ب اÕعوة فقد عX : (وقال.) إذا د¿ أحدكم أخاه فليجب(هذا أمر 
وال �كم بالعصيان ، )ومن لم �ب اÕعوة فقد عX اهللا ورسو�( أنه حكم بالعصيان P من لم ´ب ا¦عوة: ا�ا� •

  .إال [ ترك واجب
وذكر صاحب األنصاف أنه اختيار شيخ . ذهب ¡اعة من الشافعية وا�نابلة إm أن اإلجابة مستحبة: القول ا�ا� ❖

  . ية، وح? شيخ اإلسالم M الفتاوى الوجوب فقطاإلسالم بن تيم
  �اذا ؟. و�ح صاحب ا�داية من ا�نفية بأنها سنة

 
ً
  .ألن األكل من الوÃمة تمليك مال فلم �ب كغ�ه، وألن األصل M الوÃمة أنها مندوبة فيكون ا�ضور مندوبا

إذا قام به ا5عض سقط ا�رج عن ا5اق^ ألن . وقال بعض الشافعية وا�نابلة إجابتها فرض كفاية: القول ا�الث ❖
  . القصد إظهار ا��ح وهذا �صل  ضور ا5عض فكأنهم ق�وا حكمتها [ إعالن ا��ح

لقوة أد_ه فإنها أحاديث صحيحة و��ة M  الراجح من األقوال ا�الثة هو القول األول، وهو قول ا¨مهور وهو الوجوب ¢
والظاهر الوجوب لألوامر الواردة باإلجابة من غ� صارف ال [ الوجوب وtعل اOي لم �ب : " قال الشوÇ·. الوجوب
  V.أ."  ¿صيا

  :حكم إجابة دعوة غg العرس
  :أما دعوة غg العرس ºلعقيقة، والقدوم من السفر، وÂو ذلك ف� حكم  إجابتها قوالن

وبالغ الÅخ' من ا�نفية فنقل . هذا القول إz اtمهوروقد عزى بن حجر . أن اإلجابة مستحبة :القول األول❖
  :واستدلوا بما يa. اإل¢اع [ ذلك وهو غ� ُمَسلم كما سيتب^

إنا : فقيل �، فقال. د� عثمان بن أú العاص إz ختان، فأب أن �يب: (ما رواه أ�د بسند عن ا�سن قال :ا¦�ل األول●
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مَ سول اهللا كنا ال نأå ا?تان [ عهد ر
p
  .وهو حديث معلول، رواه أ�د )وال ندW � َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

مَ حديث ابن عمر ر¥ اهللا عنهما أن ا�Ô : ا¦�ل ا�ا�●
p
 إذا ُد� أحدكم إz وÃمة عرس: (قال  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .س دل [ أن غ�ها ال �بقالوا فلما خص الوجوب بوÃمة العر. رواه مسلم )فليجب
مَ أن جاًرا لرسول اهللا : (يمكن أن يستدل Oلك أيضا  ديث أنس ر¥ اهللا عنه : ا¦�ل ا�الث●

p
 َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

 Áن طيب ا�رق، فصنع لرسول اهللا 
ً
مَ فارسيا

p
مَ  َصpº اهللاpُ ثم جاء يدعوه فقال ا�Ô  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

p
يقصد - وهذه: َعلَيِْه وََسل

مَ ثم ¿د يدعوه، فقال رسول اهللا . ال: قال رسول اهللا. ال: فقال  -¿ئشة
p
فقال رسول اهللا . ال: فقال.  وهذه: َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

مَ 
p
مَ  َصpº فقال رسول اهللا  -للمرة اeاeة  -ثم ¿د يدعوه . ال: َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

p
فقاما . نعم: فقال،  وهذه: اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

أن ا�Ô صº اهللا عليه وسلم لم : هذه القصة استدلوا بها [ أنها سنة، وقالوا. ا�ديث رواه مسلم) يتدافعان حª أتيا م�²
 
ً
 . وهو أن يأå بعائشة، �ُب و¨ط [ الرجل ¨طا

 §wاذا ا�َم َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وَ 
�
  ؟ لم ´ب وéنما ½ط عليه أن يأë بعائشة ر� اهللا عنهاَسل

مَ فكرهَ  �ا ºن بها من ا¨وع أو Âوه: قيل
p
االختصاص بالطعام دونها، وهذا من شفقته عليه الصالة  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ذن �ا اختار ا�Ô صº اهللا عليه وسلم اtائز و¢يل ا�عا¨ة، وحقوق ا�صاحبة، وآداب ا�جالس ا�ؤ`دة، فلما أ، والسالم
فقاما . (اآلخر _جديد ا�صلحة وهو حصول ما Áن يريده من إكرام جليسة و°يفاء حق معا¨ته ومؤاساته فيما حصل

  .  أي يم� � واحد منهما M أثر صاحبه )يتدافعان
 §wاذا الفار, جار ا�َم 

�
َم أن تأë 2ئشة مع اw§  رفضَص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

�
  ؟ َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

مَ فأراد توف�ه [ رسول اهللا  الفار, رفض أن تأë 2ئشة لكون الطعام ºن قليالً : قيل
p
، هذا �م  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  . ا�ووي
 Ôمَ هذا ا�ديث فيه شفقة ا�

p
مَ ومرا¿ته �الة أهله، فا�Ô  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

p
  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ً
¨ط [ الرجل ¨طا

وليس مع� حضور ¿ئشة أنها أكلت مع الفار�، ولكن يمكن أن تكون . أن يأå بعائشة معه �ا بها من اtوع أو �وه
 Ôمَ دخلت مع أهل ا5يت، وا�

p
و°نما اإلش�ل اOي استدل به ، الرجل هذا ال إش�ل فيهيكون مع  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

مَ اtمهور أن الرسول 
p
رفض دعوة الرجل لم �ب من أول األمر بل ¨ط عليه ولو Áنت اÕعوة واجبة  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

 Ôمَ لسارع ا�
p
  . ولم يش�ط [ الرجل بأن يأå بعائشة َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

فا�Ô صº اهللا عليه وسلم [ جاللة ، وÐ هذا ا�ديث أن اإلنسان ال يست� من ذكر أهله، أو إكرام أهله عند اwاس
ولم ينقص من قدره بل هذا M علو مقامه M إكرامه للمرأة والزوجة صº اهللا ) وهذه: (قدره ورفيع م²_ه ذكر ¿ئشة فقال

  .عليه وسلم
) فليجب؛ عرسا Áن أم غ�ه: (ألنه قال. غg العرس واجبة وأن الوالئم حكمها واحد وهو الوجوب أن إجابة :القول ا�ا�❖

  .M رواية مسلم
  :واستدلوا بما يaوهو مذهب عبد اهللا بن عمر، وبعض ا]ابع`، وأهل الظاهر، وبعض الشافعية 

يُ : (حديث بن عمر ر� اهللا عنهما كما z رواية مسلم: ا¦�ل األول●
ْ
ْوَهُ ؛ ِجْب فَل

َ
Â ْو

َ
أو : (نص مطلق قال) ُعرًْسا ºََن أ

  ).غ�ه
مَ من أدلة الوجوب P إجابة دعوة غg العرس قوN : ا¦�ل ا�ا�●

�
ومن لم ´ب ا¦عوة فقد ع0 : (َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

Nعوة، وهذا هو الظاهر لالستغراق) أل(إذا قلنا أن ) اهللا ورسوÕأي دعوة عرس أو غ� العرس ومن لم �ب ا.  
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مَ قال نافع سمعت عبد اهللا بن عمر ر� اهللا عنهما يقول قال رسول اهللا : ا¦�ل ا�الث●
�
أجيبوا هذه : (َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

. مسلمقال Áن عبد اهللا يأå اÕعوة M العرس وغ� العرس وهو صائم ا�ديث أخرجه ا5خاري و )ا¦عوة إذا دعيتم Çا
M اÕعوة � للعموم ف�ن يأå اÕعوة M العرس ) أل (أجيبوا هذه اÕعوة فهم أن -ر¥ اهللا عنهما  -وهذا يدل أن بن عمر

  .وغ�ه
َم سمعت رسول اهللا : حديث أÖ هريرة ر� اهللا عنه قال: ا¦�ل الرابع●

�
حق ا�سلم P ا�سلم : (يقولَص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

وÏ رواية . رواه ا5خاري ومسلم.) رد السالم، وعيادة ا�ريض، وéتباع ا¨نائز، وéجابة ا¦عوة، وتشميت العاطس �س،
  ).وفيه و°ذا د¿ك فأجبه...حق ا�سلم [ ا�سلم ست، (مسلم 

 بن عمر لقوة وهو مذهب عبد اهللا الراجح واهللا أعلم هو القول ا�ا� وهو قول وجوب إجابة ا¦عوة حz Þ غg العرس ¢
  .رواه ا5خاري ومسلم، Áن عبد اهللا يأå اÕعوة M العرس وغ� العرس وهو صائم: كما قال نافع أد]ه، وعمل راويها بها،

ه اهللا ألن الوالئم � طعام ، من خص وجوب اإلجابة بو�مة العرس فليس معه د�ل فيما يظهر: (قال الشيخ ابن باز ̂ر
مَ ه وا�Ô الÅور فيعم العرس وغ�

p
  ه.أ). ولم يقل دعوة العرس) من لم �ب اÕعوة: (قال َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  . وأما أدلة القائل^ باالستحباب فإنها ال تقاوم أدلة القول بالوجوب من جهة صحتها وقوة دال_ها
  :الرد P أدلة القائل` باالستحباب

  .ألنه ِمن رواية ا�سن ا�5ي عنه وسماعه منه Ýتلف فيه. فيه مقال أن حديث عثمان بن أÖ العاص*
فال . حديث مسلم) إذا د� أحدكم إz وÃمة عرس؛ فليجب: (قال، ر¥ اهللا عنهما فال دÃل فيه أما حديث ابن عمر*

دÃل فيه بأن ãصيص وÃمة العرس ألن ãصيص وÃمة العرس من باب ذكر ا?اص  كم العام، وهذا ال يقت� 
  .ا_خصيص

مَ اOي د¿ ا�Ô  وأما حديث أنس ر� اهللا عنه z قصة الفار,*
p
والرسول ¨ط عليه حضور ¿ئشة  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

 æاهللا عليه وسلم ألنه لم يوافق [ ¨طه وهو حضور  ¿ئشة ر¥ اهللا عنها فلما وافقه يع ºفقد يكون امتناع الرسول ص
  .�Ô صº اهللا عليه وسلم وأجاب اÕعوةM اeاeة حì ا

  � ٢٤ � الحلقة
  :½وط وجوب إجابة ا¦عوة

 لوجوب إجابة ا¦عوة و� مأخوذة من عمومات الBيعة ومن قضايا وقعت 
ً
هم اهللا z هذا ا�قام ½وطا ذكر أهل العلم ̂ر

  :ومن أهم هذه الBوط للصحابة رضوان اهللا عليهم
، فإن Áن Áفرا ود¿ك إz وÃمة زواج مثال لم îب إجابته بل îوز النتفاء طلب æ مسلماأن يكون ا¦ا: الBط األول*

ا�ودة معه وألنه يستقذر طعامه الحتمال Iاسته وفساد ت�فه فإن Áنت اÕعوة تتعلق بشعائرهم اÕينية Áألعياد حرمت 
  .ل و�ذا �رم تهنئتهم إجابته ألن معناها الرضا عن شعائرهم وما هم عليه من الكفر والضال

 : الBط ا�ا�*
ً
، فإن Áن iاهرا با�عصية وÏ هجره وترك إجابته مصلحة لم îب أن يكون ا¦اæ مسلما مستقيما

ع إما وجوبا ، دعوته ُ̈ فإن لم يكن M هجره مصلحة فإنه ال يهجر ألن األصل �ريم ا�جر لكن إن �ققت ا�صلحة 
 
ً
  .و°ما ندبا

ّ̀ ا¦اæ ا�دعو و¿صه با¦عوة :الBط ا�الث* سواء أكان ذلك عن طريق الùم ا�با¨ أو عن طريق ا�اتف إذا . أن يع
خصه باÕعوة أو برسول أرسله إÃه و�و ذلك Äا يدل أنه قصد دعوته وحضوره  يث يتأذى بعدم حضوره ويفقده من ب^ 
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كمن لو قال أدعو من لقيت أو يعطيه ،ب اإلجابة بل îوزفإن Áنت اÕعوة ¿مة و� دعوة اtفالء لم î، ا�اûين
iمو¿ت بطاقات يفرقها دون اسم أو �و ذلك Äا يدل [ عدم قصد شخص بعينه؛ ألن صاحب الطعام لم يعينه وال عرفه 

 بل � واحد منهم غ� منصوص عليه، فال ينكÅ قلب اÕا� _خلفه، وال يسأل عنه لو ãلف اN إن Áن قري
ً
با أو زميال
 �   Åعوة يÕن يعلم أن صاحب اÁ لف صار قطعية أو إخالالً  ق الزمالة أو الصداقة أوã ويعرف أنه لو

  .أن �يب 
وقد ثبت . أما قول بعض الفقهاء إنه إذا عمم اÕعوة لم تستحب اإلجابة، فهذا �م فيه نظر والصواب اtواز، وعدم الوجوب

ºص Ôاهللا عليه وسلم بزينب ر¥ اهللا عنهاأن ا� ºقصة زواجه ص M أدعو ¡ رجاال سماهم : ( اهللا عليه وسلم قال ألنس
  ).وأدعو ¡ من لقيت

 َيَعاَونُوا {: و�و ذلك من ا�نكرات لقو� تعاz أالّ يكون z ا¦عوة منكر Cهو وطرب واختالط و�ر: الBط الرابع*
َ
َوال

 
ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
 {: وعموم قو� تعاz} ُعْدَوانِ َ[َ اإل

َ
 بَِها فَال

ُ
ْن إَِذا َسِمْعتُْم آَيَاِت اهللاpِ يُْكَفُر بَِها َويُْستَْهَزأ

َ
ِكتَاِب أ

ْ
َل َعلَيُْكْم Mِ ال pَوقَْد نَز

ُكْم إًِذا ِمثْلُُهمْ 
pَحِديٍث َلْ�ِهِ إِن Mِ ُوُضوا@َ pªَيْقُعُدوا َمَعُهْم َح{  

مَ أ· سمعت رسول اهللا يأيها ا�اس : ¥ اهللا عنه قالوعن عمر بن ا?طاب ر
p
من Áن يؤمن باهللا : (يقول َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .وا�ديث أخرجه أ�د وÏ سنده ضعف) واÃوم اآلخر فال يقعدن [ مائدة يدار عليها ا?مر
 عن أú مسعود عقبة بن عمر أن رجال صنع � طعاما فد¿ه فقال 

ً
فأب أن يدخل حª ، نعم: أM ا5يت صوره قال :وأيضا

  .كÅوا الصورة ثم دخل وا�ديث أخرجه ا5يه وسنده صحيح كما ذكر ذلك ا�افظ بن حجر
� فيه طبل وال معزاف: " قال اإلمام األوزا

ً
فإن Áن قادرا [ تغي�ه يعæ بسلطته أو م�نته العلمية M " ال ندخل بيتا

مَ يغ� ا�نكر لعموم قو� ا�جتمع فإنه �ì و
p
ا فليغ�ه بيده، فإن لم يستطع من رأى منكم منكرً : (َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

وهذا هو الواجب [ ا�سلم أن يكون عنده همة ¿Ãة وغ�ة قوية M ا�ق فال �قر ، وا�ديث أخرجه مسلم) فبلسانه
ا�نكر با�كمة وا�وعظة ا�سنة وال ينبæ [ إنكار ا�نكر منكر  لكن ينبï أن يكون إنكار، نفسه عند رؤية ا�نكر

أعظم من ذلك، وال يكون بغلظة وشدة، وال يكون أمام ا�اس كما هو معروف و متقرر، M ¨وط إنكار ا�نكر وقد قال 
 Ôمَ ا�

p
 : (َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

َ
zِإ Æَحب

َ
َقوِيÆ َخْ�ٌ َوأ

ْ
ل
َ
ُمْؤِمُن ا

ْ
ل
َ
ِعيِف ا pلض

َ
ُمْؤِمِن ا

ْ
ل
َ
هللاpِ ِمْن ا

َ
ولكن كما ذكرنا لكم ) َوÏِ 8�ُ َخْ�ٌ ،  ا

zعوة كما قال تعاÕا M أن يكون  كمة ول^ ولطف وهذا هو األصل ïَمِة {: أن هذا ينب
ْ
ِك
ْ
 َسِبيِل َربØَك بِا�

َ
zِاْدُع إ

ََسنَةِ 
ْ
َموِْعَظِة ا�

ْ
  .}َوال
 يكون : الBط ا+امس*

ّ
، من مرض، أو سفر، أو مطر، أو تمريض مريض، أو خوف [ نفس، أو أهل، أو للمدعو عذرأال

ا�أخوذة من األدلة ال�عية، ) ال واجب مع العجز(ألن ¢يع واجبات ال�ع تسقط بالعذر بناًء [ قاعدة. مال و�و ذلك
  . ط الوجوبومن العذر كما قال العلماء أن يعتذر ا�دعو لتا� فيقبل عذره فهذا يسق

. ، فإن د¿ للوÃمة نفسها مرة ثانية أي أقامها مره ثانية لم îب إجابتهأن تكون ا¦عوة z ا�رة األوÌ: الBط السادس*
وقد أوصلها ابن العرا- M ¨ح ا_قريب طرح ا_0يب إz سبعة ، اكتفاء أنه حM ì ا�رة األو� إz غ� ذلك من ال�وط

  .واهللا أعلم، ه نظرع� ¨طا وبعضها في
������  

  : ذكر ا�افظ بن حجر z هذا اDاب ìموعة من األحاديث ا¦الة P آداب األكل
❆ 

ً
  .عدم األكل متكئا
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Öِ ُجَحْيَفَة و
َ
� : قَاَل  ر� اهللا عنهَقْن أ مَ  قَاَل َرُسوُل اَهللا

�
 آُكُل ُمت�ِكًئا( َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
ُ   )ال

ْ
5
َ
  .َخارِيÆ َرَواُه ا

  .اDدء بالتسمية واألكل با�م` و¼ا يليه❆
Öِ َسلََمَة 

َ
َم : قَاَل  ر� اهللا عنهوََقْن ُقَمَر بِْن أ

�
ُم (قَاَل ا�wَِ§� َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
�َ ! يَا ُغال ا ، َوُ-ْ نَِيِمينَِك ، َسم· اَهللا َوُ-ْ ِمم�

  .ُمتpَفٌق َعلَيْهِ   )يَلِيَك 
  .األكل من جوانب القصعة❆

ِريٍد، َفَقاَل (؛ وََقْن اِبِْن َقب�اٍس 
َ
ëَِ بَِقْصَعٍة ِمْن ث

ُ
َم أ
�
ن� ا�wَِ§� َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
ُكلُوا ِمْن وََسِطَها، Cُُوا ِمْن َجَوانِبَِها: "أ

ْ
 تَأ

َ
فَإِن� ، َوال

َة َيْ�ُِل zِ وََسِطَها
َ
ê َÄَ

ْ
ْرَبَعُة  َرَواهُ  )اَل

َ ْ
أل
َ
ْفُظ النpَساِ½Ø ، ا

َ
  .وََسنَُدُه َصِحيحٌ ، َوَهَذا ل

  .كراهية ذم الطعام❆

Öِ ُهَرْيَرةَ و
َ
َم َطَعاًما َقط� (: قَاَل  ر� اهللا عنهَقْن أ

�
�ِ َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل َكلَهُ ، َما 2ََب َرُسوُل اَهللا

َ
ِ ، ºََن إَِذا اِْشَتÊَ َشْيًئا أ éْن َو

هُ 
َ
êَفٌق َعلَيْهِ  )َكرَِهُه تََرpُمت.  

  .اËw عن األكل بالشمال❆
َم قَاَل ، َقْن َجابِرٍ و

�
�ِ َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل َماِل (: َقْن َرُسوِل اَهللا ُكلُوا بِالش·

ْ
 تَأ

َ
َمالِ ؛ ال ُكُل بِالش·

ْ
ْيَطاَن يَأ     .َرَواُه ُمْسِلمٌ   )فَإِن� اَلش�

َم ، بِِشَماNِِ ، َفَقاَل ا رَجُ مبَيْنَ (
�
ُكُل ِعْنَد ا�wِ§· َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْ
ْسلََم يَأ

َ
ْسَتِطيُع : قَاَل . Rُْ نَِيِمينَِك : ٌل ِمْن أ

َ
ال : قَاَل . ال أ

 فِيِه َنْعدُ : قَاَل . اْسَتَطْعَت 
َ
mِْخرََجُه ُمْسِلمٌ .  )َفَما َوَصلَْت يَِميُنُه إ

َ
  .َصِحيٌح أ

  .اËw عن ا]نفس z اإلناء واwفخ فيه❆
Öِ َقَتاَدةَ 

َ
مَ  ر� اهللا عنهوََقْن أ

�
ن� ا�wَِ§� َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
َحُدُكْم (: قَاَل  أ

َ
نَاءِ ، إَِذا َ½َِب أ ِ

ْ
ْس zِ اَإل  يَتََنف�

َ
    ُمتpَفٌق َعلَيْهِ   )فَال

Öِ َداُوَد 
َ
ْوُهُ  ر� اهللا عنهما اٍس َقْن اِبِْن َقب� : َوِأل

َ
Â ، ْو َفْنُفْخ فِيهِ (: َوَزاَد

َ
ِمِذيÆ   )أ ْ Øل�

َ
َحُه ا pوََصح.   

������  

  .باُب الَقْسم ب` الزوجات /  3
  :القسما�راد ب

ل ب^ قسم القّسام ا�ا: مصدر قََسَم من باب ûَََب وهو بمع� القسمة أي العطاء يقال  ،الَقْسم بفتح القاف وسكون الس^
ّ̂ انصبائهم    .ال�Çء فرقه بينهم وع

  .وا�راد هنا القسم ب` الزوجات وهو أعطاء ا�رأة حقها z اDيتوتة عندها للصحبة وا�ؤانسة
  :مBوعية القسم

  . األصل z مBوعية القسم الكتاب والسنة واwظر
َمْعُروِف {: فعموم قو� تعاz أما الكتاب -

ْ
وُهنp بِال ُ ِ̈ وليس من ، ا�ع� صاحبوهن و¿ملوهن بما يقره العرف و ال�عو} وََ¿

zلة، قال تعاÃ لت^ و�ذهÃ ِْحَسانِ {: العرف أن يقسم �ذه
ْ
َعْدِل َواإل

ْ
ُمُر بِال

ْ
والقسم ب^ الزوجات بالسوية من }  إِنp اهللاpَ يَأ

  العدل اOي أمر اهللا تعاz به
  :فأحاديث ا5اب  أما السنة -

ْت َقْن َ¿ حديث 
َ
هللاpُ َقنَْها قَال

َ
َم َفْقِسُم (: ئَِشَة رَِ¥َ ا

p
هللاpِ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

َ
ُهمp َهَذا : "َويَُقوُل ، َفيَْعِدُل ، لنسائه Áَن رَُسوُل ا

p
لل
َ
ا

ْمِلُك 
َ
ْمِلُك ، قَْسِ| ِفيَما أ

َ
 أ
َ
 تَلُْمæِ ِفيَما َيْمِلُك َوال

َ
ْرَبَعةُ  )فَال

َ ْ
أل
َ
َاِكُم ،  َرَواُه ا

ْ
َحُه ِاْنُن ِحبpاَن َوا� pوََصح ، Æِمِذي ْ Øل�

َ
َح ا pِكْن رَج

َ
َول

ُ 
َ
  .إِرَْسا�
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úِ ُهَريَْرَة 
َ
مَ  ر¥ اهللا عنهَوَقْن أ

p
�ØÔِp َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

َ
تَاِن (: قَاَل  َقْن ا

َ
ُ ِاْمَرأ

َ
 إِْحَداُهَما ، َمْن Áَنَْت �

َ
zِيَْوَم  َجاءَ ، َفَماَل إ

ُه َمائٌِل  Æِقيَاَمِة وَِشق
ْ
ل
َ
ْ�َُد  )ا

َ
ْرَبَعُة ، َرَواهُ أ

َ ْ
  .وََسنَُدُه َصِحيح، َواأل

نٍَس قَاَل 
َ
قَاَم ِعنَْدَها َسبًْعا (: َوَقْن أ

َ
peيØِب أ

َ
َر َ[َ ا

ْ
ِك
ْ
5
َ
لرpُجُل ا

َ
َج ا pِة إَِذا تََزوpن Æلس

َ
 ، ُعمp قََسَم ، ِمَن ا

َ
َج ا pقَاَم ِعنَْدَها َو°َِذا تََزو

َ
peيØَب أ

ثًا 
َ
بَُخارِّي ِ، ُمتpَفٌق َعلَيِْه   )ُعمp قََسمَ ، ثَال

ْ
ْفُظ لِل

p
  .َوالل

	أوالد �ب العدل  فهو أن � منهما زوجة وقد تساويتا M ا�ق [ هذا الرجل؛ فيجب أن تتساويا M القسم أما اwظر -
  .بينهم M العطية 

  :من مBوعيتها�كمة 
ا5اب Ýتص بمن هو أك0 من زوجة و�ذا أفرده العلماء M باب ع�ة النساء وربما ¢ع بينهما يعæ ¢ع ب^ زوجت^  هذا

 Ôة ومنها ما هو من السنة الفعلية و� معاملة ا�Ãالقسم منها ما هو من السنة القو M أو أك0 واألحاديث الواردة ُpاهللا pºَص
مَ 
p
وما أحوج من عدد بالزواج إz معرفة أح�م القسم والعدل ب^ الزوجات óÃئ ذمته من ، ته وعد� بينهنلزوجا َعلَيِْه وََسل

والعدل � العدل الÂام ما ورد M كتاب اهللا تعاz وسنة رسول اهللا صº اهللا ، حقوق العباد ا�بنية [ الشح وعدم ا�ساäة
  .الع�ة عليه وسلم وبذلك يعطى � ذي حق حقه وبهذا تدوم
  :األحاديث الÜ ذكرها ا�افظ بن حجر z هذا اDاب

  .ب` الزوجات العدل❆
�ُ َقْنَها قَالَْت  ● مَ (: َقْن 2َئَِشَة َرِ�َ اَهللا

�
�ِ َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل ُهم� َهَذا قَْسِ� : "َويَُقوُل ، َفَيْعِدُل ، لنسائهَفْقِسُم  ºََن َرُسوُل اَهللا

�
اَلل

ْملُِك فِ 
َ
ْملُِك ، يَما أ

َ
 أ
َ
 تَلُْمùِ فِيَما َيْملُِك َوال

َ
ْرَبَعُة   )فَال

َ ْ
أل
َ
َاِكُم ، َرَواهُ ا

ْ
َحُه ِاْنُن ِحبpاَن َوا� pوََصح ،ُ 

َ
ِمِذيÆ إِرَْسا� ْ Øل�

َ
َح ا pِكْن رَج

َ
  .َول

Öِ ُهَرْيَرةَ  ●
َ
مَ َصpº اهللاpُ َعلَ  َقْن ا�wَِ§·  ر� اهللا عنه وََقْن أ

p
تَاِن (: قَاَل  يِْه وََسل

َ
ُ اِْمرَأ

َ
N نَْتºَ إِْحَداُهَما ، َمْن 

َ
mَِجاَء يَْوَم ، َفَماَل إ

ُه َمائٌِل  ِقَياَمِة َوِشق�
ْ
ْ�َُد  )اَل

َ
ْرَبَعُة ، َرَواُه أ

َ ْ
  .وََسنَُدُه َصِحيح، َواأل

نٍَس قَاَل  ●
َ
َج اَلر�ُجُل (: وََقْن أ ن�ِة إَِذا تََزو� قَاَم ِعْنَدَها َسْبًعا  ِمَن اَلس�

َ
 اَ��ي·ِب أ

َ
Pَ َر

ْ
ِك
ْ
Dَقَاَم ِعْنَدَها ، ُعم� قََسَم ، ا

َ
َج اَ��ي·َب أ َوéَِذا تََزو�

ا 
ً
ث
َ
ال
َ
بَُخارِّي ، ُمتpَفٌق َعلَيِْه   )ُعم� قََسمَ ، ث

ْ
ْفُظ لِل

p
  .َوالل

  :  درجة ا�ديث األول
ْملِ (

َ
ُهم� َهَذا قَْسِ� فِيَما أ

�
ْملُِك ، ُك اَلل

َ
 أ
َ
 تَلُْمùِ فِيَما َيْملُِك َوال

َ
  ).فَال

Nرساéوصله و z بن حبان، وا�اكم. هذا ا�ديث اختلفÁ بعض العلماء رجح وصله.  
ùحاتم، و ا¦ار قط Öوابن أ ،âمنهم أبو زرعة، وال³مذي، والنسا ،Nوبعضهم رجح إرسا.  

  ما مع� رجحوا إرسا�؟ يعæ ال يذكر فيه ¿ئشة
مَ : (عن أú قتادة 

p
هللاpِ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

َ
  .ولم يذكر فيه ¿ئشة) لنسائهَفْقِسُم  Áََن رَُسوُل ا

  . وبهذا يكون ا�ديث فيه مقال وفيه ضعف
Áن رسول : (لكن بعضهم ذكر السند موصوال إm 2ئشة وR P حال ا�ديث N شاهد وهو قول 2ئشة ر� اهللا عنها

مَ  اهللا
p
ا�ديث رواه أ�د وأبو داود و ا5يه وصححه ا�اكم ) ال يفضل بعضنا [ بعض M  القسم َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .وسنده حسن

  :وفوائده  ،مBوعية ا]عدد
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zا_عدد �كم ومصالح عديدة يقول سبحانه وتعا zسَ {: ¨ع اهللا تعاØُكْم ِمَن الن
َ
َث فَانِْكُحوا َما َطاَب ل

َ
اِء َمثَْ� َوثُال

ْفَمانُُكمْ 
َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
 َيْعِدلُوا فََواِحَدةً أ

p
ال
َ
مَ وقد عّدد ا�Ô } َوُرَباَع فَإِْن ِخْفتُْم ك

p
، فهو أك0 هذه األمة نساء َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .رواه ا5خاري ) ة أك0ها نساءتزوج فإن خ� هذه األم: (وقال بن عباس ر¥ اهللا عنه _لميذه سعيد بن جب�

  : فوائد يش³ك فيها الرجل وا�رأة
ْسَوٌة َحَسنَةٌ {: ، يقول سبحانهاالقتداء باw§ ص� اهللا عليه وسلم :األول*

ُ
ُكْم Mِ رَُسوِل اهللاpِ أ

َ
َقْد Áََن ل

َ
  .}ل

من واحده لغض ا�5 و�ص^ أك0 إz وتكث�ها وذلك أن الرجل ربما �تاج  Xاربة الرذيلة بفتح طرق ا�الل، :ا�ا�*
 zأ الرجال إt بعض دول الكفر M فع هذا ا�حظور و�ذا �ا أغلق هذا ا5ابÕ ن ا_عدد ِحًال، وأيضا جاءÁ الفرج �ذا

  .ا?ليالت وانت�ت الرذيلة i Mتمعهم 
من النساء الالå قد ال يتهيأ �ن إال أن  وÏ هذا مصالح عظيمة وهذا من صور ¨�ة، فتح باب الزواج للنساء:  ا�الث*

هذه النساء الالå ال يتيÅ �ن الزواج إال با_عدد �Áطلقة واألرملة وا�رأة الô تأخر بها السن ولم ، يكّن من ا�عدد بهن
 Ôويدل عليه قول ا� 

ً
مَ تÂوج وأصبحت ¿نسا

p
اِط السp : (َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل َ ْ̈

َ
َْهُل َوَيْظَهَر ِمْن أ

ْ
tُم َوَيْظَهَر ا

ْ
ِعل
ْ
ْن يَِقلp ال

َ
اَعِة أ

َواِحدُ 
ْ
َقيØُم ال

ْ
ًة ال
َ
َ̂ اْمَرأ نَا َوتَْك0َُ النØَساُء َويَِقلp الرØَجاُل َحpª يَُكوَن ِ?َْمِس Øمتفق عليه )  الز.  

مَ  وتكث� عددها و�ذا د¿ ا�Ô أنه مصدر وسبب z زيادة نسل األمة:  الرابع*
p
َولُوَد : (َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ْ
ل
َ
وَُدوَد ا

ْ
ل
َ
. تََزوpُجوا ا

ِقيَاَمِة 
ْ
ل
َ
نِْبيَاَء يَْوَم ا

َ ْ
أل
َ
 ُمَ�ثٌِر بُِكُم ا

Ø
  )إِ·
بمع� أن الزوج يتكفل بر¿ية ا�رأة ويوفر �ا السكن وا�فقة ويقوم [  االجتماæاألمم أنه من باب ا]xفل : ا+امس*

  .تها و إعفافها وÏ هذا صيانة للمرأة وا�حافظة عليها و°z غ� ذلك من ا�صالح والفوائدر¿ي
  

  � ٢٥ �  الحلقة

  .ضوابط z باب ا]عدد 
  :الرجل إm بالنسبة الضوابط    ▪

 :قال ا�ارث بن قيس حديث M وجاء( ،زوجات أربع من أك0 ذمته M �مع فال .ا�حدد بالعدد ا]قيد :األول الضابط
 داود أبو  رواه) "أربعة منهن اخ�" :فقال، � ذلك فذكرت َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ  ا�Ô فأتيت نسوة ثمانية وعندي أسلمت
  .ماجة وابن

 ب^ العدل و� ا�كمية والقدرة ا�اÃة والقدرة ا5دنية القدرة بها ونعæ ،اxwح متطلبات P القدرة :ا�ا� الضابط
تَاِن ( ا�تقدم ا�ديث M كما َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ  يقول أربعة وأ ثالث وأ زوجت^ سواء تالزوجا

َ
ُ اِْمَرأ

َ
 ، َمْن Áَنَْت �

َ
zَِفَماَل إ

ُه َمائٌِل ، إِْحَداُهَما  Æِقيَاَمِة وَِشق
ْ
  .جلبالر يتعلقان ضابطان هذان صحيح وسنده �دأو األربعة رواه) َجاَء يَْوَم اَل

  :ة لمرأل بالنسبة ضوابطال    ▪
 عدلأ فهو تعاz اهللا  كم تسلم أن ا�سلمة ا�رأة [ نبïفي ا�سلم شأن وهذا .الBع P االع³اض عدم: األول الضابط
 مع� ا�ف' الضيق وهذا تضيققد  أنها صحيح، تع�ض الف وتعاz سبحانه �كمه معقب فال ا�اكم^ حكمأو العادل^

   .النشوز درجة إz يصل ال كنول ،عنه
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 امرأة صفية إن اهللا رسول يا: (قالت عنها اهللا ر¥ ¿ئشة عن جاء ما عليه ويدل .انوالعدو اÈD من ا�ذر :ا�ا� الضابط
 أبو رواه) �زجته ا5حر بماء مزجت لو 	مة قلô لقد: (وسلم عليه اهللا صº ا�Ô فقال -ةقص� كأنها- هكذا بيدها وقالت

  .منها ا_نقيص وأ  مثال اeانية األو� ا�رأة [ والعدوان واï5 ا_حق� عدم يعæ. اودد
 ¡ إن اهللا رسول يا :قالت امرأة أن(  عنها اهللا ر¥ أسماء حديث عليه ويدل .تعطى لم بما التشبع عدم: ا�الث الضابط
 ال بما ا�تشبع: "َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ  الرسول فقال ،كذب وهو  كذا أعطا· وأقول ،زو/ من أتشبع ·°و ،ûة و� زوج
 ظتغي أن تريد وهكذا و`سا· أعطا· تقول تكذب يعæ ،عنده ليس بما ا�ستك0 هو وا�تشبع) "زور ثو+ �بس يعطى
  .�وز ال فهذا اeانية الزوجة
 :قال َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ  ا�Ô أن عنه اهللا ر¥ عمر عن جاء .وأوالدها بيتها z واألمانة الر2ية حفظ: الرابع الضابط

) 
ّ
  ؛راٍع  كم	

ّ
  .)رعيته عن مسؤول كمو�

 أخرى زوجة الزوج تزوج إذا ينبï يعæ أسلفنا كما عليه النشوز من وا�ذر .الزوج معصية من ا�ذر: ا+امس الضابط
  .îوز ال الزوج ومعصية الزوج معصية ومن النشوز من هذا فإن جالزو حقوق M تق� الأو ،طبعها M تتغ� ال أن

 M الغ�ة وجود مع يعæ .مسلم رواه) Ãلتها � الô عند Ãلة � �تمعن كنp ( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ  ا�Ô نساء فهاهن
 لم الغ�ة هذه أن إال عنها اهللا ر¥ لعائشة قصص M ¿ئشة M معروف كما َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ  ا�Ô [ ا�ؤمن^ أمهات
   .ال�ع حدود من ãرجهن

   :وسلم عليه اهللا ص� اw§ زوجات
  :ع�ة إحدى أنهن ذكر
  .بمكة ثيب و� َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ  ا�Ô تزوجها زوجة أول و� عنها اهللا ر¥ خويت بنت خد�ة :ألوÌا

    .عنها اهللا ر¥ زمعة بن ةسود :ا�انية
  .عنها اهللا ر¥بنت أú بكر  ¿ئشة :ا�ا�ة
   . عنها اهللا ر¥ ا?طاب بن عمر بنت حفصة :الرابعة

   .خزيمة بنت زينب :ا+امسة
  .عنها اهللا ر¥ أمية بنت هند سلمة أم: السادسة
   .عنها اهللا ر¥ شجح بنت زينب :السابعة
   .عنها اهللا ر¥ ا�ارث بنت ةجويري :ا�امنة
  .معاوية أخت و� عنها اهللا ر¥ سفيان أú بنت ةرمل حبيبة أم :ا]اسعة
   .صداقها عتقها جعل وقد قصتها �ا تقدم وقد عنها اهللا ر¥ خطبأ بن حD بنت صفية :العا½ة
  .عنها اهللا ر¥ ا�ارث بنت ميمونة :عBة ا�ادية
 أما .عنهما اهللا ر¥ خزيمة بنت وزينب ،عليها يÂوج ولم ماتت خويت تبن خد�ة هما حياته M ماتتا اللتان ناالزوجت
Ôمَ  ا�pَعلَيِْه وََسل ُpاهللا pºخصائص من وهذا بينهن ¢ع وقد النسوة من تسع عن مات فقد َص Ôأما والسالم الصالة عليه ا� 
َصpº اهللاpُ َعلَيِْه  ا�Ô أما )أربعا منهن اخ�: (قال ا�ديث M أسلفنا كما أربع ب^ �مع أن إال �وز فال ا�ؤمن^ من غ�ه
  .خصائصه من فهذا وََسلpمَ 
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   :القسم فوائد
 أشياء M يكون الزوجات ب^ العدل نأل .وازمهول العدل آثار من ثرأ وهو ،الزوجات P الزمان وتوزيع تقسيم هو القسم
   .بها اهللا أمر الô ا�عروف من ا�عا¨ة من وهو الزوجة حقوق من حق وهو القسم منها

  :فوائده منو
  .الزوجة اعفاف: أوال
  .وا�ؤانسة الصحبة :اثاني
 للحائض يقسم نأ �ب للحائض يقسم Áن Oالك لوحدها جلست لو تمل فا�رأة. ال«ور وéدخال الوحشة إزالة :اثا�

 والصحبة الÅور و°دخال الوحشة إزالة فيها صودا�ق نأل وÃلتها يومها فيضيع حائض هذه: يقول فالوا�ريضة  وا�فساء
  .وهكذا وا�ؤانسة

  :  القسم حكم
  .واجب نهأ الراجح القولف .الوجوب القسم حكم
َمْعُروِف { :تعاz لقو�

ْ
وُهنp بِال ُ ِ̈ åِ { تعاz وقو� }وََ¿

p
َافُونَ  َوالال

َ
ã  pنُُشوزَُهن  pفَِعُظوُهن  pَواْهُجُروُهن  Mِ  َِمَضاِجع

ْ
ُبوُهنp  ال ِûَْوا {

مَ  ولقو� نZت إذا إال ا�ضجع M اهجرانه يبح لم وجل عز اهللا أن اÕاللة وجه
p
 إن( عمر بن هللا لعبد َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

مَ  هديه يضاأو ،الزوج [ للزوجة حقا فأثبت ،عليه متفق حديث وهو) احقً  عليك لزوجك
p
ه Áن أن َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .وواجب الزوجات ب^ الوقت M فالقسم ب^ نسائهَفْقِسُم 

  : z القسم  الزوجات ب` العدل حكم
  . الوجوب فيه ا�كم العدل

  ِخْفُتمْ  فَإِنْ {
�
ال
َ
وْ  فََواِحَدةً  َيْعِدلُوا ك

َ
ْفَمانُُكمْ  َملََكْت  َما أ

َ
 دليع ال أن خاف إن الواحدة نكاح إz وتعاz سبحانه اهللا فأرشد} أ

 َيُعولُوا { :قال ثم
�
ال
َ
ْدَ� ك

َ
   .واجب العدل أن [ فدل حرام واtور اîورو أي }َذلَِك أ

مَ  قوN األدلة ومن
�
تَاِن ( :َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
ُ اِْمرَأ

َ
N نَْتºَ إِْحَداُهَما ، َمْن 

َ
mُِه َمائٌِل ، َفَماَل إ ِقَياَمِة َوِشق�

ْ
 األربعة هروا )َجاَء يَْوَم اَل

إ� ( :القد� ا�ديث M تعاz اهللا يقول حرام والظلم ظلم فقد تهازوج إحدى فضل إذا وألنه ، صحيح وسنده �دأو
  .الزوجات ب^ واجب فهو بالعدل يتعلق ما هذا) تظا�وا فال ،Xرما بينكم وجعلته نفP î الظلم متحرّ 

  :القسم z العدل ضابط
   واإلياب؟ اOهاب M والكب� �الصغ M ءM � Î يعدل هل

 يملكه ال ما أما، ذلك وÂو وا]أنيس ةاDيتوت من عليه ويقدر الزوج يملكه فيما Xله ذكرنا كما ،القسم z واجب العدل
 {: قال تعاz .به يكلف فال الزوج عليه يقدر وال الزوج

َ
ُف  ال

Ø
  َغْفًسا اهللاpُ  يَُكل

p
    .}وُْسَعَها إِال

ْمِلُك ( .وا�حبة قل§ال ا�يل مثل
َ
ُهمp َهَذا قَْسِ| ِفيَما أ

p
لل
َ
ْمِلُك ، ا

َ
 أ
َ
 تَلُْمæِ ِفيَما َيْمِلُك َوال

َ
 وêذلك القلÔ ا�يل هو هذا )فَال

 وما ،تلفإئ منها تعارف ما ةiند جنود فاألرواح وتوجيهها فيها ا_حكم يملك وال يملكها ال الزوج نأل .ودواعيه الوطء
  .تلفاخ منها تناكر
  ِخْفتُمْ  فَإِنْ { اآليت` ب` ا¨مع يتب` الضابط وبهذا

p
ال
َ
وْ  فََواِحَدةً  َيْعِدلُوا ك

َ
ْفَمانُُكمْ  َملََكْت  َما أ

َ
نْ { تعاz وقو�} أ

َ
 تَْستَِطيُعوا َول

نْ 
َ
َ  َيْعِدلُوا أ ْ̂  لكنه ،منه تتìر ترÇ ا�رأة كي� ال ولكن .واtماع ا�ب M يعæ :عباس ابن قال} َحَرْصتُمْ  َولَوْ  النØَساءِ  َن
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 لم وأ iهد وأ متعب Áن اeانية وÃ Ïلتها M األو� جامع فرضا لو ،Ãلة � Ãلتها M وهذه  Ãلة هذه �امع نأ بواجب ليس
 منه تìرت ترÇ ا�رأة ي�ك ال لكن ا�فس قانتو هذا نأل ، وبþ ظلم نهأ يقال فال اeانية �امع ولم ،اtماع إz نفسه تتق

 :قال إÃك؟ أحب ا�اس أي اهللا رسول يا :قلت: (قال عنهما اهللا ر¥ العاص بن عمرو حديث ا�حبة M ا_فاضل [ ويدل
  .عليه متفق) "أبوها" :قال  ؟الرجال فمن :قلت ".¿ئشة"

   :ا¨ديدة للزوجة القسم
   .حاÇا Ïسب األمر أول Ç zا يقسم فإنه جديدة زوجة الرجل تزوج إذا
ِ  ºنت إن    ▪    :اكرً ب

 [ ا5كر الرجل تزوج إذا السنة من( :عنه اهللا ر¥ قال نسأ حديث وهذا ،Ãلة ، Ãلة نسائه [ دار ثم ،اسبع عندها أقام
  عليه متفق .)قسم ثم ثالث عندها أقام اeيب تزوج و°ذا  قسم ثم ،سبع عندها أقام اeيب
   :اـثيبً  ºنت إن    ▪

   :أمرين ب` gÚ فإنها
  .أسلفنا اOي نسأ �ديث يقسم ثم ثالث عندها يقيم أن: األول االختيار
 أن �ب يا¡للا ه هذف Ãال أربع �ا زاد أي ،النساء با- يعæ للبوا- مثلهن يق� ثم ا،سبع عندها يقيم أن :ا�ا� االختيار

مَ  ا�Ô أن اع حديث أم سلمة ر¥ اهللا عنهالتسبي [ واÃÕل األول، الزوجات إz ترد
p
 أقام تزوجها �ا َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .مسلم ورواه) لنسا½ سبعت لِك  سبعت ن°و ،لِك  سبعت شئِت  إن ،هوان هلكأ [ بِك  ليس نهأ( :قال ثم ثالثا عندها
 أن دتافأر حقها نتíوا وقتها انتí ألنه )عنها اهللا ر¥ بثوبه أخذت اعنده من @رج جاء �ا نهأ( يضاأ ا�ديث M جاء
 ثم ،العدل باب من هذا و°نما شأنك من تقليل هذا نأ تظن^ المع� ذلك ) "هوان هلكأ [ بِك  ليس نهإ" :فقال( �ا يسبع
مَ  ا�Ô خ�ها

p
 أن فالبد) لنسا½ سبعت لِك  سبعت ن°و( Ãال السبع أعطيتك )لِك  سبعت شئت نإ( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .مسلم رواه  .ا5اقيات للنساء الزائدة ياماأل اق�

  :للبكر الزيادة z ا�كمة
 جó إz فتحتاج ،الرجال مع èربة Çا يسبق لم وألنها ،أكÑ هاءحيا ألن ؟�ال ثالثة وا�يب �ال سبعة اDكر ؛ا]فاضل �اذا

  .عليها غريبا ليس األمر فهذا يباe أما .الزواج [ جديدة ألنها ،عنها الوحشة و°زالة إيناس، �تاجو ،خاطر

    :ا�ريض الزوج
   ؟يلزم ال أم الزوجات ب` بالقسم ا�ريض الزوج يلزم هل
   :حال` من ¿لو ال فإنه مرض ثم زوجة من أكÑ للزوج ºن إذا
 حكمه M القسم نأل. ºلصحيح زوجاته ب` القسم عليه ´ب فهذا زوجاته ب` ا]نقل P يقدر أن :األوÌ ا�الة ◍

مَ  ا�Ô أن عنه اهللا ر¥ ¿ئشة حديث عليه ويدل .االستمتاع غ� أخرى مصالح ا� وفوائده
p
 يسأل Áن َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

M ي  مرضهOمعروفه والقصة .ا5خاري رواه) ؟ غدا أنا أين( فيه مات ا ªنساء أن ح Ôمَ  ا�
p
 عن تنازلن َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

 .عنها اهللا ر¥ و�رها صدرها ب^ ¿ئشة بيت M فمات عنه اهللا ر¥ لعائشة حقهن
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�ديث ¿ئشة ر¥ اهللا عنها  .إحداهنيكون عند  أن ،يشق عليه ا]نقل ب` زوجاته فإنه يستأذنهن أن :ا�الة ا�انية ◍
مَ  أن

p
أن تأذنن ي> أبينكن فإن ر أدور أنستطيع أال  إ·( :معن فقالz نسائه M مرضه فاجتإبعث  ا�Ô َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

   .بسند صحيح  داود أبورواه ) فأذن � نسائه ر¥ اهللا عنهنفعلت، عند ¿ئشة  أكون أن
يكون عندها فمن خرجت عليها  ةÁن مريض ولم تأذن الزوجات لزوجة واحد إذا. لم تأذن N يقرع ب` نسائه إذا أما

  ا القرعة جلس عنده
 .و يع�ل الزوجات ¡يعاأ

   :مسقطات القسم
  :الÜ يسقط بها حق الزوجة األمور

D ال أمرترفعت الزوجة وعصت  إذا. النشوز: ألولا  .الطاعة إzقسم �ا وال نفقه حª ترجع  زوجها فا�ا

حقه كما  سقاطإن القسم حق للزوجة ولصاحب ا�ق الزوجة حقها سقط أل أسقطت إذا .الزوجة حقها إسقاط: ا�ا�
مَ  ر¥نصيبها لعائشة ر¥ اهللا عنها تبتï بذلك  سودةوهبت 

p
   .الرسول َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

 الو أياممثال ثالثة  أهلهالسفرها مثل الزوجة لو سافرت مع  الزوجةفإنه يسقط حق  .�اجتها بإذنه الزوجةسفر  :ا�الث
  .فاتها تس�جع ما أنال �ق �ا ذهب حقها ف بأثر رج6 ألنهتطالب  قها 

������  
   � ٢٦ � الحلقة

  .ب` الزوجات  الوعيد الشديد P ترك العدل❆
Öِ ُهَرْيَرةَ 

َ
مَ  َقْن ا�wَِ§·  ر� اهللا عنه وََقْن أ

�
تَانِ (: قَاَل  َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
ُ اِْمرَأ

َ
N نَْتºَ إِْحَداُهَما ، َمْن 

َ
mِاَء يَْوَم جَ ، َفَماَل إ

ُه َمائٌِل  ِقَياَمِة َوِشق�
ْ
ْ�َُد   )اَل

َ
ْرَبَعُة ، َرَواُه أ

َ ْ
  .وََسنَُدُه َصِحيح، َواأل

  :  درجة هذا ا�ديث
  . ا�رام وقد رواه أ�د واألربعة: ، صححه ا�افظ بن حجر فقالسند ا�ديث صحيح

  : ا�ديث ألفاظ
 إِْحَداهُ (قو� 

َ
mِفلم يعدل بينهما أي مال ألحدهما دون األخرى): َماَفَماَل إ.  

ه(قو�    .   جانبه ونصفه): �َُوِشق�
مشلول شلال نصفيا �دث M ، أي مفلوج والفالج مرض �دث M أحد ش ا5دن يبطل حر`ته و°حساسه ) :�ٌَمائِل(قو� 

ال يستطيع أن يتحرك إال من شق واحد، وعند يكون يوم القيامة مائل ف، و�دث بغتة، أحد الشق^ وربما Áن M الشق^
وا�ع� أن أهل العرصات يرونه يوم القيامة كذلك فيكون شقه مائل أي مشلول " ويكون شقه ساقط"ال�مذي وغ�ه 

  . ويكون زيادة M ا_عذيب

  :وجوب التسوية ب` الزوجات
، وÝريم ا�يل مع إحداهن، وأن ذلك من أسباب z هذا ا�ديث د�ل وجوب التسوية ب` الزوجات فيما يقدر عليه الزوج

وا�يل äرم  فيكون العدل ، ، ومعلوم أن الوعيد ال يكون إال [ فعل äرم أو ترك واجبالعقوبة الظاهرة يوم القيامة
 
ً
  ". ال نعلم ب^ أهل العلم M وجوب التسوية ب^ الزوجات خالفا: "قال ا�وفق بن قدامه. واجبا
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  : م z اwفقة والكسوةا+الف z القس
  .  M العدل وأبعد عن ا�يل. وجوب العدل ب` الزوجات z اwفقة والكسوة: الرأي األول❖

  . فيشمل ا�يل Î � Mء، ووجه االستدالل أن ا�يل هنا مطلق
  .وهذا رأي ا�نفية وابن تيمية

  . z اwفقة والكسوة إذا فعل الواجب ل� واحدة منهنال ´ب P الزوج التسوية ب` الزوجات : الرأي ا�ا�❖
  . وهذا مذهب ا�نابلة والشافعية وا�الكية ألن التسوية M ا�فقة بينهن تشق

  . واألو� أن يسوي بينهن ألن ذلك أبلغ M العدل: إال أن الشافعية وا�نابلة قالوا
 � M ذلك أن الزوج مطالب بالعدل ب^ زوجاته M ء يقدر عليهوالصوابÎ ،	@ فإن هذا فيه من ا�صالح ماال ، M و°ن

وعدم العدل يوغر ، العدل تأ� با�Ô صº اهللا عليه وسلم، وÏ العدل حسن الع�ة، وسالمة الصدر، وراحة الزوج 
  . و�عل ا�ياة الزوجية M نكد وتعب، الصدور ب^ الزوجات

تداء بالرسول صº اهللا عليه وسلم M العدل ب^ زوجاته M ا�فقة، وتنازعوا M وأما العدل ب^ الزوجات اق: (قال ابن تيمية
  V.ا) . العدل ب^ الزوجات هل هو واجب أم مستحب، ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة

ف إن Áن واOي يظهر أن العدل M ا�فقة معناه أن ينفق [ � زوجة من زوجاته بقدر حاجتها وحاجة أوالدها  با�عرو
َمْعُروِف {: عندها أوالد Oلك قال الرسول M خطبة الوداع

ْ
ِْ̀سَوُيُهنp بِال ولكن إذا نقص عند إحداهن ثالجة أو  }ِرْزُقُهنp َو

ألن ذلك من ا�شقة و°�اف . غسالة وعند األخرى غسالة وثالجة ال يلزم أن يش�ي للô عندها غسالة أو ثالجة جديدة 
  . وقد ورد عن اإلمام أ�د ما يدل [ ذلكا�ال M غ� وجهه 

  . الرأي الراجح أنه واجب العدل z القسم z اwفقة والكسوة حÞ ¿رج من هذا الوعيد الشديد ¢
������  

  .جواز هبة ا�رأة يومها لÍتها❆
مَ َص�� اهللا�ُ أن َسوَدة بنت َزْمعَة وهبت يومها لعائَشَة و÷ن اwّ§ (وعن 2ئشة ر� اهللا عنها 

�
يقسم لعائَشَة يومها   َعلَْيِه وََسل

  .متفق عليه) ويوَم سودة

  :تر¡ة سودة بنت زمعة 
َصpº اهللاpُ و�ا بعث الرسول ، سودة بنت زمعة بن قيس بن لؤي العامرية أم ا�ؤمن^ Áنت �ت السكران بن لؤي العامري

مَ 
p
. �بشة M ا�جرة اeانية ثم قدما مكة فمات بها زوجها ر¥ اهللا عنهاأسلمت � وزوجها وخرجا مهاجرين إz ا َعلَيِْه وََسل

مَ ثم تزوجها الرسول 
p
بعد موت خد�ة ر¥ اهللا عنها ودخل عليها بمكة وهاجرت معه وطالت حياتها  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ا�دينة، ألنه عقد عليها و� بنت ست سنوات وÇن قد عقد � [ ¿ئشة ر¥ اهللا عنها إال أنه لم يدخل بها إال M . معه
 
ً
و�ذا  ودخل بها M ا�دينة و� M ا_اسعة، سودة ر¥ اهللا عنها بعد ¿ئشة ر¥ اهللا عنها M العقد وÏ اÕخول قبلها اتفاقا

عنها M ا�دينة وتوفيت سودة ر¥ اهللا . )وÇنت أول امرأة تزوجها بعدي : (جاء M صحيح مسلم قول ¿ئشة ر¥ اهللا عنها 
  . هüüوقيل  üÌسنة 

  :ا�فردات 
  .أي تنازلت عن نوبتها لعائشة ر¥ اهللا عنها مع نوبتها اeابتة �ا) وهبت يومها لعائشة(قو�ا 

ّ̂ السبب �اذا وهبت لعائشة ر¥ اهللا عنها، ولكن جاءت رواية عند ا5خاري من طريق الزهري عن عروة، عن  ولم يُبَ



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ٩٤ - 

 

مَ وهبت يومها وÃلتها لعائشة ر¥ اهللا عنها تبتï بذلك رضا رسول اهللا (عنها  ¿ئشة ر¥ اهللا
p
  ).َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

Áن (، وعند أú داود من حديث ¿ئشة ر¥ اهللا عنها ) لعائشة من رسول اهللا �ا كóت جعلت يومها(وÏ رواية �سلم 
يا رسول اهللا يو� : أن يفارقها  قالت فرقتسودة ح^ أسنت و(ولقد قالت  )رسول اهللا ال يفضل بعضنا [ بعض M القسم

ٌة َخافَْت ِمْن َنْعِلَها نُُشوًزا {، ففيها وأشباهها نزلت )لعائشة فقبل منها
َ
و[ � حال فقد . وهذا فيه بيان سبب ا�بة} َو°ِِن اْمَرأ

فوهبت يومها لعائشة، [ أن تب� معه، وÏ عصمته،  Áنت سودة ر¥ اهللا عنها كب�ة فخشيت أن يفارقها رسول اهللا
مَ ولكن يب� أن نزول اآلية M سودة فيه نظر ولم يرد أن الرسول ، وتكون زوجته M اآلخرة

p
طلب منها  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .أن تتنازل بل تنازلت من قبل نفسها 

  :لÍتها جواز تنازل ا�رأة عن حقها z القسم وهبتها نوبتها
ألن N حق z ، z ا�ديث د�ل P جواز تنازل ا�رأة عن حقها z القسم لÍتها وليس Çا حق ا]نازل إال برE الزوج

  . الزوجة وهذا ìمع عليه
فقبل ا�Ô صº اهللا عليه (لو تنازلت فر¥ الزوج بذلك ال تقول ال أريدك وهو لم يرض، فاإلسقاط م�وط برضا الزوج 

واختارت سودة ر¥ اهللا عنها ¿ئشة ر¥ اهللا عنها ألن ¿ئشة ر¥ اهللا عنها أحب نسائه إÃه، فأرادت أن ). لكوسلم ذ
تهبه من �ب، وهذا من فقهها وشفقتها؛ فكونه من فقهها ألنها لو طلقت فلن تكون من زوجاته M اtنة، وأما كونه من 

  . شفقتها ألنها تعلم أن ¿ئشة من أحب نسائه إÃه
لليلة ا�وهوبة فيب� كما هو عليه من ا]وا�، لكن إن وهبت �لتها للرابعة ينتظر حÞ  موا�ة ذا ºنت �لة الواهبةإ ◍◍◍◍

  .وتغيً�ا لليلتها بغ� رضاها وهذا لم �ز وهو الراجح  يأë ا¦ور وال ´وز N ا]قديم ألن z تقديمها تأخg �ق غgها

   :تراجع الواهبة عن هبتها 
جاز Çا الرجوع وقسم Çا قسم مستقبال وال يق� ما مF ألنه ، وهبت ا�رأة �لتها ثم تراجعت وغgت وطاDت Ïقها لو

  . هبة واÇبة لم تقبض فإن األيام تتجدد يوم بعد اآلخر فلها أن ترجع فيما يستقبل من األمر
  .وال تقاس [ ا�بة ألنها لم تقبض

 "ويرى ابن القيم 
ً
وذلك بأن تقول � أنا اتفق معك [ هبô يو� لفالنة وتبقيM æ  "فإنها ال تملك الرجوع  إن ºنت صلحا

ْن {: فوافق [ هذا الصلح  فهذا صلح ، قال تعاz" حبالك
َ
 ُجنَاَح َعلَيِْهَما أ

َ
ْو إِْعَراًضا فَال

َ
ٌة َخافَْت ِمْن َنْعِلَها نُُشوًزا أ

َ
َو°ِِن اْمَرأ

ًحايُْصِلَحا بَيْنَُهَما ُص 
ْ
فيلزم كما يلزم الصلح و°ال لم يكون � فائدة وعودتها عن ذلك الصلح يكون سبب للمعاداة ب^ } ل

ولو . ومن عالمات ا�فاق¨¿ الزوجات وال�يعة م²هة عن ذلك، وألن الرجوع فيها من باب إخالف الوعد وهو äرم 
  . فما قا� ابن القيم وجيه واهللا أعلم نه @	 [ النساءل�ن وجيها ألأخó الزوج الزوجة حال هبتها أنها ال رجوع �ا 

  ؟ تنازل ا�رأة عن قسمها للزوج؛ فلمن يكون هذا ا�وم
  : �وز للمرأة أن تهب قسمها للزوج ألنه ال ûر M ذلك و� ثالث خيارات

أقرب للعدل وأبعد عن ا�يل، أو  أو أن ´عله للجميع بالقسم P ثالث �ال بدل أربعة وهو، فإما أن ¿تار من يشاء منهن
مصا�ة ا�رأة  وقد أجاز العلماء. أن ¿g بينهن قسم الواهبة للجميع أو ب` القرعة فمن خرجت قرعتها فيقسم Çا �لت`

ْو إِْعَراًضا فَ { لزوجها P أال يطلقها بإسقاط القسم أو اwفقة
َ
ٌة َخافَْت ِمْن َنْعِلَها نُُشوًزا أ

َ
ْن يُْصِلَحا َو°ِِن اْمَرأ

َ
 ُجنَاَح َعلَيِْهَما أ

َ
ال

ًحا
ْ
ٌة َخافَْت {وقد جاء M الصحيح^ عن ¿ئشة ر¥ اهللا عنها M قو� تعاz }  بَيْنَُهَما ُصل

َ
الرجل تكون ( :قال }َو°ِِن اْمَرأ
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  . ذلك ف²لت هذه اآلية M) أجعلك من شأ· M حل: عنده ا�رأة ليست بمستك0 منها ، يريد أن يفارقها فتقول
  . أي ترفعا عند أداء حقوقها) انشوزً (ومع� 
أي M ا�حبة وا�عا¨ة : أي صدودا عنها وعدم القيام M حقوقها وهو مع� قو�ا ليس مستك0 منها) اإعراضً (ومع� 

وز أن �امع ولكن ينبï أن يعلم M القسم أنه ال بأس أن يدخل [ زوجاته نهارا، لكن من �ا ا�وبة  ال �، وا�الزمة
 ôماع حق للزوجة الtوم حق �ن �ا الليلة ألن اÃيوم األخرى ألن ذلك ا M لتهاÃ ليست ôأحد غ�ها من زوجاتها ال

اtماع ال �وز أن يفعله الزوج  M ا�هار إال �ن �ا الليلة  ألن اtماع حق فال �وز أن يسقطه الزوج [ ، ا�وبة نوبتها 
  .رغبته

������  
  � ٢٧ � لحلقةا

  .امرأته <ًبا خفيًفاÍب ي ´وز للرجل أن❆
مَ قال رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن زمعة ر� اهللا عنه قال

�
رواه ) ال ´ت أحدكم امرأته جت العبد( َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

  .ا5خاري 

  :  راوي ا�ديث
َصpº اهللاpُ األسدي ر¥ اهللا عنه أمه أخت أم سلمة زوج ا�Ô عبد اهللا بن زمعة  بن األسود بن عبد ا�طلب القرÎ هو 

̈اف قريش وÇن يسكن ا�دينة ، وليس � M ا5خاري سوى حديث واحد َعلَيِْه وََسلpمَ  وهو هذا "فأم سلمة خا_ه Áن من أ
  .Vر¥ اهللا عنه وأرضاه  ü£ا�ديث مات سنة 

  :روايات ا�ديث
ûب النساء عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد اهللا  منM كتاب ا��ح باب ما يكره  هذا ا�ديث أخرجه ا5خاري

 Ôمَ بن زمعة عن ا�
p
  ).خر اÃومآال �ت أحدكم امرأته جت العبد، ثم �امعها (وذكر ا�ديث وتمامه  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

مَ ل ، فذكر فيه قال عبد اهللا بن زمعة خطب الرسوورواه مسلم
p
ذكر ا�اقة واOي عقرها فيه ثم ذكر ف َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

، )جت العبد ولعله �امعها من أخر يومه(وÏ رواية ) إالم �ت أحدكم امرأته جت األمة: (النساء فوعظ فيهن ثم قال
 
  ).ال �تُ (أو )  �تْ ال(و[ هذا فا�ديث متفق عليه إال أنه عند ا5خاري بصيغة ا�� أو بصغية ا�

  :  مفردات ا�ديث
بصيغة ا�
؛ فاÕال ساكنة للجزم، و�وز الرفع [ ا�� وقد جاء مضبوطا بهما M النسخ ا�عتمدة ) ال ´ْت أحدكم(

  . بالضم و:هما ورد M النسخ ا�عتمدة) ال �تُ (فالسكون ال �ت صيغة ا�
، وبالرفع بصيغة ا�� 
 من باب ûب واtت هوواtت ج

ً
  شاء جسمه غالìب بالسوط الواحدة واشتقاقه من جت ا�يوان وهو : تت اtا· جتا
  ) وجت العبد(وورد ) جت األمة(وقد ورد M رواية مسلم 

^ هذا الغرض من هذه اtملة من باب ا_نف� عن ûب ا�رأة فإن العاقل يبعد منه اtمع ب) ثم ´امعها آخر ا�وم: (قال
وذاك يعæ الìب وا�جامعة M أخر يومه ألن ا�جامعة أو ا�ضاجعة تنشأ من الرغبة M ا�فس وحسن ا�عا¨ة ، وا�جلود 
 ينفر من جاÕه، وال يكون هناك ميل وال îانس M ا�عا¨ة فيبعد أن يُعمل هذا من العاقل �ت جت العبد ثم M آخر 

ً
 5ا

  . تنف� وتشنيع [ من يصنع ذلك اÃوم �امعها ف� هذا

  : ما يتعلق باالستنباط
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َمْعُروِف {اهللا كرم ا�رأة وجعل �ا من ا�ق مثل اOي عليها 
ْ
ي َعلَيِْهنp بِال ِ

p
Oِمثُْل ا pولكن قد يكون بعض النساء } َولَُهن
  .عندها سوء ع�ة وعصيان ونشوز لزوجها فإذا أظهرت ا�رأة النشور 

  :مراتب Jأربعانه وتعاm هذا األمر بالقرآن P و2لج اهللا سبح
*Ìرتبة األو�عالج النشوز األول وعظها و°عالمها بعظم حق الزوج عليها وبيان حق الزوج عليها وما يلحقها . وعظها :ا

  يعæ ا�رتبة اeانية "من اإلثم [ Ýالفتها وتالوة ا�صوص عليها  و°ن استجابت و°ال فذاك 
} åِ

p
 َيبُْغوا َعلَ َوالال

َ
َطْعنَُكْم فَال

َ
بُوُهنp فَإِْن أ ِûَْمَضاِجِع َوا

ْ
َافُوَن نُُشوزَُهنp فَِعُظوُهنp َواْهُجُروُهنMِ p ال

َ
ã َنÁَ َpاهللا pإِن 

ً
يِْهنp َسِبيال

ا َكِبً�ا  Oَعِلي {  
َمَضاِجعِ {ل تعاz هجرها M ا�ضجع ، بأن ي�ك مضاجعتها ما يراه من ا�دة قا :ا�رتبة ا�انية*

ْ
  } َواْهُجُروُهنMِ p ال

وأما M الùم فال يزيد M ا�جر أك0 من ثالث أيام �ا جاء M ا�ديث الصحيح ". ال تضاجعها M فراشك"قال ابن عباس 
مَ قال الرسول 

p
  .للمرتبة اeاeة فإن لم ترتدع ينتقل) ال �ل �سلم أن يهجر أخاه فوق ثالث( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

وأن �تنب الوجه واألماكن ا�خوفة مثل ا5طن، وال �ت فوق ع� والشديد أن يìبها ûبا غ� مóح : ا�رتبة ا�ا�ة*
مَ أسواط خفيفات �ا M ا�ديث الصحيح من حديث بردة لقول الرسول 

p
ال �ت أحدكم فوق ع�ة ( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

) وال تìب الوجه، وال تقبح، وال تهجر إال M ا5يت(وجاء M ا�ديث اOي م. معنا ) M حد من حدود اهللاأسواط إال 
  . رواه أ�د وأبو داود والنسا½  وابن ماجة ، وصححه ابن حبان وا�اكم

لوجودها M ا5يت   ألن هذا األمر يزيد ا?وف عليها، أي ال ت�`ها وحدها وأنت خارج ا5يت) وال تهجر إال M ا5يت(
  .إذا لم ينفع الìب ا?فيف ننتقل للمرتبة الرابعة. وحدها

بعث ا�اكم حكم^ أحدهما من أهل . و� ا�كمان و°ن ادW � من واحد من الزوج^ ظلم األخر: ا�رتبة الرابعة*
قع بينهم، وأقرب للنصح فيفعالن الزوجة واآلخر من أهل الزوج Ãكونا أخó وأعلم وأعرف من غ�هما بأسباب الشقاق الوا

َو°ِْن {لقو� تعاz . وهما يمل�ن ذلك فقد سماهما اهللا حكم^. ما يصلح من اtمع بينهما، أو ا_فريق بينهما بعوض، أو بغ�ه
 
َ
ْهِلَها إِْن يُِريَدا إِْصال

َ
ْهِلِه وََحَكًما ِمْن أ

َ
ِق اهللاpُ بَيْنَُهَما إِنp اهللاÁَ َpَن َعِليًما َخِبً�اِخْفتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَاْنَعثُوا َحَكًما ِمْن أ Øًحا يَُوف {

   :هذا ما يتعلق بمعا¨ة نشوز ا�رأة ورد z القرآن P أربع مراتب
بعث ا�كمان M اإلصالح أو ا_فريق بينهما  /  الìب غ� ا�óح، الرابع /  ا�جر، واeالث /  ، واeا·وعظال/  األول

 َيبْغُ َوال{
َ
َطْعنَُكْم فَال

َ
بُوُهنp فَإِْن أ ِûَْمَضاِجِع َوا

ْ
َافُوَن نُُشوزَُهنp فَِعُظوُهنp َواْهُجُروُهنMِ p ال

َ
ã åِ

p
 إِنp اهللاÁَ َpَن ال

ً
وا َعلَيِْهنp َسِبيال

ا َكِبً�ا Oَعِلي {  
 َيبُْغوا َعلَيِْهنp سَ {: واûبوهن ثم قال

َ
َطْعنَُكْم فَال

َ
 فَإِْن أ

ً
إذا لم تنفع األمور اeالثة ينتقل إz ا�كمان األصلح واألرشد } ِبيال

  . واألحكم

  :ضابط الÍب 
مثال قبح اهللا وجهك، أو قبحك اهللا، أو لعنك اهللا، أو أهلكك ) وال يìب الوجه وال يقبح(وال �وز أن يìب أو أن يقبح 

أما الùم فال �ل � أن يهجرها ) M ا5يتإال (ر إال M ا�ضجع تهجاهللا، فا_قبيح تنفر منه ا�فس وعدم اÕ¿ء عليها، وال 
الشارع ال يكره ا�رأة [ ا��ح إذا لم ترده بل إذا كرهت الزوج وحصل : (قال ابن تيمية. M الùم أك0 من ثالث أيام

                                 
J  /أربع mلك تم تعديلها إÀ ذكر الشارح أنها ثالث ثم عدد أربع مراتب. 
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ينظر ا�صلحة من أهله فيخلصها من بينهما شقاق فإنه �عل أمرها إz غ� الزوج �ن ينظر M ا�صلحة من أهلها مع من 
  ). الزوج بدون أمره و`يف تؤ� معه بدون أمرها

هذا ا�ديث فيه دÃل [ أن الزوج من
 عن ûب الزوجة ûب العبيد وا�ماÃك ألن الزوجة أم أوالده بل �سن إÃها 
َافُوَن نُُشوزَُهنp {ألن اهللا جعل الìب آخر مراحل النشوز 

َ
ã åِ

p
بُوُهنp فَإِْن  َوالال ِûَْمَضاِجِع َوا

ْ
فَِعُظوُهنp َواْهُجُروُهنMِ p ال

ا َكبًِ�ا Oَن َعِليÁَ َpاهللا pإِن 
ً
 َيبُْغوا َعلَيِْهنp َسِبيال

َ
َطْعنَُكْم فَال

َ
َصpº اهللاpُ ما ûب رسول : (وألن ¿ئشة ر¥ اهللا عنها قالت}  أ

مَ 
p
  . رواه مسلم) أة وال خادم إال أن �اهد M سبيل اهللاÎء قط بيده وال امر َعلَيِْه وََسل
  " فيه أن ûب الزوجة وا?ادم واÕابة و°ن Áن مباح لألدب ف�`ه أو� : " قال ا�ووي

 �ا تمدح با_²يه عنه ولكن ا_²يه أفضل : (اويقال ا�نّ 
ً
فيه جواز ûب النساء وا?دم للتأديب إذ لو لم يكن مباحا

مَ  اقتداء بالرسول
p
�م ا�ووي وا�ناوي ترك الìب أفضل للحديث فالوعظ أحسن، وا�جر مباح، ، )َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

 كما جاء M القرآن 
ً
 خفيفا

ً
بُوُهنp {وللرجل أن يìب زوجته ûبا ِûْالسنة ا�ديث } َوا M ب الوجه وال (وجاءìوال ت

_عرف أن الرجل ينفر من هذا الفعل وترجع باللوم [ نفسها لعصيانها يؤخذ من هذا أن الìب ا?فيف مباح ) تقبح
وفعلها وتعدل من خلقها فدل ا�ديث من مفهومه جواز ûب ا�رأة وقد دل [ ذلك القرآن ولكن ال يصل ûب 

ال �ت (يث وÏ ا�د تا�يوانات وا�ماÃك وقد دل [ ذلك القرآن ولكن ال يصل إz اtت جت العبيد وا�يوانا
ألن ا�رأة سكنه، وم�ن راحته، وأم أوالده، و°ذا وجد الìب فهذا فيه ) جت األمة(وÏ رواية ) أحدكم امرأته جت العبد

، و[ الزوج أن يتق اهللا الطالق أو ا�خالعة نفرة ب^ الزوج^، وال تستقيم ا�ياة والبد من األلفة واال_ئام ب^ الزوج^، أو
ن يرفق بزوجته، و°ن غضب عليها @رج من ا�²ل، وأن يتوضأ، ويستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم فأن ا�رأة M زوجته وأ

 .خلقت من ضلع أعوج ويعظها بالô هو أحسن
������  

   . اب الطالقِ ــكت
J  / ِع

ْ
  .باب اُ+ل

  : تعريف ا+لع
خلع ثوبه : ذ من خلع اeوب وهو نزعه و°زا_ه، يقالمأخو من ا+لع بفتحها وهو ال�ع واإلزالة) ا+اء(باب ا+لع بضم 

 
ً
 ) بالفتح(خلعا

ً
، للتفرقة ب^ ا�' وا�عنوي َخلع ثوبه، وُخلعت ا�رأة، فهذا خلع ح' وخلع )بالضم(وخلع امرأته ُخلعا

  . معنوي اeوب
  . أرحامهاأو من غgها أي من أو�ائها أو  ،فراق ا�رأة لزوجها P عوض ما� منها: ا+لع ½2

  :ا¦�ل P مBوعية ا+لع z الكتاب والسنة
  . واألصل الكتاب والسنة

 {قو� تعاz  من القرآن*
َ
َك ُحُدوُد اهللاpِ فَال

ْ
 ُجنَاَح َعلَيِْهَما ِفيَما اْفتََدْت بِِه تِل

َ
 يُِقيَما ُحُدوَد اهللاpِ فَال

p
ال
َ
} َيْعتَُدوَهافَإِْن ِخْفتُْم ك

  . ن من أوÃاء األمور أو األقاربا?طاب Oوي السلطا
  . أي دفعته فداء عن ا5قاء مع زوجها} ِفيَما اْفتََدْت بِهِ {وقو� 

  .فهو حديث ا5اب وهو حديث امرأة ثابت بن قيس  أما أحاديث السنة*
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  :ا�كمة من مBوعية ا+لع
عليها إال برضاها وعقد جديد هو فإذا Áنت  أنه من ر�ة اهللا بعباده ألن فيه ãليص الزوجة من الزوج [ وجه ال رجعة �

ا�الة غ� مستقيمة و`رهت ا�رأة زوجها ?لقه، أو Õينه، أو لكóه، أو ضعفه أو �و ذلك وخشيت أن ال تقيم حق اهللا فيه 
  . M طاعته جاز أن ãلع نفسها بعوض منه بفداء

جها وجعل اهللا االفتداء للمرأة فإنه �ا جعل الطالق بيد وقد س� اهللا ا?لع افتداء ألن ا�رأة تفتدي نفسها من أ� زو
  . الرجل إذا كره ا�رأة جعل ا?لع للمرأة إن كرهت الرجل يعæ أمر عك'

  :ألفاظ ا+لع
ا?لع � ألفاظ معينة مثل لفظ ا?لع، أو الفداء، أو الفسخ، أو ما أشبه ذلك فإن وقع بلفظ طالق فهو : القول األول❖

  . طالق
عوض فهو خلع حª لو وقع بلفظ طالق، فا�قصود أن بليس للخلع ألفاظ معينة بل � ما دل عليه الفراق : ا�ا� القول❖

 يُِقيَما ُحُدوَد اهللاpِ {ا�رأة إذا كرهت من الرجل خلق أو دين أو كó أو ضعف فيحق �ا أن تفتدي نفسها منه 
p
ال
َ
فَإِْن ِخْفتُْم ك

 ُجنَاَح َعلَيِْهَما فِ 
َ
اإلمام أ�د ينبï أن تتحمل : وقال. إال أنه إذا Áن الزوج يميل �ا فينبï أن تصó عليه} يَما اْفتََدْت بِهِ فَال

  .وتصó عليه إذا Áن يريدها ولكن إذا لم îد رغبة فيه فينبï أن ãلع فا?لع فيه توسيع للمرأة
������  

  � ٢٨  � الحلقة

  .جواز العوض z ا+لع أو رد الصداق❆
مَ أن امرأة ثابت بن قيس أتت اw§ (  عن ابن عباس ر� اهللا عنهما ●

�
يا رسول اهللا ثابت بن  :فقالت َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

أتردين عليه : قيس ما أعيب عليه z خلق وال ديٍن، ولكù أكرَه الكفر z اإلسالم، فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم 
مَ قال رسول اهللا ف. نعم: حديقته؟ فقالت

�
  .رواه ا5خاري )"اقبل ا�ديقة وطلقها تطليقة: َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

●  N رواية Ðوأمره بطالقها"و ."  
  ". أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل اw§ ص� اهللا عليه وسلم عدتها حيضة"وألÖ داوود وال³مذي وحّسنه  ●
أن ثابت بن قيس ºن دميًما، وأن امرأته "عن أبيه عن جده ر� اهللا عنهما عند ابن ماجة  وÐ رواية عمرو بن شعيب ●

  " لوال Áافة اهللا إذا دخل عD aصقت z وجهه: قالت
  ) و÷ن ذلك أول خلع z اإلسالم(وأل^د من حديث سهل بن أÖ حثمة  ●

  . ا ا�افظ ابن حجر M بلوغ ا�رامهذه � الروايات الô ذكره
Ö(ورد z اDخاري أيضا من حديث عكرمة  ●

ُ
َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه ذكر ا�ديث ثم قال فقال اw§ ) أنها أخت عبد اهللا بن أ

مَ 
�
  ) وأمره أن يطلقها. نعم فردتها: قالت. أتردين عليه حديقته:( وََسل
ºنت حبيبة بنت سهل Ýت ثابت : (أة قالوأما ا�ديث ا�ا� حديث سهل ابن أÖ حثمة اÀي ورد فقد ورد أن اسم ا�ر ●

  .لكن ا�ديث سنده ضعيف) بن قيس وساق ا�ديث إm أن قال فxن ذلك أول خلع z اإلسالم

  :ألفاظ ا�ديث
  ، من � ؟ أبهمت M هذا الروايات) أن امرأة ثابت بن قيس(

ونقله ا�افظ M ،  ابن أú ابن سلولوجاء M ا5خاري عن عكرمة مرسال أن اسمها ¢يلة و� بنت أú أخت عبد اهللا
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  . اإلنصاف عن ¢اعة
  . وÏ بعض الطرق كما عند أú داوود وغ�ه أنها حبيبة بنت سهل

  . وÏ بعضها كما عند النسا½ وابن ماجه مريم ا�غاÃة
  كيف يقال z اسمها هذه الروايات ا�الث؟ أو كيف ´مع ب` هذا وذاك؟ ▪

وألن M بعض الطرق ، نهما واقعتان M إحداهما ¢يلة وÏ األخرى حبيبة الختالف السياقأ: قيل M اtواب عن ذلك
 æوهم من ب úبعضها حديقت^ وأما تسميتها مريم فيمكن رده لألول ألن ¢يلة من آل عبد اهللا بن أ Ïأصدقها حديقة و

ر أن ا_عدد فيه نظر وعليه البد من ال�جيح مغاÃة نسبة إz امرأة من ا?زرج، فيكون الوهم وقع M اسمها واOي يظه
  . ولكن ذكرنا ذلك لوروده M بعض الروايات. حسب القوة و[ � حال فا?الف ال ي�تب عليه حكم

ثابت بن قيس بن شماس األنصاري ا?زر/ خطيب األنصار أول مشاهده أحد، وب�ه ا�Ô صº اهللا ) ثابت بن قيس(
  . ع�ة للهجرة ر¥ اهللا عنه وأرضاه وم اÃمامة شهيدا سنة اثنôعليه وسلم باtنة، وقتل ي

هكذا M بلوغ ا�رام من العيب وهو لفظ النسا½ قال ا�افظ وهو أÃق با�راد والعيب هو الرداءة أو ) ما أعيب عليه(قو�ا 
  .ا�قص اOي @لو منه ا?لق السليم أو الصنع السليم

  .بضم ا_اء ا�ثناة من فوق و�وز كÅها والعتب هو اللوم [ ت�ف مكروه) ما أعتب عليه(واOي M ا5خاري 
بضم أو� وثانيه و� صفة راسخة M ا�فس تصدر عنها األفعال بغ� تكلف أو خلق وا�ع� ال أريد ) z ُخلُق(قو�ا 

M ال أقبله وقد ورد æدينه ولكن أكرهه طبعا، يع M رواية ابن ماجه ال أطيقه بغضا  مفارقته لسوء خلقه وال �قصان.  
  : هذه ا¨ملة Çا معنيان) ولكن أكره الكفر z اإلسالم(قو�ا 
) إال إ· أخاف الكفر(�ا ورد M رواية  أنها خشيت أن {ملها بغضها P N إظهار الكفر �فسخ نكاحها منه :األول

  . æ العصيان حª يمل منها ويفسخهايعæ خشية مع بقائها معه أن �ملها ا5غض [ إظهار الكفر يع
، فأطلقت [ النشوز وبغض أن ا�راد بالكفر كفران العشg وا]قصg فيما ´ب N وهذا بسبب شدة اDغض N :ا�ا�

ألن هذه ا_�فات تناM خلق اإلسالم، أي فأخاف [ نف' M اإلسالم ما يناM مقت. ، الزوج وغ�هما الكفر مبالغة
شية [ نفسها أن ãالف مقت. اÕين من طاعة الزوج والسماع � وتلمس رضا الزوج فإذا Áنت مبغضة � اÕين فخ

) أكره(فسيحملها ذلك [ إظهار العصيان و°ظهار النشوز وهذه األمور يمقتها اإلسالم، وهذا ا�ع� واهللا أعلم أظهر لقو�ا 
  ) .M اإلسالم(ولقو�ا 

تفهام حقي يطلب به اtواب، وا�ديقة البستان من ا�خيل Áن عليه حائط أم ال وقد جاء اس) أتردين عليه حديقته(
فإ· أصدقتها حديقت^ (وجاء عند أú داوود ، )وÇن تزوجها [ حديقة �ل(عند ال�ار من حديث عمر ر¥ اهللا عنه 
  ).ففعل. خذهما وفارقها: وهما بيدها فقال ا�Ô صº اهللا عليه وسلم

  ؟  هنا مسألة خالفية هل هذا األمر أمر إ´اب أم أمر إرشاد وéصالح) اقبل ا�ديقة وطلقها( قو�
  :ا�سألة P قول`

يٌح بِإِْحَسانٍ {: لقو� تعاz أن هذا أمر إ´اب: القول األول❖ ِÅَْْو ت
َ
فا�راد أنه �ب [ الزوج أحد } فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ

  .اك بمعروف لطلبها الفراق تع^ عليه التÅيح بإحسان األمرين فإذا تعذر اإلمس
واألول أظهر، واختاره الصنعا· والشوÇ· والشيخ عبد العزيز ، قال ا�افظ هو أمر إرشاد وéصالح ال إ´اب :القول ا�ا�❖

  . بن باز أنه أمر إ�اب
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صل بقاء الزوجة، وأن الرسول صº اهللا عليه وا�افظ بن حجر لم يذكر ما يدل [ �ف األمر عن ظاهره ولعله يرى أن األ
  ).اقبل ا�ديقة وطلقها:(وسلم مرشد وناصح ال يلزم أحدا بما ال يلزمه، ولكن سياق ا�ديث يؤيد أنه للوجوب قال

ذ ألنه لو لم يكن بائنا لم �صل به ا�قصود فإنه بإم�نه أن يأخ. أي طلقة واحدة بائنا وليس طالقا رجعيا) تطليقه(قو� 
  . ا�ال ثم يرجع إذا � طلقة واحدة ال �ق � الرجوع إÃها إال برضاها وبعقد جديد ومهر جديد

  : مBوعية ا+لع
، وعرفنا أن أسبابه ودواعيه إذا Áنت ا�رأة كرهت من z هذا ا�ديث د�ل P مBوعية ا+لع إذا وجدت أسبابه ودواعيه

  .يكون دميما، كما Áن ثابت بن قيس Áن دميم ا?لقة اسودزوجها خلقا، أو خلقا، أي صفة جسميه كأن 
ال �ل للرجل أن يأخذ : "فإنه لم �زه، وOا قال ا�زG ا]اب° وقد أ¡ع العلماء P مBوعية ا+لع، إال بكر بن عبد اهللا

ُخُذوا ِمنُْه َشيْئًا{: ، لقو� تعاz"من امرأته M مقابل فراقها شيئا
ْ
 تَأ

َ
  . لنساءسورة ا}فَال

ورد عليه واع³ض عليه
ُ
 ُجنَاَح َعلَيِْهَما ِفيَما اْفتََدْت بِهِ {: بقو� تعاz فأ

َ
  .  سورة ا5قرة}فَال

ية النساء ولعله لم يبلغه ا�ديث، وéال فهو قول شاذ خارج عن اإل¡اع
H
  . فأد/ بكر بن عبد اهللا نسخها ب

Ôا?لع وعليه ¢هو: "قال القرط M ر الفقهاءهذا ا�ديث أصله."  

   .جواز خلع ا�رأة نفسها
zل [ أن ا�رأة إذا كرهت زوجها وخافت أن ال تقوم  قوقه أن �ا طلب ا?لع، قال تعاÃا�ديث د M :} 

p
ال
َ
فَإِْن ِخْفتُْم ك

 ُجنَاَح َعلَيِْهَما ِفيَما اْفتََدْت بِهِ 
َ
  . قاء مع الزوجأي فيما دفعته فداء عن ا5} يُِقيَما ُحُدوَد اهللاpِ فَال

  إن ºنت ا�ال مستقيمة وال إشxل z الزوج فهل {ق Çا أن تطلب ا+لع أو ال تطلب ؟  ▪
  .إذا لم يوجد سبب أو مÄر لطلب ا+لع فا�كم أن ا+لع مكروه أو Xرم

  :ألمور ثالثة
 ُجَناحَ {قوN تعاm : أوال*

َ
 يُِقيَما ُحُدوَد اهللا�ِ فَال

�
ال
َ
فإن ن� ا¨ناح وهو اإلثم يدل P أن ا+لع مع } َعلَْيِهَما فَإِْن ِخْفُتْم ك

mَك ُحُدوُد اهللا�ِ {: استقامة ا�ال يكون فيه عليهما جناح ثم غلظ الوعيد قال تعا
ْ
  }تِل

مَ حديث ثوبان ر� اهللا عنه أن اw§ : ثانيا*
�
ن غg ما بأس أيما امرأة سألت زوجها الطالق م: (قال َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ة ا¨نة
I
وا�ديث رواه أبو داوود وال�مذي وابن ماجه، وقال عنه ال�مذي حديث حسن، وهو ظاهر M  )فحرام عليها را

  .ا_حريم للوعيد الشديد أن ا�رأة ال �وز �ا أن تطلب الطالق من غ� ما بأس
ح اxwح من غg حاجة، وهدم Dيت الزوجية، وتشتيت أن ا+لع z مثل هذه ا�ال إ<ار بالزوج`، وéزالة �صال: ثا�ا*

  .لأل	ة إن ºن Çا أوالد 

  :ا+الف z وقوع ا+لع عند استقامة ا�ال
اتفقوا [ أنه يصح ا?لع مع استقامة : قال الوزير بن هب�ة. عند ا¨مهور أن ا+لع يقع مع استقامة ا�ال: القول األول❖

ٍء ِمنُْه َغْفًسا فÜَُُوُه َهِنيئًا َمِريئًا{: بقو� تعاzا�ال ب^ الزوج^، واستدلوا  ْÎَ ُكْم َقْن
َ
و°ذا جاز أخذ العوض وقع } فَإِْن ِطْ�َ ل

ا?لع، وأجابوا عن اآلية ا�تقدمة بأنها جرت [ حكم الغالب، بمع� أن ا?لع مع استقامة ا�ال عند اtمهور يقع لكن 
  .ا Áنت حا�ا مع زوجها مستقيمة للوعيد الشديد M هذااألو� أال تطلب ا�رأة ا?لع إذ

فإن أوقعه بلفظ ا?لع وما أشبهه ، ، [ ا�قيض من القول األولا+لع z حال استقامة ا�ال Xرم وال يقع: القول ا�ا�❖



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ١٠١ - 

 

  . لم يقع و°ن أوقعه بلفظ الطالق فهو طالق
  . ستدلوا باآلية الكريمة وحديث ثوبان ا�تقدموا. وهو رواية عن اإلمام أ^د واختارها بعض ا�نابلة

ا?لع اOي جاء به الكتاب والسنة كأن تكون ا�رأة Áرهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .)أو بعضه فداء نفسه، كما يفتدي األس� وأما إذا Áن � منهما مريًدا لصاحبه فهذا ا?لع äدث M اإلسالم

أن ìرد وجود الشقاق والنشوز من قبل ا�رأة ºف z جواز ا+لع وأنه ´وز للرجل أخذ العوض منها : ظاهر هذا ا�ديث ●
   .القول األولإذا كرهت اDقاء معه هذا هو 

 يُِقيَما ُحدُ {: أنه البد أن يقع الشقاق منهما ¡يعا لقوN تعاm: القول ا�ا�
�
ال
َ
ْن َ¿َافَا ك

َ
 أ
�
ونسب ابن رشد هذا } وَد اهللا�ِ إِال

  . القول إm داوود الظاهري
  ، ، ألن حديث ابن عباس z امرأة ثابت بن قيس ,يح z أن الشقاق ºن منهاوالقول األول هو الصواب ¢

وج �ا وأما اآلية فإن ا�راد أن ا�رأة إذا لم تقم  قوق الزوج من حسن ا�عا¨ة، والطاعة، Áن ذلك مقتضيا 5غض الز
وألن ا�حدث للفعل والشقاق والنشوز هو الزوجة، فإذا أوقعت الزوجة هذا الشقاق . فنسبة ا�خالفة إz 	يهما Oلك

َصpº اهللاpُ َعلَيِْه والنشوز فمن الطبي6 أن يقع ا5غض والكره من الزوج وÄا يؤيد عدم اعتبار الشقاق من اtانب^ أن الرسول 
مَ 
p
  . و°نما جعل الùم منصبًا إz زوجته، ثابتا عن كراهيته �ا عند إعالمها بالكراهة �لم يستفÅ  وََسل

ثم إن القول باtواز إذا وقع الشقاق من قبل ا�رأة هو الالئق بيÅ اإلسالم فإن القول اeا· فيه حرج [ ا�رأة إذا كرهت 
لبه إÃها، فإذا قلنا [ القول اeا· البد من وقوع الكره ويميل ق، الزوج ولم تستطع ا5قاء معه ولم �صل من جانبه Îء

 M قد تبغضه بغضا قد @رجها من طورها و�ملها آثام ôار بالزوجة الûوالشقاق من الزوج والزوجة فإن هذا فيه إ
 اإلسالم، و`ما أن إذن القول األول وهو االكتفاء بوجود النشوز من الزوجة هو األرفق بها، وهذا من يÅ. عصيانها ونشوزها

الزوج إذا كره ا�رأة وأراد طالقها ال يش�ط أن تكون ا�رأة تكرهه فقد يطلقها الزوج و� تريده ولكنه ال يرغبها فيقع 
الطالق، فكذلك ا�سألة عكسية M ا�خالعة فإذا وجد من الزوجة الشقاق والنشوز ال يلزم وجوده من الزوج فمع� ذلك أن 

  .لزوجة والìر يزالالìر يقع [ ا
   � ٢٩ �  الحلقة

  هل ال بد أن يكون z ا+لع من عوض؟ 
 §wعوض لقول ا P أن ا+لع البد أن يكون P هذا ا�ديث د�ل z َم

�
) أتردين عليه حديقته: (َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

mتعا Nَتَدْت بِهِ {: ولقو
ْ
 ُجَناَح َعلَْيِهَما فِيَما اف

َ
  ؟ ذا خالعها P غg عوض فأين الفداءوé} فَال
  : P قول` اثن`

z أخذ الزوج للفدية عدل وéنصاف فال بد من العوض ألن الزوج هو اÀي أعطاها ا�هر وبذل تكا�ف : القول األول❖
مناz لشكر  الزواج وأنفق عليها ثم � بعد ذلك تطلب الفراق فxن من اإلنصاف أن ترد عليه ما أخذته منه ألن ما فعلته

  .نعمة الزوج وéحسانه وهذا قول أÖ حنيفة والشاف° وهو ا�ذهب عند ا�نابلة
يصح ا+لع P غg عوض، وهو رواية z ا�ذهب ا�نبa، واختاره ا+رJ، وابن عقيل، وشيخ اإلسالم ابن : القول ا�ا�❖

ليص . ºلطالق وذلك ألن ا+لع قطع للنxح فصح من غg عوض، تيمية، وبه قال مالك
الزوجة نفسها قد حصل كما لو Áن بعوض وألن العوض حق للزوج فإن أسقطه باختياره فال حرج كغ�ه من ا�قوق 

  . وأجابوا عن اآلية بأنها äمولة [ الغالب وهو أن الزوج ال يفارق زوجته إال بعوض
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  . والقول ا�ا� هو الراجح ¢
   :لع بأكÑ من الصداقحكم ا+

أتردين عليه : (َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ ظاهر ا�ديث أن الزوج يأخذ من زوجته ما أعطاها من الصداق بدون زيادة لقو� 
  :ولكن قد اختلف العلماء z أخذ الزيادة P ما أعطاها P أقوال ثالثة) حديقته

  . مذهب ا¨مهورأنه ´وز أخذ الزيادة وهو : القول األول❖
  :وأد]هم �

َتَدْت بِهِ {قوN تعاm : ا¦�ل األول ●
ْ
 ُجَناَح َعلَْيِهَما فِيَما اف

َ
} ِفيَما{M قو� ) ما(وهذا ¿م M القليل والكث� ألن  }فَال

 . موصولة و� من صيغ العموم

 ُجنَ {:إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكÄ 0ا أعطاها ثم تال: قال iاهد
َ
  } اَح َعلَيِْهَما ِفيَما اْفتََدْت بِهِ فَال

وعقاص الرأس بكÅ الع^ ا�هملة ) أنه أجاز ا?لع دون ِعَقاِص رأسها(ونقل ا5خاري عن عثمان ر¥ اهللا عنه معلقا 
وãفيف القاف وآخره صاد مهملة، ¢ع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد ¢عه ومعناه أنه أجاز للرجل أن يأخذ من 

  . رأة M ا?لع من قليل أو كث� وال ي�ك �ا سوى عقاص رأسهاا�
فالقدر فيه راجع إz الرضا فإذا دفعت ا�رأة زيادة فال مانع  أن عوض ا+لع كسائر األعواض z ا�عامالت، :ا¦�ل ا�ا� ●

  .من أخذها هذا [ رأي اtمهور
   .قول عطاء والزهري و¡اعة وهو رواية عن اإلمام أ^د وهذا. ال ´وز ا+لع بأكÑ ¼ا أعطاها: القول ا�ا�❖

  : وP هذا القول ال بد أن يرد الزيادة P ما قاN بعض ا�نابلة إن ºن أخذها واستدلوا بهذا ا�ديث
أمره اw§ (وفيه عند ابن ماجه عن طريق قتادة عن عكرمة عن بن عباس ر¥ اهللا عنهما ) أتردين عليه حديقته: قال(
مَ َص 

�
 وهذا ا�ديث سنده صحيح ألنه ُعلp بأن الصواب إرسا� ) أن يأخذ حديقته وال يزداد �� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

لوا اآلية  َتَدْت بِهِ {̂و
ْ
ا آَتَْيُتُموُهن� {: ]قدم قوN بمع� من اÀي أعطاها من صداق} فِيَما اف ُخُذوا ِمم�

ْ
ْن تَأ

َ
 َ{ِل� لَُكْم أ

َ
َوال

فردوا آخر اآلية P أوÇا، أو يقال اآلية 2مة ولكنها خصصت بالسنة الÜ ,ح فيها اw§ ص� اهللا عليه وسلم } اَشْيئً 
  .وعرفنا أن هذا قول عطاء والزهري و¢اعة ورواية عن اإلمام مالك. بعدم الزيادة

   .لة وبه قال بعض السلفأن أخذ الزيادة مكروه، ويصح ا+لع، وهذا هو ا�ذهب عند ا�ناب: القول ا�الث❖
من أخذ أكÄ 0ا : "قال ميمون بن مهران. ولعل هؤالء يأخذون بأحاديث ا¨واز ويقولون إن أخذ الزيادة ليس من ا�روءة

  ". ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها Ãدع �ا شيئا:"وعن سعيد ابن ا�سيب قال". أعطى لم يÅح بإحسان
¢ �وأما إذا طلب رأة إن بذلت N الزيادة ابتداء جاز N أخذها مع الكراهة ألنه يناz ا�روءة واÀي يظهر واهللا أعلم أن ا

  : الزيادة، فالظاهر أنه يمنع ألمرين
مثل لو تعنت بعضهم وقال أنا دفعت �س^ أطلب مائة و�س^ أو أطلب مائت^ أو . أن الزيادة ليس Çا حد مع` :األول*

ليس �ا حد مع^ فإذا أجزنا أن تدفع � مثال ست^ أيضا البد أن �از أن تدفع � ولو زاد فهذه الزيادة ، أ[ من ذلك
  .فالزيادة غ� منضبطة لو طلب الزيادة فالظاهر أنه يمنع، ع�ات أضعاف ما دفع

ألن . لغ طائلةأن إباحة الزيادة تغري األزواج بالعضل بمع� يمسك ا�رأة وال ير� بمخالعتها wفسها إال بمبا :ا�ا�*
فإن عليه  الزوج قد {قد P ا�رأة لكونها طلبت ا+لع منه Dغضها N فإذا ترتب P طلب الزيادة عدم ا+لع لعدم قدرتها
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  .القا� يلزمه با+لع ويعطيه ا�هر اÀي دفعه بدون زيادة
  .هذا القول الراجح واهللا اعلم ¢

  ؟  هل ا+لع طالق أم فسخ
  : R فريقا+الف فيه وأجوبة 

  ؟ إm نوع فرقة الفسخ أم ال هل ¿رجها من نوع فرقة الطالقاق³ان العوض بهذه الفرقة : ف هووسبب االختال
فصار ، ألنه لو ºن للزوج رجعة عليها z العدة لم يكن ¦فع العوض مع�. أن ا+لع يقع به طلقة بائنة :القول األول❖

� وهذا مذهب ا¨مهور من ا
ً
 بائنا

ً
الكية، وا�نفية، والشافعية z ا�عتمد، وا�نابلة z إحدى الروايت` وا�ذهب طالقا

خالفها، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز z ½ح اDلوغ، ونقله عنه ابن بسام z نيل ا�آرب وقال عن قول ابن تيمية إنه 
,يح بأنه {تسب من الطالق وليس ) طليقةاقبل ا�ديقة، وطلقها ت: (وقال إن حديث" أنه من األقوال ا�رجوحة"فسخ 

ه اهللا ترجيح القول بأنه طالق P صحة لفظة  و¼ن رجح ) وطلقها تطليقة(ìرد فسخ، وعلق الشيخ Xمد بن عثيم` ̂ر
  . هذا القول الشيخ Xمد بن إبراهيم الشنقيطي

مَ واستدلوا بقو� 
p
مَ قالوا فالطالق ا�أمور به من قبله ) تطليقة اقبل ا�ديقة وطلقها( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

p
 َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

هو عوض ا�ال إذ ال يملك الزوج من الفراق غ� الطالق فالعوض مدفوع � عما يملكه ولو Áن ال يقع به طالق ما أمره 
 Ôمَ ا�

p
مَ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه به ألنه  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

p
  . ال يأمر بالطالق وََسل

كما استدلوا بأن ا�رأة بذلت العوض للفرقة، والفرقة الô يملك الزوج إيقاعها � الطالق دون الفسخ فوجب أن يكون 
  .ا?لع طالقا 

 ينوي به الطالق وال يوقعه ب|{ه، وهذا قول الشاف° z القديم  :القول ا�ا�❖
ّ
أن ا+لع فسخ ال طالق بBط أال

  . ا�نابلة z أشهر الروايت` واختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيمو
وقال ابن كث� وهو ظاهر اآلية الكريمة واختاره الصنعا· والشوÇ· والشيخ عبد الر�ن السعدي وهو ظاهر اختيار الشيخ 

  . äمد بن عثيم^
   واستدلوا أن ا+لع فسخ وليس طالق

تَاِن {: N تعاmقو: ا¦�ل األول* ُق َمر�
َ
ال َتَدْت بِهِ ... الط�

ْ
 ُجَناَح َعلَْيِهَما فِيَما اف

َ
 {: ثم قال) ;ûûسورة اDقرة (}فَال

َ
َقَها فَال

�
فَإِْن َطل

 ُ
َ
N ِل�

َ
Ý{) قرةDسورة اû�فذكر تطليقت` ثم ا+لع ثم ذكر تطليقًة بعدهما، ولو ºن ا+لع طالقا لxن ا�ذكور أربع ) �

وهذا ما فهمه ابن عباس ر¥ اهللا عنه من اآليات فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن  .، وهذا خالف اإل¡اعطلقات
أنه سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقت`، ثم اختلعت منه أينكحها ؟ قال ابن (إبراهيم بن سعد ابن أú وقاص 

  . هذا �م ابن عباس ر¥ اهللا عنه) ع ب` ذلكذكر اهللا الطالق z أول اآلية وÐ آخرها وا+ل. نعم: عباس
أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل اw§ ص� اهللا عليه وسلم (ود وال³مذي ا�تقدمة رواية أÖ دا: ا¦�ل ا�ا�*

الطالق ثالثة  ووجه اÕاللة أن االعتداد  يضة دÃل [ أنه فسخ ألن هذا غ� معتM ó الطالق فا�عتM ó )عدتها حيضة
  . قروء؛ إذ لو Áن طالقا لم يكت�  يضه للعدة

úء [ أن ا?لع فسخ، وليس بطالق: قال ا?طاÎ فقال طلقها تطليقه وقال عدتها حيضه . هذا أدل  
) قهاخذهما ففار: (وÏ رواية أú داوود وال�مذي) فردت عليه وأمره ففارقها(ما جاء z رواية اDخاري : ا¦�ل ا�الث*
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 Ôحديث حبيبة بنت سهل أن ا� M مَ وجاء
p
خذ منها فأخذ منها، وجلست z بيت : (قال eابت بن قيس َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .وليس فيه ذكر الطالق ) أهلها
  �  ٣٠ �  الحلقة

  :أجوبة R فريق P أدلة الفريق اآلخر    ◉
  :باآلë من قال أنه طالق أجاب P أدلة القائل` أنه فسخ

  :أن ما ورد عن ابن عباس ر� اهللا عنها أجابوا عنه جوابان: األول●
من أن الطلقة اeاeة � ا�ذكورة M قو�  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ ؛ وهو أنه معارض بما ورد عنه جواب با�نع :ا¨واب األول*

 zيٌح بِإِْحَسانٍ {تعا ِÅَْْو ت
َ
قال رجل يا رسول اهللا : "ه عن إسماعيل بن سميع عن أú رزين قالفقد أخرج الطóي بسند} أ

يٌح بِإِْحَسانٍ {: الطالق مرتان فأين اeاeة ؟ قال ِÅَْْو ت
َ
  . }فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ

قال ا�افظ بن حجر واألخذ با�ديث أو� فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطóي من حديث ابن عباس بسند 
ذا طلق الرجل امرأته تطليقت^ فليتق اهللا M اeاeة، فإما أن يمسك فيحسن صحبتها، أو يÅحها فال يظلمها إ(صحيح قال 

و[ هذا ففراق ا?لع ا�ذكور لم يرد منه إال بيان م�وعية ا?لع عند وجود سببه وتكون اآلية قد ) من حقها شيئا
الق، ال أنه Îء غ� الطالق ألنه ذكر بعد الطلقة اeاeة، تضمنت حكم االفتداء [ أنه Îء يلحق ¢يع أنواع الط

ُ ِمْن َنْعُد َحpª َينِْكَح َزوًْجا َلْ�َهُ {وقو� فإن طلقها إنما كرره ل�تب عليه ما يلزم بعد اeاeة اOي هو 
َ
� Æِل

َ
� 

َ
هذا } فَال

  .اtواب األول
لم يلزم منه عدم عّد ) فإن طلقها(اeاeة � ا�ذكورة M قو� تعاz  ؛ وهم أنهم يقولون أن الطلقةبالتسليم :ا¨واب ا�ا�*

وال يلزم . ا?لع طالقا ألن اهللا تعاz ذكر ا?لع M معرض منع الرجوع فيما يعطيه الزوج زوجته، فاستث� منه صورة جائزة
  .من ذلك عدم اعتبارها طالقا كما هو ظاهر سياق اآلية

طالق أنه ال مالزمة ب^ الفسخ واالعتداد  يضة، وÄا اية الُعدة Ïيضة فأجاب اÀين قالوا أنه أما االستدالل برو: ا�ا�●
ويقول M أشهر الروايت^ عنه إن عدة " إن ا?لع فسخ ال طالق"يوضح ذلك أن اإلمام أ�د يقول M أشهر الروايت^ عنه 
  .ا�ختلعة ثالثة قروء �Áطلقة فظهر عدم ا�الزمة عنده 

فا�راد بها الطالق M مقابلة العوض بدÃل ا_�يح M الرواية األخرى  أما ألفاظ ا�فارقة الواردة z بعض الروايات :الثا�●
  ).اقبل ا�ديقة وطلقها تطليقة: (بذكر ا_طليقة والروايات يفÅ بعضها بعضا قال

  .هذه ردود اOين قالوا بأن ا?لع طالق [ أدلة اOين قالوا بأنه فسخ

ëأدلة القائل` أنه طالق باآل P من قال أنه فسخ أجاب:  
، لقول ا5خاري بعدها ال يتابع فيه عن بن الÜ استدل بها ا¨مهور بأنه ال {تج بها) وطلقها تطليقة(أجابوا عن لفظة 

أي أزهر بن . eقاتأي ال يتابع أزهر بن ¢يل [ ذكر ابن عباس ر¥ اهللا عنهما M هذا ا�ديث، ألنه خالف ا. عباس
  . ¢يل، وهو يغرب كذا M ا_قريب

  . و`ما أن ا�ديث مروي عن ابن عباس من طريق^ بدون ذكر الطالق كما ذكر ا5خاري M صحيحه بعد ذلك
فيبعد " ا?لع تفريق وليس بطالق: "ثم إن ابن عباس من القائل^ بأن ا?لع فسخ، �ا روى طاووس عن ابن عباس أنه قال

هب ابن عباس إz خالف ما يرويه عن ا�Ô صº اهللا عليه وسلم وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس ر¥ اهللا أن يذ
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  ). � Îء أجازه ا�ال فليس بطالق: (عنهما أنه قال

  : وقد أجاب القائلون بأنه طالق
غgه z ذكر ابن عباس z هذا بأن Cمة اDخاري ال تسقط االحتجاج با�ديث ألن مراده أن أزهر بن ¡يل ال يتابعه 

َبُه برواية خا¦ الطحان عن  ا�ديث، بل أرسله غgه، ومراده بذلك طريق خا¦ ا�ذا عن عكرمة عن ابن عباس، وÇذا َقق�
  . بدون ذكر ابن عباس) وطلقها(عكرمة عن اw§ ص� اهللا عليه وسلم 

  ). وأمره ففارقها(وعن أيوب موصوال وفيه 
) وطلقها تطليقة: (لقوة أدلة القائل^ به بأنه فسخ فإن رواية،   أعلم أن ا+لع فسخ وليس بطالقاÀي يظهر واهللا ¢

بدون لفظ الطالق، يعæ هل الرسول أمره أن يطلقها أو أمره ففارقها واهللا ) وأمره ففارقها(مرسلة وقد رواه ا5خاري بلفظ 
  .أكان بلفظه أم بلفظ آخر ألن ا�قائق ال تتغ� بتغ� األلفاظ سبحانه وتعاz جعل االفتداء غ� الطالق وذلك ¿م سواء

   :z هل ا+لع فسخ أو طالق ثمرة ا+الف
أنه إذا قلنا إن ا+لع طالق فخالعها مرة حسبت عليه طلقة فينقص به عدد طالقه وéن خالعها ثالثا طلقت ثالثا فال Ýل 

   .N من بعد حÞ تنكح زوجا غgه هذا P الرأي األول
عً�ا أو أك0 أو اقل من ذلك بمع� أنها ال تب^ منه بينونة  أما P القول بأنه فسخ فإنها ال Ýرم عليه ولو خالعها مراًرا

كóى بسبب ا?لع بل � أن يÂوجها بعقد ومهر جديدين ب�ط الرضا فتب^ منه بينونة صغرى وهذا M مثل ما ورد M قصة 
  .فلم �سب ا?لع فسخا، مرت^ وخالعها أترجع إÃه قال نعمابن عباس M الرجل اOي طلق 

، و°ن Áن رأي اtمهور أنه يصح ا?لع من غ� وترجيح واحد من القول` مرجعه إm اجتهاد القا� اÀي سيحكم با+لع
لكن القول بأن  قضاء ألنه معاوضة 5Áيع وا��ح فال يفتقر إz القا¥، و`ما �وز الطالق دون القا¥ فكذلك ا?لع،

  .�كم به القا¥ وجيه وال سيما M زماننا هذا
   :ما يتعلق باالستنباط

أو مسها فيه �الف الطالق فال �وز  z ا�ديث د�ل استنباط P جواز ا+لع زمن ا�يض أو z الطهر اÀي واقعها فيه
ا�ديث أن الرسول صº اهللا عليه وسلم لم  أن يطلق M طهر مسها فيه وال M زمن ا�يض، حيث يستنبط هذا ا�كم من

يستفصل زوجة ثابت عن حا�ا هل � حائض، أو هل � M طهر لم يمسها فيه، أو مسها فيه، وألن حكمة ا�نع من الطالق 
حال ا�يض اإلûار بالزوجة بتطويل العدة عليها، فإذا رضيت الزوجة بذلك فقد أسقطت حقها وهذا 	ه تفريع [ أن 

  .ع طالق وأما [ أنه فسخ فاألمر واضح فال يلزم معرفة هل � M زمن حيض أو طهر مسها فيه أو لم يمسها فيها?ل

   :هل يُلزم الزوج با�خالعة 
  إذا طلبت ا�رأة من زوجها أن تفتدي نفسها وتقدم � ا�ال مقابل خلعها منه فهل يلزم الزوج بالقبول؟ 

  Áن �بها ويميل إÃها  وأإذا رفض الزوج القبول با?لع 
 Nالقول بأن قو P مَ نقول

�
للوجوب يستفاد منه جواز إلزام الزوج با�وافقة P ) اقبل ا�ديقة وطلقها: (َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

القا� وهذه ا�سألة يرجع فيها إm اجتهاد ، ا+لع إذا امتنع وذلك z حالة تÍرها باDقاء معه أو ºن +لل z عفته
  . ونظره

القول بوجوب ا?لع أظهر عند ا�اجة إÃه، فإذا تمنع الزوج، ولم تكن ا�وافقة : (قال الشيخ عبد العزيز بن باز ر�ه اهللا
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بينهما واال_ئام فالواجب ãليص احدهما من اآلخر، فإن Áن الزوج يظن رجوعها إÃه وانقيادها وأب ا?لع، فإن القا¥ ال 
  ). يلزمه
  . نقل ابن مفلح اختالف �م شيخ اإلسالم M وجوبهوقد 

يعæ إذا Áن الرجل يظن أن ا�رأة ربما إذا بقيت عنده تراجع أمرها وتعود إz ا_ئام ا�ال . ولعله م²ل [ حسب األحوال
رأة �ا حق ا�خالعة، ألن ا�خالعة إذا وجد سببها فا�. لكن إذا لم تلتئم ا�ال ولم تكن ا�وافقة بينهما فإن الزوج يلزم

أمره (أو ) اقبل ا�ديقة وطلقها: (فا�Ô عليه الصالة والسالم لم يمنع امرأة ثابت من Ýالعة نفسها من زوجها بل قال
  .M ا5خاري ةكما جاءت هذه الرواي) ففارقها

  عدة ا�ختلعة وا+الف فيه هل � حيضة أو ثالثة قروء؟

P ختلعة�  : قول`اختلف العلماء z عدة ا
و°ال فثالثة أشهر، و°ن Áنت حامال فبوضع ، ، ثالث حيض إن Áنت من ذوات ا�يضأنها كعدة ا�طلقة: القول األول❖

  . ا�مل
 Ôمهور ومنهم األئمة األربعة، قال ال�مذي وهو قول أك0 أهل العلم من أصحاب ا�tمَ وهذا قول ا

p
 َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  . وغ�هم
قالوا فإذا Áن ا?لع طالق فالعدة عدة ا�طلقة قال ) وطلقها تطليقة: (ستدلوا  ديث ابن عباس ر¥ اهللا عنهما هذا وفيهوا

zثََة قُُروءٍ {: تعا
َ
ْغُفِسِهنp ثَال

َ
بpْصَن بِأ َقاُت َفَ�َ

p
ُمَطل

ْ
  .}َوال

ا عدة مثل ا�طلقة فإذا حاضت واحدة انتهت ، استóاء للرحم وليس �أنها ال تعتد وéنما تستÏ KÄيضة :القول ا�ا�❖
  عدتها، 

وهذا قول عثمان ر¥ اهللا عنه فقد ق. به كما أخرجه النسا½ وابن ماجة وبه قال عبد اهللا بن عمر ر¥ اهللا عنهما كما 
ن تيمية وابن أخرجه أبو داوود ،وهو قول ابن عباس و°سحاق ابن راهاويه، وأ�د M رواية عنه، واختارها شيخ اإلسالم اب

واستدل هؤالء بأنها ال تعتد و°نما تستóئ  يضة استدلوا برواية أú ، القيم واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز ر�ه اهللا
  ) أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فجعل ا�Ô صº اهللا عليه وسلم عدتها حيضة(داوود وال�مذي ا�ذكورة 

لقوة د�له فإنه ,يح z ا�راد وليس مع من قال  هو الراجح واهللا أعلمتد وéنما تستÄئ Ïيضة بأنها ال تعوهذا القول  ¢
�طلقة إال لفظة º ارية ا�ش�اة (امع ، ولم يرد أنه أمرها أن تعتد بثالث حيض )وطلقها(تعتدtثم إن ا�ختلعة تشبه ا

َقاُت {: وأما قو� تعاz، يهة بذلكالعوض M � حيث أن اtارية ا�ش�اة تستóئ  يضة ف
 شب
p
ُمَطل

ْ
فال يقت� أن } َوال

َحقÆ بَِردØِهنMِ p َذلَِك {: ا�ختلعة تعتد بثالث ولو قلنا إن ا?لع طالق ألن اهللا تعاz قال M آخرها
َ
ُُهنp أ

َ
وقد تقدم أن } َوُبُعو_

  .رجعة  عليها ومع ذلك تعتد �Áطلقة ا�ختلعة ال رجعة � عليها لكن يرد [ هذا أن ا�طلقة ثالثا ال
  �  ٣١ �  الحلقة

  عرفنا أن ا�ختلعة الراجح أنها تعتد  يضه واحده الستóاء الرحم 
zهذا قو� تعا ] dَقاُت]ْ{: لكن يش

p
ُمَطل

ْ
فال يقت� أن ا�ختلعة تعتد بثالث حيض، أو قروء، ولو قلنا إن ا?لع  }وال

 M قال zآخر اآلية طالق ألن اهللا تعا} pِهنØبَِرد Æَحق
َ
ُُهنp أ

َ
وقد تقدم أن ا�ختلعة ال رجعة � عليها لكن يرد [ هذا } َوُبُعو_

أن ا�طلقة ثالث أيضا ال رجعة � عليها ومع ذلك تعتد �Áطلقة ثالث، إذا طلقت ا�رأة ثالث وبانت بينونة كóى، كم 
اإلش�ل هنا إذا قلنا أن ا�ختلعة ال �ق لزوجها أن ترجع إÃه ، جوابان وهنا. عدتها؟ ثالث �Áطلقة بواحدة أو طلقتان
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  . وليس � رجعه عليها كذلك ا�طلقة ثالث ال رجعة � عليها

  فكيف نقول أن ا�طلقة ثالث تعتد بثالث قروء أو حيض، وا�ختلعة تعتد Ïيضة؟ 
  : هذا N جوابان

ثالث ال ´ب عليها ثالثة قروء بل تستÄئ Ïيضة، واآلية تشملها بعمومها  إن ا�طلقة: بالتسليم؛ فيقال: ا¨واب األول*
يعæ ا�طلقة " إن Áن من العلماء من قال باإلستóاء فهذا � وجه قوي: "وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيميه .ا�ذكور z صدرها

وقد نقل . هناك اختالف نثالثا وال يكو ثالث قيل أنها تستóئ �يضة واحدة وهنا يكون ا_ئام ب^ ا�ختلعة وا�طلقة
  .أي أنها تستóئ ا�طلقة ثالثا  يضة. عن ابن اللبان الفر¥ وهو من فقهاء الشافعية القول بذلك

P أن ا�طلقة ثالث يلزمها ثالثة قروء، بينما ا�ختلعة  اإل¡اعبإ´اد الفرق، وهو إن بعض أهل العلم ح>  :ا¨واب ا�ا�*
 .وP هذا فال إشxل. Þ عن الصحابة رضوان اهللا عليهمح فيها خالف

������  

û  /  ِباُب الطالق.  
  .الطالقإm اهللا أبغض ا�الل ❆

مَ قال رسول اهللا : عن ابن عمر ر� اهللا عنهما قال
�
ود وابن رواه أبو دا) أبغض ا�الل إm اهللا الطالق( َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

  . رجح أبو حاتم الرازي إرسا�ماجه وصححه ا�اكم، و

  :الطالق z اللغة
كريم  أيفالن طلق اÃدين : ، مشتق من اإلطالق، وهو اإلرسال وال�ك، ويقع M األمور ا�سيه وا�عنوية فيقالحل الوثاق
ي M يده وغ�ه والعطاء وتقول أطلقت يد اÕابة إذا حللت عقا�ا ووثاقها، وأطلقت األس� إذا حللت وثاقه اO لو`ث� ا5ذ

.  

æBاالصطالح ال z الطالق:  
وهناك ألفاظ ��ة M الطالق وألفاظ كنايه هذه مسألة أخرى ، هو حل عقدة اxwح بلفظ الطالق أو ما يقوم مقامه

ألفاظ  وة أال��طلقت أو أنت طالق أو ما يقوم مقامه من األلفاظ  أيلكن الطالق حل عقدة ا��ح بلفظ الطالق، 
  .ايةالكن

  :مBوعية الطالق من الكتاب والسنة واإل¡اع
  . دل [ إباحته الكتاب والسنة واإل¢اع

يٌح بِإِْحَسانٍ {ففيه آيات كث�ة كقو� تعاz  أما الكتاب* ِÅَْْو ت
َ
تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ pُق َمر

َ
ال pالط {  

 zِمنْ {وقو� تعا ُ
َ
� Æِل

َ
� 

َ
َقَها فَال

p
  } هَنْعُد َحpª َينِْكَح َزوًْجا َلْ�  فَإِْن َطل

 zَفَما {وقو� تعا pوُهن Æْن َيَمس
َ
ْقتُُموُهنp ِمْن َقبِْل أ

p
ُْمْؤِمنَاِت ُعمp َطل وا إَِذا نََكْحتُُم ال

يَن آََمنُ ِ
p
Oَها ا Æف

َ
ةٍ يَا ك pِمْن ِعد pُكْم َعلَيِْهن

َ
ل

وَغَها Æَيْعتَد {  
َصpº ^ من حديث ابن عمر ر¥ اهللا عنهما أنه طلق امرأته M ا�يض فسأل عمر الرسول ما ثبت M الصحيح ومن السنة*

مَ 
p
مره فل�اجعها، ثم Ãمسكها حª تطهر ثم �يض، ثم تطهر ثم، إن شاء امسك بعد و°ن شاء : (عن ذلك فقال اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

   .متفق عليه) لنساءطلق قبل أن يمس، فتلك العدة الô أمر اهللا أن تطلق �ا ا
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  ) أبغض ا�الل إz اهللا الطالق(ومنها حديث ابن عمر حديث ا5اب مرفو¿ 
رواه أبو داوود والنسا½ وابن ماجه )طلق حفصة ثم راجعها(ومنها حديث عمر ر¥ اهللا عنه أن ا�Ô صº اهللا عليه وسلم 

  يث الصحيحة وقد صححه األ5ا· M صحيح س¼ ابن ماجه وأحال إz سلسلة ا�د
. طلقها، قلت إن �ا صحبة ووÕا: إن ¡ امرأة فذكر من بذائها، قال: قلت يا رسول اهللا: (ومنها حديث لقيط بن صóه قال

  . رواه ا�د) مرها أو قل �ا، فإن Áن فيها خ� ستفعل، وال تìب ضعينتك ûبك أمتك: قال
لف M حله أحد M اtملة و°ن وقع ا?الف M تفاريع الطالق ولم @ا ودل P إباحة الطالق إ¡اع السلف وا+لف،*

  . وأنواعه فهذا من ر�ة اهللا عز وجل

  :األدلة العقلية للحاجة إm الطالق
وال تستقيم ا�ال وأما منع الطالق  ا¦�ل العقa أن ا�اجة تدعو إm الطالق وذلك ألن العBة قد تسوء ب` الرجل وامرأته

اة تعيسة ب^ الرجل وزوجته ويتìر األوالد من ذلك تبعا والطالق من حسن ال�يعة اإلسالمية، ويÅها، فإنه يؤدي إz حي
وفيه Ýرج للزوج من امرأة سيئة ا?لق والع�ة، كما أن M ا?لع Ýرج للمرأة من زوج سيئ الع�ة وا?لق، ولكن 

زدرون من يوقع مثل هذا وينظر إz ا�رأة ا�طلقة نظر لألسف أن هذا ا�كم ال�� قد تنكر �  ا�اس وأصبح ا�اس ي
 zشذر مذر ونظر استقالل وهذا غ� سديد وغ� صواب بل هذا من ر�ة اهللا عز وجل كما قال تعا} ُpقَا ُفْغِن اهللا pَو°ِْن َفتََفر

 ِمْن َسَعِتهِ 
O
ع�ة الطيبة وحسن ا?لق وا_آم و`م من امرأة تفرقت مع زوجها فÂوجت زوج غ�ه فوجدت السعادة وال} ُ�

شملها، كما أيضا يكون ذلك للرجل أنه تزوج امرأة فاستقامت حا� وحسنت أموره مع زوجته إال أنه قد يوجد M بعض 
ا�جتمعات من يمنعون الطالق منعا وال �ق للرجل أن يÂوج زوجة أخرى حª أن ا�رأة � الô تطلق الرجل كما ح? ¡ 

  .ا�جتمعات بعضهم عن بعض 

  :تر¡ة ابن عمر
َصpº اهللاpُ وÕ بعد مبعث الرسول  نبن عمر معروف بن ا?طاب العدوى أبو عبد الر� ابن عمر ر¥ اهللا عنهما عبد اهللا

مَ 
p
سنة وهو أحد ا�ك0ين من الصحابة والعبادلة وÇن من أشد ا�اس  ËÌبوقت يس� واستصغر يوم أحد وهو ابن  َعلَيِْه وََسل

 للسنة مات سنة إ
ً
  .V�ÌVأو £�MV أخرها أو M أول الô تليها  £�تبا¿ لألثر Áن متبعا

  : درجة ا�ديث
  : قال فيه ا�افظ ابن حجر

  . ود وابن ماجه، وصححه ا�اكم z ا�ستدرك، ورجح أبو حاتم الرازي إرساNو دارواه أب
úرسل نوع من أنواع ا�ديث الضعيفوا�ديث ا�. وا�ديث ا�رسل هو ما سقط منه الصحا ،  

  وقد وقع ا+الف z ا�كم P هذا ا�ديث
ùيه� وا¦ارقطDإرسال هذا ا�ديث وال يذكر فيه ابن عمر فقد رجح أبو حاتم الرازي وا .  

 §wارب بن ديثار عن ابن عمر عن اX ه§ وصل هذا ا�ديث ذلك ألن ا�ديث من روايةÀورجح ا�اكم وا �� اهللا�ُ َص
مَ 
�
  . َعلَْيِه وََسل

 Ôارب بن ديثار عن ا�ä مَ وقد اختلف الرواة فبعضهم رواه عن
p
[ اإلرسال بإسقاط الصحاú وهو ابن  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

مَ َصpº اهللاpُ عَ بوجود الوصل عن ا�Ô  أيعن ابن عمر بوجود الصحاú  يثارد نبوبعضهم رواه عن äارب ، عمر
p
[  لَيِْه وََسل
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 Ôارب بن ديثار عن ابن عمر عن ا�ä موجود عن úمَ أن ا�ديث موصول وليس مرسل فالصحا
p
[  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  . الوصل
مَ ؟ äارب بن ديثار عن ابن عمر عن ا�Ô ما الراجح الوصل أم اإلرسال

p
ديثار عن ا�Ô أو äارب بن  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

مَ 
p
  ؟ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

   .وêيع بن ا¨راح، و{µ بن بُكg: األكP Ñ اإلرسال ومنهم
   .Xمد بن خا¦ الوه§ وروى الوصل

   :لوجه` اثن`وال شك أنه من حيث ال³جيح يرجح رواية وêيع بن ا¨راح ومن معه؛  ¢
اtراح و�ö بن بُك� وغ�هم من حيث العدد M رواية ا�ديث [ اإلرسال  من حيث ك0ة العدد أي و`يع بن :األول

  . دون ذكر ابن عمر
من حيث الضبط فو`يع بن اtراح ومن معه من حيث الضبط أضبط من äمد بن خاÕ الوهÔ، اOي قال فيه ا�افظ : ا�ا�

يع بن اtراح من أئمة ا�ديث ومن أئمة اeقات بن حجر صدوق، وال شك أن صدوق م²لة أقل من اeقة واإلتقان، فو`
هذا ما يتعلق  êÌê¤وا�ديث رقم  Ëêýضعف ا�ديث الشيخ األ5ا· M إرواء الغليل M ا�جت السابع صفحة  دوق. الكبار

 وهذا هو ترجيح أú حاتم القول الراجح هو اإلرسال بدون ذكر ابن عمربمرتبة ا�ديث أو درجة ا�ديث فعرفنا أن 
  .وا5يه واÕار قطæ وهم من أئمة هذا الشأن وأئمة العلل 

 وهو حالل
ً
  ؟  كيف يكون الطالق مبغضا

و� أمثلة كث�ة M ال�ع ووصف ال�ء بكونه حالل ليس  فيه عند الشارع بهو حالل ولكنه ليس من ا�الل ا�رغ
واeوم ليس من ا�رغوب فيه وان Áن من ا�الل  بدÃل [ أنه مرغوب فيه فا�طعومات مثًال حالل ولكن مثًال ا5صل

  . وهذا ا5غض ال ينقله إz ا_حريم هو مبغوض ومكروه لكنه ال ينتقل إz ا_حريم

  : حكم الطالق
الكراهة ، ا]حريم أحيانا، اwدب أحيانا يعù االستحباب، الوجوب أحيانا: أهل العلم قالوا الطالق ترد عليه األحxم ا+مسة

  . اإلباحة أحيانا، أحيانا
   :يكون واجًبا z صورت` اثنت`. الوجوب :األول
▪Ìالصورة األو : zيَن يُْؤلُوَن {طالق ا�و� وهو من ي�ك ¢اع زوجته، إذا مضت أربعة أشهر واختار الطالق كما قال تعا ِ

p
لِث

 pْشُهٍر فَإِْن فَاُءوا فَإِن
َ
ْرَبَعِة أ

َ
ُفوٌر رَِحيٌم ِمْن نَِسائِِهْم تََربÆُص أ َ)¤¤ý ( ٌَسِميٌع َعِليم َpاهللا pَق فَإِن

َ
ال pفيجب عليه } َو°ِْن َعَزُموا الط

  . أن يطلق إذا اختار الطالق
ْهِلِه وََحَكًما ِمنْ {طالق ا�كم^ كما قال تعاz : الصورة ا�انية▪

َ
ْهِلَها إِْن يُِريَدا  َو°ِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَاْنَعثُوا َحَكًما ِمْن أ

َ
أ

ِق اهللاpُ بَيْنَُهَما Øًحا يَُوف
َ
فإذا تنازع الزوجان وخيف الشقاق بينهما فإنه ُ@تار حكما من أهل الزوج وحكما من أهل } إِْصال

  . الزوجة فينظرا M األمر باtمع أو ا_فريق بينهما
ما [ الوجوب أم هما و`يالن يش�ان فقط [ سبيل ولكن هناك خالف ب^ العلماء هل ا�كمان يلزمان الزوج^ برأيه

  ا�صح وا_وجيه واإلرشاد؟  هذه مسألة خالفية 
  :ا�ا�

ً
  : z ثالث حاالت، يكون الطالق مندوبا
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●Ìين وال يستطيع الزوج إلزامها به ك�ك الصالة مثًال فهذا  :ا�الة األوÕلة  كم من أح�م اÝ نت ا�رأةÁ قالوا إذا
  أن يطلقها يندب 
للزوج أن يطلقها وقد ذكر القا¥ أبو يعº عن اإلمام أ�د أنه ال يبعد أن يكون . إذا Áنت غ� عفيفة :ا�الة ا�انية●

 M ا�ا_^
ً
ألن ترك الصالة خلل M اÕين، أما عدم : M حالة أنها ت�ك الصالة وÏ حالة أنها غ� عفيفة قال، الطالق واجبا
نسبت إÃه من الوÕ ما ليس � وربما ضاجعت [ فراشه غ�ه، فرأي اإلمام أ�د أنه M هات^ الصورت^  العفة أنها ربما

  .  äرم
ولربما أtأها ذلك إz أن . إذا وقع ب^ الرجل وامرأته شقاق فأحس الرجل من امرأته برغبتها M الفراق  :ا�الة ا�ا�ة●

أن يطلقها ألن فيه إحسان إÃها بعدم إلزامها با�ال فإذا أحس الرجل أن ا�رأة تفتدي نفسها منه بمال فهنا يندب للرجل 
  . ا�خالعة ألن M ذلك إحسان إÃها  zإ وكرهته وتريد أن تفتدي بنفسها فيندب للرجل أن يطلقها وال يلجؤها إz الفداء أ

 z حا]`: ا�الث 
ً
  : يكون Xرما

▪ Ìحال  :ا�الة األو z اًرا با�رأة _طويل عدتها ألن عدتهاويس� طالقا بدعيً . ا�يضإذا طلقهاûا و°نما حرم ألن فيه إ .
عند من يرى أن اإلقراء هو ا�يض فإنها إذا Áنت حائًضا ستب� بقية حيضتها ألن بقية ا�يض ال �سب من العدة بقية 

الô بعدها ثم ثالث حيض بعد ذلك ثم تبدأ العدة ا�يض مثال ب سبعة أيام أو �سة أيام ال �سب من العدة ثم العدة 
  . من ا�يضة القادمة

و�ريم الطالق M ا�يض äل إ¢اع ب^ العلماء إذا طلقها بغ� رضاها �اذا ذكرنا ذلك حª �رج من قضية الفسخ من 
َصpº ت M حال ا�يض ألن ا�Ô قضية ا�خالعة ألن ا�خالعة كما أسلفنا �وز أن تطلب ا�رأة من زوجها ا�خالعة ولو Áن

مَ 
p
  .لم يستفصل من امرأة ثابت بن قيس أ� حائضا أم ال اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

فكيف تعتد؟ ألنها . �مل ، طهر جامعها فيه فال @لو األمر إما أن �مل أو الإذا طلقها z طهر مسها فيه :ا�الة ا�انية ▪
حامل فتعتد بطهر، وفيه أيضا تطويل لعدتها، [ قول من يرى أن اإلقراء هو الطهر ليست حامل فتعتد  مٍل وال � غ� 

  . وألنها لو �لت أسف [ طالقها
  ؟مÞ يكون مكروها : الرابع 

   .يعæ إذا Áنت ا�ال مستقيمة فيكره أن يطلق الرجل امرأته. إذا لم يكن هناك داٍع إÃه، من شقاق ونزاع أو نشوز و�وه
  :ا+امس

ً
  ؟  مÞ يكون مباحا

نفسه بأن يتحمل مؤنتها من غ� حصول غرض  بإذا Áن ال يريدها وال تطي أيإذا لم ينتفع الزوج بزوجته مع عدم الشقاق 
  . نفسه با�ال مستقيمة لكن الرجل ال يرغب M الزوجة وال تطي، االستمتاع مع أنه ال يكون هناك شقاق بينهما

 zلك ذهب بعض أهل العلم إOأن الطالق ال ي²ل عن درجة الكراهة بل ذكر القا¥ و z ا�الة الرابعة z عن اإلمام أ^د
 ألمور ثالثة 

ً
يعæ الكراهة ماذا قلنا الرابعة إذا لم يكن هناك داع وÇنت ا�ال  -الكراهة أنه ال يبعد أن يكون حراما

 M هذه ا�الة 
ً
، ا�الة مستقيمة �اذا فيه إ<ار wفسه -ألمور ثالثمستقيمة عند اإلمام أ�د أن الطالق يكون äرما

فإذا Áن  ،إعدام مصالح الزواج ºإلعفاف والنسل وفيه أيضا، وفيه إ<ار بزوجتهيطلق فهذا äرم ألن فيه إûار بنفسه 
حرى ا�
 عن اهللا تعاz قد نí عن اإل�اف ونí ا�Ô عليه السالم عن إ�اف ا�ال بدون دا� إÃه فمن باب أو� وأ

  .إضاعة هذه ا�صلحة و�ذا يرى اإلمام ا�د أن الطالق إذا Áن من غ� حاجة فهو حرام



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ١١١ - 

 

  :منهج اإلسالم z ا]ضييق ì Pال الطالق وÝديده وقًتا وعًدا
 �علم أن ا�كمة أيضا أن ال

ً
 وعدا

ً
القول وجعل قبل الطالق معاtة لألمر فجعل ا_أديب ب ،�ع ضيق iال الطالق وقتا

} pبُوُهن ِûَْمَضاِجِع َوا
ْ
بُوُهنp فَإِْن { :اeالث}، َواْهُجُروُهنp {ا�جر M ا�ضجع  :اeا·و }فَِعُظوُهنp َواْهُجُروُهنMِ p ال ِûَْوا

 
ً
 َيبُْغوا َعلَيِْهنp َسِبيال

َ
َطْعنَُكْم فَال

َ
مَ وقال } أ

p
 ههذ) إال M ا5يت روال تهج حقبالوجه وال ت بوال تì( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

tْهِلَها ِإْن يُِريَدا {ا�كم^  :الرابعة، قاق وال²اع والنشوز ب^ الزوج^�الة الش ةمعا
َ
ْهِلِه وََحَكًما ِمْن أ

َ
فَاْنَعثُوا َحَكًما ِمْن أ

ِق اهللاpُ بَيْنَُهَما Øًحا يَُوف
َ
ا ال يطاق عند ذلك أذن الشارع نت ا�ياة جحيمً إذا ساءت الع�ة وÇ :ا?امس، هذه أربعة أمور }إِْصال

مع العلم . ألن فيه ãليص ألحد الزوج^ من األخر والطالق إذا لم تصلح األحوال مع األمور األربعة السابقة. M الطالق
 zرج من ا5يت لقو� تعاã انية الeالطلقة األو� أو ا M ْرُِجو{أننا نعرف أنه إذا طلق امرأته

ُ
ã 

َ
 وال

َ
ُهنp ِمْن ُنيُوتِِهنp َوال

َ̂ بَِفاِحَشٍة ُمبَيØنَةٍ  ِي
ْ
ْن يَأ

َ
 أ
p
فإذا طلق الزوج زوجته تب� M بيته، ألن فيه معاtة فلعله يستخ� ويراجع أمره } َ@ْرُْجَن إِال

أيضا ربما ينظر إz ما  ويتأمل M العواقب عنده أوالد لعله يرى أن مصلحته ربما لو فارقها فراقًا بائنًا ربما تضيع مصلحته
يدعوه إz أن تميل نفسه ينظر مثًال إz ¢ا�ا ينظر إz صفاتها ينظر إz 5اسها لعله تتوق نفسه ويرجع ويندم [ ما م. 
فبقائها M ا5يت من أجل أن تكون أمام ناظريه فلعل اهللا أن �دث بعد ذلك أمرا فلو طبق ا�اس هذا بأن ال ãرج من 

 ا5يت Áن 
ً
 ث�ة،ف� هذا مصالح ك، أيضا �ريم الطالق M ا�يض حª ال تطول العدة [ ا�رأة. فيه مصالح كث�ة جدا

لكن لألسف أن ا�اس ال يتبعون ال�ع M هذا فبمجرد أن تطلق ا�رأة ãرج من بيتها ويكون هناك نفره ب^ األ�ت^ 
 تَنَْسوُ {وب^ الزوج وزوجته واهللا عز وجل قال 

َ
َفْضَل بَيْنَُكمْ َوال

ْ
  }ا ال

������  
    �٣٢  �  الحلقة

   .اËw عن الطالق اDدæ أو حكم الطالق z ا�يض❆
َل ُقَمُر َرُسوَل  ●

َ
تَُه َوِ�َ َحائٌِض z َقْهِد َرُسوِل اهللا�ِ ص� اهللا عليه وسلم فسأ

َ
َق اْمرَأ

ّ
نُّه َطل

َ
اهللا�ِ ص� اهللا عليه  َعِن ابِْن ُقَمَر أ

gُاِجْعَها«: ذلَك؟ َفَقاَل  وسلم َقنْ 
ْ
َق  مسكهاثم� ِ�  ،ُمرْهُ فَل

�
ْمَسَك َنْعُد َوéْن َشاَء َطل

َ
حÞ َيْطُهَر ثم� Ýيَض ثم� َيْطُهَر، ثم� إن شاَء أ

َق لَها النساء
�
ْن ُيَطل

َ
َمَر اهللا�ُ َعز� وَجل� أ

َ
ةُ الÜ أ ِعد�

ْ
َك ال

ْ
؛ فَتِل ْن َفَمس�

َ
  لَيْهِ ُمّتَفٌق عَ » َقْبَل أ
ْو َحاِمالً «: وÐ رَوايٍَة لُمْسلِمٍ  ●

َ
ْقَها َطاهراً أ

·
gُاِجْعها ثم� ُ�َطل

ْ
  ، »ُمرْهُ فَل

ُبَخاري·  ●
ْ
ْخرى لل

ُ
  » َيْطلِيقةً  عليه وَُحِسَبْت «: وÐ أ

ِ فإن� «: وÐ روايٍة لُمْسلٍِم، قاَل اْنُن ُقَمرَ  ●
ْ̀ نَت

ْ
ْو اث

َ
قَتها واِحدةً أ

�
نَْت َطل

َ
ّما أ

َ
َراِجَعَها أ

ُ
ْن أ

َ
َمَرL أ

َ
َرُسوَل اهللا�ِ ص� اهللا عليه وسلم أ

نْ 
َ
ّما أ

َ
َمّسَها، وَأ

َ
ْن أ

َ
َقَها قبَل أ

·
َطل

ُ
ْمِهلَها َحÞ َيْطُهَر ثم� أ

ُ
ْخَرى ثم� أ

ُ
ْمِسَكَها َحÝ Þيَض َحْيَضًة أ

ُ
 َفَقْد َعَصْيَت ثم� أ

ً
ْقَتَها ثالثا

ْ
َت َطل

َمَرَك بِه ِمنْ 
َ
تِك َرّبَك فِيما أ

َ
   »َطالِق اْمرَأ

ْخَرى ●
ُ
 وقاَل (: قاَل َقْبُد اهللا�ِ بُن ُقَمرَ  وÐ روايٍة أ

ً
َها َع�a َولَْم يََرَها َشْيئا ْو ُ�ْمِسْك «: فََرد�

َ
ْق أ

·
ُيَطل

ْ
  .)»إذا َطُهَرْت فَل

 بن عمر ر¥ اهللا عنهما هذه الروايات ا�ذكورة M بلوغ ا�رام ذكرها ا�افظ بن حجر وهو ما يتعلق بقصة طالق عبد اهللا
   .M طالق امرأته و� حائض

  :روايات هذا ا�ديث
عندكم M بلوغ ا�رام وÄكن � طالب يتأمل فيها من أجل ق� الوقت فهذه الروايات أخرجها أصحاب الكتب الستة 

 
ً
 وبعضهم يسوقه مطوال

ً
  .وأ�د وغ�هم بألفاظ متقاربة من طرق Ýتلفة بعضهم يسوقه Ýت�ا
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ْو َحاِمالً (اية رو
َ
ْقَها َطاهراً أ

·
  ) ثم� ُ�َطل

هذه الرواية رواها مسلم من طريق äمد بن عبد الر�ن مو� آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته و� حائض 
 Ôمَ فذكر ذلك عمر للنpَعلَيِْه وََسل ُpاهللا pºَص  Ôفقال � ا�) 

·
gُاِجْعها ثم� �َُطل

ْ
ْو َحاِمالً ُمرْهُ فَل

َ
  )ْقَها َطاهراً أ

ن موÌ آل طلحة من ب` الرواة عن سالم فيظهر واهللا أعلم أنها غg ) ا�مل(وِذكر  هنا تفرد به Xمد بن عبد ال̂ر
  .Xفوظة

ْو �ُْمِسْك ( وأما الرواية األخ�ة الô عند مسلم
َ
ْق أ

·
ُيَطل

ْ
يق حجاج بن أي اtملة األخ�ة هذه �سلم عن طر.)إذا َطُهَرْت فَل

ابن جريج اخHó أبو الزب� ا�G أنه سمع عبد الر�ن بن أيمن مو� عزة يسأل ابن عمر وأبو الزب� يسمع : قال: äمد قال
 ،ذلك 

ً
مَ طلق ابن عمر امرأته و� حائض فقال ا�Ô : فقال، كيف ترى M رجل طلق امرأته حائضا

p
: َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ْو ُ�ْمِسْك دها وقال لgاجعها فر(
َ
ْق أ

·
ُيَطل

ْ
  ) إذا َطُهَرْت فَل

  . ورواه أيضا من طريق أú ¿صم عن ابن جريج عن أú الزب� عن ابن عمر �و هذه القصة
إذا َطُهَرْت ( يعù رواية ابن جريج عن أÖ الزبg عن ابن عمر رواها حجاج ابن Xمد وأبو 2صم عن ابن جريج برواية

ْق 
·
ُيَطل

ْ
ْو ُ�ْمِسْك فَل

َ
  ) أ
 ( أما قو�

ً
َها َع�a ( ا¨ملة الÜ قبل هذه ا¨ملة قال وÐ رواية أخرى قال عبد اهللا بن عمر) َولَْم يََرَها َشيْئا َولَْم يََرَها  ،فََرد�

 
ً
  .هذه ا¨ملة تو= أنها صنيع ا�ظ) َشْيئا

َها َع�a (م اtملة األخ�ة أما اtملة إنما رواية مسل. وعند ابن حجر أنها من رواية مسلم وليس األمر كذلك َولَْم يََرَها  ،فََرد�
 
ً
كما تب` من السياق أي السياق اÀي سبق؛ رواية حجاج ابن Xمد ورواية أÖ 2صم عن ابن هذه لم تكن M مسلم ) َشْيئا

ْو ُ�مْ (جريج عن أÖ الزبg عن ابن عمر أنه قال z أخره 
َ
ْق أ

·
ُيَطل

ْ
 (ولم يذكرا ) ِسْك إذا َطُهَرْت فَل

ً
وéنما � ) َولَْم يََرَها َشْيئا

) 
ً
  . ودإنما � عند أÖ دا) َولَْم يََرَها َشيْئا

 (�اذا نر`ز [ هذه ا�قطة ألنها äل مسألة خالفية ستأتينا 
ً
هل �سب طلقه أو ال �سب، هل وقع الطالق ) َولَْم يََرَها َشيْئا

  أو ال يقع؟ 
 وَ (ود وéنما � عند أÖ دا

ً
  .من طريق عبد الرزاق) لَْم يََرَها َشْيئا

   عن ابن جريج" عبد الرزاق وروح بن عبادة"وعند أ^د من طريق روح بن عبادة، و<هما أي 
 (لكن حكم األئمة P هذه الزيادة 

ً
  : بأنها منكرة ألمرين) َولَْم يََرَها َشْيئا

د خالف بها أبو الزب� ¢يع من روى ا�ديث عن ابن عمر ولم أن مدارها [ ابن جريج عن أú الزب�، وق: األمر األول
 Ôمَ يذكروا أن ا�

p
 ( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ً
  �اذا ؟ ) لَْم يََرَها َشْيئا

َها َع�a : (وهنا قال) وَُحِسَبْت َيْطلِيقةً (M رواية ا5خاري ، ألن هذه الرواية Ýالفة �ا سبق من الروايات َ  ،فََرد�  َول
ً
) ْم يََرَها َشْيئا

  . فهنا فيه Ýالفة M رواية ا5خاري
 و: (وأما M رواية أبو داوود فقال

ً
و� Ýالفة فهذه � رواية ابن جريج عن أú الزب� عن ابن عمر وقد خالف ) لَْم يََرَها َشيْئا

 Ôعَ أبو الزب� ¢يع من روى ا�ديث عن ابن عمر ولم يذكروا أن ا� ُpاهللا pºمَ َص
p
 ( لَيِْه وََسل

ً
  ) لَْم يََرَها َشْيئا

ومن هؤالء نافع مو� ابن عمر، وسالم بن عمر، وسعيد بن جب�، ويونس بن جب�، وأنس بن س�ين، هؤالء �سة ولو أن أب 
 ذكرنا �سه 	هم لم يذكروا هذ

ً
ه الزب� خالف نافع وحده أو سالم وحده لم يقبل منه و`يف وقد خالف اثنا ع� حافظا

  . الزيادة
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  . األحاديث 	ها [ خالف ما قال أبو الزب�: قال أبو داوود
نافع أثبت عن ابن عمر من أú الزب� واألثبت من ا�ديث^ أو� أن يقال به إذا ãالفا وقد وافق نافعا غ�ه : وقال الشاف6

  . من أهل ا_ثبت M ا�ديث
óخالفه فيه مثله فكيف �الف من هو أثبت منهأبو الزب� ليس  جة فيما : وقال ابن عبد ال .  

ÔهOوروى � ا5خاري متابعة، تكلم فيه شعبة ، أبو الزب� صدوق مشهور اعتمده مسلم: وقال ا.  
أنه قد اختلف [ ابن جريج M ذكر هذه الزيادة فلم ترد M رواية مسلم ا�تقدمة من طريق حجاج بن äمد : األمر ا�ا�

تقدم اإلشارة إÃها و°نما جاءت M رواية أú داوود من طريق عبد الرزاق وÏ رواية أ�د من طريق روح بن وأú ¿صم كما 
   .والشك أن روايته ا�وافقة لرواية ا¨ماعة z عدم ذكرها أوÌ أن تكون � ا�حفوظة، عبادة كما تقدم أن ذكرنا ذلك

 و(أبو ¿صم فرويا عنه رواية لم يذكرا فيها أي اآلن أبو الزب� اختلف عليه فجاء حجاج بن äمد و
ً
: إنما قال) لَْم يََرَها َشيْئا

ْو ُ�ْمِسْك (
َ
ْق أ

·
ُيَطل

ْ
أما عبد الرزاق وروح بن عباده فقد ذكرا هذه الزيادة فالرواية ا�وافقة رواية حجاج ابن ) إذا َطُهَرْت فَل

  .أن تكون ا�حفوظة äمد ورواية أú ¿صم عن ابن جريج عن أú الزب� � األو�
واعلم أن حديث ابن عمر هذا حديث جليل ورد بألفاظ متعددة وطرق Ýتلفة وفيه مسائل كث�ة من مسائل الطالق 

هذا ا�ديث أصل M الطالق وتضمن أصول كث�ة وتضمن أح�م : "وهو جدير بأن يعتæ به قال ابن العر+، وغ�ها
  ".متعددة

   :حكم الطالق
مَ  ألن الرسول. P أن الطالق مباحz ا�ديث د�ل 

p
لم ينكر طالق عبد اهللا بن عمر ر¥ اهللا عنهما  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

من أصله، و°نما أنكره ألنه طلق M حال ا�يض، و�ذا أذن � أن يطلق M الطهر اOي لم �امع فيه كما تب^ من الروايات 
َق حª َيْطُهَر (: لو تأملتم فيها قال

p
ْمَسَك َنْعُد َو°ْن َشاَء َطل

َ
فدل [ أن أصل الطالق جائز ال  )ثمp �يَض ثمp َيْطُهَر، ثمp إن شاَء أ

  . لكن هو M أصله مباح وجائز. وأن Áن األو� عدم الطالق، إش�ل فيه

يدل بظاهره P أنه لم يسبق  سؤال عمر ر� اهللا عنه اw§ عليه الصالة والسالم ماذا يصنع ر� اهللا عنه!  هنا إشxل ◉
مَ فتغّيظ رسول اهللا (نË عن الطالق حال ا�يض، وغضب اw§ عليه الصالة والسالم 

�
يدل بظاهره ) َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

  ؟ فكيف ´اب عن هذا اإلشxل. P أن ا�كم معلوم
  : ´اب بأمرين

تِِهن� { من قوN تعاm {تمل أن ابن عمر ر� اهللا عنهما فهم اËw: األول ُقوُهن� لِِعد�
·
 لكن أش� عليه ماذا يصنع ؟} َفَطل

  أي الفعل 
مَ ألنه فعل قبل ا]ثبت وا�شاورة للن§ : ا�ا�

�
  . z ماذا يصنع إذ عزم P الطالق َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

   :حكم الطالق z ا�يض
  ، ل ا�يض وفاعله 2# هللا عز وجل إذا ºن 2لم باËw عنهz هذا ا�ديث د�ل Ý Pريم الطالق حا

  : وجه ا¦اللة بأنه Xرم؛ من وجه`
مَ فتغّيظ رسول اهللا (ما ورد M رواية سالم بن عبد اهللا : األول

�
وال . وهذه الرواية M ا5خاري ومسلم) َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

مَ َصpº اهللاpُ َعلَيْ يتغيظ رسول اهللا 
p
بل يدل [ أن األمر ظاهر وÇن الواجب [ ابن عمر ا_ثبت قبل ، إال [ أمر äرم ِه وََسل
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  .إيقاعه 
مَ أمره : ا�ا�

p
أي أمره أن يرجعها ويمسكها ثم يطلقها M ، بإمساكها بعد ا�راجعة ثم تطليقها M الطهر َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  . الطهر أي اeا· 
ä حال هل هو M فال يباح و°ن سأ_ه إياه أي لو ا�رأة سألت الزوج الطالق أيباح بسؤا�ا الطالق و� zرم �ق اهللا تعا
  ا�يض ؟ 

  : قوالن ألهل العلم
و°ن سأ_ه إياه و°ن قالت طلقæ فال يباح أن يطلق حال ا�يض ألن ا�Ô عليه  هو ظاهر الكتاب والسنة أنه ال يباح: األول

  . سالم منع ابن عمر من الطالق وأمره أن يرجعها مرة أخرىالصالة وال
وهذا ا]حريم خاص با�دخول بها . وقد نقل ابن ا�نذر وابن قدامة واwووي وغgهم اإل¡اع Ý Pريم الطالق حال ا�يض

�رم عليه أن يطلقها  لو إنسان عقد [ امرأة ثم أراد أن يطلقها هل. أما من لم يدخل بها فيجوز طالقها حائض أو طاهراً 
 ألن اهللا تعال قال

ً
تِِهنp {: و� حائض؟ ال إذا Áن غ� مدخول بها فله أن يطلقها و� حائض أو طاهرا pِلِعد pُقوُهن

Ø
وهذه } َفَطل

ا أم، ال عدة �ا ا�رأة الغ� مدخول بها امرأة عقد عليها ولم يدخل بها فهذه إذا طلقها تÂوج من ساعتها فليس �ا عدة
  . ا�دخول بها ف
 الô �ا عدة و� الô �رم أن يطلق M حال ا�يض

  .وهذا قول ¢هور من أهل العلم ومنهم األئمة األربعة
لكن اtمهور . فا�سألة خالفية. نقل z رواية عن ا�الكية من ا�نع من الطالق z ا�يض ولو لغg ا�دخول بها: ا�ا�

  . خول بها مثل ا�رأة ا�دخول بهايرون أنه ال تعتó الغ� مد

  :صور جواز الطالق z ا�يض
  :ثالث صور يستث� فيها الطالق حال ا�يض

▪Ìطالق ا�رأة الغ� مدخول بها، �وز أن يطلق و� حائض أو طاهر: الصورة األو.  
  .�وز ألن عدتها وضع ا�مل. طالق ا�امل الô �يض: الصورة ا�انية▪
  .فيجوز أن ãالع و� M حال ا�يض. ا�ختلعة :الصورة ا�ا�ة▪

  :ا�كمة z اËw عن الطالق z ا�يض
  :نË عن الطالق z حال ا�يض ألمرين 

ألن ما ب من تلك ا�يضة ال تعتد به M أقرائها ألن ما ب M تلك ا�يضة أي األيام . �ال تطول العدة [ ا�رأة: األول
  .تد به M أقرائها فتكون M تلك ا�دة �Áعلقة ال معتدة وال ذات زوج وال فارغة من زوجالM ô زمن ا�يض ال تع

فلعله يندم M زمان الطهر لو  نب^ الزوج وزوجته وزهد M الوطء وعدم ا_وقا ةأن الطالق M حال ا�يض حال نفر :ا�ا�
 M طهر لم �

ً
امع فيه ألن ا�فس تتوق إz اtماع وال مانع من طلق و� طاهر، وOلك ألزمه ال�ع بأن تكون طاهرا

  .اعتبار األمرين أو اعتبار ا�عني^
  � ٣٣ �  الحلقة

æدDصور الطالق ا :  
Ìالصورة األو: æحال ا�يض هذا طالق بد z ي ليس عليه أمر الشارع  الطالقOا.  



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ١١٥ - 

 

  . أن يطلق z طهر جامعها فيه: الصورة ا�انية
  . ا5د� M الزمنهاتان صورتان للطالق 

ا :الصورة ا�ا�ة
ً
  . أما الطالق اDدz æ العدد، فهو طالق ا�الث أن يطلق ثالث

  .إذن الصور ثالث ولكن األو� واeانية طالق بد� M الزمن والصورة اeاeة طالق بد� M العدد

  ما هو الطالق السù؟ 
  . اz m إيقاع الطالقالطالق السù هو ا�وافق للطريقة الÜ سنها اهللا تع

وÄكن أن تتأملوا هذا ا�ديث M لفظه . كما دل عليه هذا ا�ديث. وهو أن يطلقها تطليقه واحدة، z طهر لم ´امعها فيه
؛: (األول قال pْن َفَمس

َ
َق َقبَْل أ

p
ْمَسَك َنْعُد َو°ْن َشاَء َطل

َ
َمَر اهللاpُ َعزp فَ  حª َيْطُهَر ثمp �يَض ثمp َيْطُهَر، ثمp إن شاَء أ

َ
ُة الô أ pِعد

ْ
َك ال

ْ
ِتل

َق لَها النساء
p
ْن ُيَطل

َ
  ) وَجلp أ

ْو َحاِمالً (كما تقدم . أو يطلقها و� حامل
َ
 أ
ً
ْقَها َطاهرا

Ø
M رواية مسلم [ القول بثبوتها وعرفنا فيما تقدم واهللا ) ثمÃ pَُطل

  . أعلم أنها غ� äفوظة
تستقبل العدة ثالث قروء فيكون  أيا فيه فقد استقبلت العدة من ا�يضة الô تò هذا الطهر إذا طلقها M طهر لم �امعه
zطلقها لعدتها قال تعا } pتِِهن pِلِعد pُقوُهن

Ø
ْقتُُم النØَساَء َفَطل

p
َها ا�ÆÔِp إَِذا َطل

Æف
َ
مستقبالت عدتهن وهو الوقت اOي  أي} يَا ك
حائض فإنها ال تعتد بتلك ا�يضة بل تنتظر فراغها وانقضاء الطهر اOي يليها ثم ت�ع M  تستقبل به العدة أما إذا طلقها

  . العدة كما تقدم
وأما إذا طلقها حامًال فاألمر واضح ألن عدتها بوضع ا�مل إذن يطلق الطالق السM æ طهر لم �امع فيه أو يطلقها حامًال 

تِِهنp { طهر لم �امعها فيه ألنها تستقبل العدة كما قال تعاz  وعرفنا �اذا يطلقها M، [ القول بثبوتها pلِِعد pُقوُهن
Ø
 أي} َفَطل

  . مستقبالت عدتهن

   هل يقع الطالق حال ا�يض ؟
  تطليقه ؟  بإذا طلق حال ا�يض هل يقع الطالق و�سب عليه تطليقة أو ال يقع الطالق وال �س. ا�سألة كب�ة ومهمة
z قول` اثن`اختلف العلماء P وقوع الطالق حال ا�يض :  

   .أنه يقع فينقص به عدد ا]طليقات:القول األول❖
وهذا مذهب ا¨مهور ومنهم األئمة األربعة وهو اختيار اDخاري واDيه� واwووي والشيخ Xمد بن إبراهيم واألDا� وابن 

  . باز إال أن الشيخ عبد العزيز بن باز رجع عنه أخgاً 
  : لوا بما يأëاستد
مَ قوN : ا¦�ل األول▪

�
gُاِجْعها( َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْ
ما ا¦�ل P وقوع الطالق حال ا�يض؟ األمر با�راجعة د�ل ) ُمرْهُ فَل

ة ألن الرجعة ال تكون إال بعد طالق وهذا من أقوى أد_هم واللفظ إذا جاء عن الشارع وÇن � حقيق P وقوع الطالق
  . ̈عية فإنها مقدمة [ ا�قيقة اللغوية والعرفية

كما z اDخاري بالضمg ا�بù للمجهول فإن الظاهر من ) وَُحِسَبْت َيْطلِيقة: (قول ابن عمر ر� اهللا عنهما: ا¦�ل ا�ا�▪
 §wي حسبها تطليقه هو اÀمَ سياق القصة أن ا

�
  . كما سيأë َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

عنهما هو االعتداد بالطالق M ا�يض وهو صاحب القصة وأعلم ا�اس بها،  أن مذهب ابن عمر ر� اهللا: ا¦�ل ا�الث▪
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 من Ýالفتها وهذا ثابت M الصحيح^ من طريق قتادة قال
ً
سمعت يونس بن : وهو من أشد الصحابة إتباع للسنة، و�رجا

ما : فقلت البن عمر احتسبت بها قال... و� حائض ثم ذكر ا�ديث وفيه طلقت امرأå: سمعت ابن عمر يقول: (جب� قال
  . هذا لفظ مسلم) إِْن َعَجَز َواْستَْحَمَق يمنعه؟ أرأيت 

  ) إِْن َعَجَز َواْستَْحَمَق أرأيت ( عند ا5خاري ) ما يمنعه(ا5خاري ولكن ليس فيه  دوهو عن
 Ïإِْن َعَجَز َواْستَْحَمَق أرأيت (و (úقال ا?طا) :يريد أرأيت إن عجز و°ستحمق أيسقط "  إِْن َعَجَز َواْستَْحَمَق أرأيت "وقو�

  V .أ) .عجزه و�قه حكم الطالق وهذا من ا�حذوف اtواب ا�دلول عليه بالفحوى
فاعتددت : سألت ابن عمر عن امرأته الô طلقها و� حائض وفيه فقلت : (ورواه مسلم من طريق أنس بن س�ين قال

احتسبها ابن عمر [  أي) ما¡ ال أعتد بها و°ْن كنُت عجزُت و°ستحمقت: الطلقة الô طلقتها و� حائض؟ قال بتلك
  نفسه كما M مسلم 

تَُه  قَاَل . أنه سأل ابن عمر(ورواه مسلم أيضا من طريق äمد بن س�ين عن يونس ابن جب� 
َ
َق الرَُّجُل اْمَرأ

ُ إَِذا َطلَّ
َ
ُت �

ْ
َفُقل

َك َوِ�َ حَ 
ْ
َيْعتَُدّ بِِتل

َ
َو  َفَقاَل َفَمهْ  اَ_ّْطِليَقةِ  ائٌِض أ

َ
فما، يكون إن لم  أيفمه استفهام معناه ا_قرير : وقول ) إِْن َعَجَز َواْستَْحَمَق أ

وهل يكون إال ذلك، فأبدل من األلف هاء فمه وا�ع� أنها �تسب وال يمنع من احتسابها  أي�تسب تلك ا_طليقة، 
فعل فعل األ�ق  أيواستحمق . ته وا�راد أنه عجز عن الصó عن الطالق حª تطهر فأوقعه M ا�يضعجزه و�اق

كف عن هذا الùم، فأنه الشك M وقوع  أيو�تمل أن تكون ا�اء فمه أصلية و� 	مة تقال للزجر . بمخالفة ا��ع
  . الطالق

فراجعتها وحسبت �ا ا_طليقة الô :(وفيه قال ابن عمر بن عمر وروى مسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبد اهللا
  ) طلقتها

: طلقت امرأå فذكر ا�ديث وÏ آخره قال عبيد اهللا( :عن نافع عن ابن عمر قال وروى مسلم أيضا من طريق عبدا هللا
ابن عمر وهما  ونافع وسالم هما أحفظ وأثبت من روى عن) ما صنعت تلك ا_طليقة ؟ قال واحدة اعتد بها: قلت �افع

  .ينقالن عن ابن عمر أنه اعتد بتلك ا_طليقة
  : وهذا واضح z أن اÀي حسبها هو ابن عمر ويبعد أن يكون هذا من غg أمر اw§ ص� اهللا عليه وسلم ألمور ثالثة*

ر � با�راجعة عليه أن الرسول عليه الصالة والسالم هو ا�فô البن عمر M � مسألة تتعلق بهذه القصة فهو اآلم: األول
  .ا�ب^ � مª يطلق، الصالة والسالم ا�رخص � M الطالق

أنه يبعد أن ابن عمر �سبها تطليقة بدون استفتاء ا�Ô صº اهللا عليه وسلم وهو [ خوف Äا وقع منه بعد أن  :ا�ا�
  . تمسكه بالسنةتغيظ ا�Ô صº اهللا عليه وسلم من صنيعه، مع ما عرف عنه من شدة إتباعه و

مَ ابن عمر اآلن وقع M إش�ل M ت�ف مع زوجته M طالق غ� ¨� ثم ا�Ô  أي
p
أرشده ووجهه فيبعد  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

 Ôا� zمَ عن ابن عمر أنه �سب من عند نفسه بدون الرجوع إ
p
مَ َصpº اهللاpُ وبدون فتيا ا�Ô  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

p
  َعلَيِْه وََسل

  . فألو� به أنه البد أن يتابع الرسول عليه الصالة والسالم M إرشاده وÏ توجيهه، ألنه [ خوف Äا وقع فيه
مَ أنه ورد M بعض الروايات أن ا�Ô  :ا�الث

p
  . هو اOي عدها واحدة َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

æارقطÕق فقد روى ا Ôرسول اهللا : (المن طريق الشع zطلق ابن عمر امرأته واحدة و� حائض فانطلق عمر إ ُpاهللا pºَص
مَ 
p
مرسل  اوهذ) فأخóه فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطالق M عدتها و�تسب بهذه ا_طليقة والô طلق أول مرة َعلَيِْه وََسل

  .لكن يقويه الروايات الô سبقت
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أنه طلق امرأته و� حائض فأM عمر ا�Ô صº اهللا عليه وسلم (ئب عن نافع عن ابن عمر وجاء أيضا من رواية ابن أú ذ
   وهذا رواه الطيال' و اÕارقطæ) فجعلها واحدة

وهذا فيه ا_�يح برفع االعتداد بطالق ا�ائض إz ) � واحدة فتلك العدة الô أمر اهللا أن يطلق �ا النساء(وÏ لفظ 
 Ôا� ُpاهللا pºمَ َص

p
  .  َعلَيِْه وََسل

æار قطÕذئب ابن جريج عند ا úوقد تابع ابن أ  zهما عن نافع به، وهذه ا�تابعة مع متابعة سالم ا�تقدمة، إذا ضمت إ�
عن الشعÔ، كما م. قويت رواية ابن أú  د، مع فتوى ابن عمر، وما ور)تطليقةعò وحسبت (ما تقدم من رواية ا5خاري 

مَ ها ا�Ô فجعل(ذئب 
p
مَ بأن ا�اسب هو اw§ .ودل P أن هذا اللفظ Xفوظ) واحدة َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

�
 َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

  . وليس بشاذ
  . عن رواية ابن أÖ ذئب وابن جريج عن نافع هذا نص z موضع ا+الف؛ فيجب ا�صg إ�ه :وÀا قال ابن حجر

  . قول األول P القول بوقوع الطالق زمن ا�يضهذا z أدلة ال
وهذا قول طاووس والظاهرية، وقول البن . به عدد الطلقات صأن الطالق حال ا�يض ال يقع وال ينق: القول ا�ا�❖

ليه عقيل من ا�نابلة، واختاره ون|ه شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والصنعا� والشو÷� وهو اÀي استقر ع
  . رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

  : واستدلوا*
بن عمر طلق امرأته و� حائض قال عبد  أن عبد اهللا(رواية أú داوود والنسا½ من طريق أú الزب� ا�G  :ا¦�ل األول●

َها َعpò : اهللا pفََرد،  
ً
  ) َولَْم يََرَها َشيْئا

  َولَمْ (وهذا M األول �اذا حققنا M 	مة 
ً
  . وذكرنا أنها منكرة) يََرَها َشيْئا

َها : قال عبد اهللا(هذا من األدلة الô استدل بها أصحاب القول اeا· [ القول بعدم وقوع الطالق M زمن ا�يض  pفََرد
 pòَع،  

ً
  . فهذا نص �يح M عدم االعتداد بتلك الطلقة: قالوا) َولَْم يََرَها َشيْئا

ْمُرنَا فَهَو رَدٌّ (تدلوا بأدلة ¿مة ليست � ä Mل ال²اع منها كما اس :ا¦�ل ا�ا�●
َ
يَْس َعِليِْه أ

َ
  )َمْن َعِمَل َقَمًال ل

  : وأجابوا عن أدلة القائل` بوقوع الطالق*
ُ�اِجْعها(أن قو� ▪

ْ
ا��ح [  و. معناه إمساكها [ حا�ا األول) فَل

  . حا�
 zل قو� تعاÃُجنَاَح {فهم لم �ملوا الرجعة [ معناها االصطال) عند الفقهاء ألن معناه أعم من ذلك بد 

َ
َقَها فَال

p
فَإِْن َطل

ْن َفَ�َاَجَعا
َ
  .العقد [ امرأته الô طلقها آخر تطليقة بعد أن تنكح زوج غ�ه: وا�راد بذلك} َعلَيِْهَما أ

  ) وَُحِسبَْت َيْطِليقة(ة القائل^ بوقوع الطالق استدال�م بقول من أدل▪
مَ ليس فيه دÃل ألنه غ� مرفوع إz ا�Ô : أجاب أصحاب القول اeا· قالوا

p
وعرفنا ) وَُحِسبَْت َيْطِليقة( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ه من غ� أن يكون هناك توجيه من ا�Ô عليه الصالة الرد [ هذا اإلش�ل وعرفنا أنه يبعد أن ابن عمر �سب [ نفس
 Ôتؤيد أن ا�اسب هو ا� ôمَ والسالم، ثم ذكرنا األدلة ال

p
   .َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  :ألمرين الراجح القول بوقوع الطالق  أيفالقول بوقوع الطالق حال ا�يض قول قوي  ¢
[ وقوع الطلقة ا�N  فاظ األثبات وقد اتفقت ألفاظهم ¡يعا عدا أÖ الزبgأن حديث ابن عمر رواه ¡لة من ا�: األول

واحتسابها ووقوع ا�راجعة وقد تقدم أن نافعا وسا�ا يرون أن الطلقة الô وقعت البن عمر حسبت عليه وهما من أجّل 
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  .وأثبت من روى عن ابن عمر وقو�ما ثابت M صحيح مسلم كما تقدم بيانه 
َها ( اد دال]ها قوية ,{ة ال تقبل ا]أويل �الف رواية عدم االعتداد بالطلقةإلعتدا¨مهور P ا لةأن أد  :ا�ا� pفََرد
 pòَع،  

ً
َها َعpò (فأصحاب القول اeا· عمدتهم ) َولَْم يََرَها َشيْئا pفَرَد،  

ً
   ودالô عند أú دا) َولَْم يََرَها َشيْئا

  : وP فرض ثبوتها Ýتاج مع األدلة ا�تقدمة إm أحد مسلك`. رة، كما تقدموعرفنا أن هذه الرواية منك
  . ا¨معأو  ال³جيحإما 
  .، وقد تقدمتإذا قلنا بال³جيح فال ريب أن األحاديث ا¦الة P وقوع الطالق z ا�يض أكÑ عددا وأقوى إسناداً ●
●gالزب Öن قلنا با¨مع فإن رواية أéو) �aَها َع   ،فََرد�

ً
أن معناها أنه لم يرها : (فقد قال الشاف6 قابلة للتأويل) َولَْم يََرَها َشْيئا

 غ� خطأ يُؤمر صاحبه أال يقيم عليه وOا أمره با�راجعة
ً
  ).شيئًا صوابا

óعن قو� : وقال ابن عبد ال) 
ً
  أي لو صح ل�ن معناه عندي واهللا أعلم ولم يرها [ استقامة) (َولَْم يََرَها َشيْئا

ً
ولم يرها شيئا

 ألنه لم يكن طالقه �ا [ سنة اهللا وسنة رسو� 
ً
مَ مستقيما

p
) وهذا أو� ا�عا· بهذه اللفظة إن صحت َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  V.أ
úأول ا�ديث أول حديث ا�لقة ا�اضية أن هذه الرواية تفرد بها أ M الزب� و�  وهذا بناء [ ثبوت هذه اللفظة وقد تقدم

هذا من ا�احية العلمية أن . رواية منكرة، وبهذا يتب^ أن القول بوقوع الطالق قول قوي، ال يمكن دفعه لك0ة رواياته
  . الطالق يقع M حال ا�يض كما ورد M الروايات عن نافع وعن سالم أن ابن عمر حسبها تطليقه وردت الروايات M هذا

إن حكم بعدم وقوع الطالق z : (طبيقية فنقول كما قال الشيخ العالمة عبد العزيز بن بازوأما من اwاحية العملية ا]
  . )ا�يض قا� ½æ أخذ به ألن حكم القا� يرفع ا+الف z ا�سائل االجتهادية واهللا تعاm أعلم

  :حكم ا�راجعة �ن طلقت z ا�يض
ُ�اِجْعها(زمن ا�يض هل îب عليه ا�راجعة هو اآلن طلق وخالف وأوقع نفسه M هذا اإلش�ل فطلق 

ْ
هل هذا ) ُمْرُه فَل

  األمر للوجوب أن يرجعها مرة أخرى إz عصمته، أو أن األمر [ االستحباب 
  : اختلف العلماء z حكم ا�راجعة من الطالق z ا�يض P قول` اثن`

  : القول األول ❖
وهذا مذهب مالك وقول z مذهب أÖ حنيفة . وجب عليه أن يراجعهاأن ا�راجعة واجبة فمن طلق زوجته و� حائض 

  . وهو رواية عن األمام أ^د
وألن . بأن الرسول ص� اهللا عليه وسلم أمر عبد اهللا بن عمر بمراجعة زوجته واألصل z األمر أنه للوجوب: واستدلوا

 حال ا�يض Áنت استدامة ا��ح فيه واجبة و
ً
ألن ا�راجعة تتضمن رفع ا�عصية الô وقع فيها ا�طلق الطالق �ا Áن äرما

  .حال ا�يض
  :القول ا�ا� ❖

  ذهب بعض العلماء كأÖ حنيفة والشاف° ورواية عن أ^د أن ا�راجعة مسنونة �ن طلقت z ا�يض وليست بواجبة �اذا؟ 
 aاستدلوا بما ي :  

، فإذا Áن ال �ب عليه ابتداء ا��ح فمن باب عف من إبتدائهأن أصل اxwح ليس بواجب واستدامة اxwح أض :األول
  .أو� فإنه ال �ب عليه استدامته
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قياس اÀي ذكر ابن عبد الÄ وح> اإل¡اع عليه وهو أ¡ع أهل العلم أن من طلق z طهر جامعها فيه لم ´ب  :ا�ا�
  .قياسا ألن �هما طالق بدæ قالوا فكذلك لو طلقها z حيض ال èب عليه الرجعة، عليه الرجعة

من هذه  دقالوا �ا تلزمونه با�راجعة وال فائدة فيها �اذا نقول ´ب عليه أن ترجع N ونلزمه با�راجعة وال يستفي :ا�الث
  .الرجعة ألن الطالق قد وقع وقد حسبت عليه تطليقه وا�راجعة ال ترفعه

  إذن ما هو الراجح ؟ 
ُمرْهُ (لقول األول اÀي قال به مالك وأ^د وذلك لقوة ا¦�ل فإنه أمر ,يح ال {تمل ا]أويل الراجح واهللا أعلم هو ا ¢

gُاِجْعها
ْ
  .وال صارف N من الوجوب إm اwدب) فَل

ن قو�م إن إبتداء ا��ح ليس بواجب فكذلك استدامته فيقال هذا القول بإويمكن أن يرد [ أصحاب القول اeا· 
 كما فصلنا أح�مه M حلقات سابقة ليس بصحيح [

ً
  . إطالقه وا��ح ليس بمندوب M � األحوال بل قد يكون واجبا

أما دÃل اإل¢اع اOي ح�ه ابن عبد الó فهو منقوض ومن الغريب أن �كيه ابن عبد الó وهو مالG وقد خالف ا�الكية 
  . بد� �ب [ الزوج فيه مراجعة ا�رأةفيه كما M القول األول وقد قالت ا�الكية إن � طالق 

وربما ا�صلحة Áنت ،وربما Áن �ما وÕ ، وأما قو�م أنه ال فائدة فيه فليس بصحيح ألنه ربما صلحت األحوال بينهما
ن مرجوة M رجوعه وعزوفه عن استمراره M الطالق ربما يندم ف�جعها إÃه مرة أخرى ثم تدوم الع�ة وتتحسن األحوال و°

  .حسبت عليه تطليقة 

  : ا�كمة من الرجعة
  : أمور ثالثةا�كمة من الرجعة و2éدتها إm عصمته P القول بوجوب الرجعة 

  .Ãقع الطالق اOي أراده اهللا M زمن اإلباحة وهو الطهر اOي لم �امعها فيه: األول
لG يعاقب [  أيه بارîاعها عكس مقصوده قيل عقوبة [ طالقها M زمن ا�يض فعوقب بنقيض قصده وأمر :ا�ا�

  .نقيض قصده 
  . لÈول ا�ع� اOي حرم الطالق M ا�يض ألجله وهو تطويل العدة :ا�الث

  .أو بإرîاعها إz عصمته مرة أخرىفهذه � ا�كمة الô أمر با�راجعة 
    �٣٤ � الحلقة
  ؟  z الطالق اDدæ؛ هل ُ{تاج إm رضا ا�رأة z الرجعة

 Nمَ استدل العلماء بقو
�
gُاِجْعها: (َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْ
P أن الرجعة ال تفتقر إm رضا ا�رأة وال و�ها وال Ýتاج إm  )ُمرْهُ فَل

وجة، والزوجة  شيئا آخر إذن � ز َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ ألن الرسول  ،èديد عقد
M طالقها ال �تاج إz إرجاع إz عصمته ألنها M زمن مطلقة، �سب عليه طلقة كما أسلفنا ، فإذا قلنا أنها حسبت عليه 

مَ طلقة ف
 تكون M العدة ف�جعها فال �تاج إz إذنها لقو� 
p
ُ�اِجْعها( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ْ
رأة فلم يش�ط إذن ا�) ُمْرُه فَل

  .وال إذن وÃها 

  خالف العلماء z الطالق بعد الرجعة هل هو z الطهر األول أو z الطهر ا�ا� ؟
 M ي بعد ا�يض وبعد إرجاعها؟ أوOعصمته وأراد أن يطلق هل يطلق بعد طهرها األول ا zا�يض ثم أرجعها إ M إذا طلق

طهر فيكون الطالق M الطهر اeا·؟ هل هو الطهر األول أو الطهر الطهر اeا· يعæ أن يمسكها حª تطهر ثم �يض ثم ت
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  اeا· ؟ 
 مسكهاثمÃِ p : (َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلpمَ لقو�  دل ا�ديث P أنه إذا طلق z ا�يض ثم راجعها أنه ينتظر إm الطهر ا�ا�: نقول

ْن َفَمسp  حª َيْطُهَر ثمp �يَض ثمp َيْطُهَر، ثمp إن شاءَ 
َ
ْمَسَك َنْعُد َو°ْن َشاَء َطلpَق َقبَْل أ

َ
حª َيْطُهَر ثمp �يَض ثمp (ذكر طهرين ) أ

 pْن َفَمس
َ
ْمَسَك َنْعُد َو°ْن َشاَء َطلpَق َقبَْل أ

َ
  ) َيْطُهَر، ثمp إن شاَء أ

Üالطهر األول بعد ا�يضة ال z أن يطلق N أن P ذكورة�وراجعها وال يلزمه أن   طلقها فيهاودلت الروايات األخرى ا
  . ينتظر إz الطهر اeا·

ْو Ãُْمِسْك (وقد اختلف العلماء M حكم االنتظار للطهر اeا· [ قول^، �اذا ؟ ألنه وردت رواية 
َ
يَُطلØْق أ

ْ
لم ) إذا َطُهَرْت فَل

 (يش�ط أن ينتظر للطهر اeا· ورواية مسلم 
ً
ْقَها َطاهرا

Ø
ْو َحاِمالً ثمÃ pَُطل

َ
إنما االش�اط M . أيضا لم يش�ط الطهر اeا·) أ

ذكر طهرين ) حª َيْطُهَر ثمp �يَض ثمp َيْطُهرَ  �`هاثمÃِ p (بعض الروايات أو الô ذكرها ا�افظ ابن حجر و� الرواية األو� 
) pْن َفَمس

َ
َق َقبَْل أ

p
ْمَسَك َنْعُد َو°ْن َشاَء َطل

َ
فهنا بعض الروايات ذكرت طهرين وبعضها مطلقة ولم �دد الطهر ) ثمp إن شاَء أ

  .و°نما يشمل الطهر األول أيضا 
  :اختلف العلماء P قول` اثن` هل ينتظر إm الطهر ا�ا� أو N أن يطلق z الطهر األول :فنقول
يعæ إذا طلق حائض يمسكها حª . لوال �وز أن يطلق M الطهر األوأنه يلزمه االنتظار للطهر ا�ا�  :القول األول❖

  . تطهر ثم �يض ثم تطهر هنا بعد طهرها إذا صمم وعزم [ الطالق � أن يطلق
  .وهذا مذهب أú حنيفة M ظاهر الرواية عنه وهو قول مالك واألصح من مذهب الشاف6 وا�شهور من مذهب ا�نابلة

مَ  َص�� اهللا�ُ َعلَْيهِ واستدلوا بما تقدم من أنه ▪
�
يعæ . أذن N أن يطلق بعد أن تطهر من تلك ا�يضة ثم Ýيض ثم تطهر وََسل

ْمَسَك َنْعُد َو°ْن َشاَء : (بعد أن تطهر من تلك ا�يضة ثم �يض ثم تطهر ألنه قال
َ
حª َيْطُهَر ثمp �يَض ثمp َيْطُهَر، ثمp إن شاَء أ

 pْن َفَمس
َ
َق َقبَْل أ

p
  .يعM æ الطهر اeا·) َطل
فيجوز � أن يطلق M الطهر اOي يò ا�يضة الô طلق . أن االنتظار للطهر ا�ا� مندوب وليس بواجب :القول ا�ا�❖
يعæ مثال أمسكها و� حائض، راجعها و� حائض ينتظر حª تطهر، iرد الطهر األول � أن يطلق، االنتظار إz . فيها

  . باب الوجوب [ هذا القولالطهر اeا· هذا من باب ا�دب وليس من 
  .وهذا رواية عن أú حنيفة ووجه M مذهب الشاف6 ورواية عن أ�د

الô وقع الطالق فيها كما M رواية مسلم  واستدلوا بالروايات الÜ مفادها جواز الطالق z الطهر اÀي يa ا�يضة▪
ْو Ãُْمِسْك (ا�تقدمة 

َ
ْق أ
Ø
يَُطل

ْ
  ) إذا َطُهَرْت فَل

ْو َحاِمالً ( :وقو�
َ
 أ
ً
ْقَها َطاهرا

Ø
  .فاستدلوا بهات^ الروايت^ ) ثمÃ pَُطل

¢  mالطهر األول، وأنه ´ب عليه أن ينتظر إ z أعلم رجحان القول األول بأنه ال ´وز الطالق mي يظهر واهللا تعاÀوا
  .الطهر ا�ا�

ْو Ãُْمِسْك إذا َط (وأما أدلة القول اeا· اOين أخذوا بعموم رواية مسلم 
َ
ْق أ
Ø
يَُطل

ْ
  ) ُهَرْت فَل

ْو َحاِمالً (والرواية األخرى 
َ
 أ
ً
ْقَها َطاهرا

Ø
ْق (يعæ لم يكن فيها تفصيل وال بيان . ف
 iملة) ثمÃ pَُطل

Ø
يَُطل

ْ
أي ) إذا َطُهَرْت فَل

  .طهر هل هو األول أم اeا·؟ لم يش�ط، يعæ مطلق ولم يش�ط ف
 روايات iملة 
¢ل والواجب هو إرجاع بعض الروايات إz بعض أما دÃل

ُ
ألن بعضها يفÅ بعضا ويب^ بعضا، . القول األول فهو مب^ �ا أ

ْو Ãُْمِسْك (فا�ص و°ن Áن صا�ا [ القول اeا· للطهرين كما M رواية مسلم 
َ
ْق أ
Ø
يَُطل

ْ
إال أن ا�ديث اOي ) إذا َطُهَرْت فَل
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p̂ الطهر وأنه الطهر اeا·استدل به أصحاب القول األول    . ع
  : من وجه`وال ريب أن ا]أخg للطهر ا�ا� مالئم للمقاصد الBعية 

وهذا عكس مقصود الرجعة فإن اهللا تعاz إنما  ،أنه لو طلق عقب تلك ا�يضة لxن قد راجعها �طلقها :ا�قصد األول ▪
الروايات أمره بأن يمسها ، فا�قصود أن انتظاره للطهر اeا· فيه ¨ع الرجعة لإلمساك ولم شعث ا��ح و�ذا ورد M بعض 

مصلحة مرجوة للم الشمل والوئام ب^ الزوج^ ،أما إذا قيل M الطهر األول Áن ا�قصود أن يصلح من غلطه ويراجعها 
  .Ãطلقها 

قام مدة اإلقامة مع الزوجة تطول فلعله �امعها يعæ إذا أبقاها إz الطهر اeا· يطول ا� ،�طول مقامه معها: ا�قصد ا�ا� ▪
فيذهب ما M نفسه من سبب طالقها فيمسكها ألن ا�يض وقت رغبة عن ا�رأة وعزوف من الرجل عن امرأته وقت 

  .ا�يض لكن عند الطهر تتوق نفس الزوج إz زوجته

  حكم الطالق z طهر جامعها فيه ؟
ْن َفَمسp (: فيه لقو� {رم الطالق z طهر جامعها

َ
َق َقبَْل أ

p
قبل أن �امعها وقد جاء ا_�يح به M إحدى : أي ) َو°ْن َشاَء َطل

 (روايات مسلم 
َ
ôِ أ

َّ
ُة ال ِعَدّ

ْ
َك ال

ْ
ْن ُ�َاِمَعَها فَِتل

َ
َ̂ َيْطُهُر ِمْن َقبِْل أ ْقَها ِح

ّ
يَُطِل

ْ
َقَها فَل

ّ
ْن ُفَطِل

َ
َراَد أ

َ
نْ فَإِْن أ

َ
  َمَر اهللاÆَ أ

 
p
ْن ُيَطل

َ
  ) َق لَها النساءأ

  : ووجه ا]حريم
أنه قد �صل من هذا اtماع �ل فيندم الزوجان أو أحدهما ولو علما با�مل ألحسنا الع�ة وحصل االجتماع بعد الفرقة 

  .و ا�فرة
رواية فإن ظهر �لها لم �رم طالقها لقو� M  ويستث� من Ýريم الطالق z الطهر اÀي جامعها فيه ما إذا ظهر ^لها

ْو َحاِمالً : (مسلم
َ
 أ
ً
ْقَها َطاهرا

Ø
ألنه إذا ظهر �لها زمن الرغبة M الوطء، وÏ ا�رأة �ا Áن وÕه منها فإقدامه [ ) ثمÃ pَُطل

ْو َحاِمالً (الطالق M هذه ا�ال يدل [ احتياج الزوج Oلك و1 هذا مفرع [ القول بثبوت لفظة 
َ
وقد تقدم ما فيها ) أ

فيما تقدم يظهر واهللا أعلم أنها غ� äفوظة، ولكن [ القول بأنها äفوظة فيُحمل ا�ديث أنه لو طلقها و� وعرفنا 
حامل فإن ذلك يدل [ أن الزوج قد رغب عن ا�رأة وقد اãذ هذا القرار عن تأمل وروية ألنها M هذا الوقت وقد بان 

رأة لوجود الوÕ موجودة فإن الغالب إذا ظهر ا�مل فإن الرجل ربما يندم �لها فإن اÕا� إz الوطء موجود والرغبة M ا�
  .لوجود هذا الوÕ اOي قدره اهللا تعاz بينهما

وقد اختلف العلماء M حكم رجعتها إذا طلقها M طهر جامعها فيه وهو شبيه M حكم مراجعتها M طالق ا�يض واهللا 
  .تعاz أعلم

������  

  :كنايات الطالق
  .الق N ألفاظ ,{ة وألفاظ كناية الط

  .أنت طالق أو طلقتك:مثل: األلفاظ ال|{ة
  . ا�� بأهلك وغg ذلكأو  اذه§ إm أهلك: مثل: ألفاظ الكناية

  .الكناية عن الطالق ❆
 َرُسوِل اهللا�ِ ص� اهللا عل(2ئشة ر� اهللا عنها  وعن

َ
Pَ ْدِخلَْت

ُ
ا أ َْوِن لَم�

ْ
ن� اْنَنَة ا¨

َ
ُعوُذ بِاهللا�ِ : وسلم َوَدنَا ِمْنَها قَالَْت  يهأ

َ
أ
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ْهلِِك  لََقدْ : َفَقاَل لََها. ِمْنَك 
َ
ِ� بِأ َ   .رواه ا5خاري) ُعْذِت بَِعِظيٍم ، ا�ْ

  . ا�ديث يدل P كنايات الطالق و� األلفاظ الÜ ال تدل P الطالق ,احة وéنما بالكناية
  

  :Úريج ا�ديث 
: ، باب من طلق وهل يواجه من طلق امرأته بالطالق من طريق األوزا� قالDخاري z كتاب الطالقهذا ا�ديث أخرجه ا

 Ôمَ سألت الزهري أي أزواج ا�pَعلَيِْه وََسل ُpاهللا pºعروة عن ¿ئشة ر¥ اهللا عنها : استعاذت منه قال َص Hóاْننََة (اخ pن
َ
أ

َْونِ 
ْ
tثم ذكر ا�ديث...  ا.(  

  .ية عن الطالقجواز الكنا
ْهلِِك  :z هذا ا�ديث د�ل P أن الرجل إذا قال ألهله

َ
ِ� بِأ َ َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه ألنه لم يرد أن الرسول . ا،  فإنه يكون طالقً ا�ْ

مَ 
�
  . ألنها Ýتمل الطالق وغgه، وال بد فيها من اwية ،زاد P هذه ا¨ملة فتكون من كنايات الطالق وََسل

ْهلِِك افÉمة 
َ
ِ� بِأ َ ، ال يكون M زمن مثال التشاجر وا�فرة أو مثال العتاب ب^ ال بد أن تكون نيته قصد الطالق �ْ

ألن : قالوا. ا� بأهلك أو اذهÔ إz أهلك فإنه يكون طالقا: إذا قصد الطالق فقال :االزوج^ ولم يقصد طالق، إنما قالو
ْهِلِك : لم يزد [ هذه اtملة إال أن قال مَ َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسلp الرسول 

َ
َِ� بِأ

ْ
   .ا�

�ا أمر الرسول (أما إذا لم يقصد الطالق فإنه ال يكون طالقا �ا ثبت z الصحيح` من قصة كعب بن مالك ر� اهللا عنه 
مَ 
�
بأهلك فتكو6 عندهم حÞ يق� اهللا z هذا ا�� : أن يع�ل أهله z قصة ا�الثة اÀين خلفوا قال َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

  . رواه ا5خاري ومسلم) األمر
مَ  واالستدالل با�ديث P ذلك إنما يكون إذا ºن الرسول

�
َْونِ قد عقد  َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْ
ودخل بها وحديث  اْنَنَة ا¨

مَ 2ئشة هذا ºل|يح z أنه 
�
 َرُسوِل اهللا�ِ : (فإنها قالت قد عقد عليها ºن َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
Pَ ْدِخلَْت

ُ
ا أ َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه لَم�

مَ 
�
دخلت عليه فهذا دخول الزوج بأهله ويؤ`ده قو� ليس فيها �ا تزوجها) وََسل

ُ
هذا اللفظ ) وََدنَا ِمنَْها: (و°نما فيها �ا أ

  . الظاهر يعæ أنه تزوجها
َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه ألن اw§ : هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطالق فال يقع به طالق نوى أو لم ينو، قالواإن  :وقالت الظاهرية

مَ 
�
َْونِ لم يكن قد عقد P  وََسل

ْ
  . اْنَنَة ا¨

مَ هذه ا�سألة خالفية هل الرسول  إذن ●
�
َْونِ عقد P  َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْ
أنه قصد خطبتها ولم وتزوجها أو  اْنَنَة ا¨

  . ي�وجها
َْونِ لم ي�وج ولم يعقد P : فالظاهرية يقولون

ْ
فدخل عليها (بد�ل ما تقدم من حديث أÖ أسيد الساعدي وفيه  اْنَنَة ا¨

مَ رسول اهللا 
�
َملَِكُة َغْفَسَها: فقالت" َهِ§ َغْفَسِك ِ� : "فقال َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْ
وقَةِ  َوَهْل َيَهُب ال   ) ا�ديث... .لِلس�

مَ فهذا يدل P أن الرسول 
�
   .لم يكن تزوجها بعد وéنما جاء �خطبها َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

مَ أنه (وÐ حديث سهل بن سعد 
�
ُعوُذ بِاهللا�ِ ِمْنَك : َوَدنَا ِمْنَها قَالَْت Cمها  َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
َعْذتُ : فقال .أ

َ
َفَقالُوا . ِك ِم�· قَْد أ

تَْدرِيَن َمْن َهَذا ؟ قَالَْت : لََها
َ
َص�� اهللا�ُ  وهذا ,يح z أنه...). اهللا�ِ ص� اهللا عليه وسلم َجاَء ِ�َْخُطَبِك  قَالُوا َهَذا َرُسوُل . الَ : أ

مَ 
�
  . لم يكن قد عقد عليها َعلَْيِه وََسل

َ̈ونية أنها قصة واحدة يعù حديث أÖ أسيد الساعدي وسهل بن سعد يدل P أنه  واÀي يظهر واهللا أعلم من قصة ا
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  خطبها ، حديث 2ئشة يدل P أنه عقد عليها ، فكيف يقال ؟ 
  أنها قصة واحدة دارت P 2ئشة وأÖ أسيد الساعدي وسهل بن سعد وألفاظهم متقاربة،  :نقول

ا َدَخَل َعلَْيهَ : (ويب� ا]عارض ب` قول 2ئشة   ) َجاَء ِ�َْخُطَبِك (وب` ما z حديث سهل بن سعد ) َوَدنا منها افَلََمّ
  .ما أو أن ا¦خول ال يراد به دخول الرجل P امرأته، بل ا¦خول اآلن وهو Xتملفإما أن يكون أحد اللفظ` وهْ  ◉

Äوقد نقل ابن عبد ال:  §wأن ا P مَ اإل¡اع
�
  .تزوجها َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْهلِِك (وا�قصود أن لفظ 
َ
ِ� بِأ َ ألن الطالق ليس . ليس من ,يح الطالق وéنما هو من كناياته الÜ ال بد فيها من اwية) ا�ْ

، فd لفظ أفاد N لفظ Áصوص، فإن اهللا تعاm ذكر الطالق ولم يع` N لفظا فعلم أنه رد اwاس إm ما يتعارفونه طالقا
ْهِلِك (قع به الطالق مع ا�ية، كما هو M ا�عامالت وغ�ها يعæ أن 	مة مع� الطالق M عرف ا�اس و

َ
َِ� بِأ

ْ
تكون ) ا�

أما إذا Áن [ سبيل العتاب والشجار و ا�فرة ب^ الزوج^ ولم يقصد الطالق و°نما قا� ، طالقا إذا نوى الطالق وقصد إÃه
كما أسلفنا M حديث قصة كعب بن مالك �ا Áن مع اeالثة  ،تاب فمع� ذلك أنه ال يكون طالقا[ سبيل الغضب والع

ْهِلِك : (اOين خلفوا قال
َ
َِ� بِأ

ْ
مَ  وهذه قصة الرسول) ، فتَكوH عنَدهما�

p
َْونِ مع  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ْ
tقلنا فيها خالف  اْننََة ا

  .هللا تعاz أعلمف ب^ األحاديث واهل دخل عليها وعقد عليها أو جاء Ãخطبها خال
 §wمَ حسن خلق ا

�
  .َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

 Ôل [ حسن خلق ا�Ãهذا ا�ديث د M َم
p
مَ وجوده و`رمه  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

p
مع هذه ا�رأة الô  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

مَ استعاذت منه 
p
   .وذ باهللا منك فتفضل عليها وتر`ها دون أن يشتد M طلبها أو ي'ء إÃها أع: وقالت َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

§wمَ  شدة تعظيم ا
�
  .ربه َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

Ðا�ديث و §wمَ  شدة تعظيم ا
�
ذ رغبتها وعلل ذلك بقوN َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل ومن  )ُعْذِت بَِعِظيمٍ  لََقدْ : (ربه حيث نف�

ؤسف حقا أن بعض ا�اس إذا ساءت الع�ة بينه وب^ زوجته وأظهرت الزوجة عدم رغبتها من زوجها فإن الزوج يشتد ا�
عليه األمر ويبتï [ ا�رأة � ¨ و1 عتاب فيؤذيها ويؤذي أهلها ولم يقبل صلحا وال فداء انتقاما 5غضها و`راهتها � ، 

 Ôمَ ا�
p
ْهِلِك : (قال َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

َ
َِ� بِأ

ْ
َقدْ : (ألنها ¿ذت منه قال) ا�

َ
ْهِلِك  ل

َ
َِ� بِأ

ْ
فال ينبï للزوج أن ) ُعْذِت بَِعِظيٍم ا�

 Ôمَ يضار ا�رأة ب�ء من ا�فرة أو من اإلكراه فإن ذلك خالف هدي ا�
p
إمساك بمعروف أو تÅيح  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .واليلجأها إz ا�ضارة وا�فاداة  لرجل من امرأته الفراق فيُندب ويستحب � أن يفارقهابإحسان وOلك إذا أحس ا
������  

  � ٣٥ �  الحلقة

  اإليالءِ  كتاُب 
  .اإليالء وبيان أنه ليس بطالٍق  مدةُ ❆

 َط  فُ Þّ حَ  الُق الّط  عليهِ  عُ قَ طلق وال فَ  حÞ يُ وøِ المُ  َف قَ وَ  أشهرٍ  إذا مضت أربعةُ ( :عن ابن عمر ر� اهللا عنهما قال
·
) قل

  êأخرجه ا5خاري 

  :تعريف اإليالء
  .يقال آz الرجل يؤ� إيالء وآÃة. هو ا�لف: لغة 

  . خاصةهو أن {لف الرجل P ترك ¡اع امرأته : اصطالًحا
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و مو� سواء فمن حلف [ أال يطأ امرأته فه ولكن األكP Ñ عدم ا]قييد باإل<ار. وقيده بعضهم بقصد اإل<ار با�رأة
  .قصد اإلûار با�رأة أم ال ، والسبب أن ترك الوطء هو M ذاته ûر و°ûار با�رأة سواء قصده أو لم يقصده 

  : األصل z اإليالء
mسبحانه وتعا Nلَ {:  قو َpاهللا pْشُهٍر فَإِْن فَاُءوا َفإِن

َ
ْربََعِة أ

َ
يَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربÆُص أ ِ

p
َق ) ý¤¤(ُفوٌر رَِحيٌم لِث

َ
ال pَو°ِْن َعَزُموا الط

   }فَإِنp اهللاpَ َسِميٌع َعِليمٌ 
ألن اهللا تعاz ذكر ) إذا مضت أربعة أشهر وقف ا�و� يطلق( آليةفا�ديث º]فسg ل
َق { ،}ِحيمٌ فَإِنp اهللاpَ َلُفوٌر رَ {يعæ رجع  }فَإِْن فَاُءوا{تربص أربعة أشهر 

َ
ال pأ� [ إيالئه فيلزم بالطالق } َو°ِْن َعَزُموا الط

  ê} فَإِنp اهللاpَ َسِميٌع َعِليمٌ {

  يكون اإليالء ؟  ابم
  :اإليالء عند العلماء N ثالث صور

Ìأو بصفة من صفاته أال يطأ زوجته فهذا إيالء باتفاق: الصورة األو mأن يقسم باهللا تعا .  
ألن هذه ليست يمينًا معتóة M ال�ع وال يلزم بها . أن {لف بغg اهللا أال يطأها فهذا ال ينعقد به اإليالء: الصورة ا�انية

  êالكفارة، فهذا حلف بغ� اهللا تعاz فثلك ال يكون إيالء 
   .صدقة لو وطأتك فأنت طالق أو فعبدي حر أو فما�: أن يعلق وطئه Çا بأمر من األمور، فيقول :الصورة ا�ا�ة

  فهل يعتÄ هذا يم` أو ال ؟ 
و� إحدى الروايت^ عن أ�د وقال ) R يم` منعت ¡اعها فË إيالء: (من العلماء من اعتÄها يم` قال ابن عباس ●

  . به أبو حنيفة والشاف6 وأهل العراق
ا�علق يريد منع نفسه من إتيانها  أليس قالوا السبب أننا لو نظرنا إm ا]عليق من حيث ا�ع� وجدناه كحقيقة ا�م`

لو أن رجال قال المرأته M أول ا�هار مª : وÄا يدل [ أنه Áلقسم الصورة ا_اÃة: بتعليق ذلك بأمر يشق عليه، قالوا
نعم � : ؟ قالواا وطأتك فأنت طالق فهل تطلق بهذاحلفت بطالقك فأنت طالق فهذا إخبار منه، ثم قال M آخر ا�هار إذ

ألنه وقع منه يم^ بالطالق وقد أخóها أنه مª حلف بطالقها ف
 طالق فلما طلقناها بهذه الصورة دل [ أن ، القط
  . صورة ا_عليق يم^

ال تعتÄ هذه الصورة صورة ا]عليق يميًنا ألنه ال يؤ? فيها Ïرف القسم وال يعد عند أهل اللغة : وقال بعض أهل العلم ●
  . القسم وéنما يسمونه يمينا P سبيل ا]جوز، وéال فحقيقتها أنها ليست بيم`أن هذه الصورة من 

¢ Ìأعلم أنها ليست بيم` وأن الصورة األو mولعل الراجح واهللا تعا،  
  êق � الÜ عليها الÃم و� ا�عتÄة؛ أن يقسم باهللا تعاm أو بصفة من صفاته P أال يطأ امرأته فهذا هو اإليالء؛ باالتفا 

   :ما يذكره ا�وz ø يمينه 
  . قال ا¨مهور ال يكون إيالء حÞ {لف باهللا z يمينه P ترك وطئها ▪
▪ øحلف أال يكلمها أو أال يقربها فهو مو Þوقال بعضهم م.  

ية نزلت والسبب M ذلك أن اآل. لكن الراجح واهللا تعاm أعلم أنه ال يكون إيالء حÞ {لف z يمينه P ترك وطئها ¢
M إيالء Áن شائعا M اtاهلية ف�ن اtاهلية يو� أحدهم من امرأته السنة والسنت^ ف�ن الرجل �لف أال يقرب زوجته 
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  êسنة أو سنت^، فخفف اهللا أمر ذلك إz أربعة أشهر حª ال تتìر ا�رأة بذلك 

   :حكم اإليالء
إذا قال أقسم باهللا تعاm أال أطأك أربعة أشهر فأكÑ أو مؤبدة أبد ا¦هر  ،ةاإليالء Xرم z مدة تزيد P أربعة أشهر أو مؤبد

  . وا_عدي [ حقها هذا äرم ألن فيه إûار بالزوجة وفيه تعدي [ حقها �ا فيه من اإل<ار بالزوجة
   ، وأك0 من أربعة أشهر äرم ، أقل جائز �اذا ؟فإذا ºن z مدة أقل من أربعة أشهر فهو جائز

، فإن هجر زوجته مدة تقل عن أربعة أشهر فهذا جائز، لكن لو هجر امرأته مدة تزيد �ا فيه من ا�صلحة كتأديب الزوجة
[ أربعة أشهر ولم �لف يعæ لم يمس امرأته أربعة أشهر لكنه لم �لف ولم يقسم باهللا تعاz [ ذلك ولم �لف عليه 

 zينَ {: فليس بإيالء لقو� تعا ِ
p
أي �لفون فخص اإليالء با�لف ، فيش�ط M ذلك أن �لف [ } يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهمْ  لِث

  êترك ¢اع زوجته 

   :مدة اإليالء
  .أو أبد ا¦هر ،أو ال وطأتك سنة ،أو قال واهللا ال وطأتك شهرا ،لو قال واهللا ال وطأتك هذه الساعة
  ؟  فهل R هذه الصور Çا حكم واحد

والسبب أن اهللا عز وجل . ر إm أنه ال يكون إيالء حÞ يذكر z يمينه عدم الوطء أكÑ من أربعة أشهرذهب ا¨مهو ❖
ْشُهٍر فَإِْن فَاُءوا فَإِنp اهللاpَ َلُفوٌر رَِحيٌم {: يقول

َ
ْرَبَعِة أ

َ
يَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربÆُص أ ِ

p
َق فَإِنý ( p¤¤(لِث

َ
ال pَسِميٌع  َو°ِْن َعَزُموا الط َpاهللا

فاهللا جل وعال جعل للمو� أربعة أشهر ثم بعدها @� ب^ الفيئة يعæ الرجوع والعودة وب^ الطالق وال @� إال  }َعِليمٌ 
وهو مو� وال يطلب منه الطالق إال بعد م� ا�دة و� أربعة أشهر ثم إن فاء ورجع فا�مد هللا و°ن لم ي�ء فيطلق وال يقع 

ªالفاء هنا تدل [ ا_عقيب وال�تيب} فَإِْن فَاُءوا{: يطلق فإن قو� الطالق ح .  
فَإِنp اهللاpَ فيهن فَإِْن فَاُءوا {: ويستدلون بقراءة ابن مسعود وقال بعض العلماء يقع اإليالء z ِذكر أربعة أشهر فما فوق، ❖

  .عدهافمعناه أن ا_خي� يقع M نفس األربعة أشهر ال ب} َلُفوٌر رَِحيمٌ 
مَ أن ا�Ô ( ويستدلون أيضا بما جاء M س¼ ال�مذي من حديث ¿ئشة ر¥ اهللا عنها

p
آz من نسائه  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

مَ فهنا ا�Ô ) شهرا، وحرم فجعل ا�رام حالال، وجعل لليم^ كفارة
p
  .آM z أقل من أربعة أشهر َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

وهذا قول مروي عن ابن عباس ر¥ . إن الرجل ال يكون مو�ا حÞ {لف أنه ال ´امع امرأته ا¦هر Cه: عضهموقال ب ❖
  . اهللا عنهما

  .إن اإليالء هو ا�لف P ترك الوطء مطلقا وال يقدر بمدة معينة فلو قال واهللا ال وطأتك اآلن فهو موø: وقال بعضهم ❖
  ؟  هذه األقوال ما الراجح منها

يَن {: فقال ألن اهللا عز وجل نص عليه ،الراجح واÀي يظهر واهللا أعلم هو رجحان القول با]حديد باألربعة األشهر ¢ ِ
�
لِث

ْشُهرٍ 
َ
ْرَبَعِة أ

َ
يعù لو أطلق اإليالء حÞ لو أطلق اإليالء فهو موø فإن رجع z األربعة األشهر } يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََرب�ُص أ

لكن بعد األربعة األشهر هذا ملزم بالطالق وال يقع الطالق حÞ يطلق فنمهله . ليس فيه إشxلوناح عليه فأقل فال ج
  . ا�دة الÜ ذكرها اهللا عز وجل لعله ي�ء أو يطلق

م فاÀي يظهر واهللا أعلم رجحان القول باإلطالق أنه لو قال ال أطأك فهذا موø سواء حدد ا�دة أو لم {دد لكنه ال يلز ¢
  �بالطالق إال بعد أربعة أشهر
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  : ما ا�كم إذا مضت ا�دة و� األربعة األشهر
يدل بظاهره أن الزوج يتحتم عليه ) وقف ا�و� حª يطلق وال يقع الطالق حª يطلق: (M ا�ديث حديث ابن عمر قال

Ýمل وi ي� ب^ الفيئة والطالق بعد هذه ا�دة ولكن هذا حديثã ا�صوص ا�بينة الطالق وليس فيه zجع إJت� ف
ا�فصلة مثل اآلية ا�ذكورة وفيها ا_خي� يعæ هل بعد األربعة األشهر إذا مضت هل � الفيئة يرجع أو يلزم بالطالق إذا 
 مضت األربعة األشهر؟ هل يوقف ا�و� بعد األربعة األشهر ويقال لك أن ترجع ãي� ب^ الفيئة أو تطلق أو أنه يقع الطالق

  تلقائيا بعد م� األربعة األشهر تلقائيا مبا¨ة بدون ãي�؟ 
  :ا�سألة P قول` 

، وال ¡هور العلماء P أنه إذا مضت أربعة أشهر ¿g ب` الفيئة يعù الرجوع والطالق وما اختاره فهو N: القول األول❖
ªحديث ا5اب حديث يكون م� ا�دة نفسه طالقا ال تكون ا�دة أربعة أشهر طالقا بل ح M يطلق ويؤيد ذلك ما جاء 

َصpº اهللاpُ  إنه أدرك اثæ ع� من أصحاب ا�Ô: "وقد قال سليمان بن يسار " وال يقع عليه الطالق حª يطلق"ابن عمر 
مَ 
p
  êهذا قول اtمهور" يقولون ال يقع عليه الطالق حª يطلق َعلَيِْه وََسل

وال �تاج بعدها إz أن يطلق الزوج يعæ . لعلم إm أن م� ا�دة تكون بمثابة الطالقذهب بعض أهل ا: القول ا�ا�❖
  إذا مضت أربعة أشهر ولم ي�ء ولم يرجع فيقع الطالق تلقائيا 

نت M مدة قالوا فالفيئة ال أثر �ا وال عóة بها إال إذا Á} فيهنفَإِْن فَاُءوا {: ما دÃلهم ؟ يستدلون بقراءة ابن مسعود ا�ذكورة
أربعة أشهر أما بعدها فيقع الطالق قالوا و°نما يقع الطالق باختياره إذا أراد M مدة أربعة أشهر أما بعد م� ا�دة األربعة 

  . أشهر فال عóة بإرادته
   ما الراجح وما الصحيح من القول` ؟

  �ة رضوان اهللا عليهمالصحيح ما ذهب إ�ه ا¨مهور وهو القول األول وهو ا�وافق لفتوى الصحاب ¢

قال إن السمع } فَإِن� اهللا�َ َسِميٌع َعلِيمٌ {: وهو قوN تعاm ا لقول ا¨مهور من اآليةوقد استنبط بعض أهل العلم مع� بديعً 
ْشُهٍر فَإِْن فَاُءوا{  {تاج إm مسموع تأملوا اآلية

َ
ْرَبَعِة أ

َ
يَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََرب�ُص أ ِ

�
فَإِن� اهللا�َ َلُفوٌر رَِحيٌم {يعù رجعوا  }لِث

)ûû3(  ٌَق فَإِن� اهللا�َ َسِميٌع َعلِيم
َ
ال مسموع فإن ºن الطالق يقع بم� ا�دة يعm  ùفقال إن السمع {تاج إ }َوéِْن َعَزُموا الط�

Oي يناسب السمع البد أن يقول ا بمجرد انتهاء ا�دة يقع تلقائيا فهو ليس بكالم مسموع فدل P أنه ال بد من اللفظ
وال يقع : (يناسب حديث ابن عمر قال }فَإِنp اهللاpَ َسِميٌع َعِليمٌ {الزوج أنت طالق أو قد طلقتك وهذا االستنباط من اآلية 

  ) الطالق حª يطلق
بالطالق فإن لم يل�م به وهذا هو القول الراجح وهو قول ا¨مهور وأن الطالق ال يقع بعد م� ا�دة تلقائيا وéنما يُلزم  ¢

  .ألزمه القا� فإن لم يفعل طلق ا�اكم عنه

  فما � الفيئة ؟ 
هل الفيئة � الرجوع بالùم أو البد من اtماع ؟ لو قال مثال راجعتك أو ندمت [ ما فعلت أو ما تكلمت أو ما 

  ال الùم ؟  ¨طت [ نف' أو ال بد من الفيئة إz العودة إz اtماع الفعò الواق6
  . ¡هور العلماء أن الفيئة � العودة إm ا¨ماع ▪

أ¡ع R من أحفظ عنه من أهل العلم أن الفيئة � ا¨ماع وبه قال مالك والشاف° وأ^د وأهل الرأي : "قال ابن ا�نذر
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  .وغgهم
َت@ لكن بتقييد الفيئة الÜ � ا¨ماع بأن يكون قادًرا عليه، أما إذا لم يقدر عليه 

ْ
بأن يكون مريضا أو مسافًرا فُيك

باللفظ بالرجوع، ثم إذا ش� ا�ريض أو رجع ا�سافر لزم عليه العودة إm ا¨ماع فإن ماطل ولم ´امع خg ب` الفيئة 
  �والطالق

  ؟ ما هو نوع الطالق هل هو رج° أو بائن
؟ وما مع� رج6 وما هذا الطالق بائن أو رج° إذا مضت أربعة أشهر وخg ب` الفيئة وب` الطالق فاختار الطالق هل

  مع� بائن ؟ وهل ا5ينونة هنا بينونة صغرى أو بينونة كóى؟ وما � ا5ينونة الصغرى وا5ينونة الكóى ؟ 
zَسِميٌع َعِليمٌ {: نقول قو� تعا َpاهللا pَق فَإِن

َ
ال pَو°ِْن َعَزُموا الط {ل [ أنه إن طلق حسبت تطليقة لقÃدzو� تعا :} فَإِْن فَاُءوا

َق فَإِنp اهللاpَ َسِميٌع َعِليمٌ ) ý¤¤(فَإِنp اهللاpَ َلُفوٌر رَِحيٌم 
َ
ال pتسب تطليقة } َو°ِْن َعَزُموا الط�.  

  . طالق رج° فهوذهب بعض أهل العلم إm أنه لو مضت أربعة أشهر وطلق  ▪
  يضا بالعدة الô � ثالثة قروء وتكون مطلقة طالقا رجعيا يعæ ا�رأة طلقها تكون M العدة زوجة أيضا ت�بص أ

   .ولكن بينونة صغرى. والصحيح أنه طالق بائن ¢
ألننا لو قلنا بالرج° فإنه ال يزول الÍر عن ا�رأة يعù ألن ا�وø ألزم أن يطلق إذا لم ؟  والسبب �اذا اخ³نا هذا القول

ب³ك ا¨ماع، ألنه قد يعود إm اإليالء مدة أخرى يعù هذا اÀي طلق زوجته فإذا  الفيئة إلزالة الÍر عن ا�رأة mيعود إ
  .قلنا إنه رج° سيعود إm اإليالء مرة أخرى وتتÍر ا�رأة و{صل الÍر P ا�رأة

  �واDائن Ýصل به ا�نفعة للمرأة فت�وج رجال آخر لو أرادت 
  . طالق رج6 و بائن: الطالق نو¿ن  /  فائدة

إذا طلق ا�رأة تطليقة واحدة أو اثنت^ فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة و� ثالثة قروء بدون مهر وال : الطالق الرج°
  .نكاح جديد، ف
 زوجة  حª تنت
 العدة

  . بينونة صغرى وبينونة كóى: ا5ينونة تنقسم إz نوع^
طلقها حª انتهت ومضت العدة لكن . اجعها حª انتهت العدةإذا طلقها واحدة أو اثنت^ ثم لم ير: اDينونة الصغرى

طلقة واحدة أو طلقتان ومضت العدة عدة ا�رأة مضت ثالثة قروء فهنا تب^ منه بينونة صغرى بمع� أنها �ا أن تÂوج 
  .الزوج األول مرة أخرى بن�ح جديد وعقد جديد ومهر جديد

وهذا كما قال . تب^ منه بينونة كóى فال �وز أن يÂوجها حª تنكح زوجا غ�هف
 لو طلقها ثالثا ف: أما اDينونة الكÄى
 zيٌح بِإِْحَسانٍ {: تعا ِÅَْْو ت

َ
تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ pُق َمر

َ
ال pالط { zقال تعا ªح :} َينِْكَح pªِمْن َنْعُد َح ُ

َ
� Æِل

َ
� 

َ
َقَها فَال

p
فَإِْن َطل

  ê }َزوًْجا َلْ�َهُ 

  هل èب الكفارة P من فاء ورجع ؟ 
   :P قول` اثن`

من حلف (وعليه الكفارة كفارة يم^ ألنه قد حنث فيها �ديث . قول ا¨مهور èب الكفارة ألنها يم`: القول األول❖
ة مساك^ أو و`فارة اÃم^ معروفة إطعام ع�) [ يم^ فرأى غ�ها خ�ا منها فليكفر عن يمينه وÃأت اOي هو خ�

  . كسوتهم أو �رير رقبة فمن لم �د فصيام ثالثة أيام
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  } فَإِْن فَاُءوا فَإِنp اهللاpَ َلُفوٌر رَِحيم{: لقو� تعاz. وذهب بعضهم إm أنها ال èب :القول ا�ا�❖
  . والراجح قول ا¨مهور أنها èب ¢

  . بالكفارةويرد P من قال أنها ال èب بأن الغفران ¿تص باÀنب ال 
������  

  � ٣٦ �  الحلقة

ِعّدة واإلْحدادِ كت
ْ
   .اُب ال

  :تعريف العدة
ُهوِر ِعنَْد اهللاpِ اْعنَا َعَ�َ َشْهًرا{ :عدا إذا أحصاها آحادا قال تعاz  مأخوذ من عد ا�ال أو األيام أو غgهما: لغًة  Æَة الش pإِّن َِعد {  

   .علومة بعد وفاة زوجها أو فراقه Çا حال ا�ياةتربص ا�رأة عن ال�ويج مدة م :اصطالًحا 

  : واألصل فيهاحكم العدة 
  .بالكتاب والسنة واإل¡اع العدة واجبة P ا�رأة،

ثََة قُُروءٍ {: فقو� تعاz أما الكتاب*
َ
ْغُفِسِهنp ثَال

َ
بpْصَن بِأ َقاُت َفَ�َ

p
ُمَطل

ْ
  } َوال

zوقو� تعا :} 
ْ
ْشُهرٍ ِ يَئِْسَن ِمَن ال

َ
ثَُة أ

َ
ُيُهنp ثَال pَمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَبْتُْم فَِعد {  

zا{: وقو� تعا ْشُهٍر وََعْ�ً
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْغُفِسِهنp أ

َ
بpْصَن بِأ ْزَواًجا َفَ�َ

َ
يَن ُفتََوفpْوَن ِمنُْكْم َويََذُروَن أ ِ

p
Oَوا {  

مَ ْت بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إz ا�Ô أنها نُِفسَ (حديث سبيعة األسلمية  ومن السنة*
p
فاستأذنته أن  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  . هذا ا�ديث [ أن مدتها وأن عدتها بانتهاء ا�مل) َينِْكَح فأذن �ا فنََكَحْت 
  .z بعض أفراد من èب عليه P إ´اب العدة z ا¨ملة P ا�رأة الÜ فارقها زوجها، وéن ºنوا ¿تلفون وقد أ¡عت األمة*

�اذا تفرض العدة P ا�رأة ؟ ، ما ا�كمة من مBوعيتها  
* 

ً
حª ال ãتلط األنساب يعæ حª نتعرف [ براءة الرحم حª ال ãتلط األنساب حª ال @تلط  تُعرف براءة الرحم :أوال

zإ M يكون هناك إش�ل æا· فيعeفتختلط األنساب ماء الرجل األول بماء الرجل ا Õمن ينسب الوê  
  êبعد أن ي�وى M أمرها ويتأمل M حا� وÏ مستقبله إمهال الزوج مدة يتمكن فيها من مراجعة مطلقته: ثانًيا*
  .وأنه ليس Áلعقود الô تنت
 آثارها بمجرد فسخها تعظيم شأن عقد اxwح: ثا�ًا*

  . هذا هو رأي ا¨مهور أن العدة Çا هذه ا�كم
وال تلتمس �ا حكمة ألنها لو Áنت إلستóاء الرحم يقول الكت	  ومن العلماء ºبن حزم من يرى أن ا�كمة تعبدية

  . يضة واحدة
ه اهللا z زاد ا�عاد وب` أن العدة ليست من العبادات ا�حضة بل فيها من ا�صالح من ر2ية حق  وقد رد هذا ابن القيم ̂ر

  . ا هو واضح �ن تأملهالزوج` والو¦ واxwح م
  :تعريف اِإلْحَداد 

  .ا�نع : لغًة 
أن èتنب ا�رأة ا�توA عنها زوجها اثناء العدة R ما يدعو إm نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة وا+روج : ½2ً 

   �من م�Çا لغg حاجة
بينهما عموم وخصوص فd امرأة äادة عليها عدة هناك تعلق ب^ اإلحداد وب^ العدة فاإلحداد أمر زائد [ العدة ، ف
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  . وليس � معتدة عليها إحداد

  ما ا�كمة من اإلحداد ؟ 
  êوامتثال أمر رسو� صº اهللا عليه وسلم ا]عبد هللا تعاm بامتثال أمره ▪
  êوا_أسف [ ما فاتها من حق الع�ة و°دامة الصحبة إz وقت ا�وت إظهار حق الزوج P زوجته ▪
  êاOي Áن يصونها و�فظها ويرW مصا�ها فوات نعمة اxwح بموت العائل ▪
  êأو تطلعهم إÃها سد ذريعة تطلع ا�رأة للرجال ▪

  .انقضاء العدة بوضع ا�مل❆
ِمْسَوِر بِْن Áََْرَمةَ  عن ●

ْ
�ُ َقْنَها نُِفَسْت َنْعَد َوفَ (  اَل ْسلَِمي�َة َرِ�َ اَهللا

َ ْ
ن� ُسبَْيَعَة األ

َ
َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه فََجاَءْت ا�wَِ§� ، اةِ َزوِْجَها بِلََيالٍ أ

مَ 
�
ْن َيْنِكحَ  وََسل

َ
َذَغْتُه أ

ْ
ِذَن لََها، فَاْسَتأ

َ
َُخارِيÆ   )َفَنَكَحْت ، فَأ

ْ
5
َ
ْصلُُه Mِ ، َرَواُه ا

َ
ِ " َوأ

ْ̂ ِحيَح pلص
َ
  "ا

ْفٍظ  ●
َ
غ�َها َوَضَعْت َنْعَد َوفَاةِ زَ (  َوÏِ ل

َ
ْلَةً ك

َ
� َ̀ ْرَبِع

َ
  .  )وِْجَها بِأ

ْفٍظ لُِمْسِلمٍ  ●
َ
لزÆْهرِيÆ ، َوÏِ ل

َ
َج َوِ�َ zِ َدِمَها(: قَاَل ا ْن تََزو�

َ
ًسا أ

ْ
َرى بَأ

َ
 أ
َ
 َفْقَرُبَها َزوُْجَها ح�Þ َيْطُهرَ ، َوال

َ
ن�ُه ال

َ
  )َلgَْ ك

  أنواع ا�عتدات 
  :ا�عتدات أربع

 
ً
ْن يََضْعَن َ�ْلَُهنp {: قال تعاz ع ^لهاعدة ا�امل عدتها أن تض :أوال

َ
َجلُُهنp أ

َ
ْ�َاِل أ

َ ْ
ُت األ

َ
وال
ُ
  ê}َوأ

َمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَبْتُْم {: قال تعاz  ا�رأة الÜ ال Ýيض عدتها ثالثة أشهر .عدة اآليسة :ثانًيا 
ْ
ِ½ يَئِْسَن ِمَن ال

p
َوالال

ْشهُ 
َ
ثَُة أ

َ
ُيُهنp ثَال pلَْم َ�ِْضنَ فَِعد ½ِ

p
  ê}ٍر َوالال

ثََة قُُروءٍ {: قال تعاz  وعدتها ثالثة قروء. عدة ا�طلقة الÝ Üيض :ثا�ًا 
َ
ْغُفِسِهنp ثَال

َ
بpْصَن بِأ َقاُت َفَ�َ

p
ُمَطل

ْ
والقرء [ } َوال

  êخالف إما الطهر أو ا�يض 
بpْصَن {: تعاz  قال اعدة ا�توA عنها زوجها و� أربعة أشهر وعBً  :رابًعا  ْزَواًجا َفَ�َ

َ
يَن ُفتََوفpْوَن ِمنُْكْم َويََذُروَن أ ِ

p
Oَوا

ا ْشُهٍر وََعْ�ً
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْغُفِسِهنp أ

َ
   ê}بِأ

  :ا�فردات 
  êأي وÕت، أما نَفست فمعناه حاضت ) نُِفَسْت (قو� 
  .حجة الوداع، وقيل قتل وهو شاب كما قا� ا�افظ بن حجرزوجها هو سعد بن خولة توM Ï ¿م ) Oَْعَد َوفَاةِ َزوِْجَها(قو� 
   :قد وقع ا?الف ب^ الرواة M �ديد ا�دة الô بقيت فيها ُسبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها ثم نفست) بليالٍ (

  .شهران : فقيل
  .أربع^ Ãلة: وقيل
  .�سة وع�ين يوما : وقيل
  .ع�ين يوما : وقيل
  .�سة ع� يوما: وقيل
  .ع�ة أيام: وقيل

يرى أن ا+الف منح| ب` القول بشهرين والقول  وا¨مع ب` هذه الروايات متعذر ومتع« لكن ا�افظ بن حجر
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�مسة عB يوما . §wا ëبقيت فيها قبل أن تأ Üدة ال�مَ أما عBة أيام فË ا
�
فا�قصود أنها أيام لم  َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

  . كثالثة أشهر و�وها تكن مدة عدة

  : مدة العدة Úتلف باختالف حال ا�رأة وêذا باختالف سبب فراق زوجها Çا
▪Ìعقود عليها ولم يدخل بها: الصورة األو�  .عدة ا
بمع� زوجه عقد عليها ولكنه لم يدخل . فقد أ¡ع العلماء P أن ا�رأة إذا طلقها زوجها قبل ا¦خول بها فال عدة عليها -
وُهنp َفَما {: فنقول هنا ال عدة �ا قال تعاz  بها Æْن َيَمس

َ
ْقتُُموُهنp ِمْن َقبِْل أ

p
ُمْؤِمنَاِت ُعمp َطل

ْ
وا إَِذا نََكْحتُُم ال

يَن آََمنُ ِ
p
Oَها ا Æف

َ
يَا ك

وَغَها Æٍة َيْعتَد pِمْن ِعد pا�جلس ثم خرج بعد نص} لَُكْم َعلَيِْهن M نفس اللحظة بمع� لو عقد عليها اآلن M ف ساعة أو
  . طلقها بانت منه بينونة فتÂوج رجال آخر M ساعتها فليس عليها عدة

مع أن ا�رأة � ا�رأة فùهما غ� مدخول بها  فقط عقد عليها عقد . أما لو توÐ زوجها قبل ا¦خول بها فهذه عليها عدة -
ل بها ا�طلقة وب^ غ� ا�دخول بها ا�توP عنها زوجها فعدة ¨� مع تشابه الصورت^ لكن الشارع فرق ب^ الغ� مدخو

zعموم قو� تعا M خول بها أربعة أشهر وع�ا ألنها داخلةÕْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن {: ا�تو\ عنها زوجها قبل اpيَن ُفتََوف ِ
p
Oَوا

ْشُهٍر وََعْ�ً 
َ
ْربََعَة أ

َ
ْغُفِسِهنp أ

َ
بpْصَن بِأ ْزَواًجا َفَ�َ

َ
  } اأ

قد يقول قائل �اذا هذا ا_فريق ب^ ا�طلقة وب^ ا�تو\ عنها زوجها ؟ فيقال واهللا أعلم أن ا�طلقة يعæ الزوج موجود 
لكن بالنسبة للمتو\ عنها زوجها الزوج مفقود، وغ� موجود، فتفرض عليها العدة ، ويشهد [ نفسه أنه لم يدخل بها

و°ن ظنت M نفسها أنه لم يدخل بها ألنها ربما تستعجل الزواج مثل أن ãاف أن يفوتها أحد ألنها لو لم تفرض عليها العدة 
ا�اس، أو Îء من ذلك فمنعت من األخذ بقو�ا M هذا فما اOي يثبت أنه لم يدخل بها إال ا�رأة، وا�رأة äل اتهام M هذه 

  :بعد إخراج هذه الصورة بقيت هناك أربع صور للمرأة، ا�الة
  .إذا طلقها و� حائض: الصورة ا�انية▪

  .فعدتها باتفاق العلماء ثالثة قروء مع اختالف M ا�راد بالقرء هل هو الطهر أو ا�يض
  . إذا طلقها و� حامل :الصورة ا�ا�ة▪

zفعدتها أن تضع �لها لقو� تعا :} pْن يََضْعَن َ�ْلَُهن
َ
َجلُُهنp أ

َ
ْ�َاِل أ

َ ْ
ُت األ

َ
وال
ُ
  }َوأ

   .إذا توÐ عنها زوجها و� حائض: الصورة الرابعة▪
  .فعدتها باتفاق أربعة أشهر وع�ا سواء Áنت مدخول أو غ� مدخول بها 

  . إذا توÐ عنها زوجها و� حامل: الصورة ا+امسة▪
  فهذه الصورة وقع فيها ا?الف والسبب أن عندنا آيت^ متعارضت^ و1 منهما صا�ة �ذه الصورة 

ْشُهٍر {: z سورة اDقرة و� قوN تعاm: األوÌاآلية 
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْغُفِسِهن� أ

َ
ب�ْصَن بِأ ْزوَاًجا َف³ََ

َ
ْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أ

�
ِيَن ُفَتَوف

�
Àَوا

ا ًBْفهذه اآلية تنطبق [ هذه الصورة ألن اآلية شاملة للحامل ا�رأة ا�تو\ عنها زوجها وغ� ا�امل} َوَع .  
ْلَُهن� {: z سورة الطالق: ية ا�انيةاآل َ̂ ْن يََضْعَن 

َ
َجلُُهن� أ

َ
َاِل أ ْ̂

َ ْ
ُت األ

َ
وال

ُ
فهذه اآلية أيضا ¿مة تشمل ا�طلقة وا�تو\  }وَأ

فا�رأة ا�امل ا�تو\ عنها زوجها تدخل M اآلية األو� M سورة ا5قرة وتدخل M اآلية اeانية M سورة الطالق ، عنها زوجها
  :اختلف العلماء z ذلك P قول`  أيضا فما عدتها ؟ 

ْلَُهن� {: وذلك لقوN تعاm ¡اهg العلماء P أن عدتها وضع ^لها :القول األول❖ َ̂ ْن يََضْعَن 
َ
َجلُُهن� أ

َ
َاِل أ ْ̂

َ ْ
ُت األ

َ
وال

ُ
  } وَأ
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ْوَن ِمْنكُ {: أما اآلية األوÌ الz Ü سورة اDقرة
�
ِيَن ُفَتَوف

�
ÀًاوَاBْْشُهٍر َوَع

َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْغُفِسِهن� أ

َ
ب�ْصَن بِأ ْزَواًجا َف³ََ

َ
: فقالوا} ْم َويََذُروَن أ

حديث ا5اب اOي معنا  واÀي دل P ما ذهبنا إ�ه حديث ا�سور بن Áرمة :قالوا .إما أن تكون منسوخة أو Áصصة
  . هو شهرانحديث سبيعة األسلمية بدÃل أن أك0 ما قيل M مدة بقائها 

لقد نزلت سورة الطالق الصغرى بعد سورة الطالق الكÄى z اDقرة بست أو سبع سن` وقال من شاء : (قال ابن مسعود
 
ْ
ْلَُهن� {: أن سورة الطالق الصغرى هُ تُ باهل َ̂ ْن يََضْعَن 

َ
َجلُُهن� أ

َ
َاِل أ ْ̂

َ ْ
ُت األ

َ
وال

ُ
ْونَ {: نزلت بعد الكÄى} وَأ

�
ِيَن ُفَتَوف

�
Àِمْنُكْم  وَا

ا ًBْْشُهٍر َوَع
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْغُفِسِهن� أ

َ
ب�ْصَن بِأ ْزَواًجا َف³ََ

َ
يعæ ) وقال مرة تÍبون عليها ا]غليظ وÝرمونها من ا]خفيف} َويََذُروَن أ

zقو� تعا M بون عليها ا_غليظìا{: �اذا ت ْشُهٍر وََعْ�ً
َ
ْرَبَعَة أ

َ
ْن يََضْعَن {: ºو�رمونها من ا_خفيف M قو� تع} أ

َ
َجلُُهنp أ

َ
أ

 pوج بعدما نفست} َ�ْلَُهنÂعليه الصالة والسالم أنه أذن لسبيعة األسلمية أن ت Ôفيف ا�ãو.  
وجاء أيضا ، رواه سعيد بن منصور "أنها تعتد بأبعد األجل`"ذهب بعض الصحابة ومنهم عa بن أÖ طالب  :القول ا�ا�❖

فجاء رجل (كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة ر¥ اهللا عنهم  نقال أبو سلمة بن عبد الر�، عن ابن عباس مثل هذا القول
قلت أنا : "قال أبو سلمة" تعتد آخر األجل^:"أفتنا M امرأة وÕت بعد وفاة زوجها بأربع^ Ãلة أحلت؟ قال ابن عباس : فقال
ْن يََضْعَن َ�ْلَهُ {

َ
َجلُُهنp أ

َ
ْ�َاِل أ

َ ْ
ُت األ

َ
وال
ُ
أرأيت لو امرأة جرى �لها سنة : ذلك M الطالق قال أبو سلمة: قال ابن عباس} نp َوأ

ا إz أنا مع ابن أQ يعæ أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غالمه كريبً "آخر األجل^ قال أبو هريرة : قال ابن عباس" فما عدتها؟ 
� حبº فوضعت بعد موته بأربع^ Ãلة فخطبت قتل زوج سبيعة األسلمية و"أم سلمة يسأ�ا أمضت M ذلك سنة؟ فقالت 

مَ فأنكحها رسول اهللا 
p
يعæ ¿د ابن ") وÏ من خطبها أبو السنابل فعاد ابن عباس إz قول أú سلمة ،َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  . عباس إz قول اtمهور
واOي يدل [ ترجيحه أيضا حديث  ضع ا�ملأنها تعتد بو العلماء من الصحابة لراجح هو القول األول وقول ¡هوروا ¢

ْن يََضْعَن َ�ْلَُهنp {قلت يا رسول اهللا : (أú بن كعب قال
َ
َجلُُهنp أ

َ
ْ�َاِل أ

َ ْ
ُت األ

َ
وال
ُ
أ� ا�طلقة ثالثا أو ا�تو\ عنها زوجها } َوأ

  . رواه أ�د وا�اكم ) � ا�طلقة ثالثا وا�تو\ عنها زوجها: قال
    �٣٧ �  الحلقة

  ؟إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال فهل تنكح z اwفاس أو بعد أن تطهر من اwفاس
  .ا¨مهور ال باس أن ت�وج و� z دمها غg أن زوجها ال يقربها حÞ تطهر▪
لزÆْهرِيÆ ، لُِمْسِلمٍ  روايةِ� ف

َ
َج َوِ�َ Mِ َدِمَها(: قَاَل ا pْن تََزو

َ
ًسا أ

ْ
رَى بَأ

َ
 أ
َ
 ، َوال

َ
 َفْقَربَُها َزوُْجَها حpª َيْطُهرَ َلْ�َ ك

َ
   )نpُه ال

 zعلق انتهاء األجل بوضع ا�مل ال غ� فقال تعا zْن {وهذا هو القول الصحيح وألن اهللا تعا
َ
َجلُُهنp أ

َ
ْ�َاِل أ

َ ْ
ُت األ

َ
وال
ُ
َوأ

 pيََضْعَن َ�ْلَُهن{   
▪wتطهر من ا Þأنه ال ´وز أن ينكحها ح mفاسوذهب بعض العلماء إ.  

  .والقول الراجح هو قول ا¨مهور ¢
  ما األشياء الè Üتنبها ا�رأة ا�اد؟

 òتنب ا�رأة ما يî:  
و� اeياب الô جرت ¿دة النساء بلبسها للزينة وا�ناسبات من أي نوع Áن وقد . èتنب ا�رأة ا�اد ثياب الزينة: األول

  دل عليها ا�ديث 
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مØ َعِطيpةَ 
ُ
نp ؛ َوَقْن أ

َ
هللاpِ  أ

َ
مَ رَُسوَل ا

p
ا(: قَاَل  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل ْشُهٍر وََعْ�ً

َ
ْرَبَعَة أ

َ
 َ[َ َزْوٍج أ

p
ٍث إِال

َ
ٌة َ[َ َميØٍت فَْوَق ثَال

َ
دp ِاْمَرأ ِ

َ
� 

َ
، ال

بَْس ثَْوًبا َمْصبُوً  
ْ
 تَل

َ
 ثَوَْب َعْصٍب ، َوال

p
 تَْكتَِحْل ، إِال

َ
 َيَمسp ِطي، َوال

َ
ْظَفارٍ ، بًاَوال

َ
ْو أ
َ
 إَِذا َطُهَرْت ُغبَْذةً ِمْن قُْسٍط أ

p
ُمتpَفٌق   )إِال

ْفُظ ُمْسِلٍم ، َعلَيْهِ 
َ
  َوَهَذا ل
úِ َداوُدَ 

َ
يَاَدةِ ، َوِأل Øلز

َ
ْتَِضْب (: َوالنpَساِ½Ø ِمْن ا

َ
ã 

َ
   )َوال

 Ø½َِساpَيْمتَِشْط (: َولِلن 
َ
  )َوال

وéنما وقع ا+الف ب` خالف ب^ العلماء M أن الكحل إذا Áن للزينة فا�اد Äنوعة منه، ، ألنه من الزينة وال الكحل :ا�ا�
  وسبب ا+الف تعارض األدلة ، العلماء z االكتحال للÍورة والعالج

  :وÐ ا�سألة قوالن إذا ºن للعالج هل تكتحل أو ال
بلة أنه ´وز االكتحال للتداوي فتكتحل بالليل وتمسحه من ا�نفية وا�الكية والشافعية وا�نا را¨مهو:  القول األول❖

ْت واستدلوا  ديث  باwهار
َ
هللاpُ َقنَْها قَال

َ
مØ َسلََمَة رَِ¥َ ا

ُ
ُت َ[َ َقيæِْ َصóًْا(: َقْن أ

ْ
بُو َسلََمةَ ، َجَعل

َ
َ أ ØÏْن تُُو

َ
َفَقاَل رَُسوُل ، َنْعَد أ

 ِpهللا
َ
مَ ا

p
وَْجهَ " َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ْ
ل
َ
يِْل ، إِنpُه يَِشُب ا

p
 بِالل

p
َْعِليِه إِال

َ
î 

َ
يِب ، َوانِْزِقيِه بِا�pَهارِ ، فَال Øاءِ ، َوالَ َيْمتَِشِطي بِالطpِن

ْ
 بِا�

َ
فَإِنpُه ، َوال

ُت ". ِخَضاٌب 
ْ
ْمتَِشُط : قُل

َ
ٍء أ ْÎَ Øي

َ
ْدرِ : "قَاَل  ؟بِأ Øبُو َداوُدَ   )"بِالس

َ
  َو°ِْسنَاُدُه َحَسٌن ، ِ½Æ َوالنpَسا، َرَواُه أ
  .ا�قصود أنها منعت أم سلمه منعت با�هار وأجÈ �ا بالليل

ْت ( :أم سلمة قالت َوَقنْ 
َ
ًة قَال

َ
نp ِاْمَرأ

َ
هللاpِ : أ

َ
ُحلَُها، َوقَْد ِاْشتََكْت َقيْنََها،  َماَت َقنَْها َزوُْجَهاôإِنp ابن! يَا رَُسوَل ا

ْ
َفنَك

َ
 : "قَاَل  ؟أ

َ
) "ال

 pَفٌق َعلَيْهِ ُمت.  
حديث أم سلمه هذا M حديث ا�رأة الô جاءت تستأذن البنتها قالوا �لوا حديث أم سلمه [ كحلها إذا لم �تج إÃه أو 

  .إذا لم ãف [ عينها وحديث أم سلمه ا�تقدم إذا خشيت [ عينها 
عينها أو لم Úف وهو قول ابن حزم ورواية عن أنه ال ´وز للحاد أن تكتحل مطلقا سواء خافت P :  القول ا�ا�❖

  . ا�الكية وحجتهم األحاديث القاضية با�نع مطلقا
 تَْكتَِحْل (قال ا�ووي عن حديث أم عطية وأم سلمه 

َ
 َيَمسp ِطيبًا، َوال

َ
قال فيه دÃل [ �ليل االكتحال [ ا�ادة ) َوال

  .سواء احتاجت إÃه أم ال
  . هذا فقد وجد من األدوية ما تعالج به الع^ دون الكحل ول قوي، السيما z زمنناالقول با�نع مطلقا ق ¢

  .وأما الكحل للزينة فهم متفقون [ منعه لورود ا�ديث به �احته
أما للعالج فقد وقع ا?الف فيه لكن يقال M زمننا االستغناء عن الكحل أو� لوجود األدوية الô �ل م�ن الكحل بل 

و[ � حال ا�سألة فيها مناقشات للعلماء وأجوبة عن حديث أم سلمة M ا�
 ، أ[ دواء وعالجا من الكحلقد تكون 
 óضميد بالص_Á ء بغ� الكحلóمول [ أنه يمكن �ا الä حقها M عن الكحل ولعل من أحسنها أن يقال أن ا�نع الوارد

  .و�وه فإذا وجد عالج للع^ بغ� الكحل فهو أو�
سواء Áن دهنا أو �وًرا ألنه �رك الشهوة ويدعو إz ا�با¨ة و°نما استث� . الطيب z ثيابها أو بدنها $ميع أنواعه :ا�الث 

الشارع من ذلك قسط أو أظفار وهو نو¿ن من ا5خور تستعملها ا�رأة بعد طهرها تتبع به اÕم كما جاء M الرواية ألن هذا 
  .Oاته و°نما إلزالة أثر اÕم بعد ا�يض ال يكون طيبا مقصودا

بن باز وابن  ز[ ا�عتدة من االستحمام وغسل بدنها وشعرها بالصابون وغ�ه وقد أفª بذلك الشيخان عبد العزي جوال حر
عثيم^ ر�هما اهللا ألن اOي M الصابون والشامبو ليس طيبا بل نكهة يعæ ليس طيبا مقصودا بل هو نكهة من 
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 َيَمسp ِطيبًا(وتمنع ا�اد أيضا عن ¨ب القهوة الô فيها زعفران ألن الزعفران طيب وجاء M ا�ديث ، اتا�كه
َ
) َوال

  .ومس � Îء  سبه
وجاء M ) وال ãتضب(وهو الصبغ با�ناء فهذا من
 عنه أيضا ألنه من الزينة وقد جاء M ا�ديث  االختضاب: الرابع

 َيمْ (ا�ديث اآلخر 
َ
يِب َوال Øاءِ ، تَِشِطي بِالطpِن

ْ
 بِا�

َ
  ).فَإِنpُه ِخَضاٌب ، َوال

  .مثال îعل M شعرها طيبا فإن هذا من
 عنه و°ما iرد االمتشاط فال حرج فيه إن شاء اهللا، االمتشاط بالطيب: ا+امس
Áن من اOهب أو الفضة أو وا�ò من الزينة سواء "فقد ورد M حديث أم سلمة عند أú داود وأ�د ، لبس ا�a: السادس
  .فإن ا�اد Äنوعة منه، واtمهور من أهل العلم [ ا�نع منه يعæ ا�ò أيا Áن من ذهب أو فضة" غ�هما

�ل إال إذا احتاجت إ�ه حاجة <ورة :السابع�فإذا Áنت مثال معلمة ، فإنها Úرج باwهار وترجع اËw عن خروجها من ا
  . إذا Áنت ي�تب عليها ûر فال بأس بذلك مع أنها لو أخذت إجازة فهو أو� فإنه M غيابها مثال

و�وز للمعتدة أن تكلم من جرت ¿داتها بتÜيمه قبل ذلك، و�ا استعمال ا�اتف أو إجابة من يطرق ا5اب و�و ذلك و�ا 
يقة بيتها و�ا أن تصعد إz السطح و�ا أن تنظف ثيابها وتلبس ما شاءت من اeياب غ� ثياب الزينة و�ا أن ãرج M حد

  .وا�نع من هذه األشياء أمر äدث ال أصل �،أن ترى القمر 
������  

  .اُب الر�ضاعِ كت
  : تعريف الرضاع

   .أي مصهبكÅ الراء وفتحها الرِضاع والَرضاع مصدر رضع الصÔ اeدي رضعا ورضاعة ورضا¿ :  لغةً 
فا�قصود أن الل� يصل إz معدة الطفل سواء وصل إÃها عن . عدة طفل، بأي وسيلة ºناسم �صول لR امرأة z م :½2ً 

خالفا البن حزم حيث ق| ا�كم P ا�ص طريق اeدي وهو الغالب أو عن طريق الرضاعة أو ¨به من إناء أو �و ذلك 
الرضاع وهو األقرب سواء من اeدي أو من كأنه �ظ ُمسّ� الرضاع وأما غ�ه فقد �ظ الَمع� من . من ا�دي بفيه فقط

و°ذا تم الرِضاع ، طريق اeدي الصنا� كأن �لب � M إناء أو M إناء صنا� كما هو متعارف عليه فهذا هو ا�ع� األقرب
وÕ من ب�وطه ن� ا�رمة و� أن يكون الطفل ا�رتضع وÕًا للمرضعة M ا��ح وا�ظر وا?لوة وا�حرمية M السفر، و

  .�سة أشياء إذا تم الرضاع ب�وطه كما سيأå �مس رضعات M العدد معلومات، نسب 5نها إÃه
  .تعتó أمه من الرضاعة فال يÂوجها: أن يكون الطفل ا�رتضع وÕ للمرضعة M ا��ح

  . يعæ �وز � أن ينظر إÃها: وا�ظر
  .@تò بها : وا?لوة

  .äرم  يعتó: وا�حرمية M السفر
هو سببه الزوج ألن الل� هو ) ا�ليب(يعæ يعتó وÕ زوج ا�رأة ا�رضعة ألن هذا الل� : ا?امس وÕ من نسب 5نها إÃه

  .ل� الفحل
وال يؤثر الرضاع M بقية أح�م النسب فال يص� وÕا للمرضعة M وجوب نفقتها عليه، يعæ ال يلزمه ا�فقة [ ابن 

رثه ويرثها ال وراثة بينهما، و`ذا الوالية M ا��ح وا�ال ال يM ò ا��ح وال ا�ال؛ فهذه األمور اeالثة ال ا�رضعة و`ونه ت
  .دخل للرضاعة فيها ألنه ال يساوي النسب M القوة فال يساويه M األح�م و°نما يشّبه به فيما نص عليه
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  : األصل z ثبوت حكم الرضاع
  الكتاب والسنة واإل¢اع 

َخَواتُُكْم ِمَن الرpَضاَعةِ {قو� تعاz أما الكتاب *
َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
åِ أ

p
َهاتُُكُم الال pم

ُ
  }َوأ

  )�س رضعات معلومات �رمن( حديث ¿ئشة اOي سيأå وأما السنة *
  . [ ا_حريم بالرضاع و°ن اختلفوا M بعض فروعه وقد أ¡عت األمة*

  :ا�كمة من ا]حريم z الرضاع
  ) َ�ُْرُم ِمَن الَرَّضاعِة َما َ�ُْرُم ِمَن النََّسِب (ا�كمة M جعل الرضاع سببا M ا_حريم 

  :ذكر بعض العلماء هذه ا�كم فقالوا
  .أن جزء ا�رضعة وهو الل� صار جزء للرضيع بإغتذائه به فأشبه منيها وحيضها M النسب

  

  .ا]حريم �مس رضعات❆
ُقْرآنِ ºَ (عن 2ئشة ر� اهللا عنها 

ْ
نِْزُل zِ اَل

ُ
ْمنَ : َن فِيَما أ َ ، ُعم� نُِسْخَن ِ�َْمٍس َمْعلُوَماٍت ، َعBُْ َرَضَعاٍت َمْعلُوَماٍت ُ{َر· ·Ðَفُتُو

 ِ� مَ َرُسوُل اَهللا
�
ُقْرآنِ  َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْ
 ِمَن اَل

ُ
  . َرَواُه ُمْسِلٌم .   )َوِ�َ فِيَما ُفْقرَأ

  اع ا�حرممقدار الرض
  .هذا ا�ديث د�ل P أن الرِضاع اÀي تثبت به ا�رمة �س رضعات : القول األول❖

  .ومفهومه أن الرضعة الواحدة أو الرضعت` أو ا�الث وما نقص عن ا+مس ال {ّرم
ورجحه بن الزب� وعطاء وطاووس وهو مذهب الشاف6 وأ�د وابن حزم  بن مسعود وعبد هللا وهذا هو قول عبد اهللا

·Çالصنعا· والشو.  
  أن ¿ئشة ر¥ اهللا عنها ذكرت عددا أ[ وعددا أدA ما هو العدد األ[ ؟ والعدد األدA؟: وجه االستدالل

ْمنَ : (قالت Øنُِسْخَن ِ�َْمٍس َمْعلُوَماٍت ، َعْ�ُ رََضَعاٍت َمْعلُوَماٍت ُ�َر pُعم ( Aعدد أد) ن ه) ِ�َْمٍس َمْعلُوَماٍتÁ ولو Aناك عدد أد
ال �رم دون : (بسنده عن ¿ئشة قالت قوقد روى عبد الرزا) ُعمp نُِسْخَن ِ�َْمٍس َمْعلُوَماٍت (من ا?مس 5ينته ألنها قالت 

  وهذا ح� طريقه ون� اإلثبات ) ا?مس رضعات معلومات 
ث قليله أو كث�ة �رم، هذا مروي عن يعæ سواء مصه أو مصتان أو ثال. أن قليل الرضاع وêثgة {رم:  القول ا�ا�❖

عò وابن عباس وابن عمر وبه قال سعيد بن ا�سيب وعروه والزهري وآخرون وهو مذهب مالك وأú حنفية ورواية عن 
  . أ�د

رَْضْعنَُكمْ {أن قليل الرضاع و`ث�ة �رم لقو� تعاz : أد]هم
َ
åِ أ

p
َهاتُُكُم الال pم

ُ
يم بوجود اإلرضاع قالوا فعلق اهللا ا_حر} َوأ

رَْضْعنَُكمْ {ولم يقيد ذلك ب� 
َ
åِ أ

p
َهاتُُكُم الال pم

ُ
سواء رضعة أو رضعتان أو ثالث اقل أك0 فحيث وجد اسم الرضاع }  َوأ

  .فهؤالء رجحوا ظاهر القرآن [ األحاديث الواردة M هذا،ثبت حكمه 
 åهذا سيأتينا فإنه ربط ا_حريم بمجرد الرضاع ولم ) َ�ُْرُم ِمَن النََّسِب  َ�ُْرُم ِمَن الَرَّضاعِة َما(كما استدلوا با�ديث اآل

  .يش�ط عددا 
  .كما وردت آثار عن الصحابة ر¥ اهللا عنهم تدل [ أن قليل الرضاع و`ث�ه �رم 
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  .أنه ال يثبت ا]حريم بأقل من ثالث رضا2ت :القول ثالث❖
  . و رواية عن أ�دقال به أبو ثور وأبو عبيد وداود الظاهري وه

ْت : واستدلوا
َ
هللاpُ َقنَْها قَال

َ
هللاpِ : َقْن َ¿ئَِشَة رَِ¥َ ا

َ
مَ قَاَل رَُسوُل ا

p
تَانِ ( َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل pَمص

ْ
ُة َوال pَمص

ْ
ل
َ
ُم ا Øَر

ُ
� 

َ
ْخرََجُه ُمْسِلمٌ   ).ال

َ
  أ

  .اوهو ا�الث فصاعدً  مفهوم ا�ديث أن ما زاد P ا�صت` يثبت به ا]حريم: قالوا
  � ٣٨ � الحلقة

  ما هو الراجح من هذه األقوال ا�الثة ؟
وهو أن الرضاع ا�حرم �س رضعات معلومات ألن حديث  الراجح واهللا اعلم هو القول األول أنه �س رضعات ¢

  . ¿ئشة ر¥ اهللا عنها نص �يح صحيح وال جدال فيه لقو�ا
ُقْرآنِ Áََن فِ (عن ¿ئشة ر¥ اهللا عنها 

ْ
ل
َ
نِْزُل Mِ ا

ُ
ْمنَ : يَما أ Øنُِسْخَن ِ�َْمٍس َمْعلُوَماٍت ، َعْ�ُ رََضَعاٍت َمْعلُوَماٍت ُ�َر pُعم ، َ ØÏَفتُُو

 ِpهللا
َ
مَ رَُسوُل ا

p
ُقْرآنِ  َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

ْ
ل
َ
 ِمَن ا

ُ
  . َرَواُه ُمْسِلمٌ .   )َوِ�َ ِفيَما ُفْقَرأ

 ( ويقويه حديث
َ
تَانِ ال pَمص

ْ
ُة َوال pَمص

ْ
ل
َ
ُم ا Øَر

ُ
ْخرََجُه ُمْسِلمٌ   )�

َ
  .  أ

كما M قو�م حكمة ا_حريم M الرضاع كما تقدم وهو اtزئية ب^ الطفل ا�رتضع وا�رضعة وهذا ال يتحقق إال برضاع 
  .Áمل وهو �س وجبات  يث ينبت اللحم وينZ العظم

تَانِ (و مردود للحديث ا�تقدم فه äرم أما اOي يرون أن قليله و`ث�ه pَمص
ْ
ُة َوال pَمص

ْ
ل
َ
ُم ا Øَر

ُ
� 

َ
  .رواه مسلم) ال

 zرَْضْعنَُكمْ {وأما قو� تعا
َ
åِ أ

p
َهاتُُكُم الال pم

ُ
هذا دÃل أصحاب القول اeا· ال قليل � وال كث� فان السنة بينت أن  }َوأ

رم ا�صة وال ا�صتان، وال �رم إال ا?مس فتكون اآلية من قبيل الرضاعة الô �رم � ما Áنت مبنية [ العدد، فال �
  . ا�جمل اOي بينه الشارع بالعدد M السنة

تَانِ (وأما من قال أن اeالثة �رم فدÃلهم مفهوم حديث ¿ئشة  pَمص
ْ
ُة َوال pَمص

ْ
ل
َ
ُم ا Øَر

ُ
� 

َ
ْخرََجُه ُمْسِلمٌ  )ال

َ
  .  أ

ُعمp نُِسْخَن ِ�َْمٍس (أك0 من مصت^ �رم لكن حديث ¿ئشة اآلخر اOي فيه  قالوا مفهومه أن اeالث �رم أو أن
  .منطوق فهو ا�قدم [ ا�فهوم) َمْعلُوَماٍت 
إذا تعارض مفهوم ومنطوق فيقدم ا�نطوق فهو أقوى M االستدالل ثم إن العمل بأحاديث الرضعات ا?مس إعمال : قاعدة 

  .حاديث 	ها هذا هو ال�جيحلأل

  : الضابط z الرضعة
  كيف Âسب الرضعة الواحدة ؟

الرضعات مفردها رضعة، و� P األظهر اسم مرة ºألكلة والBبة، فيكون ا�راد بها الوجبة ا]امة الرضعة ا]امة z عرف 
لم يوجد z N  النساء و إن Úللها تنفس أو انتقال من ثدي إm آخر أو جاءه ما يلهيه وéنما يê³ه من ري و طيب نفس ألنه

، فا�اس ال يعدون األكلة أو الوجبة إال الوجبة ا_امة سواء الشارع ضابط مع` فgجع فيه إm اللغة و إm عرف اwاس
ãللها قيام أو اشتغال يس� أو قطعها لعارض ثم رجع إÃها ألنه لم يكملها هذا هو مذهب الشاف6 ورواية عن األمام أ�د 

  ختارها ابن السعدي ر�ة اهللا [ اtميع واضح هذا هو الضابطون�ها ابن القيم وا

إذن الضابط مثال لو إنسان يتغذى أو يتع± فإذا قطع عشاءه مثال لكونه مثال أراد أن يكلم من جانبه أو قام �اجة ثم 
و ثالث أو اقل أو أك0 أو أكلتك أو أكمل ¨بتك فإن هذا ال يعتó أنه تغذى مرت^ أ كرجع مثال فإنه يقال � أكمل غداء
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فال يقال مثال M من iلس واحد أن ، و°نما يعتó تغذى غداء واحد وعشاء واحد وافطر إفطار واحد فهذا ا_قطع ال أثر �
ترضع ا�رأة ا�رضعة الوÕ الصغ� الصÔ �س مرات M �س دقائق مثال فهذا الÎ يعتó رضعة واحدة أن تكون الرضعة 

ب نفس يعتó قد شبع الطفل وان�ف عن اeدي بوقت MÁ يعتó هذا ألنه لم يرد M ال�ع ما �دد ي�`ه من ري وطي
 óعرف النساء وهن يعرفن أن مثل هذه الرضعات ال تعت zعرف ا�اس و إ zالرضعة ال�ملة ا_امة و°نما مرجع ذلك إ

تóه رضع مرت^ أو ثالث أو أربع تعتó رضع رضعة رضعات متواÃة M طفلها اOي من أصلها ومن بطنها فإن هذا ال تع
إذن عرفنا االنتقال من ،واحدة فكذلك يطبق هذا [ الرضاع إذا أرادت أن ترضع طفال فهذا هو الرضاع رضعه واحدة 

فال ثدي إz آخر أو أنه تر`ه Ãتنفس أو تر`ه ألنه ا_í عنه ثم ¿د كما � ¿دة األطفال الرضع فان هذا رضعة واحدة 
�سب عدد و°نما اOي �سب عدد إذا تر`ه من ري وطيب نفس يعæ عرفت األم أن الطفل قد شبع فهذا هو �سب 

  .واحدة و[ هذا �س
�ِ (قول 2ئشة  َ َرُسوُل اَهللا ·Ðمَ  َفُتُو

�
ُقْرآنِ  نَوهِ  َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

ْ
 ِمَن اَل

ُ
نسخ لفظه وب�  يمثل به األصو�` �ا) فِيَما ُفْقرَأ

  . حكمه
لفظه غ� موجود M القرآن وهن فيما يقرأ من القرآن فإن اآلية اÕالة [ أن ا�حرم نسخن �مس رضعات معلومات 
 حª أنه صº اهللا عليه 

ً
ليست M القرآن اآلن و:م ¿ئشة ر¥ اهللا عنها هذا مراد بأن ا?مس رضعات تأخر إنزا� جدا

  .يقرأ آية ا?مس الرضعات لكونه لم يبلغه النسخ واهللا اعلم وسلم توÏ وبعض ا�اس
������  

  .{رم من الرضاع ما {رم من النسب❆
�ُ َقْنُهَما  ن� ا�wَِ§�  (َعِن اِبِْن َقب�اٍس َرِ�َ اَهللا

َ
مَ  أ

�
َْزةَ  َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل َ̂  اِْنَنِة 

َ
Pَ رِيُد

ُ
ِ : "َفَقاَل . أ

َ
Ý 

َ
Sَِ ِمْن ؛ ل� ِ� إِغ�َها ال

إِغ�َها اِْنَنُة أ
َ{ْرُُم ِمْن اَلر�َضاَعِة  َما َ{ُْرُم ِمْن اَلن�َسِب  اَلر�َضاَعة   ُمتpَفٌق َعلَيِْه  .)َو

  :ا�فردات 
َْزةَ (قو�  َ̂ رِيُد Pََ اِْنَنِة 

ُ
ل صº اهللا عليه عم الرسو بأن يÂوج ابنة عمه �زة، من هو �زة بن عبد ا�طلM أي رُغØب  )أ

وسلم من النسب وأخوه من الرضاعة وقد اختلف M اسمها [ أقوال ستة �دها ابن ا�لقن M ¨ح العمدة اإلعالم بفوائد 
  . عمدة األح�م ستة أقوال وال يعæ نطيل M هذا ا�قصود أنها ابنة عمه �زة

ِل� ِ� إ: (فقال
َ
Ý 

َ
موجه إz عò ر¥ اهللا عنه كما ورد عند مسلم من حديث عò ر¥ اهللا  رُغØب أن يÂوجها الùم) Dِغ�َها ال

َصpº نعم، بنت �زة فقال رسول : وعندكم Îء، قلت: يا رسول اهللا مالك تنّوق M قريش وتدعنا، فقال: قلت(عنه قال 
مَ 
p
  هذا M مسلم ) إنها ال �ل ¡ إنها ابنة أ[ من الرضاعة اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

  .أي ãتار وتبالغ M االختيار، وتدعنا) قنوّ ت(
  .يعæ بنت عمك) بنت ^زة(

)Cاهللا عليه وسلم) إنها ابنة أ ºإنها ابنة أ[ هذا تعليل ألن . هذا ¢لة مستأنفة، _عليل �ريم ابنة �زة [ الرسول ص
  .�زة أخ للنÔ صº اهللا عليه سلم من الرضاع

   من مرضعتهما ؟
فيكون ا�Ô صº اهللا عليه سلم عم ابنة �زة ر¥ اهللا عنه يعæ يص� الرسول صº اهللا عليه  ة ألÇ Öبثويبة و� موال



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ١٣٧ - 

 

وسلم هو و�زة أخوان فتكون ابنة �زة ابنة أخيه فيكون ا�Ô صº اهللا عليه وسلم عمها من الرضاعة وتكون � ابنة 
  أخيه من الرضاعة فال �وز أن يÂوجها

من سببيه، أي �رم ا��ح بسبب الرضاع كما �رم بسبب النسب وOا س� ) ِمَن الَرَّضاعِة َما َ{ُْرُم ِمَن النََّسبِ َ{ْرُُم (قو� 
 M ا�حرمات 

ً
اتُُكْم {اهللا تعاz ا�رضعة أّما وا�رتضعة أختا pَخَواتُُكْم َوَقم

َ
َهاتُُكْم َوَبنَاتُُكْم َوأ pم

ُ
َمْت َعلَيُْكْم أ Øُحر

تُ 
َ
مp وََخاال

ُ
َخَواتُُكْم ِمَن الرpَضاَعِة َوأ

َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
åِ أ

p
َهاتُُكُم الال pم

ُ
ْخِت َوأ

ُ ْ
ِخ َوَبنَاُت األ

َ ْ
َهاُت نَِسائُِكْم َوَربَائِبُُكُم ُكْم َوَبنَاُت األ

تُْم بِِهنp فَإِْن لَْم تَُكونُوا دَ 
ْ
åِ َدَخل

p
ْم ِمْن نَِسائُِكُم الال ُ̀ Mِ åِ ُحُجوِر

p
يَن الال ِ

p
Oْننَائُِكُم ا

َ
ئُِل أ

َ
 ُجنَاَح َعلَيُْكْم وََحال

َ
تُْم بِِهنp فَال

ْ
َخل

 َما قَْد َسلََف إِنp اهللاÁَ َpَن َلُفوًرا رَِحيًما
p
ِ إِال

ْ̂ ْختَ
ُ ْ
َ األ ْ̂ َْمُعوا َن

َ
î ْن

َ
بُِكْم َوأ

َ
ْصال

َ
  } ِمْن أ

  تكون؟ ضابط قرابة ا�رتضع وا�رضعة، أي الضابط بينهما كيف القرابة
z هذا ا�ديث د�ل أن ما حرمه النسب وهو القرابة {رمه الرضاع وقد ذكر اهللا تعاz m القرآن Xرمات z النسب 

Tَِ َوَبَناُت ا{ تُُكْم َوَبَناُت األْ
َ
اتُُكْم وََخاال َخَواتُُكْم وََقم�

َ
َهاتُُكْم َوَبَناتُُكْم وَأ م�

ُ
َمْت َعلَْيُكْم أ ْخِت ُحر·

ُ ْ
   }أل

فتكون ا�حرمات  ن علون واDنات وبنات األوالد وان نزلن واألخوات مطلقا إm آخر اآليةéاألمهات وا¨دات و :عوهن سب
Áألم من الرضاع وا5نت من الرضاع ، من الرضاع سبع أيضا وذلك أن � امرأة حرمت نسبا حرمت من تماثلها رضاعة

 ،وهكذا يعæ عندك أم أصلية وأم من الرضاع بنت من صلبك من الرضاع والعمة من الرضاع وا?الة من الرضاع تواألخ
وخالة من الرضاع وقد ذكر  ،من الرضاع وخالة ةوعم ة،وأخت من الرضاع وهكذا وعم ،وبنت من الرضاع وأخت من الرحم

  .اهللا تعاz أن ا�حرمات من الرضاع األمهات و°ن علون واألخوات
Dحديث ا z كما FاDاب الرسول عليه الصالة والسالم أنه ان|ف عن ابنة عمه ^زة ألنه علق قال وجاءت السنة ببيان ا

)Cل � إنها ابنة أÝ فاثبت إنها بنت أخيه، فهذا من جهة العدد) أنها ال.  
يعæ الطفل هذا الرضيع كيف  .وأما من جهة ا�د فالقاعدة z باب الرضاع أن الرضاع ينB ا�رمة إm ا�رتضع وفروعه

الفروع من هم  ،يب من ا�رضعة هل الرضاع اOي رضع من هذه ا�رأة ا�رمة تنت� فيه وÏ فروعه دون أصو�يعæ قر
هذا الطفل الرضيع ا�رمة بالنسبة � تنت� فيه M ا�رتضع وفروعه دون أصو� وحواشيه دون أصو�  .أبنائه من بن^ وبنات

  .إz أبنائه وبناته ومثلهم يعæ إz أبنائه وأبناء أبنائه وهكذا و°ن نزلوايعæ دون أبيه وأمه ودون أعمامه وتنت� ا�رمة 
، فهذا الطفل اOي رضع مثال من إذن ا�رمة الÜ تنتz B الطفل ا�رتضع تنتB فيه وÐ فروعه دون أصوN وحواشيه

ضاع وÏ أوالده من بن^ زينب أ�د رضع من زينب فيكون ا�رمة تنت� فيه يعæ أن يكون هذا ابن لزينب من الر
  .وبنات وÏ أوالد أوالده وهكذا وان نزلوا دون واÕ أ�د وأمه ال دخل �م أعمامه ال دخل �م وأخوا� كذلك

فيكونون أوالًدا للمرضعة ولصاحب الل� اOي هو الزوج والفحل اOي هذا 5نه، أ�د وأوالده وأوالد أوالده يكنون أبناء 
  .وزوجها صاحب الل�للمرضعة زينب  دوأوال

ألن قرابة الرضيع ليس بينه ، أما أصوN من أب أو أم وآبائهم وéن علو وحواشيهم من أخوه وأخوات فال يتعلق بهم Ýريم
  .وب` ا�رضعة وال زوجها نسب وال سبب فلم يتعلق بهم Ýريم، هذا الضباط z الطفل ا�رتضع

  ؟ كيف .ها وفروعها وأصوÇا وحواشيهاأما ا�رضعة األم فإن الرضاع ينB ا�رمة إ�
أوالد الزوج وزوجته يعù تكون القرابة للمرضعة ولزوجها طيب أقارب الزوجة وأوالد الزوج وزوجته ا�رضعة أخوة 
ا�رتضع وأخواته وآبائهم أجداده وجداته وأخوت ا�رضعة وأخواتها أخواN وخاالته وéخوة صاحب اللB أعمامه وعماته 
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للمرضعة ولزوجها صاحب  ة ب` األم زوجة هذا الرجل والزوج اÀي هو وا¦ هذا الطفل صاحب اللB تنتBتنتB ا�رم
اللB فيكونون إخوة ا�رتضع وأخواته وآبائهما أي ا�رضعة وزوجها صاحب اللB وآبائهما أجداده وéخوة ا�رضعة وأخواتها 

ل صاحب اللB زوج زينب مثال فيكونون إخوته أعمامه وعماته أخواN وخاالته وéخوة صاحب اللB اÀي هو الزوج الفح
َ�ُْرُم ِمَن الَرَّضاعِة َما (فتنتB ا�رمة z ا¨ميع بالنسبة للمرضعة وبالنسبة لزوجها ف� ما يتعلق با�رضعة من النسب 

  .إخوته أعمامه وعماته تنتz B ا�رضعة وÐ أصوÇا وفروعها وأخوتها وصاحب اللz B) َ�ُْرُم ِمَن النََّسِب 

  ؟ا]حريم با�صاهرة z الرضاعة هل الرضاعة تنB ا�رمة z ا�صاهرة أو ال
  : أما موضوع ا�صاهرة فهذه مسألة خالفية ب` العلماء

و[ هذا فأم  إm أنه {رم من الرضاع ما {رم با�صاهرة أهل العلم رقد ذهب األئمة األربعة و¡هو :القول األول ❖
ك من الرضاعة حرام عليك كأم زوجتك من النسب، وبنت زوجتك من الرضاعة كأن يكون لك زوجة قد أرضعت زوجت

  . بنت من زوج سابق �رم عليك كبنت زوجتك من النسب
  ) َ�ُْرُم ِمَن الَرَّضاعِة َما َ�ُْرُم ِمَن النََّسِب (مستدل^ بعموم حديث 

ال دخل z N ا�صاهرة فال  ة إm أن الرضاع ال يؤثر z ا]حريم با�صاهرةوذهب شيخ اإلسالم ابن تيمي :القول ا�ا� ❖
نقل ذلك عنه ابن رجب، مع أن ابن القيم نقل عن شيخ اإلسالم أنه  Ýتسب هذه أم الزوجة أم لزوجتك من الرضاعة،

  .توقف z هذه ا�سألة
 mتعا Nِحل� لَُكْم َما َوَراَء {ود�ل هذا القول عموم قو

ُ
قال فيكون األصل ا�ل والرسول ص� اهللا عليه وسلم لم } َذلُِكمْ وَأ

يذكر ا�صاهرة عندما قال {رم من الرضاعة ما {رم من النسب إذن ا�رمة z ا�صاهرة بالنسبة للرضاعة مسألة خالفية 
ِحل� لَُكْم َما َوَراَء {عاm ا¨مهور P نB ا�حرمية بينهما، بينما شيخ اإلسالم قد توقف z هذه ا�سألة لوجود قوN ت

ُ
وَأ

  ).َ�ُْرُم ِمَن الَرَّضاعِة َما َ�ُْرُم ِمَن النََّسِب : (يعæ أنه حالل والرسول لم يذكر ا�صاهرة و°نما قال قال األصل z ا�ل} َذلُِكمْ 
������  

  � ٣٩ � الحلقة 

  .اُب اwَّفَقاتِ كت
  :تعريف اwفقات

واللفظ يدل [ ا�� واOهاب يقال نفق . و� M اللغة اسم من اإلنفاق وهو اإلخراج ¢ع نفقة، كثمرة وثمرات،:  لغةً 
  .فرسه إذا ذهب ونفقت اÕراهم نفقا من باب نفدت

  .ما يلزم ا�رء �فه �ن عليه مئونته من زوجته وأوالده وÄاÃكه ودوابه و�و ذلك :½2ً 

  :األسباب ا�وجبة للنفقة 
  اxwُح والنّسُب والُملك: ة ثالثةاألسباب ا�وجبة للنفق

  .وهو عقد الزوجية الصحيح وهذه نفقة الزوجات :اxwح 
  .وهو االتصال ب^ شخص^ بوالدة قريبة أو بعيدة وهذه نفقة األقارب :النسب
  .وذلك Áلرقيق واÕابة وهذا نفقة ا�ماÃك وا5هائم :الُملك 

  .فتطالب بها أو �ا الفسخ إذا لم ينفق عليها الزوج ونفقة الزوجة � أقوى اwفقات ألنها معاوضة
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  .ا�ض P اإلنفاق P األهل❆
�ُ َقْنُهَما قَاَل  ● �ِ بِْن َقْمٍرو َرِ�َ اَهللا �ِ : وََقْن َقْبِد اَهللا مَ قَاَل رَُسوُل اَهللا

�
ْن يَُضي·َع َمْن ( َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
ًما أ

ْ
َمْرءِ إِع

ْ
َكَ@ بِال

Æ   ).وُت َفقُ  ِ.  
ْن َفْملُِك قُوتَهُ (: َوُهَو ِعْنَد ُمْسلٍِم بِلَْفِظ  ● ْن َ{ْبَِس َقم�

َ
  . )أ

  :درجة ا�ديث 
. هذا ا�ديث اÀي رواه النساâ رجاN ثقات غg وهب بن جابر وهو متÉم فيه، فقد وثقه ابن مع` والعجa وابن حبان

ùدي�  . ال يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق:وقال اÀه§ . ìهول: أنه قال ونقل ا�افظ عن ابن ا
بن عمر إذ  كنا جلوسا مع عبد اهللا: "ولكن أصل ا�ديث z صحيح مسلم من طريق طلحة بن مّ|ف عن خيثمة قال

ك@ (ليه وسلم رسول اهللا ص� اهللا ع: قال" ال فانطلق فأعطهم: جاءه قهرمان N فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال
  ) إm آخر ا�ديث... با�رء إثما

  .وقد ذكر الصنعا� أن لفظ مسلم خاص بقوت ا�ما�ك ولفظ النساâ 2م
 Nقو z الف ) من يقوت(ولعل وجه العموم�فهو M ا�ملوك ) من يملك(فإنه 2م z الزوجة واألوالد والرقيق وا�يوان 

  ديث M قو� إثم من ضيع عيا�وا�يوان [ أن النسا½ بوب بهذا ا�
  .بفتح القاف و°س�ن ا�اء وهو Á?ازن والو`يل وا�افظ �ن �ت يده والقائم بأمور الرجال: القهرمان

  .من اÀين ´ب P اإلنسان أن ينفق عليهم؟ أو األصناف اÀي ´ب P اإلنسان اwفقة عليهم
وأما ، وأقارب وÄاÃك وحيوان دعن من تلزمه نفقته من زوجة وأوالهذا ا�ديث فيه دÃل [ عظم مسؤوÃة اإلنسان 

والواجب [ اإلنسان أن يت اهللا ، تضييع اإلنسان و°هما� �ن �ت يده 5خله و°مساك ا�فقة عنهم من أكó أسباب اإلثم
  . ّ� فيها أو أن �بس عنهم بغ� حقتعاz ويبذل ا�فقة �ن � �م سواء أكان من بæ آدم أم من ا�يوان وال �وز � أن يق

ا�رأة الÜ دخلت اwار z هرة حبستها ال (وÇذا ا�افظ بن حجر ذكر بعد هذا بأحاديث حديث ، أن يبدأ بمن يعول يهوعل
هذا فيه د�ل P أن اإلنسان يلزم باwفقة حP Þ ا�يوان اÀي ) � أطعمتها وال � ترêتها تأكل من خشاش األرض

  .ه يملك
������  

  

  .اُب ا�َِضانَةِ كت
  :تعريف ا�ضانة

بفتح ا�اء وê«ها َحضانة وِحضانة مصدر الفعل حضن حضنا وحضانة ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إm نفسه  : لغةً 
  .Ýت جناحيه وحضنت ا�رأة و¦ها حضانة إذا �ته إ�ها، وا�ضن هو صدر اإلنسان أو عضداه وما بينهما

  .بية الطفل ور2يته والقيام $ميع أموره z سن معينة ¼ن N ا�ق z ا�ضانةتر : ½2ً 
  : سبب ا�ضانة

وهو من äاسن هذه ال�يعة و`ما�ا وعنايتها بر¿ية الضعفاء وا�حتاج^ وهو قربة وطاعة هللا  وجود فراق ب` الزوج`
  .ويثاب القائم بها
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  .حق ا�رأة z حضانة الو¦ ما لم ت�وج❆

�ُ َقْنُهَماقَ  �ِ بِْن َقْمِرٍو َرِ�َ اَهللا ةً قَالَْت ؛ ْن َقْبِد اَهللا
َ
ن� اِْمرَأ

َ
�ِ (: أ ُ و2َِءً ! يَا َرُسوَل اَهللا

َ
N ùَِن َنْطºَ َهَذا ùِِْسَقاءً ، إِن� اِب ُ

َ
N Gِْد

َ
، َوث

ُ ِحَواءً 
َ
N وَِحْجرِي ، ùَِق

�
بَاهُ َطل

َ
نْ ، َوéِن� أ

َ
َراَد أ

َ
�ِ . َعُه ِمù· يَنَْ�ِ  وَأ مَ َفَقاَل لََها َرُسوُل اَهللا

�
َحق� بِهِ " َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
نِْت أ

َ
َما لَْم ، أ

ْ�َدُ   ")َيْنِكِ� 
َ
بُو َداوُدَ ، َرَواُه أ

َ
َاِكُم  ، َوأ

ْ
�
َ
َحُه ا pوََصح.  

  :درجة ا�ديث
�ِ  يَا(بن عمرو  مداره P عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا   ...)  إِن� اِبùِْ ! َرُسوَل اَهللا

سنده حسن للخالف z سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذه مسألة خالفية ب` ا�حدث` والراجح فيها أنها 
  . من درجة ا�سن Àاته

   .وسكت عنه اÀه§، صحيح اإلسناد :قال ا�اكم 
بن شعيب ولم ´دوا بدا من االحتجاج بغgه ومدار ا�ديث عليه،  هذا حديث احتاج اwاس فيه إm عمرو: قال ابن القيم

  .انتí زاد ا�عادوليس عن اw§ ص� اهللا عليه وسلم حديث z سقوط ا�ضانة بال�ويج غg هذا 

  :مفردات ا�ديث 
ُ و2َِءً (قو�ا 

َ
N (ظرفا � حال �له أي.  

) Gِْد
َ
  .ويذكر ويؤنث ،فأة أوضح ألنه iتمع الل� Áلìع Oوات الظلف وا?ُ نتوء M صدر الرجل وا�رأة وهو M ا�ر) َوث
  .حال رضاعه) ِسَقاءً (
  .حضن اإلنسان ) وَِحْجرِي(
   .م�ن �تويه و�فظه) ِحَواءً (

ومراد األم بذلك �اذا ذكرت هذه األوصاف اeالثة حواء وسقاء و¿ء أنها أحق بالوÕ من أبيه الختصاصها بهذه األوصاف 
األب يعæ أرادت أن تذكر هذه األوصاف _ب^ أنها أحق من األب لG ال ي²عه منها فذكرت أوصافا ثالثة و¿ء وسقاء  دون

  أبيه.وحواء تريد أن تقول أنا أحق به من 
  .ما لم تÂو/) َما لَْم َيْنِكِ� (

  :ثبوت ا�ضانة ومBوعيتها
  .اجة ا�حضون إm من يقوم Ïضانتهz هذا ا�ديث د�ل P ثبوت ا�ضانة ومBوعيتها �

  :أحقية األم با�ضانة ما لم ت�وج
  . وÐ هذا ا�ديث د�ل P أن األم � األحق با�ضانة ما لم ت�وج و÷نت صا�ة Çا وهذا ìمع عليه

  ) َما لَْم َينِْكِ� (وهذا نص ا�ديث  .اتفقوا P أن ا�ضانة لألم ما لم ت�وج: قال ابن هبgة
كما ذكر ابن هب�ة بل نقل بعضهم اإل¢اع وذلك ألن أشفق وأرأف . ا قول ا¨مهور من أهل العلم واألئمة األربعةوهذ

، فهذه أوصاف تكون M األم وال تكون M األب، األم îمع هذه األوصاف الشفقة والرأفة والصó وا_فرغ، وأصó وأفرغ
هذه األوصاف األربعة األم أشفق وارأف واصó وأفرغ و°ن Áنت تكون ليس ا�قصود ا�� و°نما من باب ا_فضيل ف

  .موجودة M األب ف
 أفضل من األب M هذه األمور ا�ذكورة 

  :سقطت حضانتها وا+الف z هذه ا�سألةاألم إذا تزوجت 
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�اذا؟ ) َما لَْم َيْنِكِ� (z ا�ديث د�ل P أن األم إذا تزوجت سقطت حضانتها   
فاإلسالم نظر إz مصلحة هذا الوÕ و°z الشفقة عليه و°z عدم  ،مشغولة عن الو¦ بمعا½ة الزوج ا¨ديد ألنها أصبحت

ا_قص� M حقه ور¿يته و�ايته فاإلسالم نظر إz هذا الطفل نظرة ¿دلة ولم ينظر إÃه فقط نظرة iردة لألم فإن ا�صلحة 
ألنها أصبحت  �اذا ت²ع ا�ضانة من األم إذا تزوجت؟، اط ويصانهنا مصلحة الصغ� اOي �ب أن �فظ ويرW و�

مشغولة عن الوÕ بمعا¨ة الزوج اtديد األم صارت زوجة جديدة ستنشغل بزواج جديد وقد يلحق الصغ� Îء من 
الصغ� وÕ  الغلظة واtفاء من الزوج طبًعا ليس واÕه و°نما الزوج اeا· زوج األم ألن بعض أزواج األمهات قد يبغض

وهذا ملحوظ و� واقع وÏ ذلك خطر يهدد أمن الطفل واستقراره ا�ف' فينشأ وتنشأ معه عقد ، زوجته وال يشفق عليه
�يل حياته ا�ستقبلية إz ¨ ونفور وسوء طباع وقد تؤثر حضانتها � [ العالقة الزوجية، هنا نظر اإلسالم إz مصلحة 

لطفل _حضنه فإنه ستؤثر [ العالقة الزوجية واستقرار ا�رأة مع زوجها اtديد واحتمال أن الزوجة ألنها إذا أخذت هذا ا
يكون زوج األم [ خالف ذلك قد يكون الزوج يتقبل الطفل هذا ا_قبل للطفل نادر وا�ادر ال يقام � وزن وال يكون 

  . � حكم
هم األئمة األربعة وقد ق4 به أبو بكر وعمر ر� اهللا والقول بسقوط حضانة األم إذا تزوجت هو مذهب ا¨مهور ومن❖

   عنهما وال Áالف Çما
وهذا القول الراجح z ا�سألة و z بعض ا�ذاهب الفقهية استثناءات وتفصيالت ومن ذلك أن الزوج إذا ر� Ïضانة  ¢

ها لم تسقط عنها إال ألجل ا]فرغ و¦ الزوج األول فإن ا�ضانة ال تسقط بل � باقية P أظهر األقوال وأرجحها ألن
   .�قوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه فإذا ر� با�ضانة فاألم أحق بو¦ها

ألن مقصود اإلسالم نظر وأشفق [ الطفل فما دام أن الزوج اtديد سيتقبل الطفل و�ضنه وير¿ه واألم لم تنشغل عنه 
ه فال تسقط ا�ضانة M هذه ا�الة وسيأå مزيد تفصيل M هذه وأذن ألمه أن تنشغل به و ضانته فإن ذلك هذا شأن

  .ا�سألة
واستدلوا بأن أنس بن مالك ر� اهللا عنه ºن . وذهب ا�سن وابن حزم إm عدم سقوط حضانة األم بزواجها مطلقا❖

  .ا z كفا]هاتزوجت باw§ ص� اهللا عليه وسلم وب� و¦ه سلمة وêذا أم، عند وا¦ته و� م�وجة بأÖ طلحة
تفاصيل فيمن تنتقل إ�ه ا�ضانة إذا عدمت األم بسبب ºل�ويج وا�وت وHها اجتهادية ال د�ل  ءR P حال للفقها

ا سواء من جهة األم أو تقديم األقرب مطلقً " :واألقرب ما قاN شيخ اإلسالم وهو ،¼ا ذكروهإm شيئا عليها واwفس ال تطم� 
  .وسيأå مزيد تفصيل M هذه ا�سألة" اويا قدمت األنIمن جهة األب فإن تس

  ؟وقوع ا+الف ب` أهل العلم z وقت سقوط ا�ضانة مÞ تسقط ا�ضانة
  هل تسقط حضانتها بمجرد العقد أو باÕخول؟

فالرسول عليه . ا¨مهور ومنهم األئمة ا�الثة أن ا�ضانة تسقط بمجرد العقد �اذا؟ ألن اxwح هو العقد :القول األول ❖
يعæ إذا عقد عليها أو إذا نكحت دخل عليها قالوا بمجرد العقد ألن ا��ح هو  )َما لَْم َيْنِكِ� : (الصالة والسالم قال

وألنها قد تكون مشغولة ، العقد فإذا عقد عليها فقد أصبح ا��ح متحقق الوجود دخل بها أو لم يدخل أصبحت زوجة
  .اة اtديدة ألنها قد تكون مشغولة عن ابنها باالستعداد للزواج اtديدبمهام الزواج ومتطلبات ا�ي

قالت ا�الكية وهو قول مرجوح عند ا�نابلة أن ا�ضانة ال تسقط إال بعد ا¦خول وال تسقط بمجرد  :القول ا�ا�❖



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ١٤٢ - 

 

فرغ �ياتها الزوجية اtديدة Äا وبسببه تتحول إz ا_ قالوا ألن ا¦خول هو اÀي يؤدي إm انشغال الزوجة. العقد P األم
  .ي�فها عن اإلهتمام  ضانة الطفل

َحق� بِهِ (والقول األول هو أظهر واهللا اعلم �جرد العقد ألن الرسول ص� اهللا عليهم وسلم قال  ¢
َ
نِْت أ

َ
 )َما لَْم َيْنِكِ� ، أ

زوجة �ن عقد عليها ¨¿ وتظهر وجاهة هذا وبالعقد يتحقق ا��ح و°نما اÕخول من آثار العقد، ومن عقد عليها صارت 
القول M زماننا هذا ألن تكاÃف الزواج واالستعداد � تقت� جهدا ووقتا من ا�رأة والزوجة وأهلها باالستعداد �ذا 

غال الزواج فهذا يؤدي لالنشغال عن الطفل ثم إن الغالب ا�دة ب^ العقد واÕخول مدة قليلة وا�قصود أنه إذا حصل انش
  .من ا�رأة واستعداد للزواج فإن هذا الطفل ي²ع منها و°ن لم �صل Î من ذلك ب M حضانتها حª يتم اÕخول

  : اعتبار ا�عا� والعلل وتأثgها z األحxم
ُ و2َِءً (z هذا ا�ديث 

َ
N ùَِن َنْطºَ ، ًِسَقاء ُ

َ
N Gِْد

َ
ُ ِحَواءً ، َوث

َ
N هذا ا�ديث ) وَِحْجرِي z عا� والعلل�د�ل P اعتبار ا

وأن ذلك أمر مستقر M الفطرة السليمة حª فطر النساء ألن هذه األوصاف اeالثة و¿ء وسقاء وحواء  وتأثgها z األحxم
 تالô أدلت بها ا�رأة وجعلتها سببا _عليق ا�كم بها قد قررها ا�Ô صº اهللا عليه وسلم ورتب آثارها عليها ولو Áن

  .وصافا غ� مقبولة أللغاهاأ
������  

   .ا+الة بم�لة األم❆
�ُ َقْنُهَماوعن  ● Äََاءِ بِْن 2َزِِب َرِ�َ اَهللا

ْ
ن� ا�wَِ§� (؛ اَل

َ
مَ أ

�
َِها َص�� اهللا�ُ َعلَْيِه وََسل

َ
َْزةَ ِ+َا] َ̂ َالَُة بَِمْ�ِلَِة : َوقَاَل ، قzِ 4ََ اِْنَنِة 

ْ
اَ+

م· 
ُ ْ
   ).اَأل

َ
َُخارِيÆ أ

ْ
5
َ
  ْخرََجُه ا

َدُ  ● ْ̂
َ
ْخرََجُه أ

َ
َِها(: ِمْن َحِديِث َعJaَ َفَقاَل : وَأ

َ
َارِيَُة ِعْنَد َخا]

ْ
ةٌ ، َوا¨ َالََة َواِ¦َ

ْ
  ) فَإِن� اَ+

  :  قصة هذا ا�ديث ا+الة بم�لة األم
 Ôمَ ا�ديث أن ا�

p
M ا�ديث قال اعتمر ا�Ô صº اهللا عليه وسلم M ذي  ،خرج فتبعته ابنة زينب َصpº اهللاpُ َعلَيِْه وََسل

فخرج ا�Ô صº اهللا عليه وسلم فتبعته ابنة �زة يا (يدعوه يدخل مكة إz أن ساق ا�ديث قال  أنالقعدة فأب أهل مكة 
عò وزيد وجعفر فاختصم فيها ، عم يا عم فتناو�ا عò ر¥ اهللا عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك ا�ليها

وقال زيد بن حارثة ابنة أ[ فق. بها ا�Ô صº ، ابنة ع| وخا_ها �ô: وقال جعفر، فقال عò أنا أحق بها و� ابنة ع|
مØ : اهللا عليه وسلم ?ا_ها وقال

ُ ْ
أل
َ
ِة ا
َ
ل ُة بَِم²ِْ

َ
َال
ْ
?
َ
قال و)أشبهت َخل وُخل(وقال tعفر) أنت مæ وأنا منك(وقال لعò ) .ا

  .هذه قصة مؤثرة البنة �زة قد ق. فيها ا�Ô هذا القضاء)أنت أخونا وموالنا(لزيد 
  .ألن الصبية أمها سل� بنت عميس، وخا_ها أسماء بنت عميس 

  � ٤٠ � الحلقة 
  :حضانة الرجل القريب

فيه د�ل P أن العصبة من و، هذا ا�ديث د�ل P مBوعية ا�ضانة وثبوتها �صلحة الصغg �فظه وصيانته وتربيته
ألن اw§ ص� اهللا عليه وسلم أقر �ً من جعفر وعa ألنهم ، ما لم يوجد من هو أحق منهم، الرجال Çم أصل z ا�ضانة

  .R واحد يقول ابنة ع� P اد2ئهما حضانة ابنة عمه ولم ينكر عليها وحكم باألقرب

  .األم بعدا+الة حضانة 
ألن اw§ لم يعِط ا+الة حق ا�ضانة z هذه القصة إال ألنها بم�لة ، ألم مقدمة z ا�ضانة R P أحدوهو د�ل P أن ا



                                                                                                                                                                ا�ستوى السادسا�ستوى السادس          مدققة ومزيدة                                    مدققة ومزيدة                                    نسخة نسخة                                                                                                                 ديثديثمقرر ا�مقرر ا�      
   

- ١٤٣ - 

 

م· ( :وقال، األم لكمال شفقتها وبرها
ُ ْ
َالَُة بَِمْ�ِلَِة اَأل

ْ
  فاألم مقدمة R P ا�اضنات). اَ+

: فمقت. التشبيه M قو�، باإل¡اع أن األم أقدم ا�واضنوقد ثبت ، فيه د�ل P أن ا+الة تa األم z استحقاق ا�ضانة
) Øم

ُ ْ
لَِة اَأل َالَُة بَِم²ِْ

ْ
  .وأقدم من األب والعمات، أن تكون ا?الة أقدم من غ�ها من أمهات األم) اَ?

  :ا+الف فيمن يقدم إذا اجتمعت عدة قرابات
   :وللفقهاء خالف z هذه ا�سألة
  ا?الة  فمنهم من قال يقدم األب [

  ومنهم من قال تقدم اtدة أم األم وأم األب [ ا?الة 
  .ومنهم من قال تقدم األخوات

  . و- هذه أقوال اجتهادية ال د�ل عليها
[ سائر ا�واضن بنص ا�ديث وفاًء  ق التشبيه ا�ذكور و إال  والصحيح ما ذكره الشو÷� وهو تقديم ا+الة بعد األم ¢

 
ً
 ، ن الرسول صº اهللا عليه وسلم شبه ا?الة باألم أل، ل�ن لغوا

ً
فا?الة مقدمة . فلو لم نعتó هذا التشبيه ل�ن قو� لغوا

  .مطلقا 

   إذا ر� زوج ا�رأة الÇ Üا الو¦ با�ضانة لزوجته هل يكون Çا ذلك؟
وبهذا ، بقيامها با�ضانة ا¨ديد جهانعم z هذا ا�ديث د�ل أن ا�رأة إذا تزوجت ال يسقط حقها من ا�ضانة إذا ر� زو

َحقÆ بِهِ (�صل ا_وفيق ب^ قضاء الرسول صº اهللا عليه وسلم با�ضانة لزوجة جعفر وب^ قو� M ا�ديث ا�تقدم 
َ
نِْت أ

َ
َما ، أ

 Áنت مÂوجة ومع ذلك أثبت �ا ا�ق ألن جعفر قد ر¥ أن) لَْم َينِْكِ� 
ً
ا?الة �تضن  كيف ق. tعفر ألن ا?الة أيضا

  .فإذا ر¥ الزوج اtديد وتقبل وÕها فإن ا�ضانة ال تسقط، ابنة �زة 
فإذا تقبله ، وال يأتيه الìر من الزوج اtديد، ألن ا�قصود M إسقاط ا�ضانة هو أن ال تنشغل ا�رأة بزواجها عن وÕها

  . الزوج اtديد وأحاطه ور¿ه فال بأس وال تسقط حضانتها
������  

َنايَ ــكت ِ̈   .اتِ ــاُب ا
J  / باب القصاص.  

  . ¢ع جناية و� مصدر ج�

  .ا_عدي [ بدن أو مال أو عرض: لغًة 

 
ً
2½  : 

ً
 أو ماال

ً
  .ا_عدي [ ا5دن بما يوجب قصاصا

ألن اهللا  ،وم!ء ال�يعة بأح�م اtنايات دÃل [ كمال هذه ال�يعة وأنها لصالح العباد (لب ما ينفعهم ودفع ما يìهم
 
ً
  وتعدي بعضهم [ بعض، ¨ع بها ما يردع عن العدوان ويمنع ا�اس من ظلم بعضهم بعضا

 ولفسد نظام العالم وليس للناس حياة وال 
ً
̈عها اهللا عز وجل ألهلك ا�اس بعضهم بعضا  ôولوال هذه العقوبات ال

zقوة الرادع يقوم األمن و[ حسب ضعف الرادع  و[ حسب، اطمئنان [ أنفسهم وأعراضهم إال بتمك^ ¨ع اهللا تعا
  .يضعف األمن وهذا أمر مشاهد äسوس

  .قتُل الُمْشz `ê³َ القتل❆
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ُتُهْم بهِ : قُتَِل غالٌم ِليلًَة، فقاَل عمرُ (: وعن ابِن ُعمَر َرِ�َ اهللاَ� َقْنُهما قاَل 
ْ
ْخرََجُه ا5خارُيّ . )لو اْش³َََك فيِه أهُل َصنعاَء لََقَتل

َ
  .أ

  :ا�فردات 
  .خديعة وخفية وهو أن ُ@دع أو يُقتل M موضع ال يراه أحد أي )ِليلَةً (فقو� 

  : والقتل غيلة N صور
• Ìو ذلك؛ فإذا انفرد به قتله و أخذ ما معه: الصورة األوÂ ياطٍة أو طٍب أو+ N� إm م

ً
  .أن يدعو شخصا

  .هذا هو قتل الغيلة، موضعا  فيقتله ويأخذ ما معهأن ¿دع صغgاً أو كبgاً فيدخله : الصورة ا�انية •
  .أو تآمروا، أي لو اجتمعوا [ قتله )لو اْش³َََك فيِه أهُل َصنعاءَ (
ُتُهْم بهِ (

ْ
 الش�اكهم M قتله أي) لََقَتل

ً
  .لقتلتهم واقتصصت منهم ¢يعا

  .فيه العفو إm عمر ر� اهللا عنه فيه إشارة إm أن قتل الغيلة ال يُقبلالقتل وéسناد 

  :إذا اش³ك ¡اعة z قتل شخص
 
ً
بBط أن ، z هذا ا�ديث د�ل P أنه إذا اش³ك ¡اعة اثنان فأكz Ñ قتل شخص عمداً فإنه ´ب عليهم القصاص ¡يعا

 إلحداث الوفاة
ً
  .وهذا قول ا¨مهور من ا�نفية وا�نابلة وا�الكية والشافعية، يكون فعل R واحد منهم صا�ا

الصحابة ولم من ا?ليفة الراشد عمر ر¥ اهللا عنه أمر بقتل قاتò الغالم وقد ورد أنهم Áنوا سبعة وÇن ذلك بمحì  ألن
  .ولو Áن هذا غ� جائز �ا أمر به عمر ر¥ اهللا تعاz عنه، يُنقل عن أحد منهم أنه أنكر ذلك [ عمر 
 أو ¢اعةاÕالة [ كما استدلوا بعموم األدلة من الكتاب السنة

ً
  . م�وعية القصاص ولم تفرق ب^ كون القاتل واحدا

ليسلم القاتل من  فإنه لو سقط القصاص باالش³اك ألدى ذلك إm تسارع القتل عن طريق االش³اك ومن جهة ا�ع�
  .القصاص فتُسفك اÕماء وتزول حكمة الردع والزجر

   .وهناك أقوال أخرى
 ولكن القول الراجح هو هذا القو ¢

ً
 إلحداث الوفاة، ل أنهم يُقتلون ¡يعا

ً
  .بBط أن يكون فعل R واحد منهم صا�ا

ون�ك بقية األقوال و� أربعة ألنها   -يقصد القول األول –واألول أشبه بأصول ال�يعة : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .مرجوحة 

  "ألنه ال يُدرى به، يكون <ر هذا أشدبل قد ، و األول أشبه بأصول الBيعة: "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
������  

û  / أهلِ  الِ تَ قِ  ُب با  َ
ْ
Dا ِÈْ.  

  . حاربه ونازNبمع�  قتال مصدر قاتل، ويقاتل، قتاالً، ومقاتلًة،
þمصدر ب ï5وا ،ïيب ، 

ً
   .بغيا

نازعوه z سلطانه بتأويل هو خروج ¡اعة من ا�سلم` Çم شوêة وَمَنعة عن قبضة اإلمام � :اz ÈD اصطالح الفقهاء
  .سائغ

   :وموقف اإلمام من اDغاة
أنه يراسلهم ويسأÇم ما يكرهون منه، ويزيل ما يكرهونه من مظلمة، ألن إزالة ذلك وسيلة إm الصلح ا�أمور به 

 إm ا�ق، وذلك ألن اهللا أمر باإلصالح أوال ، فق
َ
عونه من شبهة، ألن z كشف شبهتهم رجو2 َوéِْن {: الويكشف ما يد�
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ْصلُِحوا بَْيَنُهَما
َ
َتَتلُوا فَأ

ْ
َ̀ اق ُمْؤِمنِ

ْ
  }َطائَِفَتاِن ِمَن ال

   .قرب إm حصول ا�قصودأفإن أ,وا نصحهم وخوفهم 2قبة اÈD وأمرهم بالعود إm الطاعة، ألن ذلك 
  لبوا z ا�ناظرة فإن أ,وا د2هم إm ا�ناظرة، فإن لم ´يبوا أو أجابوا وغُ 

ْمِر اهللا�ِ {: تعاm بالقتال لقوN ؛ آذنهماوأ,و
َ
 أ
َ
mِتَِ�َء إ �Þَح Èَِيْب Üِ

�
ْخَرى َفَقاتِلُوا ال

ُ ْ
 األ

َ
Pَ و¦فع آذاهم  }فَإِْن َنَغْت إِْحَداُهَما

  .هو آخر وسيلة يلجأ إ�ها اإلماماDغاة و½هم وللحفاظ P وحدة األمة اإلسالمية وعزتها وP هذا فإن قتال 

م بعض العلماء ا+ارج` عن اإلمام إm أقسام ثالثة و   :قد قس�
  وقد ذكرنا تعريفهم وحكمهم .اDغاة :القسم األول
M عهد عò ر¥ اهللا عنه وأصو�م موجودة قبل ذلك، M عهد ا�Ô صº اهللا عليه  هموأول خروج .ا+وارج :القسم ا�ا�
من ا5غاة وأقبح، ألنهم @رجون _فريق ا�سلم^ ويستحلون دمائهم وهم أشنع  )هذا ظئظئ @رج من: (وسلم �ا قال

   .وأموا�م ، يقاتلون ا�سلم^ ويدعون عباد األصنام واألوثان
   .حكم اDغاةحكمهم  عصاهوحكم ا¨مهور P أنهم   •
 �بوت األحاديث z قتلهم ،  :وقال آخرون  •

ً
لقتلتهم  êتهمأدرلو (: نه جاءفإأنهم مرتدون وحكمهم القتل مطلقا

  )اقتلوهم فإن z قتلهم أجراً (، و) قتل 2د
وهم اOين يتعرضون للناس بإشهار السالح وسلب األموال وغ�ها ، ودل القرآن [  .قطاع الطريق :القسم ا�الث

zقو� تعا M عقوبتهم :} Mِ َويَْسَعْوَن ُ
َ
يَن ُ�َاِرُبوَن اهللاpَ َورَُسو� ِ

p
Oَما َجَزاُء اpَع  إِغ pْو ُيَقط

َ
بُوا أ

p
ْو يَُصل

َ
ْن ُفَقتpلُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
األ

رِْض 
َ ْ
ْو ُفنَْفْوا ِمَن األ

َ
ٍف أ

َ
رُْجلُُهْم ِمْن ِخال

َ
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  .وأمرها ìتمع ،حكم من فرق هذه األمة و� ¡يع❆
أتاكم وأمرêم ¡يع يريد أن  نْ مَ (: ه وسلم يقولعن عرفجة بن ½يح ر� اهللا عنه قال سمعت رسول اهللا ص� اهللا عليو

  .أخرجه مسلم )  يفرق ¡اعتكم فاقتلوه
َمْن أتاكم وأمُرُكم ¡يٌع (هذا ا�ديث رواه مسلم M كتاب اإلمارة باب حكم من خرق أمر ا�سلم^ وهو iتمع، بلفظ 

  ).P رجل واحد يريد أن يشّق عصاكم، أو يُفّرق ¡اعتكم فاقتلوه

  :اتا�فرد
  .	متكم iتمعة [ إمام واحد وأنتم يد واحدة أي )وأمُرُكم ¡يعٌ (

و�ذا أضافه إz ضم� اtمع M قو� صº اهللا عليه  ،وأمر الوالية ،فا�راد باألمر اOي يعنيهم ويهمهم وهو أمرهم العام
  .رواه ا5خاري  يعM æ اإلمامة ) لن يفلح قوٌم ولو أمرهم امرأة(: وسلم
يعæ إذا اجتمع ا�سلمون [ إمام واحد وحاكم واحد وجاء أي أحد  ،يعM æ اإلمامة )من آتاكم وأمرêم(صود هنا وا�ق

  .يريد أن يفرق هؤالء وي�فهم عن إمامهم ويشق عصاهم فإنه يقتل
ا انشقت لم فإذ ،وذلك أنها ال تدW عصا حª تكون ¢يعا ،ئتالف أصل العصا االجتماع واأل )أن يشق عصاكم(وقو� 

شقوا عصاهم أي قد وقيل للخوارج  ،أمره قد أل� عصاه عليه تدW عصا وقيل للرجل إذا قام M ا��ن واطمأن واجتمع
  .يراد به تفريق ¢اعة ا�سلم^ عن إمامهم تعب�  فرقوهم وشق العصا 

  .وجوب السمع والطاعة لوø أمر ا�سلم`
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الطاعة لوø أمر ا�سلم` ما أمر بالطاعة، وÝريم ا+روج عليه، ووجوب العمل هذا ا�ديث فيه د�ل P وجوب السمع و
   .P ¡ع Cمة ا�سلم` وا]حذير من تفريق ¡اعتهم

، لقو� M بعض اونسبً  ا´ب قتله مهما ºنت م�]ه ½فً إنه وأن من خرج P إمام قد اجتمعت عليه Cمة ا�سلم` ف
من كبائر اOنوب لوجوب قتل من فعل  ا�سلم^ تفريق ¢اعةوهذا يدل [ أن  )Áئنا من Áنفاûبوه بالسيف : (الروايات

اعة من ا�فاسد العظيمة pمة وشق عصا الطÜذلك، و�ا ي�تب عليه من تفريق ال.  
، ة ا�سلم^خرج [ إمام قد اجتمعت عليه 	م مندلت األلفاظ أي ألفاظ هذا ا�ديث [ أن : ( ر�ه اهللا·قال الصنعا

  .انتí �مه )ا�راد أهل قطر فإنه قد استحق القتل إلدخا� الìر [ العباد
لو جاء أناس ، ، أن اإلسالم يطالب بقتل ا�اكم اeا·وا�اد الصف  عناية اإلسالم [ اجتماع الÜمةوÄا يدل [ 

 ن اإلسالم قد جاء بقتل هذا اOي قد بويع وخرج [iتمع^ [ إمام ا�اكم األول وجاء آخر Ãنازع اإلمام األول، فإ
ليفت^ فاقتلوا ?إذا بويع : (ر¥ اهللا عنه قال رسول اهللا صº اهللا عليه وسلم أ?دريأú سعيد  كما M حديثاألمام األول، 

سلم^ العامة وهو ا�ادهم ا�نازع لإلمام األول، ألن اإلسالم ينظر �صلحة ا� أي ) منهما�خِ األ( .رواه مسلم) ِخر منهمااآل
، إذا بويع أك0 من أمام فبهذا تتفرق 	مة ا�سلم^ ويتشتت أمرهم وتتشتت وحدتهم هواجتماعهم [ إمام واحد، ألن

، فهذا هو اOي ووالقيادة � رمز [ وحدة األمة 
ً
م�نة جسدها ووحدة رأيها أمام األعداء وأمام نفسها وا�سلم^ ¢يعا

وا�سلم ال يتبع الف> ، وعليه كما قال ا�Ô صº اهللا عليه وسلم M حديث  ،لم^ أن يكونوا مع إمامهم�ب [ ا�س
 ف� اال_فاف إz اإلمام و¢اعة ا�سلم^ فيه îسيد) ¢اعة ا�سلم^ و°مامهم فألزم: (حذيفة ، حينما ذكر الف> قال 

`تهم أمام أعدائهم وÏ ذلك عزهم وسعادتهم ومتانتهم، وOلك ينبï شوى وقوة أمام أعدائها وا�اد ا�سلم^ وتقو لUمة
أيضاً اÕ¿ء لو� األمر با_وفيق والسداد والصالح واإل¿نة فإن هذا من نصح ا�سلم ألئمة ا�سلم^ و¿متهم كما قال عليه 

، قلنا �ن قال: (الصالة والسالم
ً
) وألئمة ا�سلم^ و¿متهم هلكتابو ولرسو�هللا : اÕين ا�صيحة، اÕين ا�صيحة قا�ا ثالثا
وهذا هو اOي �ب [ ا�سلم، ، ا_0يب عليهم، وäبتهمعدم ومن نصح أئمة ا�سلم^ هو االجتماع معهم واÕ¿ء �م و

صالح فإن ا�Ô صº اهللا عليه وسلم والشارع ا�كيم هو اOي أمرك أن تلزم إمام ا�سلم^، ألن اهللا عز وجل هو أعرف بم
، فإن ا�اس بإمام واحد فإنهم تقوى شو`تهم وعزيمتهم وتنت
 الف> وهذا هو واجب ا�سلم

ً
وقد ، ا�سلم^ وا�اس ¢يعا

فعº ا�سلم إذا عرف أن يلزم ما أمره اهللا ) من مات وليس M عنقه بيعة مات ميتة اtاهلية(قال عليه الصالة والسالم 
ن M ذلك السعادة وهذه قربة يتقرب بها اإلنسان إz اهللا عزp وجلp لقو� صº اهللا عليه ورسو� صº اهللا عليه وسلم به فإ

كيpها الطالب وا�سلم إذا أطعت اإلمام فإنك  أنتف) من أطاع األم� فقد أطاعæ ومن عV األم� فقد عصا·: (وسلم
  .ه تطيع الرسول صº اهللا عليه وسلم و°ذا أطعت الرسول فزت (نته ورضوان
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  .وص� اهللا P نبينا Xمد وP آN وصحبه أ¡ع`، أسأل اهللا � ولكم ا]وفيق


