
 ا   قح واا 
  المستوى السادس بكلیة الشریعةالمستوى السادس بكلیة الشریعة  الحدیث فيالحدیث في  مقتصر على مفردات مقررمقتصر على مفردات مقرر

 جمموعة من الطالب إعداد

 اعتىن به

 احلقباينبن حممد حممد بن ناجي 

 العام الجامعي

 ھـ١٤٤١

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة �لر�ض



��فريق العملفريق العمل

  إبراهيم عبداهللا العجالن

  أمحد بن عادل احلمد

  أمحد مرشد العرتي

  أنس إبراهيم الي

  بدر بن عبيد الدوسري

  حسام حسن الشهري

  سعد فهد العروان

  سلطان حممد احلناجبة

  سلمان إبراهيم احلصان

 عبدالرمحن عبدالعزيز العريفي

  عبد العزيز بن عيد العلياين

  عبد العزيز حممد الفايز

  عبد الكرمي عبد الرمحن العقل

  معةعبد ايد بن حممد اجل

  عبد ايد عقيل الشمري

 عبد احملسن عثمان آل عبداجلبار

  عبدالرمحن حممد اليحىي

  عبداهللا بن عايش احلريب

  .عبداهللا بن عوض القرين

  فهد حسن القرين

  فهد عبد الكرمي احلميدي

  فهد عبداهللا اهلاليب

  حممد بن ناجي احلقباين

  نايف حممد آل بريك
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  املعتيناملعتين  مقدمةمقدمة

هللا الذي أرشدنا إىل طريق احلق واهلدايـة، وأبعـدنا عـن طريـق الضـالل والغوايـة، وأنـار لنـا سـبل املعرفـة            احلمد

يــة ، وضــالل املضــلني يف حتريــف  والدرايــة، فحفــظ لنــا كتابــه املــبني، وســنة نبيــه األمــني مــن عبــث العــابثني بالروا     

 .فتركنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارها.  الداللة

ســال ســيل وجــرى ــر، وعلــى آلــه الطيــبني األطهــار، وصــحبه مــن    وصــل اهللا وســلم علــى هــادي البشــر، عــدد مــا 

 :أما بعد ؛املهاجرين واألنصار

ب العلـم، ويصـطفيك مـن طلبـة العلـم لطلـب       فإن مـن نعـم اهللا سـبحانه وتعـاىل أن يصـطفيك مـن بـني النـاس لطلـ         

فمن هذا املنطلق سعينا إلعادة ترتيب كتـايب  . العلم الشرعي، ويصطفيك من طلبة العلم الشرعي خلدمة ذلك العلم

للشــيخ عبــداهللا بــن صــاحل الفــوزان، لكــي يســهل علينــا يف   » منحــة العــالم يف شــرح بلــوغ املــرام «النكــاح والطــالق مــن 

. كتاب املقرر لدينا بكلية الشريعة جبامعة اإلماممذاكرته، ألنه هو ال

وهذه البادرة جاءت بتوفيق اهللا سبحانه وتعـاىل مث بـدعم جمموعـة مـن الطـالب وفقهـم اهللا، وإين أحـث الطـالب         

 .يف بقية املستويات يف كليتنا على مثل هذه األعمال اليت ختدم طالب العلم، وتسهل عليهم املذاكرة

 :صات ثالثة أمورومما يبقي هذه امللخ

اإلخالص هللا سـبحانه وتعـاىل يف العمـل، واستحضـار أن اهللا سـبحانه وتعـاىل يف عـون العبـد مـا كـان العبـد يف             -١

. أن يبقي ذلك العمل، وينفع به، فيكون ذخرا له يوم القيامة: للعبدتعاىل عون أخيه، وإن من صور عون اهللا 

  . بشكل سلسل ال خيل باملعىناملعلومة صيل اإلتقان يف العمل، والتنسيق احلسن، وتو -٢

أن يكون هناك وعاء حيفـظ ذلـك العمـل بعـد نشـره للطـالب؛ حبيـث يفيـد مـن كـان بعـدهم، وذلـك موجـود يف               -٣

. فالشكر هللا سبحانه وتعاىل مث للقائم عليها )١(»ملخصات كلية الشريعة«: حتت اسم» تليغرام«قناة على برنامج 

( 1 )  https://t.me/mul59at 
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 منهج التلخيصمنهج التلخيص::  

تصار شرح األحاديث املوجودة يف مفردات مقرر املستوى السادس بكلية الشريعة جبامعـة اإلمـام حممـد بـن     اخ -١

يف حـدود  ، وذلـك  )مـع زيـادة حـديثني ننبـه عليهمـا يف موضـعهما      ( سعود اإلسـالمية مـن كتـاب منحـة العـالم للفـوزان      

  .صفحة) ١٠٠(

  .عنونة احلديث الوارد يف األصل -٢ 

  .نص احلديث -٣ 

  .وهذا يكون يف غري املروي يف الصحيحني أو أحدمها: احلكم على احلديث -٤ 

  : ملخص الشرح، وهذا يقسم إىل عناصر يعنون لكل منها بعنوان، وهي -٥ 

  .مفردات احلديث -أ 

  . األحكام املتعلقة -ب

  .مفاد املسألة اخلالفية -ج

  . فوائد احلديث -د

  : ح أو تعليق ملا يليجمرد عناوين بال شر: مسرد يف آخر البحث -٦ 

  .مسرد التعريفات -أ 

  . مسرد غريب احلديث -ب

  .مسرد املسائل اخلالفية -ج

أسأل اهللا سبحانه تعاىل، أن يستعملنا يف طاعته، وأن يغفر لنا زللنـا، وأن يوفقنـا للعلـم النـافع والعمـل الصـاحل،       

  . واهللا من وراء القصد، وهو اهلادي إىل سواء السبيل

  

 

 

  

  :كتبهو

  حممد بن ناجي بن حممد احلقباين

  غوالص -األفالج 

  ١٤٤١من شعبان  ٢٥
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١١  

  رغيب يف النكاحرغيب يف النكاحالتالت

  نص احلديثنص احلديث::  

  :َقاَل َلنَا َرُسوُل َاهللاِ :  َعْن َعْبِد َاهللاِ ْبِن َمْسُعودٍ 

َباِب « ُه َأَغضُّ لِْلَبَصر، َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمـْن َلـْم َيْسـَتطِ ! َيا َمْعَشَر َالشَّ ْج، َفإِنَّ ْع َمِن اْسَتَطاَع ِمنُْكُم َاْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ

ُه َلُه ِوَجاءٌ  ْوِم؛ َفإِنَّ  .»َفَعَلْيِه بِالصَّ

  متفق عليه: : احلكم عليهاحلكم عليه.  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  مفردات احلديثمفردات احلديث: : والوالأأ:: 

 - "يا معشاملَ": رعجمع على : رشاسم مجع ال واحد له، وي"ِاشعواملراد به"رم ، :    ،ـداحو ـفصالطائفة اليت يشـملهم و
  .وهكذا... ، فالشباب معشر، والشيوخ معشر

 - "الشابب :"جمفردهم ،ع" :ابوأصـله "ش ،ةببوش ،انبجمع كذلك على شوي ، :      ـنطلـق علـى ماحلركـة والنشـاط، وي
  .أربعني: ، وقيلاثنتني وثالثني: بلَغَ ثالثني سنة، وقيل

 - "املرتِ: أصلها": ةُاءَالبل، ألن من تزوامرأةً ج بأَوها مومعناها على قولنيالًزِن ،:  

  . .. ن استطاع منكم اجلماعم: اع، واملعىنماجل ادري: األول. 

  :اع، وهو األظهر واألرجح، وسبب ترجيحهماجل ن استطاع نفقةَم: واملعىن، ةقَفَر والنهاملَ ادري: الثاين. 

ن اسـتطاع  مـ : ولَقَـ ي أنْ فـال يناسـب   - هـم الشـباب  و - مـاع اخلطاب يف احلـديث جـاء للقـادرين علـى اجل     نَّأَ) أ(
منكم اجلموهو متوافر فيهم اع.  

  .ب بدفعه بالصومعلى اجلماع ال يطالَ والعاجز ،ةوهعلى الصوم لدفع الش صأنه ن) ب(

  .»جوزتيلْفَ لٍوا طَمنكم ذَ انَن كَم«: يائسيف رواية الن درو) ج(

وال مانع من حمنْأَ: ، وهول احلديث على املعىن األعم يربالباءة القُ اددالنفقةة على الوطء ور.  

 - "هفإن :"اهلاء ضمري على التزوج عائد.  

  .اتيبِنجاألَ نم لُّحا ال يمع رِصالب فإىل كَ اعَدأَ: ، واملعىنفالكَ: ضالغ": رِصللب ضغَأَ" - 

 - "أَوحصن لفَلجِر :"إىل إِ اأدعحصالفَ انجِروهو م ،نعمن الوقوع يف احلرام ه.  
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ــأَ" -  ــحأَ"َو"  ضغَ صلــيس علــى بابــه، واألول أظهــر، ألن اخلطــاب لشــباب   : أفعــل تفضــيل، قيــل علــى بابــه، وقيــل  " ن
  .وعندهم من التقوى ما ليس عند غريهم املؤمنني

 - "ومن مل يستطع :"قَاملفعول مدأير ، :وممل يستطع الباءة، ويدل عليه رواية  نيذمرالت: »وملَ نم يستطع مكُنم َةاءَالب «.  

  .منهم أحدا فصار كالغائبِ نيعوليس للشباب، ألنه مل ي ،"اعطَتاس نِم"إىل  الضمري فيه عائد": هيلَعفَ" - 

  .ر الشهوةسبه دون اجلوع ملا فيه من العبادة، وفيه إشارة إىل أن املقصود كَ ربع "مِوالصبِ" - 

  .الضمري للصوم :"هنإِفَ" - 

  .الضمري للصائم" له" - 

  .هوِحنو رٍجحب نِيتيصاخل وقِرع ضرستعمل لكسر الشهوة بِز، ويمأصله الغ": اءٌجوِِ" - 

    ـ صـوم والوِ القة بـني ال والعة يف أَ جكُـ  نَّاء املشـاال  ـ منـهما يضعالشـهوةَ  ف ـ ويفَدـ  عشنِـ املَ رـ ، فالوِياءٌج  يقطـع ـ تجِيِه 
الشهوةو ،الصوم طَقْيعها بسبب قلة الطعام والشرابا أيض. 

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثانياثانيا:: 

  : ى قولنياختلف فيه عل: حكم الزواج عند توافر دواعيه -١

، وكـذا األمـر   ﴾فَانكحوا ما طَاب لَكُـم مـن النسـاءِ   ﴿: صيغة األمر يف قوله تعاىل :ودليلهأن الزواج واجب، : األول - 
  .فصيغته ظاهرة يف الوجوب ،يف هذا احلديث

: قولـه تعـاىل  : هودليلـ أن الزواج منـدوب، إال أنـه جيـب عنـد خشـية الوقـوع يف الزنـا،         -جلمهورقول اوهو -: الثاين - 
وجـه الداللـة   و ،﴾إِالَّ علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمـانهم فَـإِنهم غَيـر ملُـومني    * والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ ﴿

ا ملـا مـدح املكتفـي مب       كلْحيفظ فرجه مب نأن اهللا مدح م: فيها لـك الـيمني دون   ميينه، فلو كان حكـم الـزواج واجبـ
  .الزواج

مقـام الـزواج، فـدل علـى أن      -وهـو غـري واجـب   -أقـام الصـوم    الـنيب   أنَّ: واستدلوا حبديث الباب، ووجه الداللـة  
  .الزواج غري واجب ألنه ال يقوم غري الواجب مقام الواجب

  : وب النكاح مطلقًا بشرطنيجي: الترجيح 

   .شهوة أن يكون الشاب ذا) ١(

  .مؤن النكاح عمالً حبديث البابعلى القدرة ) ٢(

  .إال به فهو واجبأن درء احملرم واجب، وما ال يتم الواجب : وسبب الترجيح 

  :لف فيه الفقهاء على قولنياخت :حكم االستمناء -٢

ــم ﴿: بقولــه تعــاىل واســتدلوا. وهــو أصــح القــولني عنــد أمحــد  ،مجهــور العلمــاءوهــو قــول  :حــرام: األول -  ه ينــذ والَّ
وراءَ ذَلك فَأُولَئـك   فَمنِ ابتغى*  إِالَّ علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومني* روجِهِم حافظُونَ لفُ

 نمـ  م، وذَحيفـظ فرجـه إال علـى زوجـه أو مـا ملكـت ميينـه       مـن   اهللاُ حدمـ : وجه الداللة يف اآلياتو ،﴾هم العادونَ
مـا وراء ذلـك    ألنَّ "االسـتمناء "وهو املتجاوز للحد، وهذا يدل علـى حتـرمي    ،ووصفه اهللا بالعادي ،ابتغى وراء ذلك

  .يشمله
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أنـه لـيس   : أنه مل يرد نص صريح يف حترميه، وغاية حكمـه عنـدهم  : ودليلهموهو قول الظاهرية،  :مكروه: الثاين - 
أباحـه رأوا أن األدلـة الـيت حترمـه غـري كافيـة، وانتصـر         نئل، فهو مكروه، وممن مكارم األخالق، وال من الفضا

  .فيه رسالة مستقلة فلَّوأَ ،الشوكاين هلذا القول

طلـب منـه   طلب العفة إال بالزواج للقادر، أما غريه فيأنه ال ت: القول األول القائل حبرمته، وسبب الترجيح: الترجيح 
 ."االستمناء"ومنه  ،باحكسرها بغري ذلك الطريق ال ي علم منه أنَّديث، مما يالصوم لكسر الشهوة عمالً باحل

  فوائد احلديثفوائد احلديث: : ثالثاثالثا:: 

  .الشباب باخلطاب ملا فيه من مظنة ثوران الشهوة خبالف الكهول خص النيب  -١

  . إن وجدت علة ثوران الشهوة يف غري الشباب فاخلطاب يشملهم ألن احلكم يدور مع علته -٢

  . على الزواج ملا فيه من املصاحل العظيمة) على مؤن الزواج: أي(ث الشباب القادر ح -٣

  .يف الزواج حفظ لكل من الزوج والزوجة من الوقوع يف احملظور -٤

ــدونَ ليتــزوج بــل عليــه أن يســتعفف، قــال تعــاىل ﴿ أن الفقــري ال ينبغــي لــه أن يســتدين  -٥ ــذين الَ يجِ ــتعفف الَّ سلْيو
نِكَاحهلن فَضم اللَّه مهنِيغى يتا ح﴾.  

واألليـق أن خيتـار    -ذكـره اخلطـايب  -يف احلديث دليل على جواز التعاجل باألدوية وحنوها لقطع شـهوة اجلمـاع    -٦
  . من األدوية ما خيففها ال يقطعها قياسا على الصوم

ا شـرعيا آخـر،      استدل القرايف على أن التشريك يف العبادة ال يضر، مبعىن جـوا  -٧ ز أن يشـرك يف الصـوم غرضـ
أمــر التــائق للنكــاح مــع عــدم قدرتــه علــى مؤنتــه بالصــوم وهــو عبــادة، ولــو كــان ذلــك قادحــا يف     فــإن الــنيب 

  .العبادة ما أمره ا، فجاز التشريك، وهذا خبالف الرياء ألنه تشريك مع اهللا يف طاعته

أنـه لـو كـان مباحـا ألرشـد إليـه       : االسـتمناء، ووجـه الداللـة فيـه    استدل بعض املالكية ذا احلديث على حترمي  -٨
   .ألنه أسهل وأهون من الزنا، وفيه لذة حاصلة النيب 

تـأثري علـى    ضعف البصر، إـاك القـوى، وإجهـاد األعصـاب، ويضـعف العضـو، ولـه       : لالستمناء أضرار منها -٩
  . تزوج العالقة بني الزوجني، وعدم التخلص منها ملن أدمنها حىت لو

استثىن الفقهـاء مـن حكـم حرمـة االسـتمناء مـن خـاف الوقـوع يف الزنـا، أو عمـل قـوم لـوط، فقـالوا يبـاح لـه                 -١٠
االستمناء بشرط أال يكون قادرا على النكاح، فهو بذلك يف حـال ضـرورة، وقـد نقـل عـن طائفـة مـن الصـحابة         

مل يفعله ميرض، أما فعلـه بغـري ضـرورة فـال     والتابعني الرخصة فيه للضرورة كخوف الوقوع يف احملظور أو إن 
  .يعلم أحد رخص فيه من العلماء
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٢٢  

الصفات اليت من أجلها تنكح املرأةنكح املرأةالصفات اليت من أجلها ت  

  نص احلديثنص احلديث::  

  :َقاَل  َعِن النَّبِيِّ  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة 

يِن َترَِبْت َيَداكَ لَِمالَِها ، َولَِحَسبَِها ، َولَِجَمالَِها ، َولِِدي: ُتنَْكُح َاْلَمْرَأُة ِألَْرَبعٍ «  .»نَِها ، َفاْظَفْر بَِذاِت َالدِّ

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

  - "كَحنت "مبين ملا مل يسفاعله م.  

  .ايرغب يف الزواج من : نائب فاعل، أي" اَلْمرأَةُ" -  

ــعٍأل" -   بــل، أي ": ر ــراد  : الــالم للتعلي ــون فيهــا    اخلصــال الــ : ألربــع خصــال، وامل ــاس يف املــرأة، ويرغب يت يراعيهــا الن
  .ألجلها

  - "ِلاوبِهساحلَ": حسأصله ب :الفا ألنـه مـأخوذ مـن احلسـاب           عل اجلميل للرجـل ومـآثر آبائـه وأجـداده، ومسـي حسـب
وهو العدألن العرب إذا تفاخرت ع ،دهم فمن كانت صفاته أكثر قُئت مناقبهم ومآثر أباددريهعلى غ م.  

ويشهنا تفسري النيب  لُك واجلـواب "احلسب املال، والكرم والتقـوى : "احلسب باملال يف حديث آخر وهو قوله ،: 
ن حديث الباب أيت بعطف املال على احلسب، والعطف يقتضي املغايرة بينهما، ومـن مثَّ ال يفسـر احلسـب باملـال     إ

حلســب منفـردا يف غــري هــذا احلـديث فــال بــأس بتفســريه   يف حـديث البــاب، وإمنــا يفسـر مبــا تقــدم، أمـا لــو ورد ا   
  .باملال

  - "ينِ". فـاحرص  :"فَاظْفَراَلد فـاحرص علـى الـزواج بـذات الـدين، فزواجهـا فيـه        : صـاحبة الـدين، واملعـىن    :"بِذَات
  .منافع الدين والدنيا

  - "اكــد ي ــت رِبــا إنشــائية معــىن، إذ   التصــقتا بــالتراب، وهــو كنايــة عــن الفقــر، وهــذه اجل   : أي": ت ملــة خربيــة لفظً
ا الدعاء، وإن كانت جترى على األلسنة، كقوهلممعناها الدعاء، ولكن ال ي ال أب لك وال أم لـك، واملـراد   :راد :

  .الظفر بذات الدينالذي هو يف احلديث  احلث والتحريض على الفعل،

  ااثانيواألحكامواألحكاممفاد املسائل مفاد املسائل   ::ثاني::  

  :ألحد اخلصال األربع حكم الزواج من املرأة -١

من اخلصال املذكورة، فاحلـديث خيـرب عـن الواقـع وحـال النـاس، ولـيس         يدل احلديث على إباحة الزواج باملرأة ألي
  .فيه أمر بالزواج ممن فيها صفة من الصفات األربعة حىت صاحبة الدين

 :جواز االستمتاع مبال الزوجة-٢
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ال حيل مـال  : "متع الزوج مبال زوجته، وهذا فيه نظر، لعموم قوله استدل البعض ذا احلديث على جواز أن يست
إن دمـائكم وأمـوالكم   : "يف حجة الوداع قوله : وله شواهد صحيحة منها -حديث ضعيف-"يب نفسطامرئ إال ب

  ".حرام عليكم

  :جواز الزواج بصاحبة املال لتستغين مباهلا عن زوجها يف بعض حوائجها -٣

نكـاح املـرأة ألجـل ماهلـا لـيس مقصـودا لذاتـه، وإمنـا قـد يكـون قصـد طالبـها أن تسـتغين               دصـ قَ نَّأَ :ووجه جواز ذلك
  .مباهلا عن كثرة مطالبته حبوائجها اخلاصة من الكماليات، السيما يف زماننا هذا

  فوائد احلديثفوائد احلديث: : ثالثًاثالثًا::  

حسبها وآخـر ذلـك الـدين، وهـو واقـع      يشري احلديث إىل أن غالب ما يدعو الرجال إىل املرأة هو مجاهلا وماهلا و -١
  .يف زماننا

الـدنيا متـاع   " على الزوج وعلى أوالده وعلـى بيتـه، قـال الـنيب      اله تأثري ، فإناحلرص على الزواج بذات الدين -٢
  ".وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة

٣- مـا يف مـال املـرأة      نلـ فـإن   -وهـو أقـوى الـدواعي   -تـزوج طمع انـب العشـرة األخـرى مـن األلفـة      علـى جو  اذلك تـأثري
واملودة واملصاحبة باملعروف، وتزول هـذه اجلوانـب السـيما مـع غلبـة الطمـع وقلـة الوفـاء واملبالغـة يف التسـلط علـى            

  .مال الزوجة، مما يؤدي إىل احنالل العالقة

من ورائـه األلفـة    ارجي من تزوج للجمال فهو أدوم من املال، ألن اجلمال صفة الزمة، واملال صفة زائلة، كما أنه -٤
  .إن سلم من اإلدالل املفضي إىل امللل وإال فهو إىل الزوال أقرب

ال مــيــدلنا احلــديث علــى كيفيــة االختيــار، بــأن يبــدأ طالــب الــزواج بالســؤال عــن الصــفات الــيت يرغــب فيهــا كاجلَ  -٥
الـدين هـو مـدار القبـول والـرد،       سأل عن الدين، فإذا حتقق أقدم وإال أحجـم، فيكـون  مثالً، فإذا حتقق ما أراد ي

وهــذه الطريقــة حــىت ال يــرد ذات الــدين إذا ســأل أوالً عــن دينــها وبعــد ذلــك مل تــرق لــه لعــدم مجاهلــا فريدهــا،      
  .فاألسلم يسأل عن مجاهلا مث عن دينها كما تقدم

تــار هلــا الــزوج  إذا كــان احلــديث يــدل علــى كيفيــة اختيــار الزوجــة الصــاحلة، فــإن ويل املــرأة ينبغــي عليــه أن خي     -٦
لقهالصاحل ذا الدين واملروءة، فال يزوجها ممن ضعف دينه وساء خ .  

  

٣٣  

  مشروعية نظر اخلاطب إىل املخطوبة مشروعية نظر اخلاطب إىل املخطوبة 

  نص احلديثنص احلديث::  

 :َقاَل َرُسوُل َاهللاِ : َقاَل  َوَعْن َجابِرٍ 

 .»َفْلَيْفَعْل  ا َيْدُعوُه إَِلى نَِكاِحَهامَ  َفإِْن اِْسَتَطاَع َأْن َينُْظَر ِمنَْها ا َخَطَب َأَحُدُكُم اْلَمْرَأةَ إِذَ «
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َج اِْمـَرَأةً  َأنَّ َالنَّبِيَّ  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة و اِْذَهـْب َفـاْنُظْر «: َقـاَل . َال :َقـاَل  »؟َأَنَظـْرَت إَِلْيَهـا «: َقاَل لَِرُجـٍل َتـَزوَّ

 .»إَِلْيَها

   عليهعليهاحلكم احلكم :  

عنـد اَلترمـذي، والنسـائي عـنِ     : ولَـه شـاهد  ، اود، ورِجالُـه ثقَـات، وصـححه اَلْحـاكم    رواه أَحمد، وأَبو د: حديث جابر
ةريغانَ، الْمبنِ حابو ،هاجنِ مبا دنعةَ: ولَمسنِ مب دمحم يثدح نم.  

  .رواه مسلم يف الصحيح: حديث أيب هريرة

م حديث جابر مع كون حديث أيب هريرة أصح منـه ألن حـديث جـابر    لعل احلافظ ابن حجر قد:   احلديثنيفائدة يف
تشريع عام وخطاب لكل فرد، أما حديث أيب هريرة من أحاديـث األعيـان واخلطـاب فيهـا ألفـراد مـن الصـحابة،        

  .كما أن حديث جابر فيه زيادة علم وهو موضع نظر اخلاطب من املرأة

  رحرحملخص الشملخص الش

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث  أوالًأوال::  

    .مل يورد املؤلف مفردات ألحاديث الباب

  ااثانياخلالفيةاخلالفيةاملسائل املسائل   ::ثاني::  

  .فيه قوالن: حكم نظر اخلاطب إىل خمطوبته -١

أن أحاديــث : ونقــل بعضــهم اتفــاق العلمــاء علــى اجلــواز، دليلــه   ،وهــو مــذهب اجلمهــور ،جــواز النظــر إليهــا: األول -
إىل خمطوبته، فهي صرحية يف ذلك، كما استدلوا على أن النكـاح عقـد    نظر اخلاطب الباب دليل على مشروعية

  .يقتضي التمليك، فكان للعاقد النظر إىل املعقود عليه، واليت هي الزوجة يف عقد النكاح

عــدم جــواز النظــر إىل املخطوبــة وهــو روايــة عــن مالــك، ولعلــه اســتدل بضــعف احلــديث فيــه عــن جــابر،       : الثــاين -
  .يص يف حديث أيب هريرةوبالتخص

  :الراجح رأي اجلمهور، وسبب الترجيح: الترجيح

  .أن رواية مالك مرجوحة، نقلها ابن عبد الرب وذكر أن ملالك رواية باجلواز) أ(

ألن الغرض دوام العشرة واسـتقامتها والنظـر حيقـق هـذا الغـرض، وهـذا حكمـة مشـروعية النظـر، وهـي           ) ب(
  .ألن النكاح بعد النظر أدل على املوافقة" فإنه أحرى أن يؤدم بينكما: "ةاليت جاء ذكرها يف حديث املغري

  ".باح عند احلاجة واملصلحةحترمي الوسائل فإنه ي مرما ح" :أن إباحة النظر جاء وفق القاعدة الفقهية) ج(

  :واالختالف فيما زاد على ذلك ،إباحة النظر إىل الوجه -٢

أنـه مل يـرد   :وسـبب اخلـالف  از النظر إىل الوجه، وإمنا اخلالف فيما زاد على ذلـك،  ال خالف بني العلماء يف جو    
دليــل يف تعــيني املواضــع الــيت يبــاح النظــر إليهــا، وإمنــا الــذي ورد هــو الغــرض مــن الرؤيــة مــن حصــول االطمئنــان  

يف نكاحهــا كالوجــه  بــهأن الرجــل ينظــر إىل مــا يــدعوه ويرغِّ: والقــول املختــار. للمــرأة ممــا لــه أثــر يف تقويــة العقــد
حىت رأيت منـها  : "والكفني واملظهر العام للجسم، ألنه نظر أبيح للحاجة، ودل عليه فعل راوي احلديث، من قوله
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وألن هــذا النظــر للحاجــة  ،"لــه أن ينظــر علــى مــا يــدعوه إىل نكاحهــا: "، ويف حــديث جــابر"مــا دعــاين إىل نكاحهــا
  .وجواملنفعة وليس تلذذًا كنظر احملرم غري الز

  : وقت رؤية املخطوبة -٣

فقــد اختلفــت أحاديــث  ،اختلــف العلمــاء يف وقــت رؤيــة املخطوبــة هــل قبــل اخلطبــة أم بعــدها تبعــا ألحاديــث البــاب      
إذا " :الباب يف وقت رؤية املخطوبة، فمنها مـا يـدل علـى أن النظـر يكـون قبـل اخلطبـة كحـديث حممـد بـن مسـلمة           

، وبعضها يدل على أن الرؤيـة بعـدها كمـا يف حـديث     "فال بأس أن ينظر إليها ألقى اهللا يف قلب امرئ خطبة امرأة
  . احلديث " ...إذا خطب أحدكم املرأة فإن استطاع أن ينظر " :جابر

هــو العمــل باألحاديــث كلــها، علــى حســب احلــال، فــإن أمكــن النظــر إليهــا قبــل اخلطبــة فــال بــأس، وإال     :واألظهــر   
ها، ويكــون قبــل خطبتــها بــأن يــذهب إىل بيتــها وجيلــس معهــا حبضــور وليهــا أو   فــالنظر يكــون بعــد التقــدم خلطبتــ 

حمارمها، ويرى منها ما يدعوه إىل نكاحها، كما أا تراه أيضـا، أمـا لـو حتـني الفرصـة لرؤيتـها دون علمهـا وإن        
  .كان فيه مصلحة فإنه ال يرى منها إال طوهلا كما أا حترم هي من رؤيته

  :؟ فيه قوالنأة برؤية اخلاطبهل يشترط علم املر -٤

 :حـديث أيب محيـد  : ودليلـهم وهو رأي اجلمهـور،   ،ال يشترط أن تعلم: يشترط أن تعلم برؤيته هلا، والثاين: األول    
"وألن "نــاح عليــه أن ينظــر إليهــا إذا كــان إمنــا ينظــر خلطبــة، وإن كانــت ال تعلــمإذا خطــب أحــدكم امــرأة فــال ج ،

  .، وألا لو علمت قد تتزين له مبا يغره"هلا فتخبأت: "جابرا قال

أن يف املسالة تفصيل، وهو إن غلب علـى الظـن أن اخلاطـب سـيوافق علـى الـزواج ـا فـال بـأس بعلمهـا،           : األظهر    
   .ام حىت ال تتأثر نفسيأما إن غلب على الظن عدم ذلك فاألوىل أن ال تعل

  :هاتفياحكم التعرف عليها بواسطة الصورة أو  -٥

  : فأما الصورةالذي يظهر املنع يف الصورة واملهاتفة،    

  .مبين على جواز التصوير يف مثل هذا احلال ألن احلكم فيه) ١(

  .أن النظر للصورة ال يغين عن النظر إليها) ٢(

  .أن فن التصوير قد يربز حماسنها وخيفي عيوا، مبا يغره) ٣(

  . حاجة له فيها من خطبة فيكون النظر حمرماأنه قد يتالعب بالصورة فيطلع عليها من ال) ٤(

وخصوصـا إذا كانـت بـدون     ،حمـد عقباهـا  فتمنع ألا مدعاة جللب الشهوة، ويترتب عليها أمور ال ي: وأما املهاتفة   
  .علم وليها وحمارمها

  :حكم نظر املخطوبة للخاطب -٦
: ودليلـهم ، وقـد قـال بـه مجـع مـن أهـل العلـم،        "نكمـا فإنه أحرى أن يـؤدم بي : "مل يرد فيه دليل، إال عموم قوله     

أنه إذا ثبت النظر للرجل فهو ثابـت للمـرأة مـن بـاب أوىل، ألـا يعجبـها منـه مـا يعجبـه منـها، وألن العقـد يكـون             
ــه إال يف حــ          ــتخلص من ــالطالق، وهــي ال تســتطيع ال ــها ب ــتخلص من ــه أن ي ــه أصــعب مــن الرجــل إذ ل الت احاهلــا في

ويؤيـده أن أدلــة الشـريعة غالبـا مـا ختاطــب الرجـال مـع كوـا عامــة         ،هلــا أن تنظـر إليـه   خاصـة، فلهـذه األسـباب   
  .للجميع

  فوائد احلديثفوائد احلديث: : ثالثًاثالثًا::  
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يؤكد احلديث على أن النظـر حكـم شـرعي للحاجـة، وأن مـا حيـدث مـن الـبعض مـن منـع تطبيـق احلكـم حبجـة              ) أ(
فهذا ليس بورع، إذ ال ورع يف خمالفـة الـنص الشـرعي،    الورع أو التقاليد فذلك خمالف للحديث؛ فأما املنع للورع 

  .وأما التقاليد واألعراف فال عربة هلا مع جميء النصوص الشرعية

ا أو ألجـل           ) ب( احلديث ضابط للرؤية الشرعية للمخطوبـة، ولـيس فيـه تسـاهل يف النظـر، ففـي مقابـل املعـرض ورعـ
أمر النظر بل يسـمحون مبخالطـة مـن خطبـها والتعـرف       التقاليد يوجد من ال يغارون على حرمام فيتساهلون يف

  .عليها مبجالستها مرارا وهذا من البدع بالدين، وهو تصرف خمالف للغرض الذي سيقت من أجله النصوص

  :أمهها ،هذا النظر مقيد بضوابط يستمد بعضها من أحاديث الباب، والبعض اآلخر من عمومات الشريعة) ج(

  .على الزواج، ألن النظر أبيح حلاجة الزواج وإال فهو حمرمأن يكون الرجل عازما  -١

أن يغلب على ظنه قبوله من ويل املرأة، فإن مل يكن كذلك فيحرم النظر، وهذا القيد مـبين علـى أن النظـر قبـل      -٢
  .اخلطبة، ويف الغالب أنه ال ميكن من النظر إىل بعد املوافقة عليه

يب عنـها، وذهـب الـبعض إىل عـدم ضـرورة هـذا القيـد ألن تـأثري النظـر يف          أال يكون نظر تلذذ وشـهوة، ألنـه أجـن    -٣
  .نفس الناظر ال ميلك املرء دفعه، ولذا قيل لكونه عازما ماضيا يف طلبها فإن عرضت له الشهوة فال بأس

  .النظرة األوىلأن يكون النظر بقدر احلاجة، وله أن ينظر حىت يتم املراد حىت لو أطال، ألن الغرض غالبا ال حيصل ب - ٤

٥-  ــا، وال الســفر معهــا حب ــا  ال جيــوز اخللــوةجــة التعــرف عليهــا، كمــا ال جيــوز مصــافحتها وال مــس أعضــائها أل
  .أجنبية عنه

  .عجب ا غريهأن يستر اخلاطب لو عدل عنها ما رآه من املرأة وال يذيعه، فرمبا أُ -٦

  

٤٤  

  مب ينعقد النكاح؟مب ينعقد النكاح؟
  

  نص احلديثنص احلديث::  

اِعِديِّ َعْن َسْهِل بْ  َيـا َرُسـوَل : َفَقاَلـْت  َجـاَءِت اْمـَرَأٌة إَِلـى َرُسـوِل َاهللاِ : َقاَل  -َرِضَي َاهللاُ َعنُْهَما -ِن َسْعٍد َالسَّ

َبُه، ُثـمَّ َطْأَطـ َفنََظـَر إَِلْيَهـا َرُسـوُل َاهللاِ  !َاهللاِ ِجْئُت َأَهُب َلـَك َنْفِسـي َد َالنََّظـَر فِيَهـا، َوَصـوَّ  َأ َرُسـوُل َاهللاِ َفَصـعَّ

ُه َلْم َيْقِض فِيَها َشْيًئا َجَلَسْت، َفَقاَم َرُجٌل ِمْن َأْصَحابِهِ  ا َرَأْت َاْلَمْرَأُة َأنَّ إِْن َلـْم ! َيـا َرُسـوَل َاهللاِ : َفَقاَل ، َرْأَسُه، َفَلمَّ

ْجنِيَها اِْذَهـْب ": َفَقـاَل . َال َوَاهللاِ َيـا َرُسـوَل َاهللاِ : َفَقـاَل  ؟"ءٍ َفَهْل ِعنْدَك ِمْن َشـيْ ": َقاَل ، َيُكْن َلَك بَِها َحاَجٌة َفَزوِّ

َفَقـاَل ، َال َوَاهللاِ َيـا َرُسـوَل َاهللاِ، َمـا َوَجـْدُت َشـْيًئا: َفَقـاَل  ،َفَذَهَب، ُثمَّ َرَجـعَ  ؟"إَِلى َأْهِلَك، َفاْنُظْر َهْل َتِجُد َشْيًئا

َال َوَاهللاِ َيا َرُسـوَل َاهللاِ، َوَال َخاَتًمـا ِمـْن : َفَقاَل ، ، َفَذَهَب، ُثمَّ َرَجعَ "اَتًما ِمْن َحِديدٍ اْنُظْر َوَلْو َخ " :َرُسوُل َاهللاِ 

ْن إِ  !َما َتْصـنَُع بِـإَِزاِركَ  " :َفَقاَل َرُسوُل َاهللاِ  .َفَلَها نِْصُفهُ  -ُه ِرَداٌء لَ  َما: َقاَل َسْهٌل  -َحِديٍد، َوَلكِْن َهَذا إَِزاِري 
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ُجـُل، َوَحتَّـ ."َلبِْسَتُه َلْم َيُكْن َعَلْيَها ِمنُْه َشْيٌء، َوإِْن َلبَِسْتُه َلْم َيُكْن َعَلْيَك َشـْيٌء  ى إَِذا َطـاَل َمْجِلُسـُه َفَجَلـَس َالرَّ

ا َجاَء َقاَل  َفَرآُه َرُسوُل َاهللاِ  ؛َقامَ  َمِعـي ُسـوَرُة : َقاَل  ؟"ا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآنِ َماذَ ": ُمَولًِّيا، َفَأَمَر بِِه، َفُدِعَي َلُه، َفَلمَّ

َدَها ْكُتَكَهـا بَِمـا ، ْذَهـْب ا": َقـاَل  !َنَعمْ : َقاَل ، "َتْقَرُؤُهنَّ َعْن َظْهرِ َقْلبَِك ": َفَقاَل ، َكَذا، َوُسوَرُة َكَذا، َعدَّ َفَقـَد َملَّ

 ."َمَعَك ِمَن اْلُقْرآنِ 

ْمَها ِمَن اْلُقْرآنِ اِْنَطِلْق، فَ " :مسلمَوفِي ِرَواَيٍة لَ  ْجُتَكَها، َفَعلِّ  ."َقْد َزوَّ

 ."بَِما َمَعَك ِمَن اْلُقْرآنِ  َأْمَكنَّاَكَها" :َوفِي ِرَواَيٍة لِْلُبَخاِريِّ 

ْمَهـا ِعْشـرِيَن .  ُقـمْ  ": َقـاَل ، ُسوَرَة َاْلَبَقَرِة، َوَالَّتِي َتِليَها: َقاَل  ؟"َما َتْحَفظُ " :ِألَبِي َداُوَد َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل  َفَعلِّ

 ."آَيةً 

   عليهعليهاحلكم احلكم :  

  .حديث سهل متفق عليه   
ل أبـو قـرة التميمـي، تفـرد بزيـادة حتديـد سـورة البقـرة وهـي           : وحديث أيب هريـرة عنـد أيب داود ضـعيف؛ فيـه        سـع

    .خمالفة للصحيح منكرة، وحيتمل أن احلافظ ذكر هذا احلديث لبيان ضعفه

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث  ::أوالًأوال::  

كنـت أغـار علـى الـاليت وهـنب أنفسـهن لرسـول        " :مل تسم يف الروايـات علـى تعـددها، وقـول عائشـة      :"جاءَت امرأَةٌ" - 
  .ظاهر يف أن الواهبة أكثر من امرأة"  اهللا 

ألن احلـر ال   أمر نفسي، فأتزوج علـى غـري عـوض، وإمنـا قـدر املضـاف      : على حذف مضاف أي :"أَهب لَك نفْسِي" - 
  .متلك رقبته

خفض نظـره إىل أسـفلها وتأملـها، والتشـديد يف هـذين      ": وصوبه. "نظر إىل أعالها وتأملها": فَصعد اَلنظَر فيها" -  
  .الفعلني للمبالغة يف التأمل، وإما لتكرير الفعل

 - "هأْسخفضه، ويدل على أنه ": طَأْطَأَ ر ا للوحيصمت، إما حياء من مواجهتها بالرد أو انتظار.  

 - "لَوو ظُرا"للتقليل، " لو"، "... انماتا، والتقدير": خولـو كـان املوجـود    : خرب لكان احملذوفة مع امسها وهذا يقع كثري
  .خامتًا

  .اإلزار ما يشد على الوسط يغطي السرة وما دوا سترا للعورة :"إِزارِي" - 

مـن كـالم الرجـل    " فَلَها نِصفُه: "ما يوضع على الكتف، وهي مجلة معترضة، وقوله: الرداء: "لُه رِداءٌما: قَالَ سهلٌ"   
  ".أي قول سهل"صاحب القصة، وجاءت صرحية يف رواية أيب غسان دون هذه اجلملة املعترضة 
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ر ال فائـدة منـه، ال ينتفـع إال جبملتـه، لـو شـقه بينـه        إن نصـف اإلزا : أي": ...إِنْ لَبِسته لَـم يكُـن علَيهـا منـه شـيءٌ     " - 
  .وبينها مل يسترمها

 - "ــرِ قَلْبِــكظَه ــنــا"حتفظهــن، : أي": ع كَهلَّكْتــا: "اختلفــت الروايــات يف هــذه اللفظــة واألصــوب روايــة": م كَهتجوألن " ز
   .رواا أكثر وأحفظ

 - "آنالْقُر نم كعا مللمقابلة يف العقود كزوجتك بكذا وبعتك بكذا، وقيـل : اختلف يف معناها، فقيلهذه الباء ": بِم :
بسـبب مـا معـك مـن القـرآن، واألول أقـرب، ألنـه يلـزم علـى الثـاين أنـه ملكـه إياهـا إكرامـا حلفظـه                : للسببية، أي

  .القرآن فتصري مبعىن املوهوبة

  ااثانياألحكام املتعلقةاألحكام املتعلقة  ::ثاني::  

  :جواز عرض املرأة نفسها -١

يف احلديث دليل على جواز عرض املرأة نفسها على الرجل الصاحل رجاء صحبته، ويؤيده أن البخـاري بـوب هلـذا        
وهـذا مـن لطـائف البخـاري فإنـه ملـا علـم         ،"بـاب جـواز عـرض املـرأة نفسـها علـى الرجـل الصـاحل        : "احلديث بقوله

  .ال خصوصية فيه خصوصية قصة الواهبة استنبط ما

  :أة قبل اخلطبةجواز النظر للمر -٢

ــزويج ملــن رغــب ــا، والشــاهد            ــل الت ــى جــواز النظــر إىل املــرأة قب ــل عل ــا دلي ويف احلــديث أيض: "ــا  فصــع د النظــر إليه
بهوصو."  

  :الصداق خصوصية للنيب  سقوط -٣

 ، أمـا غـري  وهذا مـن خصائصـه    ،من غري صداق ففي احلديث دليل على جواز أن ب املرأة نفسها للنيب     
  .فالبد من الصداق، إما مسمى وإما مهر املثل الرسول 

  :وجوب الصداق لغريه  -٤

واألوىل أن يـذكر يف   ،"فهـل عنـدك شـيء تصـدقها إيـاه     : "ويف احلديث دليل على وجوب الصداق يف النكـاح، لقولـه      
و عقـد هلـا بغـري صـداق     العقد لقطع الرتاع، وأنفع للمرأة ألا لو طلقت قبل الدخول ثبت هلا نصف الصـداق، ولـ  

ووجـه   ﴾الَ جنـاح علَـيكُم إِن طَلَّقْـتم النسـاءَ مـا لَـم تمسـوهن أَو تفْرِضـوا لَهـن فَرِيضـةً          ﴿: قوله تعاىلصح النكاح ل
  .جواز العقد على املرأة ولو مل يفرض هلا مهرا، فيجب هلا مهر املثل بالدخول: الداللة يف اآلية

  :النكاح ليس واجبةخطبة  -٥

  .استدل العلماء باحلديث أيضا على أن خطبة النكاح ليست بواجبة، ألنه مل يرد ذكرها يف احلديث وطرقه    

  :جواز خطبة الرجل للمرأة إذا تأكد أنه قد عدل عنها خاطبها األول -٦

يبـق لـه رغبـة يف الـزواج منـها،       يدل احلديث أيضا على جواز اخلطبة إذا تـيقن أن اخلاطـب األول عـدل عنـها ومل        
كمــا يفهــم مــن احلــديث أن الرجــل ال يصــلح لــه أن يــزاحم أخــاه حــىت يظهــر عــدم رغبتــه ــا بالتصــريح أو مــا يف  

  . حكمه

  :جواز تزويج املعسر -٧
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قـال   أن الـنيب  : يف احلديث دليل على جـواز تـزويج املعسـر، وقـد بـوب عليـه البخـاري بـذلك، ووجـه االسـتدالل              
جـه، وعليـه فـال مـانع أن تتـزوج املـرأة       فالتمس فلم جيد شيئًا ومـع ذلـك وزو  " التمس ولو خامتًا من حديد: "لللرج
امعسر.  

  اخلالفيةاخلالفيةاملسائل املسائل   ::ثالثًاثالثًا::  

  :شبهة أن احلديث فيه جواز كشف املرأة وجهها -١

املـرأة لـو مل تكـن كاشــفة     أن هـذه : املـرأة وجههـا، ووجـه االسـتدالل     هنـاك مـن اسـتدل باحلـديث علـى جـواز كشـف           
  .النظر فيها وصوبه، وما كان هناك فائدة يف املبالغة يف تأملها وجهها ملا صعد الرسول 

  :أن هذا احلديث ليس فيه دليل ملن قال جبواز كشف املرأة وجهها، وذلك ألمرين: واجلواب   
ال يلـزم منـه   " صـعد فيهـا النظـر وصـوبه    ف: "ليس يف احلـديث مـا يـدل علـى أـا كاشـفة وجههـا، وقـول الـراوي         ) ١(   

  .كشف الوجه، بل يدل على ستر أعالها وأسفلها
إنــه بعــد : بالتســتر عــن احلاضــرين، وقيــل  حيتمــل أن يكــون ذلــك قبــل فــرض احلجــاب، ولــذا مل يأمرهــا   ) ٢(   

  .احلجاب ولكنها متلفعة، واستبعد ذلك احلافظ ألن سياق احلديث يرده

  :اختلف يف ألفاظه على قولني: ألفاظ انعقاد النكاح -٢
ينعقــد بــاللفظتني وبكــل لفــظ يــدل علــى النكــاح ممــا تعــارف عليــه      : ينعقــد بلفــظ اإلنكــاح والتــزويج، الثــاين  : األول   

فلـو انعقـد بلفـظ التمليـك     " اذهب فقد ملكتكها مبا معـك مـن القـرآن   : "قوله: ودليلهمالناس، وهو وقول اجلمهور، 
  .ثبت انعقاده

ذهـب إليـه اجلمهـور ألن العـربة يف العقـود بالقصـود واملعـاين، ال باأللفـاظ واملبـاين، فألفـاظ العقـود             مـا : والراجح   
  .ليست تعبدية ال جيوز جتاوزها بل املرجع فيها على ما تعارف عليه الناس على خالف لغام

  :إشكال يف نقل الرواة للفظ عقد النكاح -٣
 ،والبـاقي إمنـا هـو مـن تعـبري الـرواة       لـم بلفـظ واحـد ينعقـد بـه النكـاح،      تك يرد إشكال على احلديث بأن الـنيب      

فقلمـا خيتلـف اللفـظ بـني     " زوجنيهـا : "علـى وفـق قـول الرجـل     قالـه الـنيب   " زوجتكهـا : "ن الثابت لفـظ إ: واجلواب
  .املتعاقدين

ا، وهـذا مـا يفيـده اخـتالف         وتعبري الرواة بغـريه حيتمـل أن الـنيب         الـرواة يف نقـل اللفـظ،    قـال اللفظـتني مجيعـ
  ...".اذهب فقد ملكتكها: "بينها بأا ألفاظ تثبت انعقاد النكاح ولو بالتمليك كما يف قوله وجيمع

  :فيه قوالن: حكم جعل تعليم القرآن مهرا -٤

  ".عك من القرآنزوجناكها مبا م: "ذا احلديث، بظاهر قوله: واستدلواجواز جعل تعليم القرآن مهرا يف النكاح، : األول -   

وأُحـلَّ لَكُـم   ﴿: بقولـه تعـاىل  : سـتدلوا واال جيوز جعـل تعلـيم القـرآن مهـرا يف النكـاح، وهـو قـول اجلمهـور،         : الثاين -  
نيحافسم رغَي نِنيصحكُم مالووا بِأَمغتبأَن ت كُماءَ ذَلراوفما أن اهللا شرط أن يكون املهر ماالً: ووجه الداللة ﴾م ،

  .ال يكون ماالً ال يكون مهرا

ربـة لفاعلـه كالصـالة والصـيام، فـال يصـح أن       نوقش بأن تعليم القـرآن ال جيـوز أن يقـع إال قُ   : مناقشة القول األول   
  .يكون صداقًا

أنه ال يصح جعل تعليم القرآن صداقًا إذا كان اخلاطـب موسـرا، فـإن مل يتيسـر املـال صـح جعلـه صـداقًا         : الراجح   
  .مل جيعل تعليم القرآن صداقًا إال عند تعذر املال لداللة حديث الباب عليه، فإن النيب 

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  
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  .عدم املغاالة يف املهور خصوصا إذا كان ضيق اليد هو األغلب كما يف زماننا -١

  .كها ما تراه صاحلًا وتشاور أهلها يف ذلسال بأس أن ختتار املرأة لنف -٢

  .للخاطب أن ينظر إىل املرأة رغبة يف إمتام نكاحها، وال حرج عليها أن تنظر إليه لنف الغاية -٣

  .اخلطبة اليت تسبق الزواج ليست واجبة وال يترتب عليها آثار النكاح -٤
  

٥٥  

  وجوب إعالن النكاحوجوب إعالن النكاح

  نص احلديثنص احلديث::  

َبْيرِ    : َقاَل  َأنَّ َرُسوَل َاهللاِ ، يهِ َعْن َأبِ  ،َعْن َعامِِر ْبِن َعْبِد َاهللاِ ْبِن َالزُّ

 . »َأْعِلنُوا َالنَِّكاَح «

َحُه َاْلَحاكِمُ  ،َرَواُه َأْحَمُد   .َوَصحَّ

   حديث حسن، رجاله ثقات كما ذكر األلباين، وله شواهد: عليهعليهاحلكم احلكم.   

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًاملفرداتاملفردات: : أوالًأوال::  

  .بال ليس هلا جالجلرآلة مستديرة كالغ": الدف" -   

  ااثانيواألحكامواألحكاماملسائل املسائل   ::ثاني::  

  :إعالن الزواج حكم -١

  . احلديث دليل على وجوب إعالن النكاح وإشهاره، إظهارا للسرور، وتفريقًا بينه وبني نكاح السر

  :ووضع الوالئم جواز ضرب الدف -٢

بـاب  : (يورد أن من طرق اإلعـالن الشـرعي أن يضـرب عنـد الـزواج بالـدف، وأن توضـع الـوالئم، ووقـع عنـد البخـار           
  .ذ، وفيه جواز الضرب بالدف وبالغناء املباحوعبنت م عيبمث ساق حديث الر) ضرب الدف يف النكاح والوليمة

  :ضرب الدف للنساء دون الرجال -٣

ال يلحــق ــن الرجــال، لعمــوم النــهي عــن التشــبه بالنســاء، وملــا كــان الــدف مــن عمــل    واألحاديــث اإلذن للنســاء،  يف
، ورخـص طائفـة مـن املتـأخرين الـدف للنسـاء يف الـزواج        "اثًـ خمن"لسـلف مـن يعمـل بـه مـن الرجـال       النساء مسي ا

  .وغريه
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  فوائد احلديثفوائد احلديث: : ثالثًاثالثًا::  

  .من وسائل إظهار النكاح اإلشهاد عليه عند العقد، وتشييع الزوج وقت الدخول، والضرب بالدف -١

٢- لضوابطساء استخدامه من أهم هذه اضرب الدف له ضوابط حىت ال ي:  

  .ضرب الدف خاص بالنساء دون الرجال، ملا فيه من التشبه ن ألنه من عملهن) أ(

لحاضرين أو اجلريان، وأما استعمال مكربات الصـوت وإمسـاع الرجـال    ليكون الضرب خفيفًا ال إزعاج فيه، ال ) ب(
  .فال شك يف حترميه

واخلالعـة، وأحلـان املغـنني، وال بـأس إن اشـتمل      يكون مع الضرب بالدف غناء بقصـائد تشـتمل علـى اـون     ال ) ج(
  .على احلكم واملواعظ والترحيب

أال يطــول الوقــت إىل ســاعة متــأخرة مــن الليــل، ملــا فيــه مــن مفاســد عظيمــة أعظمهــا النــوم عــن صــالة الفجــر،   ) د(
    .وإمضاء ساعات الليل الفاضلة يف اللهو، وهذا ما حيدث يف أكثر حفالت الزواج يف عصرنا

٦٦  

  تراط الويل يف النكاحتراط الويل يف النكاحاشاش

  نص احلديثنص احلديث::  

 . »َال نَِكاَح إِالَّ بَِولِيٍّ «: َقاَل َرُسوُل َاهللاِ : َعْن َأبِيِه َقاَل ، َعْن َأبِي ُبْرَدَة ْبِن َأبِي ُموَسى

 ،َفنَِكاُحَهـا َباطِـٌل  ،ْت بَِغْيرِ إِْذِن َولِيَِّهاَأيَُّما اِْمَرَأٍة َنَكَح « :َقاَل َرُسوُل َاهللاِ : َوَعْن َعائَِشَة َرِضَي َاهللاُ َعنَْها َقاَلْت 

ْلَطاُن َولِيُّ َمْن َال َولِيَّ َلهُ  ،َفإِْن َدَخَل بَِها َفَلَها َاْلَمْهُر بَِما اِْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها  .»َفإِِن اْشَتَجُروا َفالسُّ

   عليهعليهاحلكم احلكم:  

، ولـه شـواهد، وإشـارة احلـافظ بأنـه أعـل باإلرسـال        صـحيح، صـححه غـري واحـد مـن األئمـة      : حديث أيب بـردة  -    
  .للتنبيه على اخلالف يف وصله وإرساله، وترجيح وصله وتقويته

، قثِّــو: عقـب بــأن فيـه ســليمان بـن موســى، قـال الــذهيب    نه الترمــذي، وصـححه احلــاكم، وت حسـ : حـديث عائشــة  -   
  . ، وخلط قبل موتهصدوق يف حديثه لني: وقال البخاري له مناكري، وقال ابن حجر

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - "يلإِلَّا بِو ال": "لَا نِكَاح "أو نفي الصحة، واألول ممتنع،  ،راد به نفي الذات، أو نفي الكمالنافية، والنفي إما أن ي
نـه حكـم بـالبطالن علـى     ألنه قد يوجد نكاح بال ويل، والثاين غري مراد هنا، بدليل حديث عائشـة الـذي بعـده، فإ   

  .ال نكاح صحيح إال بويل: النكاح بال ويل فتعني أن يكون النفي لنفي الصحة، واملعىن
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 - "أَةرما امأَي :"ا أم ثياصيغة عموم، معناها سلب الوالية عن عموم النساء سواء كانت بكرب.  

 - "ــت كَحــا. "تولــت عقــد زواجهــا بنفســها  : أي": ن هــه العقــد ال الــوطء، ألن الكــالم يف صــحة النكــاح     " فَنِكَاح املــراد ب
  .غري صحيح، وتكرر اللفظ يف بعض الروايات للتأكيد": باطل. "وبطالنه

  :اخلصومة وهلا معنيان: واالشتجار، "تشاجروا"الضمري عائد على األولياء، ويف لفظ ": اشتجروا" - 

فالسـلطان  : "إىل عدم إمضاء عقد زواجها وهو املـراد هنـا لقولـه    تنازعوا يف شأن تزوجيها، حىت أدى ذلك: األول    
  ".ويل من ال ويل له

أن خيتلف األولياء فيما بينهم فيمن يعقد عليهـا، وهـذا غـري مـراد هنـا، فـإن تشـاجروا يف السـبق فالعقـد          : الثاين    
  .ملن سبق إليه منهم

ــلْطَانُ" - ــوايل، ويقــوم مقامهمــا    ": فَالس ــك أو ال ــال      وهــو املل ــه ق ــه اإلمــام أمحــد أن ــد اهللا عــن أبي : القضــاة، وروي عب
  ".القاضي؛ ألن إليه أمر الفروج واألحكام: السلطان"

  ااثانياألحكام املتعلقةاألحكام املتعلقة  ::ثاني::  

  :ترتيب األولياء -١

ــى          الــويل هــو مــن يتــوىل عقــد النكــاح علــى املــرأة، واألب هــو األوىل بتزوجيهــا، ويــأيت بعــده اجلــد عنــد فقــده عل
  .ية الذكور على خالف فقهي يف املسالةالراجح، مث بق

  :استحقاق املرأة املهر إذا عقدت النكاح بنفسها -٢

احلديث دل على أن املرأة تستحق املهر بالدخول ا ووطئها إذا عقدت نكاحها دون ويل، بدليل النص علـى ذلـك   
ا علـى ثبـوت املهـر هلـا يف النكـاح         "فَرجِهـا  فَإِنْ دخلَ بِها فَلَها اَلْمهر بِما اسـتحلَّ مـن  : "يف احلديث وهـو يـدل أيضـ ،

  .بويل، فإن استحقت املهر يف النكاح الباطل فتستحقه من باب أوىل يف النكاح الصحيح

  :والية السلطان -٣

دل احلديث على أن السلطان ويل للمرأة اليت ال ويل هلا، والقاضي يقوم مقامه، ويتوىل القاضي عقد النكـاح يف  
  :سائل اآلتيةامل

  .إذا كانت املرأة ال ويل هلا من قرابتها مطلقًا: األوىل -

إذا عضل األقرب من األولياء كاألب، فـإن الواليـة تنتقـل إىل السـلطان علـى قـول، ويف آخـر أـا تنتقـل          : الثانية -
  .لألبعد بشرط كونه كفأ

  .الوالية إىل السلطان قوال واحداأن ميتنع مجيع األولياء عن تزوجيها ويعضلوا فتنتقل : الثالثة -

إذا غاب الويل األقرب غيبة منقطعة زوجها السلطان وال يزوجها األبعد علـى قـول، ويف اآلخـر يزوجهـا     : الرابعة -
  .فاألبعد يكون وليها مع بعده، فإذا انقطع زوجها السلطان" السلطان ويل من ال ويل له: "األبعد بدليل قوله

  :لطان فيهااملرأة يف بلد ال س -٤

من بـالد الغـرب، فـإن     أيكا أو ريإذا كانت املرأة يف بلد ال سلطان فيه للمسلمني، كما لو كانت يف ديار الكفر كأم
  .كانت هناك مؤسسات إسالمية فإا تقوم بتزوجيها، وإن مل يوجد جعلت أمرها إىل رجل عدل من املسلمني
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  اخلالفيةاخلالفيةاملسائل املسائل : : ثالثًاثالثًا::  

  :اختلف يف اشتراطه على قولني:  يف صحة العقداشتراط الويل حكم -١

وإِذَا طَلَّقْـتم النسـاءَ   ﴿: بقولـه تعـاىل  : أن الويل شرط لصحة عقد النكاح، وهـو قـول اجلمهـور، واسـتدلوا    : األول -
أن اهللا تعاىل ى : ووجه الداللة ﴾الْمعروففَبلَغن أَجلَهن فَالَ تعضلُوهن أَن ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بِ

عن عضل النساء الاليت طلقن وأمتمن عدن وأراد أزواجهن العودة إليهن، ورضيت املـرأة، فـال مينعهـا وليهـا،     
  .فاخلطاب هنا لألولياء، ولو كان للمرأة أن تزوج نفسها بدون وليها مل يكن لنهي األولياء عن العضل فائدة

م اشتراط الويل، بل هو مندوب إليه، وهو قول أيب حنيفة، واستدلوا بـالنص والقيـاس، أمـا الـنص     عد: الثاين -
أن اهللا تعـاىل أضـاف النكـاح إلـيهن، وهـذه اإلضـافة تفيـد        : ﴾ ووجـه الداللـة  حتى تـنكح زوجـا غَيـره   ﴿: قوله تعاىل

  .جواز صدوره من املرأة

بيع، فاملرأة الرشيدة البالغة تتصرف يف ماهلـا بـالبيع والشـراء دون واليـة     فإم قاسوا النكاح على ال: أما القياس
  .فكذلك النكاح فلها عقده بدون ويل

اآليات اليت استدل ا القـول الثـاين ال دليـل فيهـا علـى عـدم اشـتراط الـويل، وإمنـا تـدل علـى أن            : مناقشة األدلة
  .أخذ رأيها، ال أا تستبد بالعقد وتنفرد به املرأة البالغة احلرة طرف مباشر يف عقد النكاح البد من

والقيــاس فاســد، ألنــه يف مقابلــة نــص، مث ال مماثلــة بــني األصــل والفــرع، فالنكــاح لــه خطــره وخيــالف البيــع يف       
  . بساطته وخفة أمره

  : قول اجلمهور، وسبب الترجيح: الراجح

     .يلها للرجالصيانة املرأة عن األمور اليت تشعر احمليطني ا بوقاحتها وم -١

  .أن الرجال أقدر من النساء على البحث عن أحوال اخلاطب خبالف املرأة فهي قاصرة النظر يف ذلك -٢

  .أن اشتراط الويل فيه مزيد إعالن النكاح -٣

  . أن األولياء يهمهم شأن األسرة اليت يرتبطون ا عن طريق املرأة، فأمر زواجها ليس شأنا خاصا ا فقط -٤

نه خلطورة الزواج فإن أبا حنيفة الذي ال يرى أن الـويل شـرط صـحة للنكـاح، ذهـب إىل إعطـاء الـويل احلـق         أ -٥
  . يف إيقاف العقد وإبطاله إذا مل يكن الزوج كُفًْا، مما يرجح مذهب اجلمهور

  :ضابط الغيبة اليت تنقل الغيبة من األقرب إىل األبعد -٢

قـــل فيهـــا الواليـــة إىل األبعـــد بنـــاء علـــى مـــا يف زمـــام مـــن صـــعوبة  اختلـــف الفقهـــاء يف ضـــابط الغيبـــة الـــيت تنت
االتصاالت، فبعضهم حدها باملسافة، وبعضـهم حـدها بـالزمن، أمـا اآلن تغـري احلـال وأصـبح االتصـال مبـن هـو           

  .أبعد وأقصى الدنيا ميسورا

ال بـأس باالنتظــار  والصـواب أن ضـابط الغيبــة مـا يفــوت مصـلحة املخطوبـة، فــإن مل يكـن فيــه تفويـت للمصـلحة فــ        
  .السيما إذا كانت الغيبة قصرية، أو ميكن االتصال عليه باهلاتف فيوكل غريه لتحقيق املصلحة

  اارابعفوائد احلديثفوائد احلديث: : رابع::  

حث األولياء على عدم عضل املرأة، بسبب أغراض فاسدة، كاإلبقاء عليهـا للخدمـة، أو    :من أهم فوائد احلديث
د الـزواج منـه كـابن األخ حبجـة أن مـال العائلـة بزواجهـا مـن الغريـب سـيذهب           رعي الغنم، أو إلزامها مبن ال تريـ 

  .إليه، أو يتشدد الويل يف أوصاف زوجها، وهذا كله من ظلم األولياء وتشبه بأحوال اجلاهلية
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٧٧  

  وجوب استئذان البكر، واستئمار الثيب يف النكاحوجوب استئذان البكر، واستئمار الثيب يف النكاح

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َقاَل هللاِ َأنَّ َرُسوَل اَ  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  -

 .»َوَال ُتنَْكُح َاْلبِْكُر َحتَّى ُتْسَتْأَذنَ  ،ُتنَْكُح َاْألَيُِّم َحتَّى ُتْسَتْأَمرَ  ال«

 ؟َوَكْيَف إِْذُنَها، َيا َرُسوَل َاهللاِ : َقاُلوا  

 .»َأْن َتْسُكَت «: َقاَل 

 :َقاَل  َأنَّ َالنَّبِيَّ  َوَعْن اِْبِن َعبَّاٍس  -

 .»َوإِْذُنَها ُسُكوُتَها، َواْلبِْكُر ُتْسَتْأَمرُ ، َأَحقُّ بِنَْفِسَها ِمْن َولِيَِّها َالثَّيُِّب «

 .»َواْلَيتِيَمُة ُتْسَتْأَمرُ ، َلْيَس لِْلَولِيِّ َمَع َالثَّيِِّب َأْمرٌ «: فِي َلْفٍظ و

   متفق عليه، وحديث ابن عباس رواه مسلم: حديث أيب هريرة: : عليهعليهاحلكم احلكم.  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - "كَحنزوج، وجاء النهي بصورة النفي ألنـه أبلـغ،   ": لَا تال ت" مةُ يف اللغـة  "اَلْـأَيـم العزوبـة، ويطلـق علـى الرجـل     : ، األَيـ
الثيــب الــيت فارقهــا زوجهــا مبــوت أو طــالق   : واملــرأة، فيقــال رجــل أمي وامــرأة أمي وأميــة، ويــراد ــا يف احلــديث   

  . دا، وذكرها يف احلديث ملقابلتها البكروانقضت ع

 - "رأْمــتسأن يطلــب منــها أن تــأمر وليهــا بالعقــد علــى مــن ترغــب  : راد بــهطلــب األمــر ويكــون بــالقول، واملُــ: أصــله": ت
  . الزواج منه

 - "ـ  ": اَلْبِكْرالعذراء الـيت مل تـا       لْز ـا، فلـم يسـبق هلـا زواج وال وطء، واملـرادالبالغـة الـيت مل تـدرك     البنـت : بكار
راد ـا الصـغرية، ألن الصـغرية ال إذن هلـا خبـالف البكـر فهـي        أمور الزواج وال تعرف صفات قبول الزوج، وال يـ 

  .تستأذن

أي يطلب اإلذن منها ليعقـد هلـا وليهـا النكـاح علـى مـن ترعـب الـزواج بـه، وبـني االسـتئمار واالسـتئذان             ": تستأْذَنَ" - 
صريح القول بعد مشاورا قبوالً أو رفضا لذلك جعل يف جانب الثيب، أما االستئذان فهو دائـر  فرق، فاالستئمار 

  .بني القول والسكوت فجعل يف جانب البكر
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ــا" -  هإِذْن ــفكَيســألوا عــن اإلذن دون األمــر لتــردده بــني القــول والســكوت، خبــالف األمــر يف جانــب الثيــب، فإنــه   ": و
جعل السكوت إذنا ألن البكر قد تستحي أن تفصح عـن رغبتـها، وهـذا كـان قبـل أمـا       ": سكُتأَنْ ت. "صريح يف القول

  .اآلن فقد تغري احلال وأصبح للبنات رأي يف زواجهن بكل صراحة

 - "با بوطء، وهذه اللفظة مفسرة للفظ ألمي": اَلثَّيهي اليت زالت بكار.  

 - "قا أَحهيلو نا مفْسِهأن هلا حقًا يف نكاح نفسها وهو أوكد من حق : التفضيل تدل على املشاركة، فاملعىن صيغة"بِن
وليها، فلو أراد أن يزوجها ما يراه كفأ فامتنعت فال جترب، ولو أرادت الزواج ممن تراه كفـؤا فـامتنع الـويل أجـرب     

  .وإن أصر زوجها القاضي

 - "رأْمتسا: "تستأذن، وهذا يدل عليه قوله: أي: "تهكُوتا سهإِذْنيكـون يف  " تسـتأمر "، واللفـظ مشـكل فقـد تقـدم أن     "و
وإذــا : "أن قولــه: جانــب الثيــب باســتدعاء قوهلــا صــراحة، ويف هــذا احلــديث جعلــه يف جانــب البكــر، واجلــواب     

   .أن حديث أيب هريرة أتقن مساقًا من حديث ابن عباس: دليل على املراد، وقال القرطيب" سكوا

 - "لَيربِ أَماَلثَّي عم يللْول ةُ"أي إذا رفضت الزواج فال جيربها، ": سيمتالْيا ": و هي الصغرية اليت ال أب هلا، واملراد
: البكـر البالغــة ألـا قبــل البلـوغ ال معــىن إلذـا وال إلبائهـا مساهــا يتيمـة باعتبــار مـا كــان، وفائـدة التســمية        : هنـا 

  .عليها يف اختيار الويل ملن يتزوجهامراعاة حقها والشفقة 

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :رضا املرأة معترب شرعا -١

احلديث دليل على أنه ال بد من رضا املرأة مبن يريد وليها أن يزوجها به، والرضا يكـون بـالقول والفعـل، والقـول     
ذا سكتت فهو عالمـة الرضـا، واالكتفـاء بالسـكوت     يف جانب البكر، فإ" السكوت"الصريح يف جانب الثيب، والفعل 

  .مراعاة لتمام صيانتها واستحيائها، ولو اقترن السكون بقرينة الرفض اعترب شرعا رفضها عمالً بالقرائن

  :إكراه املرأة الثيب على الزواج-٢

يخ اإلسـالم ابـن تيميـة،    اتفق العلماء على منع الويل من إكراه املرأة الثيـب العاقلـة علـى الـزواج، ونقـل االتفـاق شـ       
نكـاح اخلنسـاء بنـت     فقـد رد  : أحاديث البـاب، وفعـل الـنيب    : أما املنقول: ودليل االتفاق من املنقول واملعقول

  .فرد نكاحها خذام األنصارية عندما زوجها أبوها بغري رضاها فكرهت ذلك فأتت رسول اهللا 

فلـم جيــز إجبارهــا عليــه فتكـون كالرجــل فهــو ال جيــرب علــى   بــأن الثيــب بالغـة رشــيدة خــبرية بــالزواج  : أمـا املعقــول 
  .الزواج

  . وهذا احلكم خالف حكم البكر، فإا لو رغبت يف غري الكفء فإن لوليها احلق يف منع زواجها منه

  :اشتراط الويل يف النكاح -٣

 ،الـة علـى الدالـة علـى     صيغة التفضيل الد يءاحلديث دليل على اشتراط الويل يف النكاح كما هو قول اجلمهور
   .املشاركة واملفاضلة، والويل شارك املرأة فدل على أن له مدخالً

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :اختلف العلماء يف املسألة على قولني: إجبار البكر البالغة على الزواج -١
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أن : ذكورـــ ووجــه االســتداللحبــديث ابــن عبــاس امل: واســتدلواأنــه جيــوز لوليهــا أن يزوجهــا بغــري إذــا، : األول - 
وهو البكر، فيكـون لوليهـا احلـق،     قسم النساء قسمني ملا أثبت ألحدمها احلق دل على نفيه عن اآلخر، النيب 

  .وإال فال فائدة من التفرقة

ظـاهر احلـديث أن فُـرق فيـه حـق الـويل،       : وأجابوا عمـا إذا قيـل إن الفائـدة مـن التفرقـة نفـي صـفة اإلذن بقـوهلم        
  .هذا فاإلذن يف حقها على سبيل االستحبابوعلى 

فاسـتدلوا  : فأمـا املنقـول  : واسـتدلوا بـاملنقول واملعقـول   أا ال تتزوج إال برضاها ولـيس لوليهـا إجبارهـا،    : الثاين -
ى عن تزويج البكر بدون إذا، ولو مل يكن اذـا معتـربا ملـا     أن النيب : حبديث أيب هريرة ووجه االستدالل

  .ية إلنكاحهاجعله غا

فـذكرت أن أباهـا زوجهـا وهـي كارهـة       أن جاريـة بكـرا أتـت الـنيب     : كما استدلوا حبـديث ابـن عبـاس الـذي فيـه     
  .فخريها النيب 

  : أما املعقول

أن تزويج البكر مـع كراهتـها خمـالف لألصـول والعقـول، فـإذا كـان وليهـا ال جيربهـا علـى إبـرام عقـود البيـع              ) ١(
 شراب فكيـف جيربهـا علـى معاشـرة مـن تكرهـه؟ واألصـل أن اهللا جعـل بـني الـزوجني مـودة            واإلجارة وال طعام وال

  .ورمحة، فإذا كرهته فأي مودة ورمحة يف ذلك

قررت الشريعة بطالن العقود اليت تـتم بـاإلكراه كـالبيع واإلجـارة، وصـار ذلـك مـن وقواعـدها وإجبـار البكـر           ) ٢(
  .خيالف تلك القاعدة

  : مناقشة القول األول

يف اجلـنس، ويف عـرض اخلاطـب    (أن القول بالتفريق بني الثيب فال جترب والبكر جترب تفريـق بـني متمـاثلني    ) ١(
  .وهذا أمر يأباه القياس، وهذا التفريق يصطدم مع حديث أيب هريرة وهو منطوق فيقدم عليه) عليهما

  . زواج دواأن حديث الباب عام يف استئذاا وهو نص صريح يف عدم إجبارها على ال) ٢(

  .القول الثاين القائل بعدم إمراه البكر على الزواج لقوة دليله: الراجح

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  .مبىن أحكام املرأة يف الشريعة على الستر، وصيانة حقها سواء كانت بكرا أو يتيمة أو ثيبا -١

  دم الرضا ال يعترب إذنا للويل بتزوجيهاللثيب أن تصرح بعدم رضاها، والبكر لو اقترن سكوا بع -٢

ينبغي على الـويل يف اسـتئذان البكـر أن يسـمي هلـا املتقـدم خلطبتـها ويـذكر هلـا عملـه وحنـو ذلـك لتكـون علـى                -٣
  .بصرية يف إذا

  .على األسر املسلمة يف موضوع زواج ابنتهم أن يتشاوروا فيما بينهم ويف هذا خري كثري -٤

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "منحة العالم"ملخص كتايب النكاح والطالق من  ٢٤

   

  

٨٨  

  ارارغغششالنهي عن نكاح الالنهي عن نكاح ال

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َعْن اِْبِن ُعَمَر َقاَل ، َعْن َنافِعٍ 

َغار َنَهى َرُسوُل َاهللاِ  «  . ِ»َعِن الشِّ

َغارُ  َجُه َاْآلَخُر اِْبنََتهُ : َوالشِّ ُجُل اِْبنََتُه َعَلى َأْن ُيَزوِّ َج َالرَّ  .َوَلْيَس َبْينَُهَما َصَداٌق ، َأْن ُيَزوِّ

َفَقا  َغاِر ِمْن َكَالِم َنافِعٍ  -ومسلم أي البخاري-َواتَّ  .ِمْن َوْجٍه آَخَر َعَلى َأنَّ َتْفِسيَر َالشِّ

   متفق عليه: عليهعليهاحلكم احلكم.  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

مسـي  : اخللو، ومسي النكاح بـه خللـوه عـن الصـداق، قـال اخلطـايب      : يقال بلد شاغر أي خال، والشغار": الشغارِ" - 
  .رفعا املهر بينهما وإذا رفع املهر بينهما ارتفع العقد، فريتفع العقد واملهر معا -أي العاقدان-ما أل: بذلك

إنكـاح البضـع   : أن يزوجـه وليتـه علـى أن يزوجـه اآلخـر وليتـه وال مهـر بينـهما، ويقـال اختصـارا          : أما الشغار شـرعا 
  .بالبضع

 - "هتنبأمجعـوا  : ذ احلكم يشمل كـل امـرأة ولـيس البنـت فقـط، قـال النـووي       ذكر البنت مثال فقط ال مفهوم له، إ": ا
   ".على أن غري البنات من سائر النساء كالبنات يف هذا

 - "اقدا صمهنيب سلَيخال من الصداق، وهو علة النهي عن هذا النوع من النكاح: أي": و.   

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :رحترمي نكاح الشغا -١

  .احلديث دليل على النهي عن نكاح الشغار وهذا النهي يقتضي التحرمي

  :نكاح من أنكحة اجلاهلية -٢

ية وبقي بعد اإلسالم، ولـذا جـاء النـهي عنـه، وهـو موجـود يف زماننـا        لهذا النوع من النكاح كان موجودا يف اجلاه
  .فيأخذ نفس حكم نكاح الشغار" نكاح البدل"مبسمى 
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  :"الشغار"البدل من صور نكاح  -٣

أن يكون عنده أخت وال يرضى أحد به فيأتيه خاطب هلا فيفرض نفسه على موليته أخته أو بنته لتحصـيل غرضـه   
أو غرض ولده، وهذه صـورة منـهي عنـها ملـا فيهـا مـن ظلـم املـرأة وجعلـها وسـيلة لتحقيـق األغـراض ويترتـب علـى               

  . ذلك مفاسد اجتماعية عظيمة

  ؟بعدهفسخه قبل الدخول أم  -٤

إذا وقع مثل هذا العقد فإنه يفسخ قبـل الـدخول ال بعـده، وقيـل حيكـم لكـل مـن املـرأتني مبهـر املثـل، واألوىل رفـع            
  .القضية إىل احلاكم وجيتهد فيها مبا يراه من مصلحة شرعية

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :اختلف العلماء يف ذلك تفسري الشغار يف احلديث من قائله؟ -١

أو مـن نـاف أو مـن ابـن عمـر أو مـن مالـك، وجـزم اخلطيـب أنـه            أهو تفسري النيب  ىشافعي أنه ال يدرفذكر ال
  .، وإمنا هو من قول مالك ووصل باحلديث املرفوعليس من كالم النيب 

  . تدل على أنه من تفسري نافع، ولعل مالكًا تلقاه من نافعنيرواية الصحيح: الراجح

  :الفقهاء يف بطالنه على قولني ختلفا: بطالن عقد نكاح الشغار -٢

أن النكــاح غــري صــحيح، واســتدل حبــديث البــاب، ووجــه الداللــة أنــه شــريح يف النــهي، والنــهي يقتضــي    : األول -
  .الفساد، فيكون عقد النكاح غري صحيح

نكـاح كقولـه   بعموم األدلة الشـرعية الـواردة يف ال  : واستدلوامهر املثل، أن النكاح صحيح ويفرض للمرأة : الثاين -
، وبأن الفساد من قبل املهـر ال يوجـب فسـاد العقـد، كمـا لـو تزوجهـا        ﴾فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساءِ﴿: تعاىل

  .على مخر مما ال يصح مهرا

وأصحاب هذا الـرأي يقولـون بـأن حـديث النـهي للكراهـة، أو أن املـراد منـه النـهي أال يسـتحل الفـرج بـدون مهـر،              
ان ضعيفان، فليس هذا من مواضع الكراهة، وقد حكم ببطالنه أكابر الصحابة كعمـر وزيـد بـن ثابـت     ومها جواب

  .ومعاوية

  .الراجح هو القول األول ببطالن العقد وعدم صحته لصراحة النهي يف احلديث

  : اختلف العلماء على قولني: علة النهي عن نكاح الشغار -٣

رأتني مـن الصـداق، وهـذا القـول يسـتند إىل تفسـري الشـغار الـوارد يف         أن العلة هي خلـو بضـع كـل مـن املـ     : األول -
  .حديث ابن عمر

أن العلة ليسـت اخللـو مـن الصـداق وإمنـا هـي اشـتراط كـل منـهما علـى اآلخـر أن يزوجـه موليتـه، وردوا              : الثاين -
  .حجة فال تقوم به القول األول بأن تفسري الشغار الوارد يف حديث ابن عمر ليس منكالم النيب 

  :واستدلوا على صحة مذهبهم مبا يلي

خبـالف التفسـري    ، وفيـه تفسـري الشـغار، وظـاهره انـه مـن كـالم الـنيب         ما تقدم يف حديث أيب هريـرة   -١
بـل هـو   " ولـيس بينـهما صـداق   : "الوارد يف حديث ابن عمر فهو من كالم نافع، وليس يف حديث أيب هريرة قوله

بيـد بـن عبـد اهللا بـن عمـر يف هـذا التفسـري فـذكرها ابـن منـري يف روايتـه            مطلق، وقد يشكل بأنه اختلف عـن ع 
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عنه كما تقدم، ومل يذكرها الرواة عند مسلم وابن ماجة، ويف رواية النسائي، قـال عبيـد اهللا، والشـغار كـان     
  .الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته

 بـن عبـاس أنكـح عبـد الـرحم بـن احلكـم ابنتـه         عمل الصحابة يفيد النهي عنه، فقد ورد أن العبا بن عبـد اهللا  -٢
وأنكحه عبد الرمحن ابنته وكانا جعال صداقًا ، فكتب معاوية وهو خليفـة إىل مـروان بـأمره بـالتفريق بينـهما،      

   ".هذا الشغار الذي ى عنه رسول اهللا : "وقال يف كتابه 

  .س يف كتاب اهللا، فهو باطلشرط لي"زوجين ابنتك على أن أزوجك أخيت: "أن شرط الشغار كقوله -٣

  .يتضمن هذا الشرط ظلم املرأة وإيذائها، وكأا لعة، وميسكها وليها عنده حىت جيد رغبته -٤

  .هذا النوع من النكاح سبب للخصومات، حىت إذا أساء واحد منهما لزوجه أساء اآلخر نكاية فيه -٥

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  .األنكحة لفسادها، وحترمي الشرع هلا اجتناب هذه األنواع من -١

  .التحايل مذموم، وااللتزام مبا تقتضيه الشريعة على رأس احملامد -٢

مشروعية النهي عن مثل هذه األنكحة الفاسدة صـيانة املـرأة، وإنصـافها فـال جتعـل وسـيلة لتحقيـق         من حكمة -٣
 .من وليها األطماع الشخصية

  . نص على البنت فيه للتمثيل فقطاحلديث املقصود به كل امرأة وال -٤

  

٩٩  

  حكم الشروط يف النكاححكم الشروط يف النكاح

  نص احلديثنص احلديث::  

 :  َقاَل َرُسوُل َاهللاِ : َقاَل   َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامٍِر 

ى بِهِ « ُروِط َأْن ُيَوفَّ  .»َما اِْسَتْحَلْلُتْم بِِه َاْلُفُروَج ، إِنَّ َأَحقَّ َالشُّ

   متفق عليه: عليهعليهاحلكم احلكم.  

  ححملخص الشرملخص الشر

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

، أي أوىل، ال مبعىن اإللزام عند كافة العلماء ومحله بعضهم على الوجـوب : هنا مبعىناسم تفضيل، وهو ": أحق" - 
   .احلق الذي جيب العمل به
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أحق الشروط بالوفاء شروط النكـاح ألن أمـره أحـوط وبابـه     : املقصود يف احلديث شروط النكاح واملعىن" الشروط" - 
   ".ما استحلَلْتم بِه اَلْفُروج: "، ويفسره قولهأضيق

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :شروط النكاح أوىل -١

  .احلديث دليل على أن أوىل الشروط بالوفاء ما استحل به الرجل فرج املرأة، وهو أحق من سائر العقود

  :وجوب الوفاء بالشروط -٢

وجهـا شـرطًا هلـا فيـه غـرض صـحيح، وال خيـالف شـريعة اهللا فيجـب والتـزم بـه الـزوج             إذا شرطت الزوجة على ز
  .وجب عليه الوفاء به، كاشتراط الزيادة يف املهر، وأال خيرجها من دارها، أو ليس معها ضرة وحنو ذلك

  :أقسام العقود -٣

  :ذكر الفقهاء أن الشروط الصحيحة يف هذا الباب قسمان

د ويقتضيه، ومثل هـذا ال حاجـة إىل اشـتراطه، فـذكره يف العقـد ال يـؤثر مثـل تسـليم         شرط يتضمنه العق: األول -
  .املرأة نفسها لزوجها ومتكينه من االستمتاع ا

مـا يشـترطه أحـد الـزوجني علـى اآلخـر ممـا لـه فيـه مصـلحة وال خيـالف شـرع اهللا، ومثـل هـذا الشـرط                : الثاين -
وإال فلـها الفسـخ، وأمثلتـه تقـدمت كاشـتراطها عـدم السـكن مـع         صحيح الزم جيب الوفـاء بـه، فـإن وىف بـه الـزوج      

  .ضرا

  :الشرط الفاسد -٤

اشـترطت   إنالشرط الفاسد ال عربة له، كمـا لـو شـرط عـدم بـذل املهـر هلاــ أو ال ينفـق عليهـا، أو أال يطــأها، أو           
  . هي أن يفضلها باحلظوة عن ضرائرها وأشباه هذه الشروط

  ةةاملسائل اخلالفياملسائل اخلالفي: : ثالثًاثالثًا::  

اختلف أهل العلم يف الشرط املعترب، على قولني، واألصـح أن املعتـرب منـها مـا يكـون حـال       : ما يعترب من الشروط -١
العقد ووقته أو ما اتفقا عليه قبل العقد، كزوجتك ابنيت على شرط كذا، فيكون كالشرط املقـارن للعقـد، أمـا مـا     

    .كان بعد العقد فال يلزم يف أصح األقوال لفوات حمله

ويعتمد القول الثاين على أن ما كان بعده يكون ملزما إذا كان من آثـار العقـد أو مؤكـدا لـه ولشـروطه، واألصـح األول       
  .ألنه أحوط وأنفى للخصومة

  :شرطت أال يتزوج بأخرى -٢

خ ومـن الشـرط الالزمــة إذا شـرطت أال يتـزوج بــأخرى فيلزمـه الوفــاء بـه علـى قــول اجلمهـور، فـإن مل يفعــل فلـها فســ          
  .النكاح، وهي بذلك ال حترم ما أحل اهللا له، بل تتعامل مع ما شرطه على نفسه

  اارابعرابع : :ما يستفاد من احلديثستفاد من احلديثما ي::  

  .العناية بالشروط يف باب النكاح واحلرص على أدائها -١
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  .عدم جحد شيء من شروط النكاح أو التساهل فيها -٢

النكــاح أوىل وأوكــد ألن عــوض هــذه الشــروط هــو      إذا كــان املســلمون عنــد شــروطهم يف ســائر العقــود فعقــد        -٣
  . استحالل الفروج

فســخ العقــد لعــدم الوفــاء بالعقــد فيــه احلــرص علــى اعتــدال احليــاة حــىت مــع عــدم اســتمرارها فهــو أوىل مــن     -٤
  . استمراراها مع اخلصومات واإلحن

  

١٠١٠  

  النهي عن نكاح املتعةالنهي عن نكاح املتعة

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َقاَل  ْبِن اْألَْكَوِع اَعْن َسَلَمَة  -

َص َرُسوُل َاهللاِ « امٍ ، َعاَم َأْوَطاٍس فِي َاْلُمْتَعةِ  َرخَّ  .»ُثمَّ َنَهى َعنَْها، َثَالَثَة َأيَّ

 : َقاَل  َوَعْن َعَليٍّ  -

 .»َعْن َاْلُمْتَعِة َعاَم َخْيَبرَ َنَهى َرُسوُل َاهللاِ «

   متفق عليه وحديث علي. رواه مسلم: بن األكوعاحديث سلمة : عليهعليهاحلكم احلكم.  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - "صخأي أباح": ر.  

، ألن غزوة أوطاس كانت بعـد  واد بالطائف، وعام أوطاس هو عام الفتح: وأوطاسغزوة أوطاس، ": عام أَوطَاسٍ" - 
  .الفتح يف شوال سنة مثان

 - "ةعتي اَلْمنكاح املرأة مـدة مؤقتـة علـى مـال معـني، فـإذا انقضـى األجـل وقعـت          : االنتفاع والتلذذ، واملراد: املتعة": ف
النتفاع الطرفني املرأة باملال والرجل بقضاء شهوته،دون قصـد أغـراض   " متعة"الفرقة بدون طالق، ومسي بذلك 

  .النكاح الصحيح

أـم متتعـوا مـن النسـاء يف      أي أن الرخصـة فيـه امتـرت ثالثـة أيـام، ويل يف احلـديث منـا يـدل علـى         ": ثَلَاثَةَ أَيامٍ" - 
   .أوطاس بل الذي يف احلديث أن الرخصة يف املتعة وقعت يف هذا العام أي عام أوطاس وهو عام فتح مكة

 - "ربيخ امفتح خيرب، وذلك يف آخر احملرم سنة سبع إنهأي ": ع.  
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  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :سبب بطالن نكاح املتعة -١

نكاح هو التصريح بذكر األجل يف العقد فـإن نـواه بقلبـه ومل يصـرح بـه فإنـه ال يبطـل النكـاح، وهـذا هـو            املبطل يف
، وعــرب بعضــهم -ذكــره األوزاعــي–الــزواج بنيــة الطــالق، واجلمهــور علــى جــوازه، وقــال بعضــهم إنــه نكــاح متعــه   

  .بكراهته، ومنهم من منعه من املتأخرين

  :حترمي نكاح املتعة -٢

ـى عنـه، والنـهي عنـد اإلطـالق يقتضــي       يـل علـى حتـرمي نكـاح املتعـة، وفسـاد العقـد، ألن الـنيب         األحاديـث دل 
  .التحرمي والفساد

  :احلكمة من حترمي نكاح املتعة -٣

  .أن من مقاصد النكاح األلفة واالستقرار واملتعة جمرد إفضاء شهوة) أ(

رأة كالسلة تنقل من واحد آلخر، وكذا لو قال للمرأة أن املتعة فيها معىن اإلجارة الستئجاره الفرج فتكون امل) ب(
  .استأجرتك مدة للوطء مل جيز إمجاعا

  .أنه ال يؤمن من املتعة اختالط األنساب) ج(

    .أن حترمي املتعة من باب سد الذرائع، لئال يكون وسيلة إىل الزنا كما ذكره ابن القيم) د(

  :التحرمي املؤبد لنكاح املتعة -٤

ا مؤبـدا إىل يـوم القيامـة كمـا جـاء يف حـديث الربيـع بـن بــرة              كـان نكـاح ا   ا أول اإلسـالم مث حـرم حترميـ ملتعـة مباحـ
يا أيها الناس إين قد كنت أذنـت لكـم يف االسـتمتاع    : "فقاليوم الفتح حدثه أنه كان مع رسول اهللا اجلهين أن أباه 

  ...".من النساء، وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة 

  :ب إباحة املتعة أول اإلسالمسب -٥

ظــاهر احلــديثني يــدل علــى أن املتعــة إمنــا رخــص فيهــا بســبب العزبــة حــال الفــر ومل حتــل قــط يف حــال احلضــر         
ا     : "والرفاهية، وهذا ما دلـت عليـه األخبـار الصـحيحة كحـديث جـابر وسـلمة يف الصـحيحني         انـشِ، فَأَتي ـي جـكُنـا ف

ــالَرســولُ اهللا ــتمتعواإِنــه قَــد أُ: فَقَ وا فَاسمتعــت سأَن ت ــم عــن ابــن أيب : ، وحــديث ابــن عبــاس عنــد البخــاري ذنَ لَكُ
احلـال الشـديد، وىف    إمنـا ذلـك يف  : مسعت ابن عباس، سئل عن متعة النساء فرخص ، فقال له موىل لـه  مجرة 

  .نعم: فقال ابن عباس  -وحنوه-النساء قلة 

  . ص فيها بسبب العزبة يف حال السفروهذه األحاديث حاصلها أن املتعة إمنا رخ

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :الرد على الرافضة -١

ال يلتفت إىل من أباحها من الرافضـة مسـتدلني بأحاديـث إباحتـها مـع أـا منسـوخة أو بأدلـة أخـرى غـري ناهضـة            
وقالوا أن التعبري باالسـتمتاع ولفـظ األجـور يـدالن علـى      ﴾ فَما استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن﴿: كقوله تعاىل

  :أن املراد نكاح املتعة، وهذا االستدالل باطل من وجوه ثالثة
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فَانكحوهن بِـإِذْن أَهلهِنوآتـوهن   ﴿: ور جاء يف القرآن الكرمي مقصودا به الصداق قال تعاىلأن الفظ األج: األول -
نهورأُج﴾.  

  .أن األدلة تقطع بتحرمي نكاح املتعة إىل يوم القيامة، وهي أصرح من وجه داللتهم يف اآلية: الثاين -

  .لو سلمنا جدالً أن اآلية يف نكاح املتعة قلنا هلم إا منسوخة: الثالث -

  :تناقض الرافضة يف حكم املتعة -٢

ــا إمــامهم ومعبــودهم ال يأخــذون مبــ   م يعتــربون أن عليا روي عنــه يف حتــرمي املتــع، فــإن  الرافضــة متناقضــون فــإ
حترميهــا مــن روايــة علــي كمــا يف حــديث البــاب، وإباحتــها مرويــة عــن ابــن عبــاس وقــد جعلــها كامليتــة للضــرورة،     
فأخذوا برواية ابن عباس وتركوا رواية علي، وقيل إن ابن عباس رجع عنها ملا رأى وقوع الناس فيهـا، إال إن عبـد   

فـال يلتفـت    تراجعه، وأيـا كـان مـن األمـر فـإن حترميهـا مؤبـدا ورد عـن الـنيب          الرب ضعف الروايات اليت تفيد ب
  . إىل كالم أحد

  : الوقت الذي حرمت فيه املتعة -٣

اتفق أهل العلم على حترمي املتعة ولكنهم اختلفوا يف الوقت الذي حرمـت فيـه املتعـة، وسـبب االخـتالف يرجـع إىل       
النـهي عـام خيـرب، ويف حـديث سـلمة أنـه عـام الفـتح أو أوطـاس سـنة           االختالف يف األحاديث ففـي حـديث علـي ان    

  :مثان، واجلواب عن هذا االختالف من وجهني

  .أن االختالف يف وقت التحرمي مع االتفاق على التحرمي ال يؤثر على احلكم حبرمة املتعة: األول -

ق علـى عـام الفـتح عـام أوطـاس،      أن حديث سلمة وحديث سربة ليس بينهما كبري اختالف فـالراوي أطلـ  : الثاين -
والفـتح كــان يف رمضـان، وأوطــاس كــان يف شـوال مــن نفــس سـنة الفــتح وهـي ســنة مثــان، وإال كيـف يقــول يف عــام       

مث تباح بعد شهر يف أوطـاس، وحـديث سـلمة لـيس فيـه اسـتمتاع مـن النسـاء يف أوطـاس،          " إىل يوم القيامة"الفتح 
  . وإمنا فيه الرخصة فقط

ن التحــرمي هــام خيــرب ســنة ســبع، وحــديث ســربة بأنــه ســنة مثــان عــام الفــتح فــيمكن اجلمــع  أمــا حــديث علــي يف أ
  :بينهما مبا يأيت

ــا مؤبــدا إىل يــوم   ) أوطــاس(أن التحــرمي كــان عــام خيــرب، مث أبيحــت عــام الفــتح    -١ للحاجــة، مث حرمــت حترمي
اجـة إليـه ونسـخه عنـد االسـتغناء      القيامة، فيكون التحرمي واإلباحة حدثا مرتني، وال مينع إباحة اليـه عنـد احل  

أن حديث على صريح يف أن التحرمي وقع يف يوم خيرب، وحـديث سـربة صـريح يف أنـه     : عنه، ووجه هذا اجلمع
  .إباحة إشارة إىل أنه حترمي مؤبد ال يكون بعده" إىل يوم القيامة: "يوم الفتح لذا جاء فيه

، وقبلـه كانـت مباحـة ومل يقـع التحـرمي يـوم خيـرب، واحلامـل         أن التحرمي مل يقع إال مرة واحدة وهو يوم الفـتح  -٢
هلؤالء ثبوت الرخصة يف املتعة بعد زمن خيرب، وأما حديث علي مل يرد أن حترمي املتعة وقع مـع حتـرمي اخلمـر    
يــوم خيــرب، وإمنــا قرمــا مجيعــا ردا علــى ابــن عبــاس الــذي جييــز احلمــر األهليــة واملتعــة للضــرورة، وحتــرمي  

  .ن يوم خيرب بال شكاحلمر كا

عــن املتعــة عــام خيــرب، وحلــوم  ــى رســول اهللا : "ويقــع هنــا إشــكال لــورود حــديث الصــحيحني مــن حــديث علــي
فظاهره أن الظرف للنهي عن املتعة، على أن هناك من العلماء من يرون أن نكاح املتعة مل حيـرم  " احلمر اإلنسية

متعـــة يف عـــام خيـــرب، ألن الصـــحابة مل يكونـــوا يســـتمتعون  عـــام خيـــرب ومل حيـــرم إال مـــرة واحـــدة، وإنـــه مل يقـــع
باليهوديــات، وأجــاب ابــن حجــر أن يهــود خيــرب كــانوا يصــاهرون األوس واخلــزرج قبــل اإلســالم، فيجــوز أن يكــون   

  . هناك من نسائهن وقع التمتع ن، مث إن احلديث علي فيه أم متتعوا عام خيرب وإمنا فيه جمرد النهي

  اارابعفاد من احلديثفاد من احلديثما يستما يست: : رابع::  
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  .اجتناب هذه األنواع من األنكحة لفسادها، وحترمي الشرع هلا -١

  .التحايل إلفضاء الشهوات مذموم، وااللتزام مبا تقتضيه الشريعة على رأس احملامد -٢

   .األبضاع صيانة للمرأة واحترام آلدميتها فهي ليست بسلعة تؤجر أو تباع وتشترى صيانة -٣

  . لشغار يف احلديث السابق دليل قائم على تقدير اإلسالم للمرأة وإكرامهاحترمي املتعة وا -٤

  
  

١١١١  

  النهي عن نكاح التحليلالنهي عن نكاح التحليل

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َقاَل  َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد 

َل  َلَعَن َرُسوُل اهللاِ « َل َلهُ ، اْلُمَحلِّ  .»َواْلُمَحلَّ

، َأْخَرَجُه اْألَْربَ : َوفِي اْلَباِب  يَّ َعْن َعلِيٍّ
 .َعُة إِالَّ النََّسائِ

   عليهعليهاحلكم احلكم :  

ــذي  : حــديث ابــن مســعود  -  مرالتو ،يــائ سالنو ــد مأَح اهوهــذا احلــديث حســن صــحيح، : وقــالر  هحــح وقــال ص ،
  . صححه ابن القطان وابن دقيق العبد على شرط البخاري: احلافظ

عنـد مجـع    مداره على احلارث األعور، وهـو ضـعيف  ناده ضعيف، أخرجه األربعة إال النسائي، وإس :حديث علي -
، ومــع مـن أئمــة احلــديث وأكثــرهم كذبــه، وفيـه أيضــا جمالــد بــن ســعيد، قـال احلــافظ يف التقريــب لــيس بــالقوي    

  .ضعفه إال أنه يشهد له ما قبله

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - »نعىن أنهو الطرد عن رمحة اهللا، وامل: اللعن»لَع ولُ اللَّهسر  لِّلَيدعو علىحالْم ،لَّلَ لَهحالْمو.  

ل فألنـه يعيـر              : ووجه لعنهما ملا يف هذا مـن خـرق املـروءة، وقلـة احلميـة، وهـذا ظـاهر يف احمللـل لـه، أمـا يف احمللـّ
  .نفسه بالوطء لغرض الغري، فيجهز املرأة للمحلل له

كاح باطل نبعد أن طلقها ثالثًا، ويكون اللعن للثاين ألنه قصـد التحليـل لـألول    فيكون اللعن لألول ألا عادت له بن
   .فاستحق اللعنة

   .اسم الفاعل، وهو أن يتزوج املرأة املطلقة ثالثًا، لتحل لزوجها األول على وزن: »الْمحلِّلَ« - 

هذا احلديث زدناه على مفردات مقر : تنبيه

 ساملستوى الساد
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 - »لَّلَ لَهحالْميتزوجها الثاين حىت حتـل لـه، فيطأهـا مث يطلقهـا     على وزن اسم املفعول، وهو الزوج املطلق أوالً، ف: »و
  ).احمللل له(فيتزوجها األول 

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :نكاح التحليل حترمي -١

احلديثان دليل على حتـرمي نكـاح التحليـل، ألن اللعـن ال يكـون إال علـى فعـل حمـرم، وهـو فعـل مـن الكبـائر، ويـدل              
 ﴾وأُحلَّ لَكُم مـاوراءَ ذَلكُـم أَن تبتغـوا بِـأَموالكُم محصـنِني غَيـر مسـافحني       ﴿: ه تعاىلعلى حترمي نكاح التحليل قول

  .أن نكاح التحليل بيه باملسافحة حيث ال يقصد به اإلحصان بل اجلماع مرة واحدة مث الطالق: وجه االستدالل

  هل يفيد هذا النكاح حل املرأة لزوجها األول؟ -٢

  .أنه نكاح باطل ال يفيد احلل وال حيصل به اإلباحة للزوج األول لفساده: ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية

مساه حملالً؟ أجيب مي به ألنـه يقصـد بـه التحليـل يف موضـع ال حيصـل فيـه احلـل، ال         ولكن الرسول : فإن قيل
: كونـا ملعـونني، ويؤيـد ذلـك قـول ابـن عمـر       إنه مثبت للحل يف الواقع، ولو كان األول حملال والثـاين حملـال لـه مل ي   

  ".سفاحا كنا نعد هذا يف زمن رسول اهللا "

  :حكم عقد الثاين لو أراد استمرار زواجه باملرأة -٣

أن يقيم مع املرأة ذا العقـد البـد لـه مـن عقـد جديـد لفسـاد األول، ألنـه عقـد فاسـد ال           ) احمللل(إذا أراد الثاين 
لـه معــىن  ول اجلمهــور، ولـو اســتمر معهـا علــى عقـد التحليــل مـا كــان للعـن الرســول      يبـيح لـه املقــام معهـا وهــو قـ    
 .فوجب العقد عليها درءً للعن

  :التيس املستعار -٤

ووصفه يف حديث آخـر بـالتيس املسـتعار ولعنـه ولعـن مـن جـاء بـه، ومسـي ـذا االسـم             ذمه رسول اهللا "احمللل"
س هو زوجا كبقية األزواج الذين يقصدون الزواج للمـودة والسـكن،   ألنه جيء به للضراب، إذ لي" التيس املستعار"

  .وإمنا ليجامعها مرة مث يفارقها، وعلى هذا فليس هو الزواج أو النكاح املذكوران يف القرآن

  :احلكم لو مل يعلم الزوجان األول والثاين نية املرأة ووليها يف التحليل -٥

ول مبا يف قلب املرأة أو وليها من نية التحليل مل يضر ذلك العقـد شـيئًا ألنـه    إذا مل يعلم الزوج الثاين وال الزوج األ
  .يل هلما إمساك وال فراق فلم تؤثر نيتهما

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :حكم ااراة ليظفر ا -١

  :أن حيلها له مث نوى عند العقد رغبته فيها ولن يلتزم بالشرط فيه قوالن) احمللل(لو شرط عليه 

  .صح نكاحه، وبطل الشرط: األول -

  .يبطل النكاح الشتماله على شرط مفسد للعقد، وهذا هو الراجح: والثاين -

أن النهي متعلـق مبـا لـو شـرط يف العقـد أمـا لـو نـوى عـدم االلتـزام بالشـرط فغـري داخـل حتـت               : وحجة القول األول
ا لو نوى طالقها ألجل اإلحالل، وألن العقد إمنـا  النهي، وألنه مل يعمل بالشرط املفسد فخال زواجه عنه، فأبه مب

  :يبطل مبا رط ال مبا يقصد، فهذا مردود ألمور ثالثة
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  . ألنه ختصيص للنص بال خمصص) أ(

  .وألن الزوج الثاين نيته التحليل ويقصده، وإال ما قبله) ب(

  .وألن القصد تفي العقود هو املعترب، واألعمال بالنيات) ج(

  :واء شرط أو مل يشرطبطالن النكاح س -٢

أمجع الفقهاء على بطالن النكاح سواء شرط التحليل يف العقد كأن يقول إذا أحللتها فال نكاح، أما لو نواه الـزوج  
ا، ألن املـؤثر يف نكـاح التحليـل الـذي ورد               الثاين بال شـرط يـذكر يف العقـد، ففيـه قـوالن أرجحهمـا أنـه يبطـل أيضـ

نية الزوج الثاين وهذا هـو الصـحيح لعمـوم الـنص، ونـه نكـاح إىل مـدة، أو فيـه          النهي عنه إما شرطه يف العقد أو
  .شرط مينع بقاءه فأشبه نكاح املتعة، بل نقل أن نكاح املتعة خري من التحليل

  :مدار بطالن العقد على الزوج الثاين -٣

اين بالتحليــل فســد العقــد، قالــت طائفــة مــن الســلف إذا هــم أحــد مــن الثالثــة الــزوج األول أو املــرأة أو الــزوج الثــ  
والظاهر أن مدار فساد العقد على الزوج الثاين ألنه هو احمللل، ولواله مل يوجـد حتليـل، لكـن املـرأة والـزوج األول      
يناهلما النهي من حيث االمث والذم إذا توافقـا مـع الثـاين ألن ذلـك مـن بـاب تقريـر املنكـر، أمـا بنـا األحكـام فهـو             

    ".للاحمل"خاص بالزوج الثاين 

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  .ما يغضب الرب مما حذرنا منه النيب  اجتناب -١

 .جلعل الباطل أو الفاسد أمرا حقًا أو صحيحا من أنكر املنكرات اليت تستوجب اللعنات التحايل -٢

  . احلر ال يقبل أن يكون تيسا مستعارا -٣

يها يف واقعة التحليل حىت لو كانـت النيـة الظفـر بـاملرأة،فخري مـن ذلـك       عدم جماراة الزوج األول أو املرأة وول -٤
  .اجتناب هذا الفعل لفساد العقد أصالً، ولنهي عن مثل هذا النكاح

  

١٢١٢  

  بالنسببالنسب  ما جاء يف اعتبار الكفاءة يف النكاحما جاء يف اعتبار الكفاءة يف النكاح

  نص احلديثنص احلديث::  

 :  َقاَل َرُسوُل اهللاِ : َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعنُْهَما َقاَل 

امٌ «  .»اْلَعَرُب َبْعُضُهْم َأْكَفاُء َبْعٍض، َواْلَمَوالِي َبْعُضُهْم َأْكَفاُء َبْعٍض، إِالَّ َحائٌِك َأْو َحجَّ

، َواْسـَتنَْكَرُه َأُبـو َحـاتِمٍ  ارِ ، َرَواُه اْلَحاكُِم، َوفِي إِْسنَاِدِه َراٍو َلْم ُيَسمَّ ْبـِن َجَبـٍل  َعـْن ُمَعـاذِ : َوَلـُه َشـاِهٌد ِعنْـَد اْلَبـزَّ

 .بَِسنٍَد ُمنَْقطِعٍ 

هذا احلديث زدناه على مفردات مقر : تنبيه

 ساملستوى الساد
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   عليهعليهاحلكم احلكم::  

أوضــحها احلــاكم بإســناده، وفيــه جهالــة طريــق ن مــ ١٣٤/ ٧البيهقــي : أخرجــه، اضــعيف جــد: حــديث ابــن عمــر 
وفيـه أيضـا تـدليس    " حيث مل يسم شـجاع بعـض أصـحابه   جريج،  ع بني شجاع وبني ابنطهذا منق: "البيهقي بقوله

 .»هذا كذب ال أصل له«: حامت قال أيبابن جريج، قال ابن أيب 

ال يعـرف، وخالـد بـن معـدان مل يسـمع مـن       : فيـه سـليمان بـن أيب اجلـون     فضعيف أيضا،أما شاهده عند البزار؛  
ومجلــة القــول أن طــرق احلــديث أكثرهــا شــديد الضــعف، فــال يطمــئن القــول لتقويتــها بــه،    : "قــال األلبــاين .معــاذ

  ...".ظ بوضعه كابن عبد الربالسيما وقد حكم عليه بعض احلفا

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

   .أن العرب يتماثلون فيتزوج بعضهم من بعض: واملعىناملماثلة، واملساواة،  يه: الكفاءةمجع كفء، و: »أَكْفَاءُ« - 

   .، الذي مسه الرق مث اعتقمجع موىل واملراد به هنا العتيق: »والْموالي« - 

 - »ضعضٍبعأَكْفَاءُ ب مكفء للموالةاملوىلبعضهم من بعض فيتزوج  يأ: »ه .   

ــ« -  ــ«ام فاعــل مــن حــاك الرجــل الثــوب، فهــو حائــك     : »اإال حائكً ــرف احلجامــة، واملعــىن  : »اأو حجام أن : وهــو حمت
  .اليس بكفء للعربية وإن كان عربياحلائك واحلجام 

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :بار الكفاءة يف النسباعت -١

احلديث دليل على اعتبار الكفاءة بالنسب، وأن العرب كلهم سواء يف الكفـاءة، وأن املـوايل بعضـهم لـبعض أكفـاء      
  .والقول باعتبار الكفاءة يف النسب هو قول اجلمهور وليسوا أكفاء للعرب،

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  هل املعىن الذي دل عليه احلديث صحيح؟ -١

  :املعىن الذي دل عليه احلديث غري صحيح، وذلك ملا يأيت

  .الضعف الشديد الذي اعترى احلديث، وترجيح بطالنه وأنه ال أصل له) أ(

أمــر فاطمــة بنــت قــيس أن تتــزوج   أن هنــاك مــن وقــائع الســرية مــا يــدل علــى خــالف معنــاه، فــإن الــنيب   ) ب(
مع كونه حجاما، فهذا يدل علـى أن حـديث البـاب ال يصـح      بأسامة بن زيد وقد مسه الرق، وأمر بتزويج أيب هند

  .وأنه معارض مبا أصح منه

  ؟ملاذا ذكر احلافظ هذا احلديث مع عدم صحته -٢

لعل السر وراء ذكر احلافظ هلذا احلديث هو التنبيه على عدم صـحته والتحـذير منـه، ويـدل علـى ذلـك أنـه ذكـر         
  ".مل يثبت يف اعتبار الكفاءة بالنسب حديث: "يف النسب، وهلذا قالبعده حديثان يدالن على عدم اعتبار الكفاءة 
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  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  .تعلم األحاديث املنكرة للتحذير منها -١

 .الناس متساوون يف شريعة اإلسالم، وال فرق بني هذا وذاك إال بالتقوى -٢

  .كام الزواج يف الشريعة تستظل ذا الشرفالعرب إمنا حوت الشرف وذروته لرتول القرآن بلغتهم، وأح -٣

قواعــد اختيــار الــزوجني ختضــعان للتــدين والتقــوى، وقــد كــان اختيــار النســب أقــل درجــة ويقــدم عليــه الــدين       -٤
  . واخللق كما مر سابقًا

١٣١٣  

  حكم الزوجني يسلم أحدمها قبل اآلخرحكم الزوجني يسلم أحدمها قبل اآلخر

  نص احلديثنص احلديث::  

 : اَل َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اُهللا َعنُْهَما قَ  -

ِل، َوَلْم ُيْحِدْث نَِكاًح  َردَّ النَّبِيُّ « بِيِع، َبْعَد ِستِّ ِسنِيَن بِالنَِّكاِح اْألَوَّ  .»ااْبنََتُه َزْينََب َعَلى َأبِي اْلَعاِص ْبِن الرَّ

هِ  -  :َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ

 . نََب َعَلى َأبِي اْلَعاِص بِنَِكاٍح َجِديدٍ َردَّ اْبنََتُه َزيْ  َأنَّ النَّبِيَّ  

 ."َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس َأْجَوُد إِْسنَاًدا، َواْلَعَمُل َعَلى َحِديِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب ": َقاَل التِّْرمِِذيُّ 

 : َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اُهللا َعنُْهَما َقاَل  -

َجــْت  ـي ُكنْــُت َأْســَلْمُت، َوَعِلَمــْت بِإِْســَالِمي، ! َيــا َرُســوَل اهللاِ : ، َفَجــاَء َزْوُجَهـا، َفَقــاَل َأْسـَلَمِت اْمــَرَأٌة، َفَتَزوَّ إِنِّ

لِ  َفاْنَتَزَعَها َرُسوُل اهللاِ  َها إَِلى َزْوِجَها اْألَوَّ  .ِمْن َزْوِجَها اْآلَخرِ، َوَردَّ

   عليهعليهاحلكم احلكم:  

ترمذي، وابن ماجه، واحلاكم، مـن طريـق حممـد بـن إسـحاق،      وأبو داود، وال، رواه أمحد: حديث ابن عباس - 
ــاس      ــن احلصــني، عــن عكرمــة، عــن ابــن عب ــه...عــن داود ب ــن     ، ب وابــن إســحاق صــرح بالتحــديث، ولكــن داود ب

. »أحاديثـه عـن عكرمـة منـاكري، وأحاديثـه عـن شـيوخه مسـتقيمة        «: احلصني ضعيف يف عكرمة، فقد قال أبـو داود 
هـذا حـديث لـيس بإسـناده بـأس، ولكـن ال       «: ولذلك قال الترمذي. »ثقة إال يف عكرمة« :»التقريب«وقال احلافظ يف 

وللحـديث شـواهد   .»نعرف وجه هذا احلديث، ولعله قد جاء هذا احلديث من قبل داود بن حصني؛ من قبل حفظـه 
ن تصـحيح  وأمـا عـ  » الطبقـات «يف  -رضـي اهللا عنـها  -مرسلة بأسانيد صـحيحة أوردهـا ابـن سـعد يف ترمجـة زينـب       

  .أمحد، فسيأيت يف احلديث التايل

رواه أمحــد والترمــذي وابــن مــاجهمن طريــق حجــاج بــن أرطــاة، عــن عمــرو بــن    : أمــا حــديث عمــرو بــن شــعيب  - 
 . »هذا حديث يف إسناده مقال«: وقال الترمذي. شعيب، به
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وابـن حبـان،    ،ماجـه  وابـن ، وأبـو داود، والترمـذي  ، رواه أمحـد وهـو حـديث ابـن عبـاس،     : أما احلديث الثالث - 
ــه       واحلــاكم واختلــف قــول الترمــذي، فقــال يف   . مــن طريــق مســاك بــن حــرب، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس، ب

مســاك، عــن ألن مــداره علــى احلــديث إســناده ضــعيف، إال أن  »حســن«: »حتفــة األشــراف«ويف » صــحيح«: »الســنن«
صـدوق، وروايتـه   «: »التقريـب «احلافظ يف عكرمة فقد قال باضطراا ابن املديين ويعقوب وغريمها، ولذلك قال 

  .»مضطربة، وقد تغري بآخره، فكان رمبا يلَقَّن -خاصةً-عن عكرمة 

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - »بنيز هتنهي كربى بنات النيب : »ابوقيل أكرب أوالده، ولدت وللنيب ،  ثالثون سنة، وماتت سنة مثان.  

لقـيط بـن الربيـع بـن عبـد العـزى، وكـان مـن         : هذا زوج زينب، وهو ابـن خالتـها، وامسـه   : »صِ بنِ الربِيعِالْعا وأَبِ« - 
رجال مكة املعدودين ماالً وأمانة وجتارة، تزوج زينب قبل البعثة بيسري، مث هـاجرت وتركتـه علـى شـركه مث أسـلم      

رة يف شـ زينب عليه، وتويف سنة ثـنيت ع   سنة مثان قبل الفتح، وهاجر، فرد النيب: يف احملرم سنة سبع، وقيل
  .خالفة أيب بكر

 - »نِنيس تس دعاملراد بالست ما بني هجرة زينب وإسالم أيب العاص على ما تفيـده أرجـح الروايـات وهـي روايـة      : »ب
  .الترمذي

  .أي بالعقد األول الذي كان يف مكة قبل البعثة: »بِالنكَاحِ الْأَولِ« - 

 - »لَما وثْ نِكَاحدحا: »يا حديدأي مل يعقد هلا عقد.   

  . األخري: بكسر اخلاء أي: »رِخمن زوجِها الْآ« - 

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :إذا أسلم الزوج بعد زوجته يعود إليها دون عقد -١

ه ومل تتزوج حىت يسلم فإـا حتـل لـه    حديث ابن عباس األول يدل على أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها مث انتظرت
 يف بعـد إســالمه استصـحابا للعقــد األول، وال حتتــاج إىل عقـد جديــد ولــو كـان ذلــك بعــد انقضـاء العــدة، إذ لــيس     

احلديث مـا يفيـد اعتبارهـا، وعلـى هـذا فـاملرأة بعـد انقضـاء عـدا ال ينفسـخ نكاحهـا بـل هـي باخليـار إن شـاءت                
حىت يسلم فترجع إليه، ولو كانت يف بيته فال معارة بينهما بـل حيـرم الـوطء     تزوجت، وإن شاءت انتظرت زوجها

  .ودواعيه حىت يسلم

قول مجاعة من السلف وتبعهم كثري من العلماء واتفقوا على أن حـديث البـاب دليـل علـى أن العـدة لـيس هلـا         وهذا
ضـح علـى ردهـا إليـه بالعقـد األول،      اعتبار فقد رد زينب رضي اهللا عنها على زوجها أيب العاص، كما أنه دليـل وا 

  .ومل حيدث عقدا جديدا

  :داللة حديث ابن عباس الثاين -٢

استدل العلماء حبديث ابن عباس الثاين على أنه إذا أسلم الزوج وعلمـت امرأتـه بإسـالمه فهـي علـى عقـد نكاحـه        
عـاد  ترتع مـن زوجهـا اآلخـر، وت   وإن تزوجت باعتبار أن اإلسالم فرق بينها وبـني زوجهـا األول، فهـو زواج باطـل، فـ     

  . لزوجها األول ألن زوجها األول ال يزال قائما
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  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :انفساخ العقد على قول اجلمهور -١

لم سـ مـىت أ : السـلف عمـالً بظـاهر احلـديث، فقـالوا     هذا القول ذهب إليه اجلمهور خالفًـا للقـول األول الـذي عليـه     
فَالَ ترجِعوهن ﴿: بقوله تعـاىل : واستدلوار حىت انقضت عدة املدخول ا انفخ النكاح، أحد الزوجني وختلف اآلخ

 ـنلُّونَ لَهحي مالَهوملٌّ لَّهح نـ       ﴾إِلَى الكُفَّارِ الَ هوألن املـرأة تنقطـع   : عيب، قـالوا كمـا اسـتدلوا حبـديث عمـرو بـن ش
  .عالقتها بزوجها بتمام العدة

أا قبل حترمي املسلمات على الكفار، فتكـون منسـوخة مبـا بعـدها، أو أـا      : زينب بأجوبة منها وأجابوا عن قصة
دت إليه بنكاح جديد كما يف حديث عمرو بن شعيبر.  

القــول األول لقــوة دليلــه، وألن حــديث ابــن عبــاس لــيس فيــه مــا يــدل علــى اعتبــار العــدة، كمــا أنــه ثبــت      : الــراجح
أنـه كـان يسـأل     نقـل عـن الـنيب    ويتـأخر اآلخـر، ومل ي   فيسلم أحـدمها  هد النيب بالتواتر إسالم كثريين يف ع

  .عن انقضاء العدة، ومل بنقل أنه جدد العقد ألحد، مما يدل على بقاء النكاح

  .وأما مراعاة العدة فبسبب أنه إذا أسلم يف أثنائها ردت إليه

 فرقـة فـال  تجمـرد  " اإلسـالم "وال إمجاع، مث لو كـان  خ النكاح فال دليل عليه من نص سلم بعد انقضائها انفسوإن أ
الم أجنـز  سـ تكون رجعية بل بائنة وال أثـر للعـدة يف بقـاء النكـاح، وإمنـا أثرهـا يف منـع نكاحهـا للغـري، ولـو كـان اإل           

  .الفرقة مل يكن أحق ا يف العدة

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  .سالم أحدمها، وإمنا ينظم العالقات بسماحتهمل يأت اإلسالم ليفرق بني الزوجني مبجرد إ -١

 .وقائع السرية جتسيد لنظام احلياة االجتماعية يف ظل اإلسالم -٢

٣- سلم اآلخرعقد النكاح من أخطر العقود بني الرجل وزوجته فلو أسلم أحدمها فال يبطل عقدمها حىت ي .  
  

١٤١٤  

  العيوب يف النكاحالعيوب يف النكاح

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َقاَل  ِب ْبِن ُعْجَرَة َعْن َأبِيِه َعْن َزْيِد ْبِن َكعْ  -

َج َرُسوُل اهللاِ " ا َدَخَلْت َعَلْيِه، َوَوَضَعْت ثَِياَبَها، اْلَعالَِيَة ِمْن َبنِي ِغَفارٍ  َتَزوَّ َرَأى بَِكْشِحَها َبَياًضـا، َفَقـاَل ، َفَلمَّ

َداِق َواْلَحِقي بَِأْهِلِك، َوَأَمَر ، اْلَبِسي ثَِياَبِك ": النَّبيُّ   ."َلَها بِالصَّ

 .َواْخُتلَِف َعَلْيِه فِي َشْيِخِه اْختَِالًفا َكثِيًرا، َوفِي إِْسنَاِدِه َجِميُل ْبُن َزْيٍد، َوُهَو َمْجُهوٌل ، َرَواُه اْلَحاكِمُ 
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 : َقاَل  َوَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب  -

َج « ـَداُق بَِمِسيِسـِه ، َأْو َمْجُذوَمـةً ، َأْو َمْجنُوَنـةً ، َفَوَجـَدَها َبْرَصـاءَ ، َفـَدَخَل بَِهـا، اْمـَرَأةً َأيَُّما َرُجٍل َتـَزوَّ َفَلَهـا الصَّ

اَها ُه ِمنَْها، إِيَّ  .»َوُهَو َلُه َعَلى َمْن َغرَّ

 .ٌت َوِرَجاُلُه ثَِقا، َواْبُن َأبِي َشْيَبةَ ، َوَمالٌِك ، َأْخَرَجُه َسِعيُد ْبُن َمنُْصورٍ 

 : َوَزادَ ، َنْحَوهُ  َعْن َعلِيٍّ  -َأْيًضا-َوَرَوى َسِعيٌد  -

َها، َفَلَها اْلَمْهُر بَِما اْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها، َفَزْوُجَها بِالِخَيارِ ، َوبَِها َقَرنٌ ... «  .»َفإِْن َمسَّ

 : َومِْن َطِريِق َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َأْيًضا َقاَل  -

َل َسنَةً ، فِي الِعنِّينِ  َقَضى ُعَمُر «  .»َأْن ُيَؤجَّ

 .َوِرَجاُلُه ثَِقاٌت 

   عليهعليهاحلكم احلكم:  

ومجلة القول أنَّ احلـديث ضـعيف جـدا؛ ألنَّ فيـه مجيـل بـن زيـد، وقـد تفـرد          : قال األلباين :حديث زيد بن كعب - 
لـيس بثقـة،   : ال ابـن عـدي  ال يصح حديثه، وق: به، وقد أكثر العلماء من الطعن يف مجيل بن زيد، فقال البخاري

اضـطرب كـثري   : ضعيف احلـديث؛ وألجـل اضـطرابه فقـد قـال احلـافظ      : ليس بالقوي، وقال البغوي: وقال النسائي
أنَّ ابنـة اجلـون ملـا دخلـت     : "على مجيل بن زيد، وقد صح احلـديث بلفـظ آخـر، وهـو مـا جـاء يف صـحيح البخـاري        

  ".بعظيم، احلَقي بِأَهلك لقد عذْت: فقال هلا أعوذ باهللا منك،: ودنا منها قالت على النيب 

  . رجاله ثقات، وهو موقوف على عمر: قال احلافظ: ليعأما اآلثار اليت رواها سعيد بن املسيب عن عمر و -

: وأخرجه مالك، والدارقطين، وابن أيب شيبة، والبيهقي من طريق حيىي بن سـعيد عـن سـعيد بـن املسـيب قـال       
ه، ورجاله ثقات، فهم رجال الشيخني، لكنه منقطع بني سعيد بن املسيب رمحه اهللا وعمر بـن  فذكر ... قال عمر
  .اخلطاب 

ورواية علي رجاهلا ثقات، إالَّ أنَّ الشبِعمن علي  مل يسمع ي،    عن ابـن مسـعود بلفـظ ـ : "ولكن صحل العـنني  يؤج
  .بسند صحيح يبةرواه ابن أيب ش ."سنة، فإن جامع وإالَّ فُرق بينهما

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

  .قبيلة من قبائل عدنان، ومنازهلم قرب مكة: فاربكسر الغني املعجمة، غ: »فَارغِبين « - 

  .بفتح الكاف، وسكون الشني املعجمة، فحاء مهملة، هو بني اخلاصرة والضلوع: »كَشحها« - 

  . صراملراد به الب: »بياضا« - 

  .إذا اقترنت بنية هذه الصيغة من كنايات الطالق الظاهرة: »احلَقي بِأهلك« - 
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  . أو على سبيل التمثيل للرجل واملرأة، فاملرأة إذا وجدت الرجل معيبا فلها الفسخ ،هذا ال مفهوم له: »أميا رجل« - 

  . عقد عليها: أي »تزوج امرأة« - 

  . لكن املراد به الوطء ،على اخللوةالدخول بالزوجة وطؤها، ويطلق : »فدخل ا« - 

  .دمويته بذهظهر اجللد وييف يقع بفتح الباء املوحدة، وسكون الراء، ممدود، هو بياض : »برصاء« - 

  .جريان التصرفات على غري ج العقالء: ، ومظهرهزوال العقل، أو فساده: اجلنون: »جمنونة« - 

  . ناثر، وهو يف الوجه أغلبتت، مث ينقطع وحيمر منها العضو مث يسودعلَّة  - بضم اجليم -اجلُذَام : »ومةجمذُ« - 

 - »ا، كما جاء يف الرواية : »سِيسِهمب ها، فلها املهر مبا استحلَّ مـن  : "األخرىكنايةٌ عن اجلماع واستمتاعهفإن مس
  ".فرجها

 - »على مغَ نهر« اأي أومهه أن املرأة ال عيب فيها فاتضح أ هو من علم بالعيب وكتمه معيبة، فالغار.   

   .ولوج الذكرمينع عظم أو حلم ينبت يف الفرج هو  -بفتح القاف، وسكون الراء  -: »قَرن« - 

  .أو لكرب سنه ،أو لضعف خلقته ،هو العاجز عن اإليالج ملرض أصابه: »العنني« - 

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :ب يف النكاحيعثبوت خيار ال -١

      ــاحلـديث واآلثـار بعــده تتعلـق بــالعيوب يف النكـاح الــيت يثبـت فيهــا اخليـار، والعب املقصـود هــو الـنقص البــدين أو   ي
  .العقلي يف أحد الزوجني

، ومنها ما هو خاص باملرأة وأمههـا  )هن، والعاءُص، واخلباجلَ: (الرجل أمهها ثالثة وبيع وقد ذكر الفقهاء أنَّ
  ).واجلذام ،والربص ،اجلنون: (، ومنها ما هو مشترك بينهما وأمهها ثالثة)القرن والرتق(ثنان ا

  :السالمة من العيوب معتربة على قول اجلمهور -٢

، وأن بيـ ع هبِـ  نألمهيتها عدها مجهور الفقهاء أحد خصال الكفاءة، وعلتهم يف ذلك أن الـنفس تعـاف صـحبة مـ    
العيـوب، كمـا اسـتندوا إىل أن األصـل يف عقـد النكـاح السـالمة مـن العيـوب كغـريه مـن            مقصود النكاح خيتل ذه 

  .العقود

٣- حكم العنين :  

        ا النكاح بعد حتققها، ولكن يؤجـل سـنة حـىت متـر عليـه الفصـول األربعـة فـإن و ـ العنة عيب يفسخئ فقـد تـبني   ط
  .مسعود رضي اهللا عنهماعمر وابن  أنه ليس بعنني، وإال خريت بني املقام معه وبني فراقه لقضاء

  :اليت يثبت ا اخليار من العيوب يف النكاح -٤

تـبني أن الـزوج عقـيم،    أي عدم الوالدة، واألظهر من قويل أهل العلم أنه عيب يثبت به اخليار للمـرأة إذا  " العقم"
بقيهـا معـه ملودتـه إياهـا، بـل نقـل       ليس بعيب ألن الزوج لـه أن يتـزوج بـأخرى وي   : فقيل أما إذا كانت الزوجة عقيمة

القرطيب اإلمجاع على أن العقيمة اليت ال تلد ال ترد.    

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  
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  : اختلف فيه على أقوال: فسخ العقد بالعيب -١

يف أحــد الــزوجني علــى تفاصــيل عنــدهم يف تعــيني   جــد عيــبذهــب اجلمهــور إىل ثبــوت فســخ النكــاح إذا و: األول -
  .مبا ورد يف هذا الباب من حديث وآثار: واستدلواخ ا النكاح، سلعيوب اليت يفا

سـترا  : ذهب احلنفية إىل أن الزوج ال حق له يف الفسخ لعيب املرأة استغناء مبا له من الطالق، وعلتـهم : الثاين -
احلـق يف الفسـخ بــالعيوب   عليهـا، وجتنبـا للتشـهري ـا، ولـيس للزوجـة حـق الفسـخ يف العيـوب املنفـرة، ولكـن هلـا             

  .املانعة من الوطء كالعنة، واجلب، وعلتهم أا ختل باملقصود األول من الزواج وهو التناسل

ــالنكــاح بع ال يفســخ: قــال الظاهريــة: الثالــث - ألبتــة، وال خيــار ألحــد مــن الــزوجني فإمــا إمســاك مبعــروف أو     بٍي
رعي علـى ثبـوت هـذا    شعدم الدليل ال: اخللع، وعلتهم يف ذلك هلا إال البقاء أو ستسريح بإحسان، وأما املرأة فلي
احلق ألحدمها، وال حجة فيما يروجةى عن الصحابة يف ذلك، ألن قول الصحايب ليس حب.  

 امِذَواجلُـ  جِرالفَـ  كعيـوبِ  معينـة  ا بعيـوبٍ هصـ خ نثبوت اخليار يف عقد النكاح، وهذه العيوب من العلماء م: الراجح
  .عن الصحابة، ومنهم من عمم ص، ألن هذا هو املرويرالبواجلنون و

وضابط هذه العيوب مـا ذكـره ابـن القـيم مـن أن كـل عيـب ينفـر الـزوج اآلخـر منـه وال حيصـل بـه مقصـود النكـاح                
يوجـب اخليـار، ألن عقــد النكـاح أوىل مــن البيـع، كمــا أن الشـروط املشــروطة يف النكـاح أوىل بالوفــاء مـن شــروط        

  ..مغرورا مبا غر به أوغنب به ألزم اهللا ورسوله البيع، وما 

واحلق أن هذا الضابط صحيح ألمهية عقد النكاح وعلـى القاضـي أن جيتهـد فـال يفسـخ النكـاح إال مبـا يصـلح أن         
تكـون أخطـر منـها علـى مقصـود       اوية ملـا ذكـر أو  سـ مل يـذكرها األولـون م   عيبا، وعليه قـد يكـون هنـاك عيـوب    يكون 
  .النكاح

  :لف يف رد املهر كله أو نصفه على قولنياخت: مهر الزوجة املعيبةحكم  -٣

يف إجيامـا   واسـتدلوا بقضـاء عمـر وعلـي     ،أنه يرد املهر الـذي أعطـاه كـامالً سـواء حصـل وطء أو خلـوة      : األول -
  .رضي اهللا عنهما الصداق كامالً

  .ضي اهللا عنهر ذهب مجاعة إىل أن هلا نصف املهر، وورد ذلك عن ابن عباس: الثاين -

  .أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فال مهر هلا سواء كان الفسخ منه أو منها

  :يف املسألة قوالن رقة بينهما تكون على الفور أم التراخي؟الفُ -٤

  .رقة بني الزوجني يثبت على التراخي جلواز أن يكون من باب التريث ورجاء الشفاءأن حق الفُ: األول -

رقة على الفور فإذا سكت عن صاحبه حـىت مضـى وقـت ميكنـه فيـه رفـع األمـر للقاضـي         حق الفُ إن ثبوت: الثاين -
  .وإن مل يرفعه عد راضيا به

  .يرجح القاضي وأهل اخلربة أحد القولني حسب املصلحة أن الرأي األول لقوة مأخذه، وميكن: الراجح

٥- على ميرجع باملهر؟ ن لف يف املسألة على قولنياخت:  

بقـول  : بسـبب هـذا الغـار، واسـتدلوا     الـزوج  قحـ لَ مره من ويل أو وكيـل ألنـه غُـ   أن يرجع باملهر على من غر: األول -
  .بشرط أن يكون الغار عامل بالعيب »وهو له على من غره منها«: عمر

  .كله مث علم بهأنه ال رجوع للزوج على أحد؛ألنه قد لزمه املهر ملسيسه إياها، فهو كاملبيع املعيب ذا أ: الثاين -
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ال أن األوجـه  إرجح البعض القول الثاين بناء علـى أن قـول عمـر ال يصـلح لالسـتدالل ألنـه قـول صـحايب،          :الراجح
  . رمه الرتدع عن التغريرألن فيه منعا للتغرير، ألن الغار لو علم بغ هرواألرجح الرجوع على من غَ

  اارابعرابع : :ما يستفاد من احلديثستفاد من احلديثما ي::  

  .، فليس للمرأة أن تكتم عيوا وليس للرجل أن يكتم عيوبه"الزوج أو الزوجة"ن يغش ليس ألحد أ -١

ال  مع وجود العيب يف أحد الزوجني، ولو مل يعلم عنه الزوج اآلخر، ذلـك أنَّ العيـب  يكون صحيحا  عقد النكاح -٢
من شروط صحته يعود على أصل العقد، وال على شرط.  

زوج الذي مل يعلـم بعيـب صـاحبه إالَّ بعـد العقـد، ومل يـرض بـه العقـد، فيثبـت لـه حـق            نَّ إثبات خيار العيب للإ -٣
  .فسخ النكاح

إن هـذا العيـب اخللقـي مـن اهللا وال     : ال يقـال و ،ال حـرج علـى اإلنسـان إذا رأى بامرأتـه عيبـا خلقيـا أن يفارقهـا        -٤
ال  ت نفسـه جرب علـى أكلـه، كـذلك إذا كانـ    ه ال يالطعام فإن هاإلنسان إذا مل يشت :ميكنها أن تتخلى عنه؛ ألننا نقول

  .ترتاح إىل هذه الزوجة فال حرج عليه
  

١٥١٥  

  سن معاملة الزوجةسن معاملة الزوجةعلى حعلى ح  احلثّاحلثّ

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َقاَل  َعِن النَّبِيِّ  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة 

ُهنَّ ُخِلْقـَن ِمـْن ِضـَلٍع، َوإِنَّ َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللاِ َواْلَيْوِم اْآلِخرِ َفَال ُيْؤِذي َجاَرُه، َواْستَ « ْوُصوا بِالنَِّساِء َخْيـًرا، َفـإِنَّ

ـَلِع َأْعـَالُه، َفـإِْن َذَهْبـَت ُتِقيُمـُه َكَسـْرَتُه، َوإِْن َتَرْكَتـُه َلـْم َيـَزْل َأْعـَوَج، َفاْستَ  ْوُصـوا بِالنَِّسـاِء َأْعَوَج َشـْيٍء فِـي الضِّ

 .»َخْيًرا

 : َولُِمْسلِمٍ 

 .»ْمَتْعَت بَِها اْسَتْمَتْعَت َوبَِها ِعَوٌج، َوإِْن َذَهْبَت ُتِقيُمَها َكَسْرَتَها، َوَكْسُرَها َطَالُقَهاَفإِِن اْستَ «

   متفق عليه: عليهعليهاحلكم احلكم.  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

هذا اإلميان أن الكامل املوصل لرضوانه، وكما  من كان يؤمن باهللا اإلميان: أي »من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ« - 
    .اراجل إيذاءاملبالغة يف عدم : اجلار، وحيتمل أن املراد إيذاءمتوقف على أفعال منها عدم 
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 - »هاري جذؤواحلديث شامل لألذى القويل والفعلييدفع عنه أذاه، ى جلاره، بل ال يصدر منه أذً: يأ: »فَلَا ي.  

 - »ووصوتا، وقيل املعىنسالنبعضكم بعضا ب وليوصِ: أي :»ااسا: اء خرين خري أوصيكم.  

م قفـص  ظْـ عوهـو   ،واحـد األضـالع   - وقـد تسـكن   ،وفـتح الـالم   ،بكسـر الضـاد   -الضـلع   :»خلقْن من ضلَعفإن « - 
  .عليهما السالم الصدر، واملراد خلق حواء من ضلع آدم

لقت من ضـلع أعـوج، فـال ينكـر اعوجاجهـا،      لغرض من هذه اجلملة أن املرأة خا:»الضلع أعاله يفيء أعوج شإن « - 
  .أو أا ال تقبل التقومي كما أن الضلع ال يقبله

 - »أي فـإن أردت أن تعدلـه وتـرده إىل االسـتقامة كسـرته لعـدم قابليتـه لـذلك، والضـمري          : »كسرته قيمهفإن ذهبت ت
   .يعود على الضلع

 - »وإن تركته مل يعلـى اعوجاجـه ولكنـه مـع     بقـى  يفارق طبيعته بل يتأخذ يف إقامته مل مل تركته ووإن  :يأ: »أعوج لْز
إن أردت أن ، وإن أردت االنتفاع منها انتفعت ا علـى طبيعتـها  ، وكذلك املرأة لق عليهاخ ذلك يؤدى وظيفته اليت

وهــو  ،قاق والفــراقشــلــك إىل البــل يــؤدي ذ ،تعاملــها علــى أســاس كمــال اعتــداهلا مل حتصــل منــها علــى مــا تريــد  
  .كسرها

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

١- رمة أذى اجلارح:  

ا، واإليــذاء اإلميــان، ســواء كــان اإليــذاء قوليــا أو عمليــ  احلــديث دليــل علــى حتــرمي أذى اجلــار وأن إيــذاءه خلــل يف 
  .حقه يف أحاديث كثرية على د حترميا وأكد الرسول شكل أحد إال أنه يف اجلار أ منحمرم 

  :الوصية بالنساء -٢

بـة والتحمـل ملـا    ياء بالتسامح والصرب، وذلك يتم باملعاشـرة الط ستربوي ملعاملة الن سيف احلديث توجيه نبوي ودر
  .قد حيصل منها ما دام ذلك ال خيل بالدين والشرف

مرهـا وتوجيههـا حـىت تسـتقيم وتـدوم      وألجل طبيعتها املبينة يف احلديث ينبغـي علـى الـزوج أن جيتهـد يف إصـالح أ     
وال  ،فيـه إشـعار بأنـه ينبغـي تقوميهـا برفـق       »واستوصـوا بِالنسـاءِ خيـرا   « :العشرة، وتبقـى املـودة واحملبـة فقولـه     

  .وال يتركه فيستمر على عوجه ،يبالغ الرجل يف ذلك فيكسر

  :التعسف يف استعمال احلق -٣

مــن خلــق املــؤمن ولــيس مــن  خلقــه حــد احلســنات ويظهــر الســيئات لــيس  الــزوج الــذي حياســب علــى كــل شــيء وجي 
االعا ما يعيش هذا النـوع يف عـذابٍ   ،شرة املطلوبة شرعونكـد، وقـد قـال الـنيب      وغالب :»    ال يفـرك مـؤمن مؤمنـة

لقًا رضي منها اآلخرإن كره منها خ«.  

ا         اال يـبغض املـرأة بغضـا تامـ    : ملعىنأي ال يبغض، وا »ال يفرك«: قوله حيملـه علـى فراقهـا، ألنـه إن وجـد فيهـا خلقـً
يكرهه كحدا مجيلة أو رفيقةة الطبع وجد فيها خلقًا مرضيا ككو.  

ورمبــا أدى ذلــك إىل  ،كــثري مــن األزواج يريــدون الكمــال يف زوجــام وهــذا غــري ممكــن وبــذلك يقعــون يف النكــد و
   .الطالقفساد العشرة و

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  .ال توجد مسائل خالفية
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  اارابعرابع : :ما يستفاد من احلديثستفاد من احلديثما ي::  

  .نفي اإلميان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل -١

  .اإلسالم باملرأة أشد عناية حيث جاءت الوصية ن خريااعتىن  -٢

  .الوصية بالنساء سببها أن ضعاف وحيتجن إىل من يقوم بأمرهن -٣

   .سالم على بناء األسر وسالمة اتمعيف الوصية ن خريا حرص من اإل -٤
 

١٦١٦  

  احلث على حسن معاملة الزوجةاحلث على حسن معاملة الزوجة

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َوَعْن َحكِيِم ْبِن ُمَعاِوَيَة، َعْن َأبِيِه َقاَل 

  ؟َما َحقُّ َزْوِج َأَحِدَنا َعَلْيهِ ! َيا َرُسوَل اهللاِ : ُقْلُت 

 .»ا اْكَتَسْيَت، َوَال َتْضرِِب اْلَوْجَه، َوَال ُتَقبِّْح، َوَال َتْهُجْر إِالَّ فِي اْلَبْيِت ُتْطِعُمَها إَِذا َأَكْلَت، َوَتْكُسوَها إِذَ «: َقاَل 

   عليهعليهاحلكم احلكم :  

  .واحلاكم ،ق البخاري بعضه، وصححه ابن حبانوابن ماجه، وعلَّ ،والنسائي ،وأبو داود ،رواه أمحد 

كتـاب النكـاح، بـاب     ،ي بعضـه يف الصـحيح  البخـار  ، وسـكت عنـه الـذهيب، وعلـق    صححه احلاكم ،رجاله ثقاتو 
  .نساءه يف غري بيون، وحسنه األلباين هجرة النيب 

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - »هلَيا عندجِ أَحوز قا حزوجة أحدنا: املعىنوحبذف التاء وهو األكثر، وقد جاء يف القرآن والسنة، ) زوج: (»م.  

 - » حــب ــا تقَ ــه، وال تعــب حــديثها، ومنــه قولــه    : كــأن تقــول  ،وال تشــتم وال تســب : يأ: »ولَ ــك اللَّ ححــديث أم زرع يفقَب :
  ".فعنده أقول فال أقبح"

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :وجوب إطعام الزوجة -١

  . ملعروف، وكل ذلك مقيد بالسعة واطعم زوجته ويكسوهااحلديث دليل على أنه جيب على الزوج أن ي
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  :النهي عن ضرب الوجه -٢

ألن الوجـه جممـع احملاسـن، وفيـه احلـواس، ويظهـر فيـه         زوجـه  ن ضـرب وجـه  عـ يف احلديث دليل على ي الزوج 
عــن  ــى رســول اهللا  : "أثــر الضــرب، والنــهي عــن الضــرب عــام يف الزوجــة وغريهــا ملــا جــاء يف روايــة جــابر       

  .وهو يف اآلدمي أوكد ،وكذا احليوان ،عام يف اآلدميفهو  ،"وعن الوسم يف الوجه ،الضرب يف الوجه

  :ضرب الزوجة حكم -٣

خمصوص بضرب الوجه، فإذا وجد ما يوجب تأديب الزوجة فيجـوز لـه أن يضـرا دون الوجـه، وكـل      هذا النهي 
 ما خيشى عليه الضرر، بشرط أن يكون ضربا خفيفًا، ألن املقصود من الضـرب اإلصـالح والتأديـب ال التشـويه،    

ن إ﴾ على التدرج وواضرِبوهن واهجروهن في املَضاجِعِ والالَّتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن﴿: وقد دل قوله تعاىل
  .الضرب آخر مراحل عالج الزوجة

  :حكم هجر الزوجة -٤

خارجـه ملـا    يف البيـت ال  يهجـر إال يف احلديث دليل على جواز هجر الزوجة بالقدر الذي يراه مناسبا لتأديبـها، وال  
لـهجر مـدة معينـة، أمـا اهلجـر يف الكـالم فهـو مقيـد بثالثـة أيـام، وقـد ثبـت يف             لـيس ل يترتب عليه مـن املفاسـد، و  

  ...  آىل من نسائه شهرا وقعد يف مسربة له حديث أنس أن النيب 

  :شتم الزوجة بألفاظ قبيحة -٥

بألفـاظ سـيئة أو لعنـها ومـا أشـبه ذلـك مـن السـباب الـذي           تقبـيح زوجتـه  أنه ال ينبغـي للـزوج    يف احلديث دليل على
ب من القول الذي يدعوها إىل امليل إليه واالعتدال معهتسوء به العشرة، بل عليه أن خياطبها بالطي.  

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :اهلجر خارج البيت -١

، وقــد اختلـف العلمــاء يف  "آىل مـن نســائه شـهرا  " حـديث أنــس  يطـابق قولــه يف ﴾اهجــروهن فـي املَضــاجِعِ و﴿: قولـه 
  :اجلمع بينه وبني حديث الباب

- فمن أهل العلم مقَ نا يف   سم حديث أند على حديث الباب كالبخاري فإنه ملا ذكر حديث معاوية بن حيدة معلقـً
  .أصح إسنادا ري البيوتاهلجر يف غ: أي" األول أصح: "قال) نساءه يف غري بيون هجرة النيب (باب 

  .احلصر املذكور يف حديث الباب غري معمول به، فيجوز اهلجر يف غري البيوت: وقال آخرون -

ذلك خيتلف باختالف األحوال، فإذا كان عنده واحدة هجرهـا يف البيـت، وإن كـان عنـده أكثـر هجـرهن       : وقيل -
  .وهذا رأي الشيخ ابن باز ،خارج البيت لفعل النيب 

  رابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : اارابع::  

ضعف اإلميان وقلـة العلـم والبصـرية،    ل ذلكوتسوء عالقتهم بزوجام  أن امللحوظ على كثري من بين عصرنا -١
كما ساءت كثري من الزوجات لذلك، فإذا قوي القلب وتنور بالعلم وأدى كل منهما ما عليـه لآلخـر دامـت العشـرة     

  .واحنلت اخلالفات

  .سعته، وتكون بقدر ة وكسوا على زوجهاوجوب نفقة الزوج -٢

   .تقبيح زوجتهه ل يينبغ، وال للرجل أن يضرب وجه زوجته يال ينبغو ،جواز تأديب املرأة -٣
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  .جيوز للزوج أن يهجر زوجته بالقدر الذى يراه مناسبا لتأديبها -٤

  

١٧١٧  

  استحباب تيسري الصداقاستحباب تيسري الصداق

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َقاَل َرُسوُل اهللاِ : َقاَل  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامٍِر 

َداِق َأْيَسُرهُ «  .»َخْيُر الصَّ

 احلكم عليهاحلكم عليه : 

أخرجــه النسـائي، وابــن أيب شــيبة، والبيهقـي، وصــححه ابــن حبـان، واحلــاكم، ووافقــه الــذَّهيب،    : حلـديث حســن ا 
  .لحديث متابعاتلو

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

  .ليس فيه مفردات

  ااثانياحلديثاحلديثاملتعلقة باملتعلقة ب  األحكاماألحكام  ::ثاني::  

  :أفضل الصداق -١

احلديث دليل على أن أفضل الصداق وأعظمه بركة هو ما كان أيسر على الـزوج، فعلـى الـزوج أن يقـدم مـا تيسـر       
  .من املهر، وعلى أهل الزوجة أن يقبلوا

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

وا صـدق النسـاء   ": عن املغاالة يف املهـور قولـه   هورد عن عمر بن اخلطاب يف ي قد  فإنـه لـو كـان مكرمـة يف    . ال تغلـُ
امــرأة مــن نســائه، وال  ، مــا أصــدق رســول اللَّــه الــنيبالــدنيا، أو تقــوى عنــد اللَّــه عــز وجــل كــان أوالكــم بــه   

ورد أن عمر ملا ـى عـن املغـاالة    ما ، وهذا يدل على ضعف .."عشرة أوقية أُصدقَت امرأة من بناته أكثر من ثنيت
  .رجع عن ذلك﴾فوآتيتم إِحداهن قنطَارا﴿: اعترضت عليه امرأة بأن اللَّه تعاىل قالهور يف امل

  اارابعرابع : :ما يستفاد من احلديثستفاد من احلديثما ي::  

  :سري الصداق فيه مصاحل عظيمة منهايت

  .العمل بالسنة، وما أرشدت إليه -١
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  .تيسري سبل الزواج مما يعود بالفائدة على شباب األمة وفتياا -٢

ختفيف الصداق من باب احملبة واإلقبال ودوام العشرة دون كراهية، فمن غلي صداقها رمبا كـان ذلـك سـبب     -٣
   .يف كراهيتها

ختفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إن ساءت العشرة بينهما، كما يسهل مسألة اخللع، خبـالف   -٤
  .ما لو كان كثريا فيضطران إىل حتمل الشقاء

١٨١٨  

  وعية وليمة الزواجوعية وليمة الزواجمشرمشر

  نص احلديثنص احلديث::  

ْحَمِن ْبـِن َعـْوٍف َأَثـَر ُصـْفَرٍة، َفَقـاَل  َأنَّ النَّبِيَّ  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َيـا : َمـا َهـذا؟ َقـاَل : رأى َعَلـى َعْبـِد الـرَّ

ْجُت اْمَرَأًة َعَلى َوْزِن َنَواٍة ِمْن َذَهٍب، َقاَل ! َرُسوَل اهللاِ   .»َأْولِْم َوَلْو بَِشاةٍ  .َك اهللاُ َلَك َبارَ «: إِنِّي َتَزوَّ

   متفق عليه: عليهعليهاحلكم احلكم.  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

هـــو طيـــب يصـــنع مـــن   - بضـــم الصـــاد املهملـــة، وســـكون الفـــاء املوحـــدة، مثَّ راء، فتـــاء تأنيـــث  -: »صـــفْرةأثـــر « - 
  .يبالطأثر  :والردع" ردع من زعفران"يف بعض الروايات  ،الزعفران

  .لرجلأن يتزعفر ا عن لإلنكار فقد ى سؤال أنه ظاهره  :»ما هذا« - 

 مخسـة دراهـم، هكـذا هـو     يـزن   :قـالوا لـديهم،   امعروفـ كـان  لـذهب  ا عيـار اسـم مل النـواة  : »نواة من ذهب وزنعلى « - 
  .ذهبا أو فضة: عند العرب، قال اخلطايب

 - »ملاصنع وليمة: واملعىنفعل أمر، : »أَو.   

الواحــدة مــن الغــنم للــذكر  : للتقليــل، ال عمــل هلــا، فتفيــد أن الوليمــة جتــوز بــدون شــاة، والشــاة  " لــو: "»ولــو بِشــاة« - 
  .واألنثى ضأنا كانت أو معزا

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :السؤال عن الرعية -١

  ."ما هذا" ائد ألصحابه بداللة قولهاحلديث دليل على مشروعية تفقد الوايل والق

  :ختفيف الصداق -٢
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يف احلديث دليل على استحباب ختفيف الصـداق فـإن عبـد الـرمحن مل يصـدق زوجتـه إال وزن مخسـة دراهـم مـن          
 .ذهب مع أنه كان من أغنياء الصحابة

  :استحباب وليمة الزواج -٣

  .هاوحث علي احلديث دليل على مشروعية وليمة الزواج وأا من الزواج فعلها رسول اهللا 

  :القدر ازئ يف الوليمة -٤

علـى صـفية بـاألقط والسـمن والتمـر، وأومل      أمجع العلماء أنه ال قدر جمزئ يف الوليمة بل بأي شيء، فقد أومل 
أن ال رف يف حـال اليسـر أو العسـر، بشــرط    والظــاهر أن مقـدار الوليمـة مرجعـه إىل العــ   . علـى زينـب خببـز وحلـم    

كون النية فيها الرياء أو الزهو، ويف حال العسر مبا تيسر من طعـام  تسراف وال حال اإلإىل يف حال اليسر خيرج 
  .أو شراب

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :كراهة التطيب بالزعفران -١

سـأل عبـد الـرمحن عـن هـذا الطيـب، وقـد         ظاهر احلديث يدل على كراهة التطيب بـالزعفران للرجـال، ألنـه    
وجـه النـهي أنـه مــن طيـب النسـاء، وأجيـب عـن فعـل عبـد الـرمحن بأجوبـة مــن            عـل  لتزعفـر ، و الن عـ  الرجـل ـى  

  .به من امرأته دون قصد، وهو الراجح، ويكون حديث النهي حمموالً على القصد قلَأنه ع: أظهرها

  . وجعله مستثىن من عموم احلديث ،تزعفر للمتزوج فقطلومن العلماء من أجاز ا

  :حكم وليمة الزواج -٢

  : شروعيتها، وإمنا اخلالف يف وجوا على قولنيال خالف يف م

أنـه مل يـرد   ب: واسـتدلوا أا مستحبةـ وهو قول اجلمهور ألا طعام لسرور حادث فأشبه سائر األطعمـة،  : األول -
  .لالستحباب" أومل: "وجوا، وحديث عبد الرمحن ليس صرحيا يف وجوا، فقوله يفنص صريح 

  :مبا يأيت واستدلوامذهب الظاهرية، وقول عند الشافعية،  أا واجبة، وهذا: الثاين -

  .أمر باستدراك ذلك بعد الدخول أن األمر يف القصة للوجوب، بل إنه ) أ(

مـن  ": ، ويف روايـة "إنـه البـد للعـرس   : "ا ملـا خطـب فاطمـة قـال رسـول اهللا      ريـدة أنَّ عليـ  ما وقع يف حـديث ب ) ب(
  ".وليمة

مبــا وســعه، دون حتديــد، فــاألحوط أال  ــا أمــر عبــد الــرمحن   وتــه، وألن الــنيب القــول بــالوجوب لق: الــراجح
  .فوائدها العظيمةليدعها حتصيالً خلريها و

وأمـر بالشـاة ممـا     ،وأومل بـاخلرب  ،أومل بـاللحم  بأنـه  : عدم تقـديرها يـدل علـى عـدم وجوـا؛ أجيـب      : وإن قيل
  . يدل على أن األمر فيه السعة

  :وقت الوليمة -٣

  :فوا يف وقت الوليمة على أقوالاختل

  .أمره ا بعد الدخول بعد الدخول، وأكثر الروايات على ذلك، ومنها رواية عبد الرمحن ففيها أنه : األول -
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  .أن الوليمة تكون عند العقد: الثاين -

  .عند الدخول: الثالث -

  .وهذا واألظهر أن وقتها موسع من عقد النكاح إىل الدخول لصحة األخبار يف هذا

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  .الن، وما يظهر أثره من الطيب للرجكراهة التطيب بالزعفرا - ١

  .وأعماهلم اليت تعنيه فيهم مالوايل أصحابه، وسؤاله عن أحواهلتفقد  - ٢

دق     استحباب ختفيف الصداق؛ فهذا عب - ٣ صـنري مـن  زوجتـه إالَّ وزن مخسـة دنـا    د الـرمحن بـن عـوف الغـين مل ي
  .ذهب

  ".بارك اهللا لك، وبارك عليك، ومجع بينكما يف خري: "الدعاء للمتزوج بالربكة، وتقدم نصه، وهو - ٤

مشروعية وليمة العرس، وأن ال تقل عن شـاة إذا كـان مـن ذوي اليسـار، واألوىل الزيـادة علـى الشـاة، وعمـل          - ٥
  .يكون العموم إالَّ أن زوجة مستندن قبل أهل الالوليمة هي من جانب الزوج، وليس لعمله م

ــ - ٦ أن يعإليهــا أقــارب الــزوجني، واجلــريان، والفقــراء، وأهــل اخلــري؛ ليحصــل التــآلف، وحتــل الربكــة، وأن    اد
  .يجتنب السرف واملباهاة

  

١٩١٩  

  حكم إجابة الصائم واألكل من الوليمةحكم إجابة الصائم واألكل من الوليمة

  نص احلديثنص احلديث::  

 : هللاِ َقاَل َرُسوُل ا: َقاَل  َعْن أِبي ُهَرْيَرَة 

، َوإِْن َكاَن ُمْفطًِرا َفْلَيْطَعمْ «  .َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم َأيًضا .»إَِذا ُدِعَي َأَحُدُكْم َفْلُيِجْب، َفإِْن َكاَن َصائًِما َفْلُيَصلِّ

 : َنْحُوُه، َوَقاَل  َوَلُه مِْن َحِديِث َجابٍِر  -

 .»إِْن َشاَء َطِعَم، َوإِْن َشاَء َتَركَ «

   حيحص: عليهعليهاحلكم احلكم .  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

- »جِفليفليأت إىل مكان الدعوة،: »ب   
  .فليدع: واملراد هنا، الدعاء: أصلها واوي الالم، وهي لغةً: الصالة: »فليصل« -
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  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :الدعوة إىل الوليمة وهو صائم -١

هـو صـائم وجـب عليـه أن جييـب، وحيصـل        يعـ م إجابـة الـدعوة، وإن د  يف احلديث أن الصـيام لـيس بعـذر يف عـد    
  .وره وإن مل يأكل، فإن أذن له صاحب الدعوة سقط احلضورضاملقصود حب

  :أحكام الصائم املدعو للوليمة -٢

  :إذا أجاب الصائم الدعوة فإن له حاالن

ا، ويســن إخبــار صــاحب الطعــام بعــذره إذا كــان صــيامه نــذرا أي واجبــا أو قضــاء حــرم عليــه اإلفطــار إمجاعــ) أ(
 ســن املعاشــرة وتــأليف القلــوب ولــيس مــن بــاب الريــاء يف الطاعــة،  حــىت ال يظــن كراهــة طعامــه، وهــو مــن بــاب ح

، ويـدعو بالـدعاء املناسـب    "إذا دعـي أحـدكم إىل طعـام وهـو صـائم فليقـل إين صـائم       : "ويؤيده مـا ورد يف احلـديث  
  .للمقام

از لــه الفطــر، ألن اخلــروج مــن صــوم التطــوع لعــذر جــائز، ففيــه جــرب خلــاطر      أن يكــون صــومه نفــالً، فجــ ) ب(
فلمـا وضـع الطعـام     وأصـحابه طعامـا   لسرور عليه، ودليله حديث سعيد أنـه صـنع لرسـول اهللا    لالداعي وإدخال 

مـا  مكانـه يو  مأفطر وص«: مث قال للرجل ،»دعاكم أخوكم، وتكلف لكم«:  إين صائم، فقال له النيب: قال رجل
  .»شئت إنْ

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :اختلفوا يف املراد به على قولني: "فليصل: "املراد بقوله -١

د بــه الصــالة املعروفــة، واملعــىن أنــه حيضــر ويشــتغل بالصــالة؛ ليحصــل   اأنــه حممــول علــى ظــاهره واملــر : األول -
  .فضلها وينال بركتها من حضر وأصحاب الدعوة

  .ه الدعاء، واملعىن فليدع ألهل الطعام باملغفرة والربكة، وهذا هو الصواباملراد ب: الثاين -

وهـو ضـعيف، إذ ورد تفسـري الصـالة بالـدعاء مـن بعـض رواة         ،القول بأا الصالة املعروفة ال وجه فيـه : مناقشة
وراد يف ، كمــا أن تفســري الصــالة بالــدعاء   "فــإن كــان مفطــرا فلــيطعم، وإن كــان صــائما فليــدع   : "احلــديث بلفــظ 

  . ﴾وصلِّ علَيهِم إِنَّ صالتك سكَن لَّهم﴿: القرآن يف قوله تعاىل

  :؟ على قولنيالواجب احلضور أم األكل -٢

وتوعـد علـى تركـه     بأن الذي أمر بـه الـنيب   : واستدلواالواجب حضور الدعوة أما األكل فليس بواجب، : األول -
  .على وجوبه بل ورد ما يدل على التخيريهو احلضور، أما األكل فلم يرد ما يدل 

  .لكن األكل أوىل، إن مل يكن هناك عذر، وإال يأكل ما يشتهيه ولو قليالً كالفاكهة فهو أفضل وأكمل

وألن املقصود من احلضور األكل فكان ، "وإن كان مفطرا فليطعم: "بقوله : واستدلواأن األكل واجب، :الثاين -
  .واجبا

جـب، فيـه نظـر، فـإن املقصـود اإلجابـة واحلضـور امتثـاالً ألمـر اهللا ورسـوله           املقصـود األكـل في  ن إقـوهلم  : مناقشة
ا أو قضاءولذلك وجب على الصائم احلضور وهو ال يأكل إذا كان صيامه واجب ،.   
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يف  حمـل األمـر  القول األول وهو رأي اجلمهور، ألن احلديث صريح يف ختيري املدعو بـني األكـل وتركـه، وي   : الراجح
  .على االستحباب" فليطعم: "قوله

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

مشــروعية صــنع طعــام ملناســبة الــزواج، ودخــول الــزوج بزوجتــه، وتقــارب األســرتني؛ للتعــارف والتــآلف بــني         - ١
  .األصهار، وابتهاجا بنعمة اهللا تعاىل

  .واالجتماع، والتعارفإعالن للنكاح وإشعار له؛ كما أنَّ فيه الدعاء، يف احلضور  - ٢

ا           و مشروعية إجابة الدعوة، - ٣ ا فرضـالواجب هو إجابـة الـدعوة، أمـا األكـل فلـيس بواجـب، لكـن إن كـان صـائم
  .فال يفطر، وخيرب صاحب الدعوة بصيامه؛ لئال يظن به كراهة طعامه

٤ - ا للدعوة واملقام، ويبطـة للـداعي،    ظْهِِاستحباب الدعاء من املدعو للداعي، ويكون الدعاء مناسبالفـرح والغ ر
  .ويدخل السرور عليه باألماين الطيبة، والفأل احلسن؛ فهذا من بركة احلضور واالجتماع

معانيـه الطيبـة، واجتماعـه    : مر الصـائم باإلجابـة، وإنمـا املـراد    فليس احلضور هو جمرد الطعام واألكل، وإالَّ ملا أُ
  .املبارك

  

٢٠٢٠  

حكم إجابة الوليمةكم إجابة الوليمةح  

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َقاَل َرُسوُل اهللاِ : َقاَل  -َرِضَي اُهللا َعنُْهَما-َعِن اْبِن ُعَمَر  -

 .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .»إَِذا ُدِعَي َأَحُدُكْم إَِلى َولِيَمٍة، َفْلَيْأتَِها«

 .»إَِذا َدَعا َأَحُدكْم أَخاُه، َفْلُيِجْب، ُعْرًسا َكاَن َأْو َنْحَوهُ « :َولُِمْسلِمٍ 

 : َقاَل َرُسوُل اهللاِ : َقاَل  عْن َأبِي ُهَرْيَرَة وَ  -

عْ « َوَة، َفَقـْد عَصـى َشرُّ الطَّعاِم َطَعاُم الَولِيَمُة، ُيْمتعَها َمْن َيْأتِيَها، َوُيدَعى إَِلْيَها َمْن َيْأَباَهـا، َوَمـْن َلـُم ُيِجـِب الـدَّ

 .َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ  .»اهللا َوَرُسولهُ 

   رواه مسلم: حديث أيب هريرةومتفق عليه، : حديث ابن عمر: حيحانص ::عليهماعليهمااحلكم احلكم .  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  
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 - »هوحن ا كَانَ أَوسربضـم   »العـرس «سواء كانت الدعوة لعام لعرس أو غريه، كالعقيقة أو القدوم من سـفر، و : أي »ع
رجـل عـروس   : ملـذكر واملؤنـث ويطلـق علـى الزوجـان فيقـال      العني وسكون الراء، الـزواج، وهـو وصـف يتسـاوى فيـه ا     

  .وامرأة عروس، ويسمى به طعام الزفاف ويكون مذكرا ألنه اسم للطعام

ت فولكـن حـذ   مـن صـيغ أفعـل التفضـيل الـيت تصـاغ علـى وزن أَفْعـلَ،        : شـر هنـا  ضد اخلري، و: الشر: »الطعام شر« - 
  .تصريفيف هذا ال" خري"ومثل شر مهزته لكثرة االستعمال 

أنـه  : وطعام الوليمة طعام خمصوص بقصد مذموم، يقل معـه األجـر، علـى كثـرة مـا فيـه مـن اإلنفـاق ووجـه شـره          
يدإليه األغنياء والوجهاء للتباهي دون املساكني والفقراء، فكان لـذلك شـر الطعـام، ألن خـري هـذا الطعـام مـا         اع
فيه الفقراء لسد حاجتهم وملا فيه من الصدقة ادعي.  

ولـيس املـراد ذم الطعـام يف ذاتـه، ولكـن ذم الفعـل وهـو دعـوة األغنيـاء          ، »بـئس الطعـام  «: د ورد يف رواية أخـرى وق
  .دون الفقراء

لُ  : أصل الوليمة، متـام الشـيء، واجتماعـه، يقـال    ووليمة العرس، : أي »طعام الوليمة« -  جـالر لَـمعمـل الوليمـة،   : أَو
  .الجتماع الرجل واملرأة، وال يقع على غريها من الدعواتفقد نقل امسها لطعام العرس خاصة، 

 - »نمايهمبين : »عم الفقراء فهم يسارعون إىل اإلجابةيكف عنها: أي -للمجهولمبين -فاعله  مل يسم واملراد ،.  

الفقــراء  ألنــه مينـع مـن يأيتــها سـريعا وهـم    : وهـذه اجلملـة مسـتأنفة لبيــان وجـه شـرية طعــام الوليمـة، فكأنـه قـال         
  .واملساكني

 - »دعيـا   اواهأْبي ـنا مهـم األغنيـاء، واملـراد مـن ذكـر منـع الفقـراء ودعـوة األغنيـاء التعليـل ملـا تقـدم              واملـراد : »إِلَي
والتحــذير ممــا يقــع مــن النــاس الســيما يف زماننــا مــن دعــوة الوجهــاء دون الفقــراء بــل واحتقــارهم إذا أتــوا لســد     

  .حاجتهم

 - »نمجِبِ وي أي من غري عذر، وهذا القيد مستفاد من عمومات الشريعة وهو أن أوامر الشريعة مطلوبة ما مل : »لَم
   .يكن عذرا

  .، فيكون اللفظ عام يراد به أي دعوةسالوليمة املذكورة، وحيتمل أن تكون للجن يللعهد الذكري أ: »الدعوة« - 

  ااثانياألحكام املتعلقة باحلديثاألحكام املتعلقة باحلديث: : ثاني::  

  :مشروعية إجابة الدعوة -١

  .من باب التآلف والتعارف بني الناس تهاوقد مر يف احلديث السابق أن مشروع

  :شروط إجابة الدعوة للعرس -٢

  :ذكر الفقهاء عدة شروط إلجابة الدعوة، وهذه الشروط مأخوذة من عمومات الشريعة ومن أمهها

دعوتـه، وإمنـا جتـوز النتفـاء طلـب املـودة       تلبيـة  ا مل جتـب  كون الداعي مسلما، فلـو كـان كـافر   يأن : الشرط األول -
  .معه، وإن كانت الدعوة لعيد من أعيادهم فتحرم إجابته

إجابتـه مصـلحة مل جتـب دعوتـه فـإن       صية، ويف تـرك أن يكون الداعي مسلما مستقيما غري جماهر باملع: الثاين -
هلجرهجر، ألن األصل حترمي امل يكن يف هجره مصلحة فإنه ال ي.  

أن يعني الداعي وخيصه بالدعوة، بكل طريـق مـن وسـائل التواصـل، وطاملـا أنـه قصـده بالـدعوة فتجـب          : الثالث -
وإمنا جتوز النتفاء شرط قصـد الشـخص بالـدعوة وتعينـه كمـا لـو قـال         ،التلبية، فإن كانت الدعوة عامة فال جتب
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 فرقها علـى النـاس وحنـوه، فكـل هـذه الصـور       :ادع من شئت، ومثله البطاقات لو دفعها لشخص وقال له :لشخص
  .جتوز فيها إجابة الدعوة وال جتب

  .فيه نظر، والصواب اجلواز وعدم الوجوبوستحب اإلجابة، لو عمم فال ت :وقال البعض

أال يكون يف الدعوة منكر أو هلو أو طرب أو اخـتالط، أو تـدخني، أو مخـر أو حنـو ذلـك مـن املنكـرات،        : الرابع -
ــمِ ﴿: مبــا إذا مل يســتطع تغــيري املنكــر فإنــه حيــرم حضــوره، لعمــوم قولــه تعــاىل     وهــذا مقيــد   ــى اإلِثْ ــاونوا علَ عالَتو 

انودالْعوحلديث عمر عن الـنيب   ،﴾و" :             مـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر فـال يقعـدن علـى مائـدة يـدار عليـه
  ".زفامع ال ندخل بيتا فيه فيه طبل وال: "، وقال األوزاعي..."اخلمر

مـن رأى مـنكم منكـرا فلـيغريه     : "وإن كان قادرا على تغيري املنكر ملكانته وسلطته فيحضر ويغري املنكـر لعمـوم قولـه   
  ...".فإن مل يستطع فبلسانه  ،بيده

أال يكون للمدعو عذر حيول بينه وبني احلضور كمرض أو سفر أو مطر أو خوف على نفسه أو مالـه أو  : اخلامس -
يعتـذر املـدعو فيقبـل     ن، ومـن العـذر أ  "ال واجـب مـع العجـز   : "صد له يف الطريـق نـزوالً علـى القاعـدة    خوف عدو يتر

  .عذره فيسقط وجوب الدعوة

  .فإن دعا للوليمة نفسها يف املرة الثانية مل جتب دعوته ،أن تكون الدعوة يف املرة األوىل: السادس -

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :فيها أقوال: حكم إجابة الدعوة -١

  :ذه األحاديث من وجهني: واستدلواوجوب إجابة الدعوة ما مل يكن فيها منكر أو هلو، : األول -

  .األمر فيها للوجوب، فهو متجرد عن القرائن) أ(

  . أنه حكم بالعصيان على من مل جيب الدعوة، وال حيكم بالعصيان إال على من ترك واجبا) ب(

بـأن األصــل يف الوليمــة أـا منــدوب إليهـا فإجابــة الـدعوة إليهــا تكــون     : واســتدلوابة، أن اإلجابــة مسـتح : الثـاين  -
  .مندوب إليها، وألن األكل من الوليمة متليك مال، فلم جيب كغريه

بـأن القصـد إظهـار النكـاح     : واسـتدلوا أا فرض كفاية إذا قام به الـبعض سـقط احلـرج عـن البـاقني،      : الثالث -
  .، فإم قصروا حكمتها علىإعالن النكاحوذلك حيصل حبضور البعض

هو القول األول لقوة دليله فاألحاديث صرحية يف األمـر بـالوجوب مـن غـري صـارف لألمـر فيهـا، وجلعـل         : الراجح
  .ما مل جيب عاصيا هللا ورسوله

  :اختلف فيها على قولني: الدعوة لغري العرس -٢

إذا دعـي أحـدكم إىل وليمـة    : "حـديث ابـن عمـر   : حاديث منهابعدة أ: واستدلواأن اإلجابة فيها مستحبة، : األول -
  .، ووجه الداللة أنه ملا خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غري العرس ال جيب"عرس فليجب

  :واستدلواأن اإلجابة واجبة، وأن الوالئم حكمها واحد ال فرق بني عرس وغريه، : الثاين -

  .ووجه الداللة أنه نص مطلق ،"فليجب عرسا كان أو غريه": حبديث ابن عمر يف رواية مسلم قوله) أ(

لالسـتغراق، وهـذا هـو    " ومن مل جيب الـدعوة فقـد عصـي اهللا ورسـوله    : "يف قوله" الدعوة: "يف لفظ) أل(أن ) ب(
  .الظاهر
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أجيبــوا هــذه الــدعوة إذا  : "قــال رســول اهللا : أن ابــن عمــر كــان جييــب الــدعوات يف العــرس وغــريه ويقــول   ) ج(
  .يف الدعوة للعموم) أل(ل على أن ابن عمر فهم أن د، وهذا "م هلادعيت

أدلة القـائلني باسـتحباا ال تقـاوم أدلـة القـائلني بوجوـا، فحـديث ابـن عمـر لـيس فيـه دليـل ملـا ذهبـوا               : مناقشة
إليه، ألن ختصيص وليمة العرس من باب ذكـر اخلـاص حبكـم العـام، وهـذا ال يقتضـي التخصـيص، وأيضـا ألن         

عمر ثبت أنه كان جييب مجيـع الـدعوات، وهـذا يـدل علـى أنـه فهـم مـن األحاديـث الوجـوب علـى العمـوم دون              ابن
    .ختصيص

  .و الراجح لقوة أدلته، وعمل راويه بهه -الثاين-هذا القول : الراجح

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  :حاديث البابما يأيت من أأيضا يستفاد  إىل ما يستفاد من احلديث السابق إضافة

  .الدعوة حق لآلدمي يسقط بعفوه أو قبول االعتذار من املدعو -١

  .وإمنا تكون مستحبة ، فإن كانت فيما بعده من األيام مل جتب الدعوةواجبة تكون الدعوة يف اليوم األول -٢

إن كـان ال يسـتطيع   هناك شروط جيب أن يراعيها املدعو يف إجابته للدعوة إن كان قـادرا علـى إنكـار املنكـر، و     -٣
  .فتسقط الدعوة للوليمة، وحضورها مع املنكرات حرام

يتجنب الداعي أن تكون وليمته شر الطعام بدعوة الوجهاء دون الفقـراء، فـإن العـادة الغالبـة يف زماننـا جـرت        -٤
ــاء         صــاحب يجيبوــا إرضــاء ل فــذه اآلفــة، وقــد بــني احلــديث أن الفقــراء جييبــون الــدعوة ســريعا، أمــا األغني

عنـها بـاألبواب؛ فلـتكن هـذه موعظـة      دفعون الدعوة، ورمبا كما يقولون نشرفه حبضورنا لوجاهتنا، أما الفقراء في
وتـــذكرة للمســـلم، أنْ ال يســـلك هـــذا املســـلك، وأن جيعلـــها دعـــوة شـــرعية؛ يـــدعو فيهـــا األقـــارب، واألصـــدقاء،    

  .والفقراء، واألغنياء، وكلٌّ يرتَّل مرتلته

  

٢١٢١  

  بني الزوجات فيما يقدر عليهبني الزوجات فيما يقدر عليه  وجوب العدلوجوب العدل

  نص احلديثنص احلديث :  

 : َقاَل    َالنَّبيَّ  َأنّ   ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ 

هُ  الِقَياَمــةِ  َيــْومَ  َجــاءَ  األُخــَرى، ُدونَ  إِْحــَداُهَماى إَِلــ َفَمــاَل  اْمَرَأَتــاِن، َلــهُ  َكاَنــْت  َمــنْ «  َأْحَمــُد  َرَواهُ  .»َمائِــٌل  َوِشــقُّ

 .َصِحيٌح  َوَسنَُدهُ  َواألْرَبَعُة،

   عليهعليهاحلكم احلكم :  

قال احلاكم؛ صـحيح علـى شـرط الشـيخني، ووافقـه الـذَّهيب، وابـن دقيـق العيـد، وابـن حجـر،            : احلديث صحيح 
  .لكنها علة غري قادحة؛ ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه به، علَّته أنَّ مهاما تفرد: قال عبد احلق
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  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

  .هما دون األخرىيأي مل يعدل بينهما مبيله إلحد: »مالَ إِلَى إِحداهمافَ« - 

 - »قُّهجانبه ونصفه: بكسر الشني املعجمة، وتشديد القاف، أي» ش.  

والفاجل مـرض حيـدث فيجعـل أحـد شـقي اجلسـم لـيس فيـه حركـة أو إحسـاس، وحيـدث بغتـة،             : أي مفلوج» مائل« - 
كـذلك، فيكـون ذلـك مـن زيـادة       واملعىن أن أهل العرصـات يـوم القيامـة يرونـه     ،"وشقه ساقط:"ويف رواية الترمذي

  .التعذيب له يوم القيامة

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :التسوية بني الزوجات -١

ــل        ــني الزوجــات، وحتــرمي املي ــى وجــوب التســوية ب ــل عل ــا ذ  إىلاحلــديث دلي ــوارد يف    كــرإحــداهن مل ــد ال مــن الوعي
  .ال خالف بني أهل العلم يف ذلكاحلديث، و

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :اختلف فيها على قولني: التسوية يف النفقة والكسوة -١

أن امليـل يف  : ـذا احلـديث، ووجـه الداللـة    : واسـتدلوا وجوب التسوية بني الزوجـات يف النفقـة والكسـوة،    : األول -
 ممــا هــو داخــل يف  )والنفقــة والكســوة والســكن وغــري ذلــك  يف املبيــت(احلــديث مطلــق فيشــمل امليــل يف كــل شــيء  

  .جتنب امليل يف كل ذلك أبلغ يف العدل، ويستلزم التسوية بينهنمقدور الزوج، و

أن التسـوية يف النفقـة تشـق عليـه، واألوىل     بـ : واسـتدلوا ال جيب على الزوج التسوية يف النفقة والكسـوة،  : الثاين -
  .ذلك أبلغ يف حصول العدل أن يتحرى التسوية مع املشقة ألن

أن الزوج جيب عليه العدل بـني زوجاتـه يف كـل شـيء يقـدر عليـه ملـا يف ذلـك مـن دوام العشـرة، إذ عـدم            : الراجح
  .العدل يوغر الصدور وجيعل احلياة غري معتدلة

ووجوبه أقـوى   ،هة، وتنازعوا بني وجوبه واستحبابنأن العدل يف النفقة من الس: -رمحه اهللا–وقد ذكر ابن تيمية 
  .وأشبه بالكتاب والسنة

  .من زوجاته بقدر حاجتها وأوالدها باملعروف ةأن ينفق على كل واحد: والظاهر أن العدل يف النفقة معناه

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

م  إ -١ واجـب علــى الرجـل   بـني زوجتيـه أو زوجاتـه   بالسـوية  نَّ القَسـ     األخــرى دون، وحيـرم عليـه امليـل إىل إحـداهن 
سن املقابلة، وحنو ذلكفيما يقدر عليه من النفقة، واملبيت، وح.  

٢ -  مق بالقلـب مـن احملبـة، وامليـل القلـيب، وال       بالسوية ال جيب على الرجل القَس فيما ال يقدر عليه، وهو ما يتعلـَّ
  .انما يترتب عليه من رغبة يف مجاع واحدة دون األخرى؛ فهذه أمور ليست يف طوق اإلنس
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العدل مطلوب من اإلنسان يف كل ما هو حتـت تصـرفه مـن زوجـات، وأوالد، وأقـارب، وجـريان، وغـري ذلـك؛          - ٣
  .للنفوس على مودته، وأبعد عن التهمة يف التحيز وامليل افهو أمجع للقلوب على حمبته، وأصف

   .إثبات عذاب اآلخرة، وهو مما علم من الدين بالضرورة - ٤

  .، السيما حقوق الزوجات ورفيقات البيوتح فيهاحقوق العباد، وأنه ال يسامتعظيم  - ٥

٢٢٢٢  

  لعلعأحكام اخلُأحكام اخلُ

  نص احلديثنص احلديث::  

َثابِـُت ْبـُن ! َيـا َرُسـوَل اهللاِ : ، َفَقاَلْت َثابِِت ْبِن َقْيٍس، َأَتِت النَّبِيَّ  امرأةَأنَّ  -َرِضَي اهللاُ َعنُْهَما-َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

 .يُب َعَلْيِه فِي ُخُلٍق َوالَ ِديٍن، َولكِنِّي َأْكَرُه الُكْفَر فِي اِإلْسالَمِ َقْيٍس َما َأعِ 

يَن َعَلْيِه َحِديَقتهُ «: َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ   ؟»َأَتُردِّ

 . َنَعمْ : َقاَلْت 

ْقَها َتْطِليَقةً «: َقاَل َرُسوُل اهللاِ   .َرَواُه الُبَخاِريُّ  .»اْقبِل الَحِديَقَة، َوَطلِّ

 ."َوَأَمَرُه بَِطالَِقَها": فِي ِرَواَيٍة َلهُ وَ 

ــنَهُ  - ــِذيِّ َوَحسَّ ــي َداُوَد، َوالتِّْرِم ــيُّ ": َوألبِ ــَل النَّبِ ــُه، َفَجَع ــْت ِمنْ ــْيٍس اْخَتَلَع ــِن َق ــِت ْب ــَرَأَة َثابِ َتَها  َأنَّ ام ــدَّ ِع

 ."َحْيَضةً 

َأنَّ َثابِـَت ْبـَن َقـْيٍس َكـاَن : ِعنَْد اْبِن َماَجـه -َرِضَي اهللاُ َعنُْهمْ -ِه َوفِي ِرَواَيِة َعْمرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِه َعن َجدِّ  -

، َلَبَصْقُت فِي َوْجِههِ «: َدِميًما، َوَأنَّ اْمَرَأَتُه َقاَلْت   .»َلْوالَ َمَخاَفُة اهللاِ إَِذا َدَخَل َعَليَّ

َل ُخْلٍع فِي اِإلْسالَمِ َوَكاَن ": وألِحَمَد ِمْن َحِديِث َسْهِل ْبِن َأبِي َحْثَمةَ  -  ."ذلَِك َأوَّ

   عليهعليهاحلكم احلكم :  

سـنه  ح "أنَّ عـدا حيضـة  : "رواية أيب داود والترمذي عن ابـن عبـاس  حديث ابن عباس عند البخاري صحيح، و -
  .الترمذي مسندا مرفوعا، وله شواهد كثرية، وبعضهم ذكر أنه مرسل

يف إسـناده حجـاج بـن أرطـأة، مـدلس،      : ال البوصـريي يف زوائـده  فقـ : بن شعيب عند ابـن ماجـه   وعمرأما رواية  -
   .كثري األوهام واإلرسال، وقد عنعنه

أيضـا مـن روايـة     وري، وهـ املصـنف هنـا، وكـذلك يف التلخـيص احلـب      فسـكت عنـه  : أمحـد حـديث سـهل عنـد    وأما  -
  .حجاج بن أرطاة
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  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

ي بـ عبد اهللا بـن أُ ، أخت يبأُبنت : وهيامسها مجيلة، د البخاري عن عكرمة مرسالً أن جاء عن: »امرأة ثابت إن« - 
  .مجيلة بنت سهل، وأكثر الروايات أنَّ امسها حبيبة بنت سهل: ابن سلول األنصارية اخلزرجية، وقيل

يف بعـض الطـرق أنـه     إحدامها مجيلة واألخرى حبيبـة، وألن الذي يظهر يل أنهما قصتان المرأتني؛ : قال احلافظ
  .أصدقها حديقة، والبعض حديقتني

وثابت بن قيس بن شاس اخلزرجيم ارِيصاألَن   الـنيب   هأول مشـاهده، وبشـر  وهـي   اخطيب األنصار شـهد أحـد 
  .يوم اليمامة شهيدا سنة ثنيت عشرة لَتباجلنة، قُ

  .عليه ما خيرم اخللق السليم أو الطبع املستقيمما أجد : العيب الرداءة أو النقص، واملعىن: »ما أعيب عليه« - 

الـنفس تصـدر عنـها األفعـال بغـري       وهو صفة راسـخة يف بضم اخلاء املعجمة، وضم الَّالم، آخره قاف؛ : »خلُقيف « - 
  .ال أريد مفارقته لنقص يف خلق أو دين ولكين أكرهه طبعا: تكلف، واملعىن

  :نيانله مع: »أكره الكفر يف اإلسالمولكين « - 

  ".إال أين أخاف الكفر:"بسبب بغضه على إظهار الكفر ليفسخ نكاحها منه، ملا ورد يف روايةأكره أنْ أقع : األول. 

أن املــراد بــالكفر كفــران العشــري بالتقصــري فيمــا جيــب لــه بســبب شــدة الــبغض، فأطلقــت علــى النشــوز   : الثــاين. 
ولقوهلـا  " أكـره : "سالم، وهذا املعىن هو األظهر ألا قالـت وبغض زوجها كفرا مبالغة، ألن هذه األفعال ختالف اإل

  ".يف اإلسالم"

أو  عليـه حـائط  من النخيل سـواء  البستان : استفهام حقيقي يطلب به اجلواب، واحلديقة: ؟»حديقتهأتردين عليه « - 
  .ال

واألول  ،ال إجيــابهــو أمــر إرشــاد وإصــالح  :هــذا أمــر إجيــاب، وقــال احلــافظ : »اقبــل احلديقــة وطلقهــا تطليقــة« - 
مرشـد وناصـح ال يلـزم أحـد مبـا ال يلزمـه، إال أن سـياق احلـديث يؤيـد           أظهر، ولعل احلافظ يـرى أن الرسـول   

  .الوجوب

ا، ألنه لـو مل يكـن بائنـا مل حيصـل بـه املقصـود، فإنـه بإمكانـه         قة واحدة بائنة وليس طالقًا رجعيأي طل: »تطليقة« - 
  .أن يأخذ املال مث يرجع

  اثاثاانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ني::  

  :مشروعية اخللع -١

أســبابه ودواعيــه، وأمجــع العلمــاء علــى ذلــك، إال بكــر املــزين التــابعي    احلــديث دليــل مشــروعية اخللــع إن وجــدت  
﴾ فَـالَ تأْخـذُوا منـه شـيئًا    ﴿: فذهب إىل انه ال حيل أن يأخذ الرجل مـن زوجتـه شـيئًا مقابـل فراقهـا، لقولـه تعـاىل       

فرد بدعوى النسخ بآية النساء، وهـو قـول شـاذ ال يعـول      ﴾فَالَ جناح علَيهِما فيما افْتدت﴿: فأورد عليه قوله تعاىل
  .وعليه مجهور الفقهاء كما قال القرطيب ،اإلمجاع، وحديث الباب أصل يف اخللع معليه أما

  :اخللع للكارهة -٢
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: لرجــل وخافــت أال تقــوم حبقوقــه هلــا أن تطلــب اخللــع، لقولــه تعــاىليف احلـديث دليــل علــى أن املــرأة إذا كرهــت ا 
﴿تدا افْتيما فهِملَيع احنفَالَ ج اللَّه وددا حيمقأَالَّ ي مفْتهـا  ئأن املرأة تدفع فداء عـن بقا : وجه الداللةو ،﴾فَإِنْ خ

  .مع الزوج

  :اخللع مكروه أو حمرم مع استقامة احلال -٣

  :احلال مستقيمة فاخللع إمام مكروه أو حمرم ملا يليإن كانت 

فـإن نفـي اجلنـاح وهـو اإلمث يـدل علـى أن        ﴾فَإِنْ خفْتم أَالَّ يقيمـا حـدود اللَّـه فَـالَ جنـاح علَيهِمـا      ﴿: قوله تعاىل )أ(
  .﴾ك حدود اللَّهتلْ﴿: اخللع مع استقامة احلال يكون عليهما فيه جناح أي إمث، مث أغلظ الوعيد بقوله

أميا امرأة سألت زوجهـا الطـالق مـن غـري مـا بـأس فحـرام عليهـا         : "قال جاء يف حديث ثوبان أن النيب ) ب(
  .وهو ظاهر يف التحرمي للوعيد الشديد" رائحة اجلنة

  .أن اخللع يف هذه احلال إضرار بالزوجني وهدم للبيت دون داع) ج(

  :اخللع زمن احليض -٤

مل يستفسـر مـن    لى جواز اخللع زمن احليض أو يف الطهر الـذي واقعهـا فيـه، وذلـك ألن الـنيب      يدل احلديث ع
زوجة ثابـت عـن حاهلـا، وألن حكمـة املنـع مـن الطـالق حـال احلـيض حلصـول املشـقة علـى الزوجـة بتطويـل العـدة                

  .عليها فإن رضيت سقط حقها، وهذا كله تفريع على أن اخللع طالق

  :خللعموافقة الزوج على ا -٥

جــواز إلــزام الــزوج باملوافقــة علــى اخللــع إذا امتنــع، وذلــك يف حالــة    " اقبــل احلديقــة وطلقهــا : "يســتفاد مــن قولــه 
رجع فيها إىل اجتهاد القاضي ونظرهتضررها بالبقاء معه، وهذا املسألة ي.  

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :اختلف على قولني :؟هل يقع اخللع مع استقامة احلال -١

: بقولـه تعـاىل  : واسـتدلوا وقال ابن هبرية أنه حمل اتفاق بني الفقهاء،  ،أن اخللع يقع مع استقامة احلال: األول -
فإذا جاز أخذ العوض وقع الطالق، وأجابوا عـن اآليـة    ،﴾فَإِن طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا﴿

  .الباملتقدمة بأا على حكم الغ

وإن أوقعـه   ،أن اخللع يف حال استقامة احلال حمرم وال يقع، فإن أوقعه بلفظ اخللـع ومـا أشـبهه مل يقـع    : الثاين -
  .بلفظ الطالق فهو طالق، واستدلوا باآلية الكرمية وحبديث ثوبان

  :اختلفوا على قولني: ؟قبل املرأة أم من قبل الزوج وجود الشقاق من -٢

الشقاق مـن ناحيـة الزوجـة كـاف يف جـواز اخللـع، وجيـوز للـزوج أخـذ العـوض لـو كرهـت             أن جمرد وجود : األول -
  .البقاء معه

  .﴾إِالَّ أَن يخافَا أَالَّ يقيما حدود اللَّه﴿: أنه البد أن يقع الشقاق منهما مجيعا لقوله تعاىل: الثاين -

وأما اآلية فاملراد فيها أن املرأة إذا مل تقـم   القول األول هو الصواب، ألن حديث عباس صريح فيما ذكر: الراجح
  .حبقوق الزوج كان ذلك مفضيا إىل كره الزوج هلا فنسبت املخافة إليهما

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "منحة العالم"ملخص كتايب النكاح والطالق من  ٥٨

   

مل يستفسـر عـن كراهتـه هلـا عنـد إعالـا بالكراهـة         ومما يؤيد عدم اعتبار الشقاق من اجلـانبني أن الرسـول   
القول الثاين حرج على املـرأة إذا مل  ويف الالئق بيسر اإلسالم،  القول باجلواز إذا وقع الشقاق من املرأة هوفله، 

  .حيدث من جانبه شيء وهي كارهة له

  :يف املسألة قوالن: اخللع يكون على عوض -٣

 ﴾ وقولـه  فَلَا جناح علَيهِمـا فيمـا افْتـدت بِـه    ﴿: واستدلوا بقوله تعاىلجيب أنْ يكون اخللع على عوض؛ : األول -
، ويف أخذ الزوج الفداء عدل وإنصاف ألا ترد عليه ما أخـذت منـه   "اقبل احلديقة، وطلِّقها تطليقة": دثيف احل

  .ألن اخللع مناف إلحسانه هلا

ليـل  ديصح اخللع من غري عوض، واستدلوا بأن اخللع قطع للنكاح فصح من غري عوض كالطالق، وهو : الثاين -
جـة نفسـها وقـد حصـل فصـح اخللـع كمـا لـو كـان بعـوض، وأجـابوا عـن             القياس، وألن املقصود هـو أن ختلـص الزو  

  . اآلية أنه حممولة على الغالب وهو مفارقة الزوج زوجته بعوض

  .وموافق للحديث ،األول أظهر: الراجح

  :فيه ثالثة أقوال: العوض بالزيادة على الصداق -٤

  : واستدلوا مبا يأيتجيوز أنْ يكون العوض أكثر من الصداق، : األول -

موصـولة، وهـي مـن    ) مـا (وهـو عـام يف القليـل والكـثري ألن     ﴾فَلَا جناح علَيهِمـا فيمـا افْتـدت بِـه    ﴿: قوله تعاىل) أ(
  .صيغ العموم

ومبــا علقــه البخــاري عــن عثمــان أنــه أجــاز اخللــع دون عقــاص رأســها، والعقــاص مــا يــربط بــه الشــعر بعــد      ) ب(
  .لقليل حىت أنه ال يترك هلا إال عقاص رأسهاجواز العوض الكثري وا: مجعه، ومعناه

أن عوض اخللع كسائر األعواض يف املعامالت يرجع فيـه إىل الرضـا فـإذا دفعـت الزوجـة أكثـر مـن صـداقها         ) ج(
  .فيجوز للزوج أخذه

بـاب  حبـديث ال : واستدلواأنه ال جيوز اخللع بأكثر مما أعطاها إياه، وعليه أن يرد الزيادة إذا أخذها، : الثاين -
، ومحلـوا معـىن   "أن يأخـذ حديقتـه وال يـزداد    فـأمر الـنيب   : "عـن ابـن عبـاس    -عند ابـن ماجـه  -ويف أحد طرقه 

﴾ والَيحلُّ لَكُـم أَن تأْخـذُوا ممـا آتيتمـوهن شـيئًا     ﴿: فيما افتدت به مما أعطاها إياه، لتقدم قوله تعـاىل : اآلية على
  .أن اآلية عامة وجاء التخصيص بعدم الزيادة يف السنةفردوا آخر اآلية على أوهلا، أو 

حبمـل األحاديـث علـى اجلـواز، وأن أخـذ الزيـادة لـيس        : واستدلواأن أخذ الزيادة مكروه ويصح اخللع، : الثالث -
  .من املروءة

ا لـو طلـب هـو    الظاهر أن املرأة لو بذلت له الزيادة ابتداء جاز له أخذها مع الكراهية ملنافاة املروءة، أمـ : الراجح
أن إباحـة الزيـادة تغـري األزواج بالعضـل فيحقـد      : أن الزيادة ليس هلا حد، والثـاين : الزيادة فيمنع ألمرين؛ األول

  . عليها لطلبها اخللع لكراهيتها له، وللقاضي أن يلزمه باخللع على املهر دون زيادة

  :فيه قوالن: اخللع طالق أم فسخ -٥

ة بائنة حىت ال ميكن له مراجعتها فيكون أخذ العوض وقصد الفراق ال معـىن هلمـا،   قع به طلقتأن اخللع : األول -
فالطالق املأمور به هو عـوض املـال، ألن الطـالق    " اقبل احلديقة وطلقها تطليقة: "يف احلديث بقوله : واستدلوا

  . ميلكه الزوج، والعوض مدفوع له عما ميلكه، ولو كان ال يقع به طالق ما كان أمره النيب

كما استدلوا بأن املرأة بذلت العوض للفرقة اليت ميلك الزوج إيقاعها بالطالق ال الفسـخ، فوجـب أن يكـون اخللـع     
  .طالقًا
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أن اخللــع فســخ ال طــالق، بشــرط أال ينــوي بــه الطــالق وال يوقعــه بصــرحيه، وذهــب إليــه مجاعــة مــن      : الثــاين -
  : مبا يأيت استدلوابن كثري هو ظاهر اآلية الكرمية، األعالم منهم الشافعي واحلنابلة وابن تيمية، وقال ا

فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تحـلُّ  ﴿: مث قال ﴾فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه﴿: مث قال﴾، الطَّلَاق مرتان﴿: بقوله تعاىل) أ(
ــه ــا، وهــذا خــالف  ذكر تطليقــتني واخللــع، مث ذكــر تطليقــة بعــدها،فلو كــان اخللــع طالقًــ   ﴾فــلَ ا لكــان املــذكور أربع

ذكــر اهللا الطــالق يف أول اآليــة  : "اإلمجــاع ممــا يتأكــد معــه أن اخللــع فســخ، وهــذا مــا فهمــه ابــن عبــاس يف قولــه     
  ".وآخرها واخللع بني ذلك

أن االعتـداد  : وقع يف حديث أيب داود والترمذي من أحاديث الباب أا اعتـدت حبيضـة، ووجـه الداللـة فيـه     ) ب(
ة دليل على أنه فسخ، ولو كان طالقًا مل تكـن عـدا حيضـة، وذكـر اخلطـايب أن هـذا أدل األدلـة علـى أنـه          حبيض

  .فسخ وليس بطالق

ويف " خـذمها ففارقهـا  : "ويف روايـة أيب داود والترمـذي  " فردت عليه وأمره ففارقهـا "ما جاء يف رواية البخاري ) ج(
  .الروايات ذكر للطالق وليس يف هذه" خذ منها: "قال لثابت: حديث حبيبة

  :املناقشات

  :من قال أن اخللع طالق أجاب عن القائلني بأنه فسخ مبا يأيت) أ(

  : أن ما ورد عن ابن عباس فعنه جوابان -١

أَو ﴿: مـن أن الطلقـة الثالثـة هـي املـذكورة يف قولـه تعـاىل        جواب باملنع، وهو أنه معارض مبـا ورد عنـه   : األول -
فَإِمسـاك بِمعـروف   ﴿: سئل يا رسول اهللا الطالق مرتان فأين الثالثـة قـال   ﴾ فقد ورد أن النيب نتسرِيح بِإِحسا

انسبِإِح رِيحست إذا طلق : "، واألخذ باحلديث أوىل فإنه مرسل حسن يعضده حديث ابن عباس بسند صحيح﴾أَو
فيحســن صــحبتها، أو يســرحها فــال يظلمهــا مــن   الرجــل امرأتــه تطليقــتني فليتــق اهللا يف الثالثــة، فإمــا أن ميســك 

، وعليه ففراق اخللع املذكور بيان ملشروعيته عند وجود سببه، وتكون اآلية قد تضمنت حكـم االفتـداء   "حقها شيئًا
  .على أنه شيء يلحق مجيع أنواع الطالق ال أنه شيء غري الطالق

يلـزم منـه عـدم عـد     ﴾فَـإِن طَلَّقَهـا  ﴿: املـذكورة يف قولـه   بالتسليم، وهو أنه لـو قلنـا إن الطلقـة الثالثـة هـي     : الثاين -
اخللع طالقًا، ألن اهللا تعاىل ذكر اخللع يف معرض منع الرجـوع فيمـا يعطيـه الـزوج زوجتـه، فاسـتثىن منـه صـورة         

  .جائزة وال يلزم من ذلك عدم اعتبارها طالقًا كما هو ظاهر اآلية

زمة بني الفسخ واالعتداد حبيضة، ففي أحد قويل أمحـد أن عـدة   أما االستدالل برواية العدة حبيضة فال مال -٢
  . املختلعة ثالثة قروء فظهر عدم التالزم

أما ألفاظ املفارقة الواردة يف بعض الروايات فاملراد ا الطالق يف مقابلة العوض بدليل التصريح يف الروايـة   -٣
  .األخرى بذكر التطليقة ، والروايات يفسر بعضها بعضا

  :أما القائلون بأن اخللع فسخ ال طالق فأجابوا مبا يأيت) ب(

ألن أزهـر بـن مجيـل    " ال يتـابع فيـه عـن ابـن عبـاس     : "ال حيـتج ـا لقـول البخـاري بعـدها     " وطلقها تطليقة: "أن قوله
أحد رواته خالف الثقات، وهو يغرب، مث إن ابن عبـاس مـن القـائلني بـأن اخللـع فسـخ ملـا تقـدم مـن تفسـريه آليـة            

فيبعد أن يـذهب ابـن عبـاس إىل خـالف مـا يفهمـه يف       " اخللع تفريق وليس بطالق: "ق، وملا روي عنه أنه قالالطال
  ".كل شيء أجازه املال فليس بطالق: "من قوله كتاب اهللا وال ما يرويه عن رسول اهللا 

أزهـر بـن مجيـل ال     مث أجاب القـائلون بأنـه طـالق بـأن كلمـة البخـاري ال تسـقط االحتجـاج باحلـديث ألن مـراده أن          
  .يتابعه غريه يف ذكر ابن عباس يف هذا احلديث بل أرسله غريه ومراده بذلك طريق خالد احلذاء
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: مرسـلة وقـد رواه البخـاري بلفـظ    " وطلقها"أن اخللع فسخ وليس بطالق لقوة أدلة القائلني به، فإن رواية : الراجح
  .طالقواهللا تعاىل جعل االفتداء غري ال" وأمره أن يفارقها"

ت عليـه طلقــة، فيــنقص ـا عــدد طالقــه، وإن   بسِــن اخللــع طــالق فخالعهـا مــرة ح إننــا إذا قلنـا  إ: مثـرة اخلــالف 
الَخعا غريهقَلِّا ثالثًا طُهت ثالثًا فال حتل له حىت تنكح زوج.  

بـل لـه أن    ،ة كـربى أما على قول أا فسـخ فإـا ال حتـرم عليـه ولـو خالعهـا مـرارا مبعـىن أـا ال تـبني منـه ببينونـ            
يتزوجها بعقد الرضا جديد بشرط.  

علـى أن رأي اجلمهـور علـى صـحة اخللـع       ،وترجيح أحد القولني يرجع إىل اجتـهاد القاضـي الـذي سـيحكم بـاخللع     
من غري قضاء القاضي أنه عقد معاوضة كالبيع والنكاح فال يفتقر إىل القاضي، وكما جيوز الطالق بـدون قـاض   

  . القول بأنه حيكم به القاضي رأي وجيه من باب االحتياط يف احلقوقفكذا اخللع، لكن 

٦- عاختلف فيها على قولني: ة املختلعةد:  

حبـديث  : واستدلواأا كعدة املطلقة ثالث حيضات وإال فثالثة أشهر، وإن كانت حامالً فبوضع احلمل، : األول -
  .فإذا كان اخللع طالقًا فالعدة عدة مطلقة: الواق ،"قها تطليقةوطلِّ: "وفيه رضي اهللا عنه،  ابن عباس

بروايـة أيب داود   :واسـتدلوا ذا حاضـت واحـدة انتـهت عـدا،     إوإمنا تسـتربئ حبيضـة، فـ    ،أا ال تعتد: الثاين -
  .عدا حيضة ن امرأة ثابت اختلعت من زوجها فجعل النيب إوفيها  ،والترمذي

ـا  إوة دليله، وهو صريح يف احلديث ويف املراد، وليس مع من قال هو الراجح، لق -الثاين-هذا القول : الراجح
ــد كاملطلقــة إال لفظــة  عت ــة تشــبه اجلاريــة         ،"قهــاوطلِّ: "ت ــة قــروء، مث إن املختلع ــرد أنــه أمرهــا أن تعتــد بثالث ومل ي

   .املشتراة جبامع العوض يف كل

ن اخللـع طـالق ألن اهللا قـال يف    إلنـا  قكاملطلقـة، ولـو   ال يقتضي أن املختلعة تعتـد  ف ﴾والْمطَلَّقَات﴿: أما قوله تعاىل
ــردهن﴿: آخرهــا ــولَتهن أَحــق بِ عبو﴾  جــاب عنــه وقــد تقــدم أن املختلعــة ال رجعــة عليهــا ومــع ذلــك تعتــد كاملطلقــة في

  :جبوابني

ــروء     :فيقــال ،بالتســليم: األول - ــة ق ــا ال جيــب عليهــا ثالث ــل تســتربئ حبيضــ   ،إن املطلقــة ثالثً ــة تشــملها  ب ة واآلي
  .بعمومها املذكور يف صدرها

 أمـا بإجيـاد الفـرق، وهـو أن بعـض أهـل العلـم حكـى اإلمجـاع علـى أن املطلقـة ثالثًـا يلزمهـا ثالثـة قـروء               : الثاين -
  . فيها خالف حىت عن الصحابة، وعلى هذا فال إشكالفاملختلعة 

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  .الواردة يف األحاديث رقة جائزة يف الشريعة اإلسالمية على الصفة املشروعةثبوت أصل اخللع أنه ف -١

مباح إذا كرهت الزوج، إما لسوء عشرته معها، أو دمامتـه، أو حنـو ذلـك مـن األمـور      للخلع نَّ طلب الزوجة إ - ٢
  .لفراقيف الدين، فإنْ عادت إىل نقصٍ يف الدين وجب طلب ا رة، اليت ال تعود إىل نقصٍٍاملنفِّ

٣ -    ســتحب هلــا قيــد بعــض العلمــاء اإلباحــة للزوجــة بالطلــب مبــا إذا مل يكــن زوجهــا حيبــها، فــإنْ كــان حيبــها في
  .الصرب عليه

  .ن اخللع يكون من قبل الزوجة وال ينتظر حىت حيدث الشقاق بينهماإ -٤

  .عضلهافال جيوز  ،للزوج إجابة طلبها إىل اخللع إذا طلبته -٥
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لو بذلته من نفسها ال بطلبه، ولـو   جيوز أنْ يكون العوض أكثر من الصداق، وخللع على عوضجيب أنْ يكون ا -٦
  .أخذ الزيادة فهو خالف املروءة، لذا من املروءة أن يكتفي مبا بذله من الصداق أو مبثل قدره

  .هلا وتكرمي ،للمرأة وإنصاف ،لع من وجوه إحسان الشريعة ومساحتهاحكم اخلُ -٧

٢٣٢٣  

  ق يف احليضق يف احليضحكم الطالحكم الطال

  نص احلديثنص احلديث::  

َق اْمَرَأَتهُ  -اَرِضَي اهللاُ َعنُْهمَ -َعِن اْبِن ُعَمَر  ُه َطلَّ ، َفَسـَأَل ُعَمـُر َرُسـوَل اهللاِ َوِهـَي َحـائٌِض َعْهـِد َرُسـوِل اهللاِ  َأنَّ

 : َعْن ذلَِك؟ َفَقاَل 

ـَق ُمْرُه َفْلُيَراِجْعَها، ُثمَّ ْلُيْمِسْكَها َحتَّى َتْطُهَر، ُتمَّ « َتِحـيَض، ُثـمَّ َتْطُهـَر، ُثـمَّ إِْن َشـاَء َأْمَسـَك َبْعـُد، َوإِْن َشـاَء َطلَّ

َق َلَها النَِّساءُ  ُة الَّتِي َأَمَر اهللاُ َأْن ُتَطلَّ ، َفتِْلَك الِعدَّ  .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .»َقْبَل َأْن َيَمسَّ

ْقَها َطاِهًرا، َأْو َحاِمالً  ُمْرُه َفْلُيَراِجْعَها، ُتمَّ « :َوفِي ِرَواَيٍة لُِمْسلِمٍ  -  .»ْلُيَطلِّ

 .»َوحِسَبْت َتْطِليَقةً « :َوفِي ِرَواَيٍة ُأْخَرى لِلُبَخاِريِّ  -

ْقَتَهــا َواِحــَدًة َأِو اْثنَتــْيِن، َفــإِنَّ َرُســوَل اهللاِ «: َقــاَل اْبــُن ُعَمــرَ  :َوفِــي ِرَواَيــٍة لُِمْســلِمٍ  - ــا َأْنــَت َطلَّ َأَمــَرين َأْن  َأمَّ

َقَهـا َقْبـَل َأنْ ُأَرا ـا ِجَعَها، ُثمَّ ُأْمِهَلَها، َحتَّى َتِحيَض َحْيَضًة ُأْخـَرى، ُثـمَّ ُأْمِهَلَهـا َحتَّـى َتْطُهـَر، ُثـمَّ ُأَطلِّ ـَها، َوَأمَّ  َأَمسَّ

ْقَتَها َثالًَثا، َفَقْد َعَصْيَت َربََّك فِيَما َأَمَرَك بِِه ِمْن َطالَِق اْمَراتَِك   .»َأْنَت َطلَّ

، َوَلـْم َيَرَهـا َشـْيًئا، َوَقـاَل «: َقاَل َعْبُد اهللاِ ْبُن ُعَمـرَ  :ِرَواَيٍة ُأْخَرى َوفِي - َهـا َعَلـيَّ ـْق، َأْو : َفَردَّ إَِذا َطُهـَرْت َفْلُيَطلِّ

 .»لُِيْمِسْك 

   عليهعليهاحلكم احلكم:  

مـــن طريـــق  أخرجهـــا أبـــو داود" اومل يرهـــا شـــيئً: "متفـــق عليـــه، إال أن روايـــة أيب داود فيهـــا زيـــادة منكـــرة وهـــي  
ومل " :قولـه يف هـذا احلـديث    :قـال أبـو عمـر   ، "فردهـا علـي ومل يرهـا شـيئًا    " :وفيـه  ،الرزاق، عن ابن جريج بـه عبد

ومل يرهـا   :ومل يرهـا علـى اسـتقامة، أي   : ولـو صـح لكـان معنـاه     ،... نـه اعتـد ـا   ألمنكر عن ابن عمر " يرها شيئًا
  .نة اهللا وسنة رسوله؛ هذا أوىل املعاين ذه اللفظةشيئًا مستقيما، ألنه مل يكن طالقه هلا على س

نه مل يـره  إ :وقد حيتمل أن يكون معناه ،مل يرو أبو الزبري حديثًا أنكر من هذا :وقال أهل احلديث: قال اخلطايب 
حكـم االختيـار    ماضـيا يف  ةنحيرم معه املراجعة وال حتل لـه إال بعـد زوج، أو مل يـره شـيئًا جـائزا يف السـ       اا باتشيئً

 .وإن كان الزما على سبيل الكراهة
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  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

  .هناا مل يورد املصنف مفردات ه

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :إباحة الطالق -١

ذن لـه  على ابن عمر، وإمنـا أنكـره يف حـال احلـيض، وأ     نكره النيب ياحلديث دليل على أن الطالق مباح، فلم 
  .أن يطلق يف الطهر الذي مل جيامع فيه

  :حترمي الطالق حال احليض -٢

  :وفاعله عاص هللا، ووجه الداللة فيه من وجهني ،يف احلديث دليل على حترمي الطالق حال احليض

وال يتغيظ إال على أمـر حمـرم، وهـو ظـاهر، وكـان علـى ابـن        " تغيظ رسول اهللا "ما ورد يف رواية سامل : األول -
  .مر التثبت قبل إيقاعهع

  .بإمساكها بعد املراجعة مث تطليقها يف الطهر أمره : الثاين -

  .واألول هو ظاهر الكتاب والسنة ،وهل التحرمي حلق اهللا ال يباح وإن سألته إياه، أو يباح بسؤاهلا؟ قوالن :سؤال

  :اإلمجاع على حترمي الطالق يف احليض -٣

وهــو حكــم خــاص باملــدخول ــا، أمــا غريهــا فيجــوز طالقهــا يف حــال الطهــر     ، اإلمجــاع  نقــل ابــن املنــذر وغــريه 
جيـوز أن حتـيض احلامـل، ألن عـدا      :واحليض سواء، وكذا احلامل لو حدث حيض يف أثنائه على قول مـن قـال  

  .بوضع احلمل، كما يستثىن املختلعة على عوض

  :احلكمة يف النهي عن الطالق يف احليض -٤

ال احليض لـئال تطـول العـدة عليهـا، ألن مـا بقـي مـن هـذه احليضـة ال تعـد مـن أقرائهـا             جاء النهي عن الطالق ح
إن حال احليض حال نفرة، ويف الطهر يتغري حال غضبه منها لتوقانه إىل مجاعها، وال مـانع مـن   : الثالثة، وقيل
  .اعتبار املعنيني

  :الطالق البدعي -٥

أن يطلقهـا يف طهـر جامعهـا     يمنـه  هالشـارع، كمـا أنـ    ي الطالق يف حال احليض من الطالق البدعي الذي عليه
فهم من احلديث، وهو بدعي يف الزمن، أما الطالق البدعي يف العدد فهو طالق الثالثفيه، كما ي.  

  :الطالق السين -٦

هـا  هو املوافق للطريقة اليت سنها اهللا تعـاىل يف إيقـاع الطـالق وهـو أن يطلقهـا يف طهـر مل جيامعهـا فيـه، أو يطلق        
هر مل جيامعها فيه أـا تسـتقبل احليضـة التاليـة فتكـون أول عـدا، قـال        وهي حامل، واحلكمة يف تطليقها يف طُ

مستقبالت عدم، وهو الوقت الذي تستقبل به : أي﴾يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لعدتهِن﴿: تعاىل
لقها يف احليض فال تعتد ذه احليضة وتكون مستقبلة للحيضة اليت تكون بعد الطهـر مـن تلـك    العدة، أما إذا ط

  .احليضة اليت طلقت فيها
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  :احلكمة من األمر بالرجعة من الطالق البدعي -٧

  .ليقع الطالق الذي أراده اهللا يف زمن اإلباحة وهو الطهر الذي مل جيامعها فيه) أ(

  . زمن احليض فعوقب بنقيض قصده وعكسهعقوبة عن طالقها يف :وقيل) ب(

  .ليزول املعىن الذي حرم الطالق يف احليض ألجله، وهو تطويل العدة :وقيل )ج(

  :؟هل ترضى الزوجة بالرجعة -٨

دليل على أن الرجعة ال تفتقر إىل رضا الزوجة وال وليهـا وال حتتـاج إىل جتديـد عقـد ألمـره      " مره فلرياجعها: "قوله
 مبراجعتها.  

  : انتظار الطهر الثاين -٩

ــه        ــه ينتظــر إىل الطهــر الثــاين، لقول ــق يف احلــيض مث راجعهــا أن ــه إذا طل ــى أن مث ليتركهــا حــىت  : "دل احلــديث عل
ودلــت الروايــات األخــرى علــى أنــه ال    ، ..."مث إن شــاء أمســك بعــد وإن شــاء طلــق    ،، مث حتــيض مث تطهــر رتطهــ

  ).اخلالفية انظر املسألة يف املسائل. (ينتظر الطهر الثاين

  :الطالق يف طهر مل جيامعها فيه -١٠

قبــل أن : أي" وإن شــاء طلــق قبــل أن ميــس: "احلــديث دليــل علــى حتــرمي الطــالق يف طهــر مل جيامعهــا فيــه، لقولــه 
أنــه قــد حيصــل ــذا اجلمــاع محــل فينــدم   : جيامعهــا، وقــد جــاء التصــريح بــه يف روايــة مســلم، ووجــه التحــرمي   

  .ما باحلمل ألحسنا العشرةالزوجان أو أحدمها ولو عل

  :املستثىن من حترمي الطالق يف الطهر الذي جامعها فيه -١١

علـى الطـالق علـى بصـرية فـال ينـدم، وألن زمـن         مدقْـ في إذا ظهر محلها ال حيرم طالقهـا، ألنـه إذا ظهـر محلـها    
ذا احلـال يـدل علـى احتياجـه     احلمل زمن الرغبة يف الوطء ويف املرأة ملكان ولده منها، فإقدامه على الطالق يف ه

  .له

وقــد اختلــف الفقهــاء يف حكــم رجعتــها يف الطهــر الــذي جامعهــا فيــه، وهــو شــبيه اخلــالف يف حكــم مراجعتــها يف     
  .طالق احليض

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :اعتراض على سؤال ابن عمر -١

ل إن ظـاهر احلـديث يـدل علـى أن     احلديث دليل على أنه مل يسبق ي عن الطالق حال احليض والغضب، ب: قيل
  :ذلك كان معلوما، واجلواب من وجهني

لكـن أشـكل عليـه مـاذا      ﴾فَطَلِّقُـوهن لعـدتهِن  ﴿: حيتمل أن يكون ابن عمر قد فهـم النـهي مـن قولـه تعـاىل     : األول -
  .يصنع

  .إذ عزم على الطالق أو أنه فعل قبل التثبت واملشاورة للنيب : الثاين -

  :اختلف فيه على قولني: الطالق البدعي وقوع -٢

ويف  ،"مـره فلرياجعهـا  : " بقولـه  : واسـتدلوا أن الطالق حال احليض يقع وحيتسـب علـى الـزوج طلقـة،     : األول -
  . فاألمر باملراجعة دليل على وقوع الطالق، ألن الرجعة تكون من طالق قد وقع ،"لرياجعها: "رواية أخرى
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ومـن   ،وأعلـم النـاس ـا    ،وهـو صـاحب القصـة    ،هو االعتـداد بـالطالق يف احلـيض   أن مذهب ابن عمر : الثاين -
ن يــونس بــن جــبري ســأل عمــر أتعتــد ــذه  إ: "وهــو ثابــت يف الصــحيح يف روايــات منــها ،أشــد النــاس اتباعــا للســنة

  ".أو إن عجز واستحمق !فمه: الطلقة؟ فقال ابن عمر

  .ب وال مينع من احتساا عجزه ومحاقتهستحأا ت: معناه التقرير، املعىن" فمه: "وقوله

عنـد    ترجيح هذا القول ألنه لصاحب القصة نفسه، وهو من فقهاء الصحابة، ووقع يف حديث ابن عمـر  والظاهر
  ".فراجعتها وحسبت هلا التطليقة اليت طلقتها: "مسلم من طريق الزهري عن سامل عن أبيه، قال عمر

  :وذلك ألمور ثالثة ة يبعد أن يكون من غري أمر النيب وهذا واضح أن احتساب ابن عمر التطليق

هو املفيت البن عمر يف كل مسألة تتعلق ذه القصـة، فهـو اآلمـر لـه باملراجعـة مث بـني لـه الوقـت          أن النيب  -١
  .الذي يطلق فيه

بيـق السـنة   ملـا عـرف عنـه حتريـه وتشـدده يف تط      أنه يبعد أن ابن عمر حيسبها تطليقـة دون اسـتفتاء الـنيب     -٢
  .وبعده عن البدعة

ن ابـن  إ: هـو الـذي عـدها واحـدة منـه حـديث نـافع عـن ابـن عمـر وفيـه            أنه ورد يف بعض الروايات أن النيب  -٣
هـي واحـدة فتلـك العـدة الـيت      : "فجعلها واحدة، ويف لفظ أنه قال له عمر طلق امرأته وهي حائض فأيت النيب 

  ".أمر اهللا ا

احليض ال يقع وال ينقص به عدد مرات الطالق، وهو مذهب األعالم من احلنابلـة وشـيخ   أن الطالق حال : الثاين
فهـو  " فردهـا علـي ومل يرهـا شـيئًا    : "مبـا تقـدم مـن روايـة أيب داود والنسـائي وفيهـا      : واسـتدلوا اإلسالم ابن تيمية، 

  .نص صريح يف عدم االعتداد ذه الطلقة

الرتاع وهي أشبه باملرجحات ذكرهـا ابـن القـيم وغـريه، وأجـابوا       كما استدلوا بأدلة عامة ليست صرحية يف حمل
إمسـاكها علـى حاهلـا األول، ألن الطـالق مل يقـع يف وقتـه       : فلرياجعها وهي دليل القول األول بـأن معنـاه  : "عن رواية

  .املأذون فيه شرعا، فيكون وملغيا والنكاح على حاله

  .ندهم ألا ليست من احلديث املرفوعفليس فيها دليل ع" وحسبت عليه تطليقة: "وقوله

  :القول األول الذي يقول بوقوع الطالق يف حال احليض وذلك ألمور: الراجح

ا    : األول - أن حديث ابن عمر والذي فيه وقوع الطالق واحتسابه رواه احلفاظ األجالء األثبـات، وقـد روي أن نافعـ
  .يه، ومها من أجل من روى عن عمرأن الطلقة اليت وقعت البن عمر حسبت عل: وساملًا قاال

فردهــا علــي ومل : "داللتــها قويــة صــرحية ال تقبــل التــأويلبخالف روايــة  -القــول األول-أن أدلــة اجلمهــور : الثــاين -
  .فهي منكرة كما سبق يف التخريج" يرها شيئًا

  .لترجيح وإما اجلمعإما ا: على فرض ثبوت هذه الزيادة فهي حتتاج مع األدلة املتقدمة إىل مسلكني: الثالث -

فإن فلنا بالترجيح فال ريب أن األحاديث اليت تثبت وقـوع الطـالق يف احلـيض أكثـر عـددا وأقـوى سـندا، وإن قلنـا         
ولـذا أمـره   ... أي أنه مل يرهـا شـيئًا صـوابا    : قابلة للتأويل، وقال الشافعي يف معناها باجلمع فإن رواية أيب الزبري

مـا فعلــه شـيئًا مسـتقيما ألنــه طالقـه هلــا مل يكـن علـى ســنة اهللا ورسـوله، وهــذا أوىل         مل يــر: باملراجعـة، أو املعـىن  
  .املعاين

ال ميكــن دفعــه لكثــرة رواياتــه، وهــذا مــن الناحيــة العلميــة، أمــا مــن الناحيــة   وهلــذا يتــبني أن القــول بــالوقوع قويــة
ــم قــاض شــرعي بعــدم وقــوع الطــالق يف احلــيض أخــذ بــه ألن حكمــ       ه يرفــع اخلــالف يف املســائل  العمليــة فــإن حكَ

  .االجتهادية
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  :اختلف فيها على قولني: حكم املراجعة -٣

أمـر ابـن    بأن الـنيب  : واستدلواأن املراجعة واجبة، فمن طلق زوجته يف حيض وجب عليه مراجعتها، : األول -
ميومــة النكــاح أنــه للوجــوب، وملــا كــان الطــالق حمرمــا حــال احلــيض كانــت د   عمــر مبراجعتــها، واألصــل يف األمــر

  .واجبة، وألن املراجعة تتضمن رفع املعصية اليت وقع فيها املطلق

بــأن ابتــداء النكــاح لــيس بواجــب فاســتدامته بالرجعــة كــذلك، فكــان  : واســتدلواأن املراجعــة مســتحبة، : الثــاين -
  .القياس قرينة على أن األمر للندب

ين فيجاب عنه بأن الطالق ملا كان حمرما يف احليض كانـت  القول األول لقوة دليله، وأما دليل القول الثا: الراجح
استدامة النكاح فيه واجبة، وعلى هذا القول الراجح لو امتنع الـزوج عـن ردهـا أجـربه وأدبـه القاضـي، وإن أصـر        

  .ارجتع عنه القاضي

  :اختلف فيه على قولني: انتظار الطهر الثاين -٤

أذن له أن يطلق بعد أن تطهر من تلط  مبا تقدم من أنه : واستدلوا أنه يلزمه االنتظار للطهر الثاين،: األول -
  .احليضة، مث حتيض مث تطهر

أن االنتظار للطهر الثاين مندوب وليس بواجب، فيجوز له أن يطلـق يف الطهـر الـذي يلـي احلـيض الـذي       : الثاين -
ي احليضـة الـيت وقـع فيهـا الطـالق      بالروايات اليت مفادهـا جـواز الطـالق يف الطـر الـذي يلـ      : واستدلواطلق فيها، 

  ".إذا طهرت فليطلقها أو ميسك: "كرواية مسلم

ب والصـارف  دنـ ووهذا القول هو األظهر إعماال للحديثني فيكون األمر باالنتظار للطهر الثاين أمر إرشاد : الراجح
  له احلديث األول، 

  :واالنتظار للطهر الثاين مالئم للمقاصد الشرعية من وجهني

أنه لو طلق عقب تلك احليضة لكان قد راجعها ليطلقها وهذا عكس مقصود الرجعـة، فإمنـا شـرعها اهللا     :األول -
   .لإلمساك وليس للطالق

  .ليطول مقامه معها لعله جيامعها فيذهب ما يف نفسه من سبب طالقها، ألن احليض وقت ابتعاد عنها: الثاين ٠

  :أقوال اختلفوا فيه على ثالثة: وقت الطالق إذا ظهرت -٥

بـأن انقطـاع الـدم دليـل علـى الطهـر ومل تغتسـل فهـي يف حكـم          : واسـتدلوا أن املراد بالطهر انقطاع الدم، : األول -
  .الطاهرات بدليل وجوب الصالة يف ذمتها فيجوز طالقها بانقطاع الدم مباشرة ولو مل تغتسل

فــإذا : "النســائي مــن حــديث ابــن عمــر وفيــه مبــا رواه : واســتدلواأن املــراد بــالطهر التطهــر باالغتســال، : الثــاين -
  .فيجب محله عليه"فإذا طهرت: "وهذا مفسر لقوله..." اغتسلت من حيضتها األخرى فال ميسها حىت يطلقها 

أا إن طهرت ألكثر احليض حل طالقها بانقطـاع الـدم، وإن طهـرت لـدون أكثـره فالبـد مـن الغسـل أو         : الثالث -
بأا إذا طهرت ألكثر احليض حكم عليها بانقطاعه، خبالف إذا طهرت لـدون  : واستدلواالتيمم عن عدم املاء، 

  .أكثره فإنا ال حنكم بانقطاعه حىت تغتسل أو تيمم

  .والقول الثاين هو األظهر لقوة دليله: الراجح

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  
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وجيــب ك الطلقــة مــن طالقهــا؛ تلــإال أنــه حتســب علــى الــزوج الطــالق يف احلــيض حمــرم، لــيس علــى الســنة،  -١
  .االمتثال بالرجعة حىت تطهر

 ليس على أمر الشارع، وألنـه جـاء يف بعـض روايـات هـذا احلـديث أنـه        لكونه البدعي، بالطالق يسمى هذا  -٢
  .ال يتغيظ إالَّ يف حرام تغيظ، وهو 

  .، فتطهرإمساكها حىت تطهر، مث حتيض، مث ابن عمر برجعتها دليلٌ على وقوعه أمره  -٣

  .الطالق يف طُهر جامع فيهال جيوز  -٤

ــزوج ربمــا واقعهــا        -٥ ــة، هــو أن ال فيحصــل دوام يف الطهــر احلكمــة يف إمســاكها حــىت تطهــر مــن احليضــة الثاني
  .فإذا تطهرت، مسه: "العشرة، ولذا جاء يف بعض طرق احلديث

حلكمة يف املنع من الطالق يف الطهر اـامع  احلكمة يف املنع من طالق احلائض، فخشية طول العدة، وأما ا -٦
  .فيه، فخشية أن تكون حامالً، فيندم الزوجان أو أحدمها، ولو علما باحلمل، ألحسنا العشرة

٢٤٢٤  

  وصاحبيهوصاحبيه  حكم طالق الثالث يف عهد النيب حكم طالق الثالث يف عهد النيب 

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َقاَل  -َرِضَي اُهللا َعنُْهَما-َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

: َطالَُق الثَّالَِث َواِحـَدٌة، َفَقـاَل ُعَمـرُ  َوَأبِي بْكرٍ َوَسنََتْيِن ِمْن ِخالََفِة ُعَمرَ  َلى َعْهِد َرُسوِل اهللاِ َكاَن الطَّالَُق عَ «

 .َواُه ُمْسِلمٌ رَ  .»ِهمْ إِنَّ النَّاَس َقِد اْسَتْعَجُلوا فِي َأْمرٍ َكاَنْت َلُهْم فِيِه َأَناٌة، َفَلْو َأْمَضْينَاُه َعَلْيِهْم، َفَأْمَضاُه َعَليْ 

   صحيح: : عليهعليهاحلكم احلكم .  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - »رمع الَفَةخ ننِ ميتنسوثالثًا من إمارة عمر: "يف رواية مسلم: »و."  

ا، وإمـا أن يكـو     لهذا فيه احتماالن، فإما املراد قو: »طَالَق الثَّالَث واحدةٌ« -  ن املـراد تكريـره   الرجل أنت طـالق ثالثـً
فمحل خـالف بـني أهـل العلـم فمنـهم مـن       " أنت طالق ثالثًا: "لفظ الطالق أو صيغته ثالثًا يف وقت واحد، أما قوله

كما يقال التسبيح ثالثًا فال يتحقق إال بعده ثالثًـا أي  " لغو يف الكالم"عده طلقة واحدة وال قيمة لذكر العدد فثالثًا 
ومثله ما ورد يف الذكر بعد الصالة ثالثًا وثالثني، فال يعترب ذكر حـىت يقولـه مـرة     قول سبحان اهللا ثالث مرات،

  .بعد مرة حىت يكتمل العد ثالثًا وثالثني، وعلى هذا فطالق ثالثًا تكون طلقة واحدة

أن النـاس   :التـأين وعـدم العجلـة، أو احللـم والوقـار، واملـراد هنـا       : علـى وزن حصـاة، واألنـاة   اهلمـزة   بفـتح : »أَنـاة « - 
   .هلم فيه مهلة ن أمر كايفاستعجلوا 
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  .إيقاع الثالث هلم عنردعا لو أجرينا وأنفذنا عليهم ما استعجلوه من الثالث، لكان ذلك : »عليهم أمضيناهفلو « - 

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :مجع الثالث يف عصر النبوة وخالفة أيب بكر -١

وخالفـة أيب بكـر وصـدر خالفـة عمـر كـان إذا مجـع لفـظ الطـالق          ق يف زمـان الـنيب   احلديث دليل على أن املطل
جعلت واحدة، واستمر األمر على ذلك حىت سـنة أو  " طالق أنت طالق أنت طالق، أو هي طالق طالق: "ثالثًا بقوله

م ثالث من خالفة عمر، فجعل الطالق الثالث ثالثًا، ومل ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك مع كثر  

  :الطالق ثالثا بكلمة -٢

احلديث دليل للقائلني بأن موقع الثالث بكلمة واحدة أو بكلمات مل يتخللـها رجعـة ال يقـع إال طلقـة واحـدة، إذ أنـه       
  .نص صريح ال يقبل التأويل يف أن الطالق الثالث يقع واحدة يف هذه العهود، ودليل على أنه مل ينسخ

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :على قولنيفيها ختلف ا :ة وقوع الطالق الثالث ثالثًا دون ختللها رجعةمسأل

بفعل عمر، وهو أحد اخللفاء الذين : واستدلوان الطالق الثالث يقع ثالثًا دون أن يتخلله رجعة، إ :القول األول -
  . أمرنا باتباعهم، وما ورد عنه يف ذلك رجاله ثقات

أن الطلقـة األوىل لـيس لـزوج بعـدها إال رجعـة أو       و للسنة فالثابت عنـه  وهذا احلكم ليس تغيريالظاهر القرآن أ
فراق، وكذا الثانية، وإمنا فعل عمر ذلك تعزيرا عارضا، وباجتهاده الذي خيتلف بـاختالف الزمـان واملكـان، وال    

  .يستقر تشريعا الزما بل الالزم هو التشريع األصل هلذه املسألة

  :حديث ابن عباس عدة مطاعن أمههايف  -ائلون بوقوع الثالث ثالثًا وهم الق -اجلمهور  ال ذكروق

فحكموا عليه بشذوذه، تفرد طاوس به، وتفرد الثقة هو علة يف احلديث يوجـب التوقـف فيـه    : من جهة السند )أ(
وزجــاين، وتــرك البخــاري إخراجــه، وإمنــا ســاق   هــو شــاذ مطــرح، وكــذا اجلُ : فيكــون شــاذا ومنكــرا، قــال أمحــد  

  .ات عن عباس اليت يفيت فيها بوقوع الطالق الثالثالرواي

  :فقد أجيب عنه بإجابات منها: من جهة املنت )ب(

ن اإلمام أمحد قال إنه شاذ مطـرح، ومعنـاه أن العمـل لـيس عليـه، وذكـر ابـن رجـب إمجـاع األمـة علـى تـرك             إ -١
  .العمل به

انوا يوقعـون طلقـة واحـدة مث صـاروا يتجـرؤون      كنه يتطرق إليه االحتمال، فيحتمل أن الناس يف عهد النيب إ -٢
ويطلقون ثالثًا، أو أنه أراد تكرير اللفظ لصالح نيام، فيقصدون التأكيد ال العـدد، وملـا فسـدت النيـات صـارت      

  .إرادة التأكيد غري مقبولة، فحمل عمر اللفظ على ظاهره وأمضاه عليهم

ة أيب داود عن طاوس أن رجالً يقال له أبو الصـهباء كـان   ن احلديث حممول على غري املدخول ا بدليل روايإ -٣
ا قبـل أن يـدخل ـا جعلـوا واحـدة قـال ابـن           كثري السؤل البن عباس قال أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأتـه ثالثـً

  .بلى: عباس

ادفها الطلقـة  أنه إذا كـان التتـابع قبـل الـدخول بانـت بـاألوىل فتصـ       : ووجه التفريق بني ما قبل الدخول وبعده :قالوا
  .اليت بعدها وهي وأجنبية فال تقع عليها، خبالف املدخول ا فإا ال تبني باألوىل
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أن هــذا احلــديث منســوخ بفتــوى ابــن عبــاس بوقــوع الــثالث ثالثًــا، فأشــبه بــأن يكــون قــد علــم شــيئًا نســخ هــذا    -٤
  .احلديث

ابن عباس، وأجـابوا عـن مـا سـبق مـن ردود      ن طالق الثالث هو طلقة واحدة، واستدلوا حبديث إ :القول الثاين -
  :مبا يأيت

أن احلـــديث ثابـــت واالســـتدالل بـــه مســـتقيم، وهـــو اعتبـــار الـــثالث واحـــدة، وقـــد أمضـــاها عمـــر يف خالفتـــه  ) أ(
والصحابة متـوافرون، وهـو لـيس تغـيريا للحكـم الثابـت وإمنـا هـو إلـزام املتعجـل مبـا التـزم عقوبـة لـه وللتعزيـر يف                

  ،عت ذلكظروف ومالبسات استد

  :أجابوا عن املطاعن اليت وجهت حلديث ابن عباس مبا يأيت) ب(

يف الروايـة، وطـاوس    أما القول بشذوذ احلديث لتفرد طاوس به، فهذا مـردود بـأن تفـرد األثبـات لـيس قادحـا       -١
قـال   كمـا –ثقة، ويوجد كثري من الثقات ينفردون كانفراد عمر حبـديث إمنـا األعمـال بالنيـات، وانفـراد الزهـري       

  .بنحو تسعني حديثًا ال يشاركه فيها أحد وقد تلقت ألمة كل ذلك بالقبول -مسلم

أما القول بأن العمل ليس عليه، ففيه نظر فإنه قد روي أن بعض الصحابة قد عملوا به وأفتوا بـه كـالزبري بـن     -٢
 كـثالث سـنني مـن    العوام وعبد الـرمحن بـل عـوف، ويـذكر ابـن القـيم أن الصـحابة مـن لـدن خالفـة الصـديق إىل           

  .خالفة عمر كان على أن الثالث واحدة فتوى أو إقرارا أو سكوتا

كــانوا يوقعــون طلقــة واحــدة  أن النــاس علــى عهــد الــنيب : أمــا قــوهلم أن احلــديث يتطــرق لــه االحتمــال منــه  -٣
هـذا مـردود بـأن مـن     والتكرير للتأكيد ال للعدد خبالف الناس اآلن مع فساد نيام فهـم يريـدون إيقـاع الـثالث، ف    

يطلق واحدة ال يقع إال واحدة يف كل زمـان ومكـان، ومسـألة أنـه حيمـل علـى التأكيـد يف الـزمن األول فـال يعتـد بـه            
  :ألمرين

ن نية التكرار ال فرق فيها بني عهد عمر وغريه إىل يوم القيامة، فمىت نوى بـالتكرار التأكيـد أو اإلفهـام    إ: األول -
  .قوالً واحدا يف مجيع األزمان مل يتعدد الطالق بتعدده

فائـدة وإمنـا يكـون    " أرى الناس قـد اسـتعجلوا  : "نه لو كان املعىن كما قالوا يف رواية عمر فال يكون لقولهإ: الثاين -
  ".أرى الناس قد تغريوا وفسدت نيام فال نقبل منهم دعوى التأكيد: "املناسب أن يقول

مر وهـو أن عـوميرا ملـا العـن زوجتـه طلقهـا ثالثًـا بفـم واحـد حبضـور           أنه ثبت يف الصحيحني ما يعضده فعل ع -٤
  . مما يدل على وقوع الثالث املتعاقبة يف عهده  النيب 

ضـعيفة   -وهي رواية أبـو داود -أما محل احلديث على املدخول ا فهذا مردود بأن الرواية اليت استندوا إليها  -٥
، وعلى فرض ثبوا فإن ذكر غري املـدخول ـا مـن    ..."عن غري واحد عن أيوب : "ألا فيها جماهيل، وهي قوله

باب ذكر بعض أفراد العـام حبكـم العـام وهـذا ال يقتضـي التخصـيص، كمـا أن رد ابـن عبـاس علـى أيب الصـهباء            
  .فلم يسأل إال عن املدخول ا فجواب ابن عباس ال مفهوم له

عبـاس قـد أفـىت بوفـاق هـذا احلـديث وإن كـان املشـهور عنـه          أما قوهلم بأن احلديث منسوخ، فهو مردود فابن  -٦
بأن طالق الثالث ثالث، لكن هذ ال يبطل داللة احلديث فإن العربة مبا رواه الصحايب ال مبا رآه، مث كيف ينسـخ  

حـىت عهـد عمـر بشـيء أبطـل اهللا حكمـه        بقـول واحـد وفتـواه، بـل كيـف يكـون العمـل يف عهـده          حديث النيب 
  .ونسخه

  دعوى النسخ تتوقف صحتها على قبول ثبوت معارض مقاوم متأخر فأين هذا؟مث إن 

اعتبار الـثالث ثالثًـا، ألن حـديث ابـن عبـاس يف اعتبـار الـثالث واحـدة معلـول لتفـرد طـاوس، وخمالفتـه             : الراجح
جتــهاد فاملســألة مرجعهــا إىل ا" التطبيــق"لفتــوى ابــن عبــاس، هــذا مــن الناحيــة العلميــة أمــا مــن الناحيــة العمليــة    

  ." القاضي
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  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  .مشروعية الطالق يف اإلسالم إذا جتمعت أسبابه ودواعيه -١

  .عدم التسرع واألناة يف اختذا قرار الطالق -٢

   .ن طالق الثالث بلفظ واحد يقع ثالثاإ -٣

   .ن من طلق امرأته ثالثًا بلفظ واحد بانت منه امرأته ووقع عليه الثالثإ -٤

٢٥٢٥  

حكم طالق اهلازلكم طالق اهلازلح  

  نص احلديثنص احلديث::  

  :قال رسول اهللا : عن أبى هريرة رضى اهللا عنه قال

ُهنَّ ِجدٌّ وهزلهنَّ ِجد«  . »والرجعة ،والطالق ،النكاح: ثالث ِجدُّ

 .»الطالق والنَِّكاح والعتاق ...« :وىف رواية البن عدى من وجه آخر ضعيف -

 : عبادة بن الصامت رفعه بن أبى أسامة من حديثاوللحارث  -

 .»فمن قالهن فقد َوَجْبنَ  ،والعتاق ،والنكاح ،الطالق: ثالث ال يجوز اللعب يف«

   عليهعليهاحلكم احلكم :  

ــرة أخرجــه األربعــة    ، وتعقــب "هــذا حــديث حســن غريــب  ": قــال الترمــذي و ،صــححه احلــاكم و ،حــديث أيب هري
احلديث، وحتسني الترمذي لـه فيـه نظـر إذ     منكر :الذهيب تصحيح احلاكم بعبد الرمحن بن حبيب لضعفه فقال

  .قنلاملراد منه أنه ليس منه شيء على شرط الصحيح، قاله ابن امل

لــيس  :غالـب بــن عبيــد اهللا العقيلـي اجلــزري قــال حيـىي بــن معــني    اضــعيف؛ ألن فيهــ اإسـناده : وروايـة ابــن عــدي  
  .بثقة

  :وله علتان: قال األلباين ،ورواية احلارث معلولة 

االنقطــاع بــني عبيــد اهللا بــن أيب جعفــر وعبــادة بــن الصــامت، فإنــه مل يثبــت لعبيــد اهللا لــه مســاع مــن        األوىل - 
  .الصحابة

  .الثانية ضعف عبد اهللا بن هليعة - 

  .وذا يتبني أن حديث أيب هريرة ضعيف بشواهده 
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  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

ا، وهـي مبتـدأ علـى حـذف           هذا ليس على سبيل احلصـر بـدليل ذكـر ا    »ثالث« -  لعتـق يف روايـة ابـن عـدي فتكـون أربعـ
  .مضاف والتقدير ثالث خصال

 - »جِد نهأي يريد حقيقتهالتلفظ على سبيل القصد والعزم  :يأ، اجلد بكسر اجليم:»جِد.  

  .هوال يريد حقيقتالتلفظ على سبيل املزح واللعب ضد اجلد، ومعناه : اهلزل: »وهزلُهن جِد« - 

  .إعادة الزوجة املطلقة إىل عصمة الزوج: »والرجعة« - 

 - »نبجو فَقَد نن قَالَهذه األلفاظ على سبيل املزح واهلزل فقد لزمه ما قال أي هي ملزمة،: »فم فمن تلفظ.  

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :التحفظ يف التلفظ ذه األلفاظ

لـى أن الطـالق ومـا ذكـر معـه ال هـزل فيـه والواجـب أن يـتحفظ املـتكلم يف كالمـه، ألن            استدل الفقهاء باحلديث ع
أمـور عظيمـة يترتـب عليهـا أحكـام      ) العتـق  ،الطـالق  ،النكـاح، الرجعـة  (كالم اهلازل ا معترب ألا هـذه األمـور   

  .متعلقة باآلخرين، فلو تلفظ بالطالق وقال إين هازل طلقت زوجته وكذلك الرجعة والعتق

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :اختلف فيه على قولني :مسألة وقوع طالق اهلازل

من قال لزوجته أنت طالق وادعى أنـه هـازل يف كالمـه وقـع طالقـه وال اعتبـار هلزلـه، وهـو احملفـوظ عـن           : األول -
وأن ﴾ آيــات اللَّــه هــزوا والَتتخـذُوا ﴿: بأحاديــث البـاب، وبقولــه تعــاىل : واســتدلواأهـل العلــم كمـا قــال ابــن القـيم،    

اهلازل قاصد ومريد ملا يقول، عامل مبا يترتب عليـه وآثـاره، وألن مؤاخـذة اهلـازل مبـا يقـول فيـدين اهللا ردع لـه،         
  .وحىت ال يستهام بشريعة اهللا وأحكامها

  .أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطالق وهزله سواء: قال ابن املنذر

  :أن طالق اهلازل ال يقع وهلم دليل وتعليل :الثاين -

  .فدل على اعتبار العزم واهلازل ال عزم له﴾ وإِنْ عزموا الطَّالق فَإِنَّ اللَّه سميع عليم﴿: فأما الدليل فقوله تعاىل

  .فألن اهلازل مل يرد طالقًا وال نوى معناه فكيف يترتب عليه مقتضاه: وأما التعليل

اديث الباب غري كافية على ضعفها يف مصل هذه املسائل العظيمة، مـع القـول بـإمث مـن اختـذ أحكـام       وقالوا أن أح
  .اهللا هزوا

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

أن ال ميزح وال يهزل مبثل هذه األحكام؛ كما يفعله بعض الناس يف جمالسهم إىل هذان احلديثان ينبهان اإلنسان 
  .اإلنسان حذرا؛ لئال يقع فيما يورطه من األمور العامة واخلاصة، بل يكون
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٢٦٢٦  

ممنال يدخل على امرأتهال يدخل على امرأتهن ن آىل أآىل أ  ن  

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َقاَلْت  -َرِضَي اُهللا َعنَْها-َعْن َعائَِشَة 

اَرةً  آَلى َرُسوُل اهللاِ « َم، َفَجَعَل الَحالَل َحَراًما، َوَجَعَل لِْلَيِميِن َكفَّ  .»مْن نَِسائِه َوَحرَّ

  كم عليهكم عليهاحلاحل :  

حـديث مسـلمة   : "قـال الترمـذي  ، رواه الترمذي، ورواته ثقَات، الصواب فيه أنه مرسل عن الشعيب عن الـنيب   
عـن  : مرسـالً، ولـيس فيـه    بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغريه، عن داود، عن الشعيب، عن الـنيب  

  ".ة بن علقمةمسروق، عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلم

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

  .حلف باملعىن اللغوي ال االصطالحي: أي: » آىل« - 

أي حلف أالَّ يدخل عليهن شهرا، وليس املراد منه اإليالء املتعـارف عليـه بـني الفقهـاء، وهـو احللـف       : » من نسائه« - 
  .على ترك مجاع امرأته أربعة أشهر أو أكثر

  .حلف أال يطأ مارية أو ال يشرب العسل :يأ: »وحرم« - 

   .رجع إىل شرب العسل بعد ما حره على نفسه :أي :»فجعل احلرام حالال« - 

  . وكفر عن ميينه: أي :»وجعل لليمني كفارة« - 

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :كفارة اليمني

ني، ال أثـر  ئًا من الطعام أنـه يكفـي فيـه كفـارة ميـ     احلديث دليل على حترمي أن الرجل إذا حرم جاريته أو حرم شي
 ﴾يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغي مرضات أَزواجِك﴿: لذلك التحرمي على العني احملرمة قال تعاىل

  التحرمي فكيف لغريه؟ فدلت اآلية على أن الكفارة حتل اليمني بعد عقدها وأن اهللا مل يبح لنبييه 

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :اخلطأ يف فهم أن احلديث يف اإليالء مبعناه الفقهي -١
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اإليالء املقصود يف احلديث هو اإليالء مبعناه اللغوي، ولـيس املقصـود اإليـالء احملـرم الـذي يـأمث فاعلـه، فهـذا ال         
الــدخول علــى زوجاتــه مــن هــذا القبيــل وإمنــا املــراد    بعــدم إذ مل يكــن حلــف الــنيب  جتــوز نســبته إىل الــنيب 

  .اإليالء اللغوي الذي هو احللف مطلقًا، وقد أخطأ من ذكر احلديث يف باب اإليالء احملرم شرعا

  :اختلفت فيه الروايات على أقوال أشهرها قوالن:  سبب إيالئه -٢

  .أنه حترمي العسل كما ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة: األول -

يطؤهـا فلـم تـزل بـه عائشـة وحفصـة حـىت         أمـة  أنه حترمي اجلارية ملـا ورد يف سـنن النسـائي كـان لـه      : الثاين -
وهـذا هـو األظهـر    ﴾يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغي مرضـات أَزواجِـك  ﴿: حرمها، فأنزل اهللا تعاىل

  : ويؤيده أمران

  .حترمي اجلارية مما يبتغى مبثله مرضاة الضراتأن ) أ(

  .أن روايات شرب العسل ال تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضان بل فيه أنه حلف ال يشربه أنفة من رحيه) ب(

  .راد منه أن اآلية تشمل قصته بعمومهاملوختريج رواية العسل يف اآلية فا

رض زينـب بنصـيبها فزادهـا فلـم تـرض فقالـت عائشـة لقـد         وقيل إن سبب إيالئه أنه فرق هدية بـني نسـائه فلـم تـ    
  ".أننت أهون علي من أن تقمئين واهللا ال أدخل عليمكن شهرا: "أقمأت وجهك حني ردت عليك اهلدية، فقال

أن يكون جممـوع هـذه األشـياء سـبب      إنه بسبب طلبهن النفقة ، ويرى احلافظ أن األليق مبكارم أخالقه : وقيل
  العتزاهلن

  رابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : اارابع::  

أحلم الناس، وأوسعهم خلقًا، وأحسنهم عشرة ألهله؛ لـذا فإنـه مل يـؤل منـهن إالَّ     جممع املكارم فهو   النيب -١
   .لتأديبهن، ليكن أكمل النساء استقامة وخلقًا، فالصغرية من الفاضل كبرية

  .؛ ألنه مل يؤل إالَّ شهرافاللغوي احملمول على احلل من اإليالء املباح إيالء النيب  -٢

٢٧٢٧  

ممنأحكام الظِّأحكام الظِّ  نهاراره  

  نص احلديثنص احلديث::  

إِنِّـي : ، َفَقـاَل َأنَّ َرُجالً َظاَهَر ِمِن اْمَرَأتِِه، ُتمَّ َوَقَع َعَلْيَهـا، َفـَأتى النَّبِـيَّ ": -َرِضَي اهللاُ َعنُْهَما-َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

َر،   .»َفالَ َتْقَرْبَها َحتَّى َتْفَعَل َما َأَمَرَك اهللاُ َتَعاَلى بِهِ «: َقاَل َوَقْعُت َعَلْيَها َقْبَل َأْن ُأَكفِّ

   عليهعليهاحلكم احلكم : :  

  ـالَهسإِر يائ سـالن حجرو ،يذمرالت هححصةُ، وعباألر اهور ،        يـهف ادزاسٍ و بــنِ عـنِ ابع ـرآخ ـهجو ـنم ارـزالب اهورو :
 رجالـه : وقـال  الفـتح،  يف احلـافظ  حسـنه  وقـد  ثقات، رجاله: املنذري وقال احلاكم، صححه ، وقد"ر، والَ تعدكَفِّ"

  .ثقات
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  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - »هأَترنِ امم رالً ظَاهجار: »أَنَّ رالظِّه :ر، من مشتقـي  الظَّهأمـه،  بظهـر  وجتـه ز املظـاهر  الـزوج  بذلك؛لتشـبيه  مس 
  .وغريه البعري من الركوب موضع ألنه غريه؛ دون الظهر خص وإمنا

 أمــي على،كركـوب حـرام   للنكـاح  ركوبـك : أمـي،أراد  كظهـر  علـي  أنـت : قـال  إذا فكأنـه  غشـيت،  إذا مركوبـة  واملـرأة 
  .للنكاح

: »بعضـها «: أو بعضـها، وقولنـا  تشبيه الرجل زوجته أو بعضها يف التحرمي مبـن حتـرم عليـه حترميـا مؤبـدا      : وشرعا
أي بنســب كأمــه  »مبــن حتــرم عليــه «أي كيــدها أو بطنــها ألن التحــرمي ال يتــبعض فأخــذ حلفــه حكــم الكــل، وقولنــا    

   .وأخته، أو برضاع أو مبصاهرة كأم زوجته

  .كفارة الظهار املنصوص عليها يف القرآن: أي»حتى تفْعلَ ما أَمرك اهللاُ« - 

  ااثانياحلديثاحلديثكام املتعلقة بكام املتعلقة باألحاألح  ::ثاني::  

  :حترمي الظهار -١

: احلديث دليل على حترمي الظهار ، وقد أمجع أهل العلم على ذلك، وقد دل على حترميـه القـرآن يف قولـه تعـاىل    
﴿نلَديوإِالَّ الالَّئ مهاتهإِنْ أُم هِماتهأُم نا ههِم مائسن ننكُم مونَ مرظَاهي ينلِالَّذالقَو نا منكَرقُولُونَ ملَي مهإِنومه 

وهذه اآليات من أول سـورة اادلـة نزلـت يف أوس بـن الصـامت ملـا ظـاهر مـن زوجتـه          ﴾وإِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُور وزورا
  .خولة بنت مالك

  :حترم عليه حىت يكفر -٢

جيامعهـا فعليـه أن يكفـر عــن ظهـاره قبـل أن ميســها،       يف احلـديث دليـل علـى أن مــن ظـاهر مـن زوجتــه مث أراد أن     
والَّذين يظَاهرونَ ﴿: وقد دل عليه القرآن يف قوله تعاىل» فَالَ تقْربها حتى تفْعلَ ما أَمرك اهللاُ تعالَى بِه :»لقوله 

م ةقَبر رِيرحا قَالُوا فَتمونَ لودعي ثُم هِمائسن ناماسمتلِ أَن ين قَب﴾  

  : وجوب الكفارة -٣

ظــاهر احلــديث وجــوب تقــدمي الكفــارة علــى املماســة وهــي اجلمــاع، ســواء كفــر بــأي مــن أنــواع الكفــارات العتــق أو    
  . الصيام أو اإلطعام

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :فيها قوالن: ها اهمسألة احملرمة على التأقيت لو شب

كأخـت زوجتـه    التأبيد كاألخت واألم لو شبهها ا ظاهر، أما احملرمة على أمد أو على التأقيتإن احملرمة على  -
  .وعمتها ال يكون التشبيه ا ظهارا، وهو القول األول

  .أنه ظهار ألنه شببها مبحرمة ولو مؤقتا فأشبه ما لو شبهها باألم واألول أقرب: والقول الثاين -

  اارابعديثديثما يستفاد من احلما يستفاد من احل: : رابع::  
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  .حرمة الظهار وأنه من فعل اجلاهلية اليت ال تتفق مع روح اإلسالم -١

  .إذا ظاهر، حرم عليه وطء الزوجة املظاهرِ منها، حىت يكفِّر عن ظهاره، وذلك بإمجاع العلماء -٢

  .على املسلم أن يتجنب احملرم من القسم لريضى عنه اهللا تعاىل -٣

٢٨٢٨  

ععدجهاجهاة احلامل املتوىف عنه زوة احلامل املتوىف عنه زود  

  نص احلديثنص احلديث::  

ــاٍل، َزْوِجَهــا َوَفــاةِ   َْبْعــَد  ُنِفَســت -َعنَْهــا اهللاُ  َرِضــيَ - األَْســَلِميَّةَ  ُســَبْيَعةَ  َأنَّ « : َمْخَرَمــةَ  ْبــنِ  الِمْســَورِ  َعــنِ   بَلَي

،البُ  َرَواهُ  .»َفنََكَحْت  َلَها، َفَأِذنَ  َتنْكَِح، َأنْ  َفاْسَتْأَذَنْتهُ  ، النَّبِيِّ  إَِلى َفَجاَءْت  ِحيَحْينِ  فِي َوَأْصُلهُ  َخاِريُّ  .الصَّ

َها": َلْفظٍ  َوفِي -  ."َلْيَلةً  بَِأْرَبِعينَ   َِزْوِجَها َوَفاة َبْعَد  َوَضَعْت  َأنَّ

ْهرِيُّ  َقاَل : لُِمْسِلمٍ  َلْفظٍ  َوفِي - َج  َأنْ  َبْأًساى َأرَ  َوالَ ": الزُّ هُ  َغْيرَ  َدِمَها، فِي َوِهيَ  َتَتَزوَّ  َحتَّـى َزْوُجَهـا ُبَهـاَيْقرُ  الَ  أنَّ

 ."َتْطُهرَ 

   صحيح: عليهعليهاحلكم احلكم :ج يف الصحيحنيخمر.  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

  .األسلمية احلارث بنت - تأنيث وتاء ،سبع تصغري،موحدة فباء ،املهملة السني بضم - »سبيعة« - 

  .نفساء محلها،فهي وضعت: النون،وكسرالفاء،أي بضم: »نفست« - 

  .النون بضم" نفست: "فيقال الوالدة يف وأما حاضت،: معناه على املشهور، الفاء وكسر النون بفتح :»نفست« - 

  .تويف مبكة عام حجة الوداع العامري،) أمه إىل بسِن( خولة بن سعد هو: »زوجها« - 

  .ها ألجل القصةولعل ذلك لتعدد الروايات، وتعذر مجع ،هكذا أمت املدة: »بليال« - 

فسـألته عـن ذلـك فأفتـاين بـأين قـد        فأتيـت الـنيب   " :بـدليل الروايـة األخـرى    ،املـراد بـه االسـتفتاء   : »فاستأذنته« - 
  ."حللت حني وضعت محلي

مام فقيه مدين من صغار التـابعني، نـزل الشـام، جليـل القـدر يف      إهو حممد بن شهاب الزهري،  :»قال الزهري« - 
  .١٠٣: ت سنةاحلديث واألثر، ما

  .أي دم نفاسها »يف دمها« - 
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   .هذا ضمري الشأن أي أن احلال والشأن أن زوجها ال يقرا »غري أنه« - 

  .ال جيامعها، أما العقد عليها فجائز وكذا الدخول: أي »ال يقرا« - 

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :وجوب العدة -١

إال بعـد أن وضـعت فـدل علـى أـا       عنـها زوجهـا ألـا مل تسـتأذن الـنيب       احلديث دليل على وجـوب عـدة املتـوىف   
  .كانت قبل الوضع يف عدة

  :عدا بوضع احلمل -٢

دليـل علـى أن عـدا بوضـع احلمـل أي املتـوىف عنـها زوجهـا، ومل مل ميـض عليهـا أربعـة أشـهر، لقولـه               احلديث يف
  .ى واجلميع يفيد أنه وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا، وجيد روايات أخر"بأربعني ليلة"، ويف رواية "بليال"

  :العدة ال تلزم إال بيقني -٣

عموم احلديث يشمل وضع ما فيه خلق اإلنسان ولو مل يكن تاما، أما ما لـو مل يتحقـق ذلـك فـال ختـرج مـن العـدة        
   ـا ال تنقضـي عـدا إال بوضـع احلمـل   ألن العدة الزمة بيقني، فال تنقضي مبشكوك فيه، ويرى ابن دقيق العيد أ

أنـه حيصـل بـراءة الـرحم     : التام املتخلق، فال خترج منـها بعلقـة أو مضـغة وهـو نـادر الوقـوع، واملقصـود والظـاهر        
  .بوضع ما تبني فيه خلق إنسان وإن مل يكن تاما

  :إذا وضعت احلمل فلها أن تتزوج -٤

ا ولـو مل تطهـر مـن نفاسـها، وهـو ظـاهر       يف احلديث دليل على أن من وضعت محلها أن هلا أن تتـزوج ويعقـد عليهـ   
  .﴾أَن يضعن حملَهن﴿: القرآن يف قوله تعاىل

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :يف فهم اآليتني قوالن :واخلصوص يف آية سورة الطالق ءالعموم يف آية القر: مسألة

ــ﴿: أخــذ اجلمهــور ــذا احلــديث مــع قولــه تعــاىل  : األول - ماألَح التأُوو ــن لَهمح نــع ضأَن ي ــن لُهيف ســورة  ﴾الِ أَج
والَّـذين  ﴿: ة البقـرة عدة احلامل املتوىف عنها زوجها وضع احلمل واعتربوا هذه اآلية خمصصة آليـ : الطالق فقالوا
 ـنكُمنَ مفَّووترٍ       يـهـةَ أَشعبأَر بِأَنفُسِـهِن ـنصبرتـا ياجوونَ أَزـذَريـ  وشعاوـا عامـة تتنـاول املتـوىف عنـها زوجهـا        ﴾رأل

وغريهــا، وهــذا التخصــيص الواقــع بآيــة ســورة الطــالق دل عليــه حــديث ســبيعة، وعليــه تكــون آيــة البقــرة خاصــة     
باملتوىف عنها غري احلامل وتكون آية سورة الطالق يف احلامـل سـواء كـان متـوىف عنـها زوجهـا أم ال، وـذا اجلمـع         

  .يزول التعارض

يرى آخرون أن املتوىف عنـها تعتـد بـأطول األجلـني باألشـهر أو بوضـع احلمـل، فـإن كـان محلـها أكثـر مـن             : اينالث -
  .أربعة أشهر اعتدت به، وإن وضعت قبل هذه املدة اعتدت باألشهر

وسبب هذا الرتاع تعارض عموم آية البقرة مع آية سورة الطالق فإن كل واحدة منـهما عـام مـن وجـه وخـاص مـن       
  .ذا التعارض حجة القول الثاين يف اختاره لهوجه، وه

اجلمع أوىل من الترجيح بينهما؛ قاله القـرطيب، إال أن حـديث سـبيعة يعكـر اجلمـع ولـذا فـإن الـراجح هـو القـول           و
ــا غــري داخلــة يف عمــوم آيــة             ــوىف عنــها زوجه ــم مــبني أن احلامــل املت األول، ألن حــديثها أي ســبيعة نــص يف احلك

القصد من وضع احلمل هو براءة الرحم وهذا حيدث بالوضع فـال وجـه النتظارهـا معتـدة      البقرة، إضافة إىل أن
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إن وضعت قبل اية األربعة أشهر وعشرا، مث أن ما جاء يف قصة سبيعة هـو آخـر األمـر فإنـه بعـد حجـة الـواع ملـا         
  .تقدم أن زوجها كان يف هذه احلجة

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع  

  .زوجها عنها املُتوفَّى ىعل العدة وجوب -١

  .محلها بوضع تنتهي احلامل عدة نَّإ -٢

  .إنسان خلْق وفيه وضع ما يشمل احلمل إطالق عموم -٣

   .لألَمة أيام ومخسة وشهران للحرة، أيام وعشرة أشهر أربعة -حامل غري- عنها املتوىف عدة إنَّ -٤

: روت ملـا  وتطهرهـا؛  طهرهـا  بعـد  إالَّ وطؤهـا  لزوجهـا  يبـاح  ال هأنـ  إالَّ نفاسها، من تطهر مل ولو التزوج، له يباح -٥
  .الزهري شهاب ابن رواه كما" إخل...  محلي وضعت حني حللت قد بأني فأفتاين"

٢٩٢٩  

  حلادحلادااما جتتنبه املرأة ما جتتنبه املرأة 

  نص احلديثنص احلديث::  

 : َقاَل   اهللاِ  َرُسوَل  َأنَّ  -َعنَْها اهللاُ  َرِضَي - َعطِيَّةَ  ُأمِّ  َعنْ 

 َثـْوَب  إالَّ  َمْصـُبوًغا، َثْوًبـا َتْلـَبُس  َوالَ  َوَعْشًرا، ْشُهرٍ أ َأْرَبَعةَ  َزْوٍج  َعَلى إالَّ  َثالٍَث، َفْوَق  َميٍِّت  َعَلى اْمَرَأةٌ  دُّ ُتحِ  الَ «

 َلْفـظُ  َوَهـَذا َعَلْيـِه، ُمتََّفـٌق  .»َأْظَفـارٍ  َأوْ  ُقْسـٍط، ِمـنْ  ُنْبـَذةً  َطُهـَرْت  إَِذا إالَّ  طِيًبـا، َتَمـسُّ  َوالَ  َتْكَتِحـُل، َوالَ  َعْصب،

 .ُمْسِلمٍ 

يِّ  َداُودَ  وألبي -
َياَدةِ  مِنَ  َوالنََّسائِ  .»َتْخَتِضُب  َوالَ « :الزِّ

يِّ  -
 .»َوالََتْمَتِشطُ « :َوللنََّسائِ

 : قاَلْت  -َعنَْها اهللاُ  َرِضَي - َسَلَمةَ  ُأمِّ  َوَعنْ  -

يَ  َأنْ  َبْعَد  َصبًِرا َعْينِي َعَلى َجَعْلُت « ـهُ :  اهللاِ  َرُسـوُل  َفَقـاَل  َسـَلَمَة، َأُبـو ُتُوفِّ  إالَّ  َتْجَعِليـهِ  َفـالَ  الَوْجـَه، َيُشـبُّ  إِنَّ

ْيِل، هُ  بالِحنَّاِء، َوالَ  بالطِّيِب، َتْمَتِشطِي َوالَ  بالنََّهاِر، َواْنِزِعيهِ  بِاللَّ  .»ِخَضاٌب  َفإِنَّ

  َأْمَتِشُط؟ َشْيءٍ  بَِأيِّ : ُقْلُت 

ْدرِ «: َقاَل  ، َداُودَ  َأُبو َرَواهُ  .»بِالسِّ يُّ
 .َحَسنٌ  َوإِْسنَاُدهُ  َوالنََّسائِ
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 :-َعنَْها اهللاُ  َرِضَي  - َسَلَمةَ  ُأمِّ  َوَعنْ  -

 متفـق .»الَ : َقـاَل  َأَفَتْكُحُلَها؛ َها،نَ َعيْ  اْشَتَكْت  َوَقدِ  َزْوُجَها، َعنَْها َماَت  اْبنَتي إِنَّ !  َاهللاِ  َرُسول َيا: َقاَلْت  اْمَرَأةً  نَّ إِ «

 .عليه

   عليهعليهاحلكم احلكم :  

  .ثقات فرواما صحيحتان؛ مرفوعتان والنسائي داود أيب زيادتاوحديث أم عطية، متفق عليه، 

 وأعلَّـه  والنسـائي،  داود، أبـو  مالـك،ورواه  الشـافعي،عن  رواه: التلخـيص  يف حسـن؛ قـال   وحديث أم سلمة؛ إسـناده 
  .الضحاك نب املغرية وهو سنده، رواة أحد جبهالة واملنذري عبداحلق

  .حسن إسناده: فقال املرام بلوغ يف هنا املؤلف أما

  .اوالرواية األخرى عن أم سلمة متفق عليه

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 علـى  جزمهـا  وجيوز نافية،" ال" أنَّ على الدال ضم وجيوز املزيد، الثالثي احلاء،من وكسر التاء، بضم :»تحد ال« - 
: حمدة وهي حاد دون هاء علـى األرجـح   فهي اهلمزة، بكسر اإلحداد، يف دخلت: املرأة،أي أحدت من ية؛ناه أنها
  .الزينة وتركت زوجها على حزنت إذا

  .نكرة يف سياق النفي أو النهي فتفيد العموم يف كل امرأة صغرية أم كبرية :»امرأة« - 

   .نظرف زما: ثالث ليال بأيامها، وفوق : أي :»فوق ثالث« - 

  . فاالستثناء مفرغ" حتد"إجياب للنفي، واجلار وارور متعلق الفعل  :»زوجٍ على إالَّ« - 

  .للزينة تتخذ اليت احلسنة األلوان وكذلك بالعصفر، وتلوينه صبغه: صبغالشيءهوتلوينه،واملرادهنا: »مصبوغًا« - 

 يف الفتـل، والطـي، قـال   : والعصـب  بـالتنوين، دة موحـ  فبـاء  الصـاد،  املهملة،وسـكون  العـني  بفتح: »إال ثوب عصب« - 
 أبـيض  منـه  عصـب  مـا  موشـيا  فيـأيت  وينسـج،  يصبغ مث ويشد، جيمع: غزهلا،أي يعصب ميانية برود هي: النهاية

  .صبغ يأخذه مل

   .ثوب معصوب :أي ،إىل ما بعده من إضافة املوصوف إىل صفته "ثوب"وإضافة     

  .فتحها، أي من احليض، فريخص هلا استعمال الطيببضم اهلاء و »إال إذا طهرت« - 

   .اليسري الشيء على أنباذ،وتطلق: قطعة،مجعها: بضمالنون،وسكونالباء،أي: »نبذَة« - 

ئض بعـد  عقار من األدوية معـروف طيـب الرائحـة تسـتعمله احلـا      املهملة، السني القاف،وسكون بضم: »من قُسط« - 
  . االغتسال إلزالة الرائحة
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وهــي أوجــه ألمــا نوعــان   ،"أظفــارقســط و: "ري ومســلم بــالواو العاطفــةأو للتخــيري، ويف روايــة البخــا: »و أظفــارأ« - 
العطــر املغلــف مــن أصــله علــى هيئــة ظفــر اإلنســان يوضــع يف البخــور، والكســت هــو     مــن واألظفــار نــوع. متغــايران

   .القسط

  .اخلضاب أنواع نم غريه وصبغه باحلناء أو تغيريه: اخلضاب: »وال ختْتضب« - 

   .باملشط وسرحته رجلته: ترجيل الشعر يقال: املشط: »وال تمتشط« - 

  .للتداوي العينني أطراف على الصرب،جيعل شجر عصارة هو الباء، املهملة،وكسر الصاد بفتح: ؛ الصبِر»صربا« - 

 حايب مـن السـابقني لإلسـالم، أخـو الـنيب      هو عبد اهللا بن عبد األسد املخزومي، صـ  :»ةأبو سلم بعد أن تويف« - 
   .من الرضاعة، مات سنة أربع من اهلجرة

   .يلون الوجه وحيسنه: ونصر،أي ضرب باب معجمة،من شني املضارعة،بعدها حرف بفتح: »الوجه يشب« - 

أوراق صـغار تطحـن مث    سدرة، له واحدته النبق، راء،شجرة الدال،آخره املهملة،وسكون السني بكسر: »بالسدر« - 
   .يوضع باملاء ويغسل به

 إىل يرجــع الفاعــل ضــمري الثــاين مفعــول،وعلى أنهــا علــى فاعل،والنصــب أنهــا علــى بــالرفع: »عينــها شــتكتاوقــد « - 
   .البنت

  .بضم احلاء مضارع كحل منبابنصروبفتحها من باب فتح »أفتكحلها« - 

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :واز اإلحداد على القريب امليت ثالثة أيامج -١

يف احلديث دليل على جواز إحداد املرأة على القريب كاألب واألخ واالبن والعم ومدة ذلك ثالثـة أيـام فمـا دوـا،     
  .وهذا اإلحداد ليس بواجب لإلمجاع على أن الزوج لو طالبها باجلماع مل حيل هلا منعه

  :مدة اإلحداد -٢

مدة اإلحداد على الزوج هي مـدة العـدة، أربعـة أشـهر وعشـرا، واإلمجـاع علـى أن كـل معتـدة           يث على أنددل احل
  .من طالق أو وفاة حتسب عدا من ساعة الوفاة أو الطالق، فتكون مدة اإلحداد ساعة وفاة زوجها

ال : "ادخــل عليهــا يف اليــوم الثالــث مــن قتــل جعفــر فقــال هلــ  يف حــديث أمســاء بنــت عــيس أن الــنيب  دأمــا مــا ور
ب عنـه أن  اعنها زوجهـا بعـد اليـوم الثالـث، واجلـو      ره أن اإلحداد ال جيب على املتوىففظاه "حتدي بعد يومك هذا

ن هـذا كـان قبـل أن    إ :احلفاظ أعلوه باإلرسال، وأنه شاذ خمالف لألحاديـث الصـحيحة كحـديث أم عطيـة، وقيـل     
  .إليها أوىل يرتل العدد، وذكر القرطيب أن احلديث قبله أثبت واملصري

  :آخر مدة اإلحداد -٣

ة واإلحداد يف اليوم احلادي عشـر بعـد العشـر األول مـن     دعنها زوجها خترج من الع املتوىفالذي عليه اجلمهور أن 
  .الشهر اخلامس، فيكون اليوم العاشر وليلته قبله تبع للعدة

  :اإلحداد خاص بالنساء دون الرجال -٤

ى يف زماننــا مــن تنكــيس األعــالم واحلــزن رص بالنســاء دون الرجــال، فمــا يــتــدل أحاديــث البــاب أن اإلحــداد خــا
  .العام يف املظاهر ليس من اإلسالم وإن أطلق عليه حدادا، فهو من البدع اليت تتعطل معها املصاحل
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  :اإلحداد خاص باألرملة -٥

و إجياب بعد النفي، أما املطلقـة  فه »إال على زوج«: احلديث يدل على أن اإلحداد خاص باملتوىف عنها زوجها لقوله
  .يندب هلا أن تتزين لريغب فيها زوجها ةالرجعية فال إحداد عليها ألا يف حكم الزوج

  :من األمور اليت جتتنب وقت اإلحداد -٦

  :دلت أحاديث الباب وبعض اآلثار املوقوفة على أن املرأة احلاد جتتنب ما يلي

أمـا املصـبوغ   " ال تلـبس ثوبـا مصـبوغًا   : "بلبسـها للزينـة كاملصـبوغة لقولـه    وهي الت جـرب العـادة   : ثياب الزينة) ١(
الذي ال يراد به التزين فال بأس به، وقد ذكر الفقهاء الثياب املتخذة للزينة مـا كـان يف زمـام رمبـا ال توجـد يف      

  . أن كل ثوب يتخذ للزينة فاملرأة ممنوعة منه: زماننا فيكون الضابط

انظـر  . (الزينة وال خالف بني العلماء إذا اختذتـه للزينـة وقـت اإلحـداد فيحـرم عليهـا ذلـك       الكحل، ألنه من ) ٢(
  ).٤: خالف العلماء يف اكتحاهلا للتداوي برقم

جبميع أنواعه، سواء دهنا أم خبورا أم سائالً أم رشا كما يف زماننا، ألـا حتـرك   : الطيب يف ثياا وبدا) ٣(
لقطع رائحة احليض، وهذه غري مستعملة يف زماننا لظهـور املنظفـات الـيت تقطـع      الشهوة، واستثين بعض األنواع

  .الرائحة مما يغين عنها

  .وال حرج عليها يف استخدام الصابون يف االستحمام وجريانه على بدا وشعرها

ا: "نهى عن شرب القهوة اليت فيها زعفران ألنه طيب، لعموم قوله يف احلديثوتوال متس طيب."  

وهو الصبغ باحلناء ألنه من الزينة ، ويدخل فيه ما ظهر يف زماننـا سـائر األصـباغ الـيت عرفـت      : االختضاب )٤(
  .أا من الزينة

  .ذكره الفقهاء وتقدم الكالم عليه: االمتشاط) ٥(

  .وهذا ورد يف حديث أم سلمة، والنهي عنها ألا من الزينة سواء كانت من الذهب والفضة: احللي) ٦(

  .خروجها من املرتل: إىل هذه األشياءويضاف 

وجيوز للمعتدة أن تكلم من جرت عادا بتكليمه، وهلا استعمال اهلاتف، وإجابـة مـن بطـرق البـاب، وحنـو ذلـك       
  .مما مل يرد فيه ي

وهلا أن تنظف ثياا وتلبس ما شاءت مـن الثيـاب، وهلـا أن ختـرج إىل فنـاء بيتـها، وأن تصـعد إىل سـطحه، وأن         
  .مر ، واملنع من ذلك حمدث ال أصل لهترى الق

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :فيه روايتان: أيام يف غري الزوج ةحرمة الزيادة على ثالث -١

أن احلديث فيه دليل على حرمة زيادة فترة احلداد على ثالثة أيـام يف غـري زوجهـا، ويؤيـده أن البخـاري      : األول -
ويف هلا ابـن فلمـا كـان اليـوم الثالـث دعـت بصـفرة فتمسـحت بـه، وقالـت           روى عن حممد بن سريين أن أم عطية ت

  .ينا أن حند أكثر من ثالث إال بزوج

رخص للمرأة أن حتـد علـى أبيهـا سـبعة      ورد يف املراسيل أليب داود عن عمرو بن شعيب أن رسول هللا : الثاين -
  :أيام، وعلى سواه ثالثة أيام، فاجلواب عنه من وجهني

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "منحة العالم"ملخص كتايب النكاح والطالق من  ٨٠

   

ضــعيف ال تقــوم بــه حجــة إلرســاله أو إعضــاله، فــإن عمــرو بــن شــعيب مل يكــن مــن الصــحابة وال مــن         أنــه: األول
  .التابعني، فال يقوم يف مقابلة احلديث الصحيح وهي أحاديث الباب

  .على فرض صحته فهو خمصص لعموم النهي يف حديث أم عطية فتكون السبعة خاصة باألب: الثاين

  :رأيانفيه : حكم اإلحداد على الزوج -٢

: بقولـه تعـاىل  : واسـتدلوا جلمهـور، ذهبـوا إىل وجـوب اإلحـداد علـى املـرأة املتـوىف عنـها زوجهـا،          قول اهو : األول -
ى أن هللا تعـاىل نفـ  : ، ووجه الداللة﴾وعشرا والَّذين يتوفَّونَ منكُمويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ﴿

اجلنــاح عــن املتــوىف عنــها زوجهــا إذا انقضــت عــدا يف فعــل املعــروف مــن الزينــة والتطيــب، فــدلت علــى وجــوب      
  .اإلحداد مدة العدة

مل خيالف الوجوب إال احلسن البصري والشعيب، وخمالفتهما ال تقدح يف االحتجاج ما يف غري هذا، : الثاين -
ة والتـابعني علـى وجـوب اإلحـداد علـى املتـويف عنـها زوجهـا، ولكـن          وإن كان رأيهما ال يسلم القـول بإمجـاع الصـحاب   

جياب عن ذلك بعدم القدح يف اإلمجاع ألنه رمبا ملا يبلغهما احلديث، وقال العيين أن الرواية فيه عـن احلسـن ال   
  .تصح فسلم القول باإلمجاع

  :فيه قوالن: إحداد البائن -٣

أي زوج ميـت، وألن الغـرض إظهـار احلـزن علـى فـراق       " علـى ميـت  " :مذهب اجلمهور ال حداد عليها لقوله: األول -
  .زوجها وهذا ال يوجد يف الطالق البائن

ـى عـن    مبـا روي أن الـنيب   : اواسـتدلو ذهب أبو حنيفة وبعـض الفقهـاء إىل وجـوب اإلحـداد عليهـا،      : الثاين -
ائن علـى املتـوىف عنـها زوجهـا جبـامع أن      فهذا عام يف كل معتدة كمـا قاسـوا البـ   : املعتدة أن ختتضب باحلناء؛ قالوا

  .كال منهما فرقتها ببينونة

مــا اســتدل بـه أصــحاب القــول الثـاين ضــعيف ال تقــوم بـه حجــة وال يعــرف يف كتـب الســنة، وأمــا القيــاس     : مناقشـة 
جعيـة  ففاسد االعتبار ألنه يف مقابلة نص خاص باملتوىف عنها زوجها فال تلحق بالبائن، كما أن املبتوتـة أشـبه بالر  

  . من املتوىف عنها زوجها

  . القول األول لقوة دليلة، وللنص على أن اإلحداد يكون على الذي فارقها مبوته: الراجح

  :فيه قوالن: والعالج احلاد للتداوي اكتحال -٤

يث حبد: واستدلواللجمهور وهو أنه جيوز هلا أن تكتحل للتداوي، وقالوا تكتحل بالليل ومتسحه بالنهار، : األول -
  .أم سلمة فهو نص صريح يف ذلك،ومحلوا أحاديث املنع كحديث أم سلمة الثاين على كحلها إذا مل حتتج إليه

ــاين - ــها أو مل ختــف،        : الث ــى عين ــا، ســواء خافــت عل ــه ال جيــوز للحــاد أن تكتحــل مطلقً ــث : واســتدلواأن باألحادي
همـا دليـل علـى حتـرمي االكتحـال علـى احلـادة        في :القاضية باملنع مطلقًا، كحـديثي أم عطيـة وأم سـلمة قـال النـووي     

  .سواء احتاجت إليه أم ال

ــا قــوي والســيما يف زماننــا هــذا فقــد وجــد مــن األدويــة مــا تعــاجل العــني وال زينــة فيهــا    : مناقشــة القــول بــاملنع مطلقً
  .كالكحل، فإن اضطرت إليه فيجوز ألن احلاد إمنا يت عن الزينة ال عن التداوي

إن املنـع الـوارد يف حقهـا حممـول علـى      : سلمة يف النهي عن الكحل بإجابات أحسنها أن يقالوأجيب عن حديث أم 
  .يد بالصرب وحنوهمأنه ميكن هلا الربء بغري الكحل كالتض

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  
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 يـدعو  مـا  لكـ  تسـكنه،وترك  وهـي  فيـه  زوجهـا  تـوفِّي  الـذي  على الزوجة بأن تلزم الزوجـة البيـت   وجوب اإلحداد -١
ــاب وبــدا،فتجتنب ثياــا يف الزينــة مــن نكاحهــا إىل  مــن البــدن يف الزينــة جتتنــب والزينــة،كما الشــهرة ثي

 عـادة  جـرت  الطيب،واحلناء،والكحل إال للتداوي فاملمنوع كحل الزينـة، واألصباغ،واملسـاحيق،واملعاجني،اليت  
 بانقضـاء  العـدة،إما  مـدة  تنـهي  حـىت  الزينـة  واجتنـاب  البيـت،  لـزوم  يف وتبقى وجوههن، ا يلمعن أَن النساء
  .احلمل بوضع وإما املدة،

 وإبـداء  التـرويح،  مـن  حظهـا  للـنفس  إعطـاء  وذلـك  فأقـل،  أيـام  ثالثـة  -الـزوج  غـري - امليـت  علـى  اإلحداد جواز -٢
  .الصحيح للخرب ثالث؛ من أكثر وحترميه القرابة، حبق وقياما التأثر،

 الرائحــة بــه لتزيــل وطهــرت؛ احلــيض دم انقطــع احلــيض،إذا خمــرج مكــان علــى هال بــأس بقطعــة الــذي تضــع -٣
  .املدة تلك الدم خروج على املترتبة الكريهة

 قيامـا  كلـها،  املـدة  تلـك  املباحـة  األشـياء  هـذه  الشـرع  عليها حرم زوجته؛حيث على الزوج حق عظم احلديث يف -٤
  .هعلي واألسى للحزن لفراشه،وإظهارا وصيانة حبقّه،

  .النظافة الزينة،ال وثياا وبيتها فاملمنوع هو بدا يف التنظيف من ممنوعة ليست احملدة إنَّ -٥

 ينـه  مل ومـا  عنه، ينه مل الشارع فإنَّ ذلك؛ إىل احلاجة عند األجانب الرجال خماطبة أا ليست ممنوعة من -٦
  .واإلباحة العفو على بقاؤه فاألصل عنه،

٣٠٣٠  

  سبيةسبيةوجوب استرباء املوجوب استرباء امل

  نص احلديثنص احلديث :  

 : َأْوَطاسٍ  َسَباَيا فِي َقاَل   النَّبِيَّ  َأنَّ   سِعيدٍ  َأبِي َعنْ 

ــى َحاِمــٌل  ُتوَطــأُ  الَ « ــى َحْمــلٍ  َذاِت  َغْيــرُ  َوالَ  َتَضــَع، َحتَّ َحهُ  َداُوَد، َأُبــو َأْخَرَجــهُ . »َحيَضــةً  َتِحــيَض  َحتَّ  َوَصــحَّ

 .الَحاكِمُ 

اَرُقْطنِيِّ  فِي بَّاسٍ عَ  اْبنِ  َعنِ  َشاِهٌد  َوَلهُ  -  .الدَّ

   عليهعليهاحلكم احلكم:   

 بـن  قـيس  شـريك،عن  طريـق  والبيهقـي،من  واحلـاكم،  والـدارقطين،  والـدارمي،  داود، أبو رواه: صحيح ديثاحل
  فذكره، ...  َالنيب أنّ سعيداخلدري؛ أيب الوداك،عن أيب وهب،عن

 لحـديث لوالشـوكاين، و  احلـافظ  حسـنه  وقـد  ،الـذهيب  ووافقـه  مسـلم،  شـرط  علـى  إنـه : وقال احلاكم صححه وقد
ر طرقيه، أُخاأللبـاين  قـال  .مسـلم  رجـال  رجالـه : صـاعد  ابـن  قال الدارقطين، عند عباس ابن حديث: منها تقو :

  .صحيح بطرقه فاحلديث وباجلملة
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  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

   .ةيا أوطاس، وسبايا مجع سبيعلى حذف مضاف، أي يف شأن سبا :»يف سبايا أوطاس« - 

ســرية  زن وحلفائهـا بعــد حــنني، فأرســل إلــيهم الــنيب  اواد يف الطــائف جتمــع فيــه املنــهزمون مــن هــو :»أوطـاس « - 
  .مث توىل بعده أبو موسى فبددهم وشردهم ،بقيادة أيب عامر األشعري فقاتلهم حىت قتل

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :املسبيةوجوب استرباء 

يدل احلديث على وجوب استرباء املسبية إذا أراد وطأهـا، واملـراد باالسـترباء التـربص للعلـم بـرباءة رمحهـا فـإن         
كانــت حــامالً فاســترباؤها بوضــع احلمــل، هلــذا احلــديث، وإن كانــت غــري حامــل وهــي ممــن حتــيض فاســترباؤها   

  . حبيضة كاملة، وإن كانت آيسة فبمضي شهر واحد من دخوهلا ملكة

  . ويدخل يف عموم احلديث من ملك أمة بشراء أو هبة أو غري ذلك من أسباب امللك

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :فيه قوالن: إذا ملكها من طفل أو امرأة أو ملكها بكرا -١

: سـتدلوا واوجوب االسترباء سواء ملك األمة من صغري مل يبلغ أو من امرأة وسواء كانـت بكـرا أم سـيبا،    : األول -
  .بعموم احلديث، وألن العدة جتب مع العلم برباءة الرحم

بأن االسـترباء املقصـود منـه خلـو الـرحم      : واستدلواأنه ال جيب االسترباء إذا ملكها من طفل أو امرأة، : الثاين -
  .من الولد وحيث تيقن املالك برباءة رحم األمة فله وطؤها وال استرباء عليه

  .يكون قد زين ا؟ أجيب بلى لكن األصل عم ذلك، فاحلكم على األصلأال ميكن أن : فإن قيل

  .وكذا لو كلكها وهي بكر فال استرباء على أحد القولني

  .وجوب االسترباء يف كل الصور لعموم احلديث: الراجح

  :اختلف فيه على قولني: جواز مقدمات الوطء -٢

بـأن الـنيب   : واسـتدلوا تاع ا دون الفرج مـدة االسـترباء،   جواز مقدمات الوطء كاللمس والتقبيل واالستم: األول -
 ى عن الوطء فقط.  

بأنـه رمبـا ال ميلـك نفسـه فيجامعهـا، وبأنـه اسـترباء حيـرم         : واسـتدلوا حتـرمي ذلـك كلـه سـدا للذريعـة،      : الثاين -
  . الوطء فحرم مقدماته

  .القول الثاين سدا للذريعة: الراجح

  اارابعثثما يستفاد من احلديما يستفاد من احلدي: : رابع::  
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فــيمكن أن  حــول الفوائــد العلميــة، ولــيس العمليــة فلــيس هنــاك ســبايا يف زماننــا،   يــدور مــا يســتفاد مــن احلــديث  
ا ما يأيتيستفاد من احلديث علمي:  

١- الغنائم، فوجب عليه أن يستربئها من قسمه يف جاءت أو سباها من حرب، ملن ميني ملك أن السبية تصبح.  

 لـه  حيـل  ذلـك،فلم  غـري  إرث،أو هبة،أو أو  تدخل يف حكمه كمن ملكها بشراء،هناك صور أخرى مللك اليمني -٢
 منـه  آلـت  مـن  كـان  ولـو  اسـتربائها،  قبـل  ذلـك  غـري  فـرج،أو  دون مبـا  مبباشـرة  بقبلـة،أو  ا االستمتاع وال وطؤها،

  .ذلك حنو حىت بكرا،أو أو امرأة، أو صغريا، إليه

 حتـــيض، كانـــت وإنْ كلـــه، محلـــها حامالً،فبوضـــع الرقيقـــة نـــتفـــإن كا الـــرحم بـــرباءة العلـــم هـــو االســـترباء -٣
  .يف ملكه دخوهلا من واحد ّشهر حتض، فبمضي كاملة، وإنْ كانت آيسة، أو مل حبيضة فاسترباؤها

٣١٣١  

  ما جاء يف أن الولد للفراش دون الزاينما جاء يف أن الولد للفراش دون الزاين

  نص احلديث:  

 : َقاَل   َعِن النَّبِيِّ   َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 

ـٍة، فِي َعائَِشةَ  َحِديِث  َوِمنْ  َحِديثِِه، ِمنْ  َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق  .»الَحَجرُ  َولِْلَعاِهرِ  ِفَراِش،لِلْ  الَوَلُد «  َمْسـُعودٍ  اْبـنِ  َوَعـنِ  ِقصَّ

، ِعنَْد  يِّ
 .َداُودَ  أِبي ِعنَْد  ُعْثَمانَ  َوَعنْ  النََّسائِ

   عليهعليهاحلكم احلكم :  

  .فق عليهماهريرة وعائشة متحديثا أبو  -

: جريـر  حـدثنا : إبراهيم،قـال  بن إسحاق طريق من جاء فقد صحيح؛ النسائي،إسناده عندمسعود  ابن وحديث -
  .ثقات رجاله بسند احلديث، .. . النيب عن مسعود، ابن وائل،عن أيب عن مغرية، عن

  .املتواترة األحاديث من السيوطي ذكره واحلديث ثقات، -أيضا- فرجاله داود أيب عند عثمان وحديث -

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - »لَداشِ الورلْفلصاحب الفراش ، املعىن أنه تابع أو حمكوم به، والعرب تكـين عـن   : هذا على حذف مضاف أي: »ل
   .والوطء على الراجح عقدلباالزوجة بالفراش، وال تكون فراشا إال 

ــرا وعهــر الرجــل ،الزنــا والفجــور: بفتحــتني والعهــر ،الــزاين: العــاهر: »وللعــاهر احلجــر« -  هللفجــور، املــرأة أتــى: ع 
ن الولـد لصـاحب الفـراش فيلحـق بـه أمـا العـاهر        إ :واملعىن ،ةالصلب الصخور الصخور،أو كسارة واحلجر معروف

  .عليه وال حق له يف الولد، وهذا ال ينايف إقامة احلد ،واحلرمان فله اخليبة

  ااثانيثثاحلدياحلدياألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  
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  :الولد يلحق بالفراش -١

وأمكـن كونـه منـه     دد للزوج ولـ لحيتاط يف إثباته حفظا للنسل وصيانة للعرض، فإن و هحكم به للفراش ألنالولد ي
إال أن ينفيــه باللعــان التــام، فاحلــديث أصــل يف إحلــاق الولــد بصــاحب الفــراش وإن طــرأ عليــه وطء        ،فهــو ولــده 

  .حمرم

حـد الطــرق األربـع الـيت يثبــت ـا النسـب وهــي الفـراش واالســتلحاق       أوهــو  ،هوثبـوت النسـب بــالفراش جممـع عليـ    
  .والبينة والقافة، والثالثة األوىل جممع عليها

ألن أقـل مـدة    ،وال يلحق الولد بـالفراش إال إذا أمكـن كونـه منـه، كـأن تلـد ألكثـر مـن سـتة أشـهر منـذ أن تزوجهـا            
ا   الف فقيل سنة، وهـذا مـا تقـرر يف عصـرنا    وأما أكثره فهو موضع خ ،احلمل ستة أشهر باإلمجاع أن احلمـل  طبيـ

  .لحق بهكثر من سنة، وإن ولدت قبل ستة أشهر منذ زواجهما مل يأال يستقر 

  :يف احلديث نيباجلملت املراد -٣

الولـد فالولـد   إذا نـازع الـزاين صـاحب الفـراش يف      :مجلتان متالزمتـان أي : "الولَدللْفراشِ،وللْعاهرِاحلَجر : "قوله
  .للفراش بدليل حديث الباب

٤- هبحكم الش :  

يف احلديث دليل على أن حكم الفراش مقدم على حكم الشبه، فال يعتمد الشـبه يف النسـب لـو جـود مـا هـو أقـوى        
  .مل يلتفت هنا إىل شبه الغالم بعتبة لوجود الفراش وهو أقوى منه وهو الفراش، بدليل أن النيب 

  :ن األطفالاالحتجاب م -٥

زوجته سـودة بنـت زمعـة باالحتجـاب مـن الغـالم علـى سـبيل االحتيـاط ألنـه يف ظـاهر الشـرع أخوهـا               أمر النيب 
ا خشـي أن يكـون مـن مائـه فيكـون أجنبيـ      ا الشـبه بينـه وبـني عتبـة قويـ      ألنه أحلق بأبيها زمعة لكن ملا رأى الـنيب  

  .حتجاب منه تورعاالمنها فأمرها با

  ملسائل اخلالفيةملسائل اخلالفيةاا: : ثالثًاثالثًا::  

  :خمتلف فيه على أقوال ثالثة: مىت تكون الزوجة فراشا -١

ال تكــون فراشــا مبجــرد عقــد النكــاح وإن كــان مقصــودا بــه الــوطء، وإمنــا تكــون فراشــا مبجــرد الــدخول      : األول -
  .احملقق، إما باعتراف الزوج أو البينة الدالة على ذلك

ألن العقـد ال  : العقد وإن علم أن الزوج مل جيتمع ـا، وهـو قـول ضـعيف     أن الزوجة تعترب فراشا مبجرد: الثاين -
  .تأثري له يف إثبات النسب وإال جلاز نسب الولد إىل من مل يبلغ التاسعة من عمره

  .أا تكون فراشا بالعقد مع إمكان الوطء: الثالث -

فراشــا إال حبقيقــة الــوطء وال ميكــن أن   والصــواب األول ألنــه مقتضــى الــدليل اللغــوي ألن املــرأة ال تكــون : الــراجح
  .يفترشها إال بأن جيامعها، وهو مقتضى دليل العقل

أما األمة فال تصري فراشا إال بالوطء، على قول اجلمهور والفـرق بينـهما أن الزوجـة تـراد للـوطء خاصـة، فجعـل        
  .واع املنافع األخرى غري الوطءالعقد عليها كالوطء عند من يقول به، خبالف األمة فإا تراد مللك الرقبة وأن

  :فيه قوالن :ثبوت النسب بالزنا -٣
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حبـديث عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن        : واسـتدلوا أن الزنا ال يثبت به نسب، وهو قول أكثر أهل العلـم،  : األول -
ا قضى فيمن استحلفه الورثة بعـد مـوت املـورث أنـه إن كـان مـن أمـة ميلكهـا املـورث حـني أصـا            جده أن النيب 

فإنه يلحقه من وقت االستلحاق مامل يكن املورث قد أنكره قبل موته، وإن كان من أمـة مل تكـن مملوكـة لـه أو مـن      
  .حرة عاهر ا فإنه ال يلحقه ولو كان هو الذي ادعاه يف حياته

  .أنه إذا استلحقه ومل ينازعه أحد فإنه بلحق به حفظًا لنسب هذا الطفل حىت ال يضيع: الثاين -

  .الفقهاء ذكروا أن الورثة لو أقروا بوارث للميت ثبت نسبه بشروط معروفة يف حملهامث إن 

  اارابعرابع : :ما يستفاد من احلديثستفاد من احلديثما ي::  

  .الطوارئوأحكام اإلسالم دقيقة ومتشعبة وتتصل جبميع الظروف  -١

 يفترشـها،  املـوىل  وأ الـزوج  ألنَّ فراشا ومسيت الوطء، حيث من واألمة ا، املبين الزوجة هو بالفراش املراد -٢
  .فراشه يف معه تبيت من وهي املكان، عتبارال أو

  .الفراش بصاحب اإلحلاق إمكان للفراش،بشرط الولد أنَّ -٣

  .األقارب كالورثة من وغريه األخ من جيوز بل باألب، خيتص ال االستلحاق أنَّ -٤

   .كالفراش منه؛ وىأق هو كما هنا يكن مل إذا عليه يعتمد إنما الشبه حكم أنَّ -٥

لســودة باالحتجــاب مــن الغــالم تنبيــه للمــرأة أــا إن شــكت يف قرابــة أحــد حمارمهــا فإــا      يف أمــر الــنيب  -٦
  .حتتجب منه احتياطًا وتورعا

٣٢٣٢  

  مقدار الرضاع احملرممقدار الرضاع احملرم

  نص احلديثنص احلديث :  

 : َقاَلْت  -َعنَْها اهللاُ  َرِضَي - ائَِشةَ عَ  َعنْ 

ْمَن، َمْعُلْوَمــاٍت  َرَضــَعاٍت  َعْشــرُ : الُقــْرآنِ  ِمــنَ  ُأْنــِزَل  فِْيَمــا َكــانَ « يَ  َمْعُلْوَمــاٍت، بَِخْمــسٍ  ُنِســْخنَ  ُثــمَّ  ُيَحــرِّ  َفُتــُوفِّ

 .ُمْسِلمٌ  َرَواهُ . »الُقْرآنِ  ِمنَ  ُيْقَرأُ  فِْيَما َوِهيَ  ، اهللاِ  َرُسوُل 

   صحيح: عليهعليهاحلكم احلكم.  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

  .ال يوجد مفردات
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  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :مفهوم الرضعات -١

أو انتقال من ثدي آلخـر، أو تالهـى أو تركـه     كاألكلة، واملراد ا الوجبة التامة وإن ختللها تنفس ،مفردها رضعة
 عن ري وطيب نفس، ألنه مل يرد يف الشرع ضابط معني فريجع فيه إىل اللغة والعرف والنـاس ال يعـدون األكلـة إال   

  .الوجبة الكاملة، سواء ختللها قيام أو اشتغال يسري، فيكون مفهوم الرضعات يف احلديث أي التامات املشبعات

  :النسخ يف القرآن -٢

عند األصوليني ملا نسخ لفظه وبقي حكمه، فـإن   ثبت احلديث وقوع النسخ يف القرآن الكرمي، واحلديث جاء مثالي
وكـالم عائشـة مـراد بـه أن النسـخ خبمـس        ،ال توجـد يف املصـحف اآلن   اآلية اليت فيها أن مخس رضـعات حيـرمن  

نه إا حىت رضعات تأخر إنزاله جد تويف وبعض الناس يقرأ آية اخلمس رضعات لكونه مل يبلغه النسخ.  

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  : اختلف فيه على ثالثة أقوال: مسألة مقدار الرضعات الذي حيرم

: واسـتدلوا ع الـذ تثبـت بـه احلرمـة مـا كـان مخـس رضـعات، فمفهومـه أن أقـل منـها ال حيـرم،             أن الرضا: األول -
أن عائشـة ذكــرت عــددا أعلــى وعــددا أدىن واو كـان هنــاك عــدد أدىن مــن اخلمــس   : ـذا احلــديث، ووجــه الداللــة 

  .لبينته

ــه تعــاىل : واســتدلواأن قليــل الرضــاع وكــثريه حيــرم،   : الثــاين - ــاتكُ﴿: بقول هأُمو كُمنــع ضــي أَر الالَّت ــق اهللا ﴾م فعل
التحــرمي بوجــود اإلرضــاع ومل يقيــد ذلــك بشــيء فحيــث وجــد اســم الرضــاع ثبــت حكمــه، فهــذا القــول رجحــوا فيــه  

  ".حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: "ظاهر القرآن، كما استدلوا بظاهر حديث

..." ال حتــرم املصــة وال املصــتان : "حبــديث: تدلواواســأنــه ال يثبــت التحــرمي بأقــل مــن ثــالث رضــعات، : الثالــث - 
  .فمفهوم احلديث ما زاد عليهما

، يف األقـل،  ..."ال حترم املصة وال املصتان "ما يروى أن قليله وكثريه حيرم فهو مردود بصريح احلديث : مناقشة
فـإن السـنة بينـت العـدد احملـرم فـال        ﴾موأُمهـاتكُم الالَّتـي أَرضـعنكُ   ﴿: وحديث عائشة يف األكثـر، أمـا قولـه تعـاىل    

  .حترم املصة وال املصتان وإمنا اخلمس املشبعات، فتكون اآلية من قبيل امل الذي بينته السنة

بأنـه ثـالث رضـعات فهـو مفهـوم يف مقابلـة منطـوق صـريح         ..." ال حترم املصة وال املصـتان  "أما املفهوم من حديث 
  .صحيح، واملنطوق مقدم

لقول األول، وهو أن مقدار الرضاع الذي حيرم مخس رضعات ألن حديث عائشـة نـص صـريح، ويقويـه     ا: الراجح
، ويقولــه حكمــة التحــرمي بالرضــاع وهــي شــبهة اجلزئيــة بــني املرضــع         ..."ال حتــرم املصــة وال املصــتان   "حــديث 

   .ز العظمواملرضعة وهذا ال يتحقق إال برضاع كامل وهن مخس رضعات مشبعات حبيث ينبت اللحم وينش

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  . احملرم ألنه تترتب عليه أحكام وآثار الرضاع صحة من التثبت وجوب - ١

   .البد أن يكون الرضاع يف وقت احلاجة إىل تغذيته؛ فإن الرضاعة من ااعة أنه - ٢

غــذى بلبنــها حمتاجــا إليــه، يشــب عليــه أنــه حــني يت: احلكمــة يف كــون الرضــاع احملــرم هــو مــا كــان مــن ااعــة -٣
  .حلمه، وتقوى عظامه؛ فيكون كاجلزء منها، فيصري كولد هلا تغذى يف بطنها، وصار بِضعةً منها
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٣٣٣٣  

  النسبالنسبمن من   حيرم من الرضاع ما حيرمحيرم من الرضاع ما حيرم

  نص احلديثنص احلديث :  

 : َفَقاَل  َحْمَزَة، نَةِ ابْ  َعَلى ُأِرْيَد   النَّبِيَّ  َأنَّ  -َعنُْهَما اهللاُ  َرِضيَ -  َِعبَّاسٍ   ِاْبن َعن

َها« َها لِي، َتِحلُّ  الَ  إِنَّ َضاَعِة، ِمنَ  َأِخي اْبنةُ  إِنَّ َضاَعةِ  ِمنَ  َوَيْحُرمُ  الرَّ  .َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق . »النََّسِب  ِمنَ  َيْحُرمُ  َما الرَّ

   صحيح: عليهعليهاحلكم احلكم.  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - »دلَى أُرِيع ةناب ةَحزرغب أن يتزوج ابنة عمه محزة :أي »م.  

  .الكالم موجه إىل علي بن أيب طالب كما تفسره الرواية عند مسلم :»لي الَتحلُّ إِنها: "فَقَالَ« - 

 ؛مــن الرضــاع الــنيب  والنكــاح، ألن محــزة أخــ حتــرمي مجلــة مســتأنفة لتعليــل: »الرضــاعة مــن أخــي ابنــة إــا« - 
   .عم ابنة محزة ة أيب هلب فيكون النيب أرضعتهما ثويبة موال

 - »مرححيـرم النكـاح بسـبب الرضـاعة كمـا حيـرم بسـبب        : سببية، أي) من( »النسب من حيرم ما الرضاعة من ي
  .النسب

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  : بيان ما حيرم بالرضاع

لرضاع، وقد ذكر اهللا تعاىل يف القـرآن احملرمـات   يث فيه دليل على أن ما حرمه النسب من النساء حيرمه اداحل
ا، وضـابطه أن كـل امـرأة حرمـت نسـبا           ا أيضـمن النسب أي القرابة وهن سبع فتكون احملرمات مـن الرضـاع سـبع

  .حرمت من متاثلها رضاعا، كهذا من باب العدد

ع وفروعــه دون أصـــوله  أن الرضــاع ينشــر احلرمــة إىل املرتضــ    : أمــا مــن بــاب احلــد فالقاعــدة يف بــاب الرضــاع       
وحواشيه، فتنتشر احلرمة إىل أوالده وبناته ونسلهم فيكونون أوالدا للمرضعة وصاحب اللنب، أمـا أصـوله مـن أب    

   .وأم وأخوات وأخو فال يشملهم احلكم

وأمــا املرضــعة فــإن الرضــاع ينشــر احلرمــة إىل فروعهــا وأصــوهلا وحواشــيها، وإخــوة املرضــعة وأخواــا وإخــوة         
  .نب وأخواته وأعمامه وعماتهصاحب ال

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :فيه قوالن: بيان ما حيرم باملصاهرة بتأثري الرضاع
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ذهب األئمة األربعة إىل انه حيرم من الرضاع ما حيرم باملصاهرة فتحرم أم الزوجة وبنت الزوجـة مـن   : األول -
ــا كالبنــت مــن النســب،    كــأن تكــون أرضــعت مث   الرضــاعالرضــاع، وكــذا بنــت الزوجــة مــن     تزوجــت فتكــون حرام

  ".النسب من حيرم ما الرضاعة من يحرم"بعموم : واستدلوا

وأُحلَّ ﴿: بعموم قوله تعاىل: واستدلواذهب بعض العلماء إىل أن الرضاع ال يؤثر نفي حترمي املصاهرة، : الثاين -
 ــم ــاوراءَ ذَلكُ ــم م ــرم: " يــذكر املصــاهرة عنــدما قــال  مل ، فيكــون األصــل احلــل والرســول   ﴾لَكُ حالرضــاع مــن ي 

  ".النسب من ماحيرم

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

   .أن اإلسالم حيافظ على األنساب، ويضرب املثل األعلى يف تكوين اتمعات اآلمنة، واألسر كالصاحلة -١

الفـراق بعـد ذلـك، ففـي عصـرنا توجـد        عند الشك يف وقوع رضاع جيب التحري واالهتمام باألمر حىت ال يقـع  -٢
  . مثل هذه احلاالت بعد إجناب األطفال، فهو أمر مهم جيب أن يراعى

  

٣٤٣٤  

  جواز إنفاق املرأة من مال زوجها بغري علمهجواز إنفاق املرأة من مال زوجها بغري علمه

  نص احلديثنص احلديث :  

 : َقاَلْت  -َرِضَي اهللاُ َعنَْها- َعْن َعائَِشةَ 

ُسـْفَياَن َرُجـٌل  إِّنَ أَبـا َيا َرُسوَل اهللاِ،: ، َفَقاَلْت  على َرُسْولِ اهللاِ  -اَن اْمَرأُة َأبِي ُسْفيَ  -بِنُْت ُعْتبة  َدَخَلْت ِهنُْد «

، إالَّ َماَبنِ  َوَيْكِفي َيْكِفينِي النََّفَقِة َما ِمنَ  ُيْعطِينِي َشِحْيٌح، الَ   ذلِـَك  فِـي َعَلـيَّ  َفَهـْل  ِعْلِمـِه، بَِغْيرِ  َمالِهِ  ِمنْ  َأَخْذُت  يَّ

 .َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق . »بنِْيِك  َوَيْكِفي َيْكِفيِك، َما بِالَمْعُروِف  َمالِهِ  ِمنْ  ُخِذي: َل َفَقا ُجنَاح؟ ِمنْ 

   صحيح: : عليهعليهاحلكم احلكم.  

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

 - »لَتخد دنه تب بِنتية، أهدر النيب شعبد مناف، صحابية قر نبن ربيعة بن عبد مشس ب »ةع   ـادمهـا، إال أ 
جاءته يف وفد النساء وبايعته فرحب ـا، وكانـت فصـيحة جريئـة صـاحبة رأي، هلـا شـعر جيـد، منـه رثـاء لقتلـى            

  .ر من املشركني، ماتت يف خالفة عثماندب

 - »ا: فَقَالَتولَ يسا اهللاِ،إِنَّ رانَ أبفْيهذا السؤال يوم إسالمها أي يف يوم الفتح: »س .  

 فهـو  احلـرص،  مـن  البخـل،  هـو  والشـح  الشـح،  كـثري : ومعنـاه  املبالغـة،  صـيغ  مـن  فعيـل،  وزن علـى : »رجل شـحيح « - 
الشيء يف الرغبة شدة  هو واحلرص البخل، من أخص.  
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  .اإلمث هو املعجمة، اجليم بضم: »جناح« - 

  ". ال حرج عليك: "أمر باإلباحة بدليل رواية البخاري: »خذي« - 

 يتعارفونـه  الناس،وعادام،ومـا  أحـوال  حبسـب  يكـون  والعادة،وذلـك  شـرع والعـرف  مبا يقـره ال : يعين: »باملعروف« - 
  .زمام،ومكام،ويسرهم،وعسرهم يف بينهم

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :؟هل كان أبو سفيان خبيالً -١

يقتــر عليهــا وعلــى  نــه كــانأبينــت هنــد يف كالمهــا أن أبــا ســفيان مل يكــن خبــيالً مطلقًــا وإمنــا وصــفت حالــه معهــا   
ــين   : "أوالدهــا فقــد قالــت  ــا، فلــيس    "ال يعطــيين مــن النفقــة مــا يكفــيين ويكفــي ب ، وهــذا ال يــدل علــى البخــل مطلقً

  .احلديث دليال على أن أبا سفيان كان خبيالً فإنه مل يكن معروفًا ذا

  :وجوب نفقة األهل على الزوج -٢

  .جة على الزوج، وقد انعقد اإلمجاع على ذلكيف احلديث دليل على وجوب نفقة األهل من ولد وزو

النفقة على الولد صغريا أو بالغا مرضا أو صـحيحا، فـإن بلـغ مبلغـا ميكنـه حتصـيل الكسـب سـقطت نفقتـه           بوجت
  . عن األب ، لكن عموم احلديث يدل على أن نفقة االبن على األب مطلقًا

  :القول قول الزوجة -٣

الـزوج لكلفـت املـرأة    قول ووجه االستدالل أنه لو كان قول  ،وجة يف قبض النفقةاحلديث على أن القول قول الزدل 
  .أن تقيم بينة على إثبات عدم الكفاية، أما والشرع قد سلطها على ماله فالقول قوهلا

  :األخذ بغري علم الزوج -٤

و يغـري علمـه، ألـا    أن من وجبت عليه النفقة فبم ينفـق شـحا فإنـه يؤخـذ مـن مالـه بـاملعروف ولـ        على دل احلديث 
  .نفقة واجبة عليه

بالزوج الشحيح فقط بل هو عام يف كـل مـن لـه حـق علـى اإلنسـان وامتنـع         اوقد ذكر أهل العلم أن ذلك ليس خاص
وتسمى مسـألة الظفـر، وهـي مسـألة خالفيـة، والـراجح فيهـا أنـه إذا كـان احلـق ظـاهرا ال حيتـاج إىل              ،أدائهعن 

  .ا كالدين أو مثن املبيع مل جيز األخذ، وإن كان احلق خفياألخذبينة كالنفقة وحق الضيف جاز 

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :اختلف يف املسألة على قولني: النفقة بقدر الكفاية -١

أمـر هنـدا أن تأخـذ     بـأن الرسـول   : واسـتدلوا أن النفقة معتربة بالكفاية وليسـت مقـدرة بشـيء معـني،     : األول -
 تقدير وقيدها بـاملعروف أي املتعـارف عليـه ممـا هـو غالـب يف أهلـها، ومل يعتـرب فيهـا الـنيب            كفايتها منت غري

  .مقدارا معلوما

أن النفقة مقدرة باألمداد علـى املوسـر كـل يـوم مـدان، وعلـى املعسـر مـد، وعلـى املتوسـط مـد ونصـف،             : الثاين -
  .قياسا على فدية احلج، وكفارة مجاع رمضان
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ــة بــاملعروف، بــدون تقــدير شــيء معــني، وألن النفقــة       األول الســ: الــراجح ــار الكفاي تناده إىل نــص صــريح يف اعتب
ختتلــف بــاختالف الزمــان واملكــان فلــو قــدرت شــرعا لتعــذر الوفــاء ــا الخــتالف احلــال فريجــع فيهــا إىل الكافــة       

  .باملتعارف عليه

  : فيه ثالثة أقوال: املعترب يف النفقة عندالرتاع -٢

ــه      أن امل: األول - خــذي مــا يكفيــك  : "عتــرب النظــر إىل حاهلــا وقــدر كفايتــها دون حــال الــزوج والــدليل عليــه قول
  ". باملعروف

أن النفقة معتربة حبال الزوجني معا، فإن كانا موسرين فلها عليـه نفقـة املوسـرين، وإن كانـا معسـرين      : الثاين -
، وإن كـان أحـدمها موسـرا واآلخـر معسـرا فعلبـه       فعليه نفقة املعسرين، وإن كانا متوسطني فعليه نفقة املتوسـطني 

  .هذا القول مجع بني األدلة: نفقة املتوسطني أيهما كان املوسر، وقيل

أن النفقة معتـربة حبـال الـزوج وحـده يسـارا أو إعسـارا فـإن كـان فقـريا فنفقـة فقـري وإن كانـت الزوجـة              : الثالث -
ومتعــوهن علَــى ﴿: بقولــه تعـاىل : واسـتدلوا اع بنفقـة موســر،  غنيـة، وإن كــان موسـر فنفقــة موسـر وألــزم عنـد الــرت    

وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدلَى املُقْتعوهرعِ قَداملُوس﴾.  

ا ألن اآلية دليل واضح على أن الزوج ال يكلف أكثر مما ال يطيـق وحـديث هنـد لـيس فيـه دليـل       وهذا القول قوي جد
يعرف حـال أيب سـفيان وكونـه قـادر علـى اإلنفـاق فأمرهـا أن تأخـذ مـا           زوجة، ألن النيب على أن املعترب حال ال

  .يكفيها

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

  .أن املرأة إذا قدرت أن تأخذ كفايتها من مال زوجها مل يكن هلا إىل الفسخ سبيل -١

  .إىل العرف من احلقوق الواجبة فاملرجع فيه مل يقدره اهللا ورسوله  أن ما -٢

  .أن ذم الشاكي خلصمه يف حال الشكاية ال يكون غيبة فال يأمث به هو وال سامعه بإقراره عليه -٣

ــد           -٤ ــة وكــذا القاضــي وكــذا األســتاذ يف احملاضــرة حلصــول الفوائ ــرأة األجنبي ال بــأس بســماع املفــيت لشــكاية امل
   .واملصاحل

جانـب صـوا يف   تسـمع األ  نة كالرد على اهلاتف، وجيوز أجيوز للمرأة أن تسمع األجانب صوا بقدر احلاج -٥
  .الصالة

  

٣٥٣٥  

  مراتب النفقة ومن أحق بالتقدميمراتب النفقة ومن أحق بالتقدمي

  نص احلديثنص احلديث :  

 : َقاَل   ُهَرْيَرةَ  أِبي َعنْ 

 ِدْيناٌر؟ ِعنِْدي اهللاِ  َرُسوَل  َيا: فَقاَل   النَّبيِّ ى إِلَ  َرُجٌل  َجاءَ 
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 ."َنْفِسَك ى َعلَ  َأْنِفْقهُ ": َقاَل 

  آَخُر؟ ِعنِْدي :َقاَل 

 ."َوَلِدكَ ى َعل أْنِفْقهُ ": َقاَل 

 آَخُر؟ ِعنِْدي: َقاَل 

 . "أْهِلَك  َعَلى أْنِفْقهُ ": َقاَل 

 آَخُر؟ ِعنِْدي: َقاَل 

 . "َخادِمَك  َعَلى أْنِفْقهُ ": َقاَل 

 آَخُر؟ ِعنِْدي: َقاَل 

، َأْخَرَجهُ . "َأْعَلمُ  أْنَت ": َقاَل  افِِعيُّ ْفـظُ  الشَّ يُّ  َوَأْخَرَجـهُ  َداُوَد، وَأُبـو َلـُه، َواللَّ
ْوَجـةِ  بَِتْقـِديمِ  َوالَحـاكِمُ  النََّسـائِ  الزَّ

 .الَوَلدِ  َعلى

   حسن حلديثا :عليهعليهاحلكم احلكم.  

. هريــرة أيب حــديث مــن حبان،واحلــاكم داود،وابــن والنســائي،وأبو الشــافعي،وأمحد، رواه": التلخــيص" يف قــال
  ".حبان ابن وصححه الذَّهيب، افقهوو مسلم، شرط على إِنه: احلَاكم وقَالَ

 علـى  الولـد  سـفيان  وقـدم  الولـد،  علـى  الزوجـة  القطـان  ابـن  فقـدم  والثـوري؛  القطـان،  ابـن  اختلـف : "حـزم  ابن قال
   ".الزوجة

 بـه  يـرجح  أن فـيمكن  تردد، غري من الولد على هلألل تقدميا جابر رواية من مسلم صحيح يف جاء: "احلافظ قال
  ".الروايتني إحدى

  خص الشرحخص الشرحململ

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

ــااإلنفاق، وهــو وأوىل، أهــم هــو مــا علــى  فحملــه ،بالــدنانري الصــدقة بســؤاله أراد: »الســائل« -  أســلوبه علــى جري 
   .احلكيم

  .ذلك،واجتهد يف فتحر الصدقة؛ يستحق من حبال: أي»أعلم أنت« - 

  ::احلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب::ثانياثانيا

  :ةالترتيب يف النفق -١

احلديث دليل على أن اإلنسان يبتدئ يف النفقة على الترتيب املذكور يف احلـديث، فيبـدأ باإلنفـاق علـى نفسـه،       يف
ل شيء أنفقه على أهله، فإن فضل شيء أنفقه على ولـده، مث علـى خادمـه، فالفضـائل إذا تزامحـت بـدأ       ضفإن ف

  .فاألوكد باألوكد
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  :نفقة األقارب -٢

عليه نفقـة األقـارب إال مـا فضـل عـن نفقـة نفسـه ومـا تلزمـه نفقتـهم، إمـا             بملنفق ال جتيف احلديث دليل على أن ا
من ماله أو كسبه، فإذا مل يفضل معه شيء فال تلزمه النفقة، فنفسه مقدمة ألن النفقـة مواسـاة فـال جتـب علـى      

يمـة آلـة صـنعة كآلـة     احملتاج كالزكاة، وعلى هـذا فـال جتـب النفقـة مـن رأس املـال، وال مـن مثـن امللـك، وال مـن ق          
  .جنارة أو حدادة، يف نفقة يف قيمتها حلصول الضرر بوجوب اإلنفاق من هذه األشياء

  .وهذا أحد الشروط الثالثة اليت اشترطها الفقهاء لنفقة األقارب

  .أن يكون املنفق عليهم عاجزين عن الكسب ألن النفقة مواساة فال تستحق مع الغىن: الشرط الثاين -

أن يكـون املنفـق وارثًـا للمنفـق عليـه بفـرض كـأخ ألم أو تعصـيب كـالعم وابـن العـم، وهـي كـذلك              : الثالشرط الث -
جتب على قدر املرياث، ، ألن الوارث أحق مبال املورق من سائر الناس فينبغي أن خيتص باإلنفاق عليه وصـلته،  

  .إال عمودي النسب فتجب نفقته وإذا مل يرثه لقوة القرابة وعموم األدلة

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

     :مسألة اإلرث وأثره يف النفقة

  .تقدم أن املنفق له أن ينفق بقدر الفرض عل من يرثه ووضع الفقهاء شروطًا ثالثة، وهذا أحد قولني

فتجب نفقة من يرث بـالرحم كالعمـة واخلالـة ملوافقتـه لظـاهر      .ال يشترط اإلرث يف النفقة مطلقًا: والقول الثاين -
وأن الشرط إمنا هو غىن املنفـق وفقـر املنفـق عليـه وكونـه مـن األقـارب لوجـوب         ﴾ وعلَى الوارِث مثْلُ ذَلكآن ﴿القر

  صلتهم وحترمي قطيعتهم، وهذا الرأي هو الراجح

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

 علــى النفقــة وبوجــ وعلــى الزوجــة، علــى النفقــة وجــوب وفروع،وعلــى أصــول مــن القريــب علــى النفقــة وجــوب -١
  .واململوك اخلادم

 وأمـا  حالـه،  حسـب  علـى  اجلميـع  علـى  ينفـق  أن فعليـه ميونـه   من ويكفييكفيه  ما النفقة من عنده كان إذا أنه - ٢
  .باألهم اجلميع،فليبدأ يكفي ما عنده يكن مل إذا

 اليسـار  مـع  جتـب  كالزوجـة  فقتـه ن ألنَّ معاوضـة، مث اخلـادم   نفقتـها  ألنَّ الزوجة؛ النفس،مث: به يبدأ شيء أول - ٣
  .واإلعسار

  .اجلميع بكفاية فيقوم الغىن مع املرياث، أما حسب على األهم منهم األقارب،فيقدم نفقة تأيت مث -٤

ــق حيتســب -٥ والنمــاء، بالزيــادة، فالــدنيا واآلخــرة، الــدنيا خــري لــه ليحصــل تعــاىل؛ اهللا مــن النفقــة أجــر املنف 
 اهللا، لوجـه  اإلخالص به مشروط وهذا اجلزيل، واألجر العظيم، الثواب اآلخرة يفو والدعاء، واملودة، واحملبة،

  .الرياء وعن املَن، عن والبعد
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٣٦٣٦  

    سقوط حضانة األم إذا تزوجت سقوط حضانة األم إذا تزوجت 

  نص احلديثنص احلديث ::  

  -َعنُْهَما اهللاُ  َرِضَي - َعْمرو ْبنِ  َعْبِداهللاِ  َعنْ 

 َأَبـاهُ  َوإنَّ  ِحـَواًء، َلـهُ  َوِحْجـرِي  ُِسـَقاًء، َله َوَثْديِي ِوَعاًء، َلهُ  َبْطنِي َكانَ  َهَذا ياْبنِ  إِنَّ  اهللاِ  َرُسوَل  َيا: َقاَلْت  امرأة َأنَّ 

َقنِي،  . ِمنَّي َينْتِزَعهُ  نْ أ َوأَرادَ  َطلَّ

 .وصححه الحاكم ،وأبو داود ،رواه أحمد. »َتنكِِحي َلمْ  َما بهِ  َأَحقُّ  َأْنِت «:   ُاهللاِ  َرُسول َلَها َفَقاَل 

  عليهعليهحلكم حلكم اا : :  

 الصـحة؛  درجـة  إىل يصـل  مل فقـط،  حسـن هـو  الـذَّهيب، و  ووافقه ،"اإلسناد صحيح: "مقال احلاك: حسن احلديث
  .جده أبيه،عن شعيب،عن بن عمرو يف املعروف للخالف

  ملخص الشرحملخص الشرح

  ًمفردات احلديثمفردات احلديث: : أوالًأوال::  

  .ويضمه الشيء جمعالظرف ي ،هوواملد الواو بكسر »وِعاء« - 

 واخلف،يـذكَّر  الظلـف  لذوات كالضرع اللنب؛ جمتمع املرأة يف وهو واملرأة، الرجل صدر يف نتوء هو: لثديا: »ثَدي« - 
  .وثُدي أثد،: ويؤنث،مجعه

  .أَسقية: واللنب،مجعه للماء يكون جلد من وعاء كساء،هو بكسرالسني،بوزن: »سقَاء« - 

  .اإلنسان حضن: وه هنا واملراد وكسرها وفتحها، احلاء بفتح: »حجري« - 

  .وجيمعه يضمه: أي الشيء؛ حيوي الذي املكان اسم: كساء املهملة،بزنة احلاء بكسر: »له حواء« - 

  .بفتح التاء وكسر الكاف، تتزوجي »ما مل تنكحي« - 

  ااثانياحلديثاحلديثاألحكام املتعلقة باألحكام املتعلقة ب  ::ثاني::  

  :ثبوت احلضانة -١

  .احلديث دليل على ثبوت احلضانة ومشروعيتها
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  :انةضم أحق باحلاأل -٢

  .احلديث دليل على أن األم أحق باحلضانة إذا مل تتزوج وهذا جممع عليه

  :ملن تنتقل احلضانة -٣

للفقهــاء تفاصــيل كــثرية فــيمن تنتقــل إليــه حضــانة الولــد إذا تزوجــت أمــه، وكلــها اجتــهادات ال دليــل عليهــا إال أن   
ميـه األقـرب مطلقًـا مـن جهـة األم واألب فـإن تسـاويا        النفس تطمئن إىل ما ذكـره شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف تقد     

  .قدمت األنثى

  املسائل اخلالفيةاملسائل اخلالفية: : ثالثًاثالثًا::  

  :على قولني: سقوط حضانة األم -١

ألــا أصــبحت   : ن حضــانة الزوجــة تســقط إذا تزوجــت، واســتدلوا باحلــديث، ووجــه داللتــه وحكمتــه        إ: األول -
دث الــبغض فالغالــب مــن أزواج األمهــات ال يشــفق علــى  مشــغولة عــن الولــد مبعاشــرة الــزوج اجلديــد، حــىت ال حيــ 

أوالدهن مما يفضي إىل عدم استقراره النفسي وتنشأ معه عقـد حتيـل حياتـه املسـتقبلية إىل شـر ونفـور، كمـا قـد         
تؤثر حضانتها له على سوء العالقة الزوجيـة بينـهما، وحيتمـل يف النـادر أو القليـل أن يكـون زوج األم علـى خـالف         

  .ذلك

القـول هــو قـول اجلمهــور وقضـاء عمـر، ويتفــرع عليـه إن رضــي الـزوج الثـاين حبضــانة الـزوج األول فإــا ل         وهـذا  
  .تسقط بل هي باقية هلا برضاه، ألن احلكمة يف سقوطها لتفرغها له ولشؤونه فإن رضي فهي أحق به

ه وهـو متزوجـة بـأيب    عدم سـقوط حضـانة األم بزواجهـا، واسـتدلوا بـأن أنـس بـن مالـك كـان عنـد والدتـ           : الثاين -
  .وبقي ولدها يف كفالتها طلحة، وكذا أم سلمة تزوجت النيب 

وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب بأنه ضعيف، ورد هذا بأن حديثه قبلـه الكبـار مـن األئمـة الكبـار أمثـال أمحـد        
  .والبخاري

  . القول األول لقوة دليلة، وعمالً باحلديث الصريح: الراجح

  :وقع اخلالف على قولني: ةوقت سقوط احلضان -٢

ا    : األول - أن احلضانة تسقط مبجرد العقد عليها ألن النكاح هو العقد فإذا عقد عليها فقد أصـبح النكـاح متحققـً
  .دخل ا أو مل يدخل

أن احلضانة ال تسقط إال بعد الدخول وال تسقط مبجرد العقد على األم ألن الدخول هو الذي يـؤدي إىل  : الثاين -
  .الزوجة وبسببه تتحول إىل التفرغ للزوج وتنصرف عن الولدانشغال 

وبالعقد يتحقق النكاح وإمنا الدخول من " تنكحي لَم ما به أَحق أَنت: "قال هلا القول األول فإن النيب : الراجح
  .آثار العقد

  اارابعما يستفاد من احلديثما يستفاد من احلديث: : رابع::  

ا فبمجـرد العقـد   هلـ باالستعداد للزواج مقدمات النشـغاهلا عـن أطفا   انشغال األم املقبلة على الزواج يف عصرنا -١
عليهــا تســقط حضــانتها وهــذا يؤكــد تــرجيح الــرأي الثــاين يف وقــت ســقوط احلضــانة، وهــذا مــن مساحــة أحكــام      

   .اإلسالم ورعايته حلقوق الكبري والصغري على السواء
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كـام وأن ذلـك أمـر مسـتقر يف الفطـرة السـليمة حـىت        احلديث دليل على اعتبار املعاين والعلل وتأثريهـا يف األح  -٢
ورتـب   فطر النساء ألن هذه األوصاف الثالثة اليت أدلت ا املرأة وجعلتا سببا لتعليق احلكم ا قررها الـنيب  

  .واهللا أعلم ،مقبولة ألغاهاا أثرها عليها، ولو كانت أوصاف
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  مسارد املضامنيمسارد املضامني

  املفردات والغريباملفردات والغريب  ))١١((

 الترغيب يف النكاح ١ املفردات والغريبمسرد 

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .الطائفة اليت يشملهم وصف واحد،فالشباب معشر والشيوخ معشر وهكذا  معشر

  ٤٠: ، وقيل٣٢: مجع شاب ويطلق على من بلغ حىت ثالثني سنة، وقيل  الشباب

  يراد ا املهر والنفقة  الباءة
  .األجنبياتأدعى إىل كف البصر عما ال حيل من النساء  :الكف، واملعىن: الغض  أغض
  أدعى إىل إحصان الفرج، وهو منعه من الوقوع يف احلرام  أحصن

ليس على بابه، ألن اخلطاب لشباب املؤمنني وعندهم  أفعل تفضيل" أحصن"و "أغض"
  .من التقوى ما ليس عند غريهم

  "من استطاع"الضمري فيه عائد إىل   فعليه

  .الضمري للصائم" له"الضمري للصوم، " فإنه"  لهفإنه 

ب
ي ر

لغ
ا

  

 أصله الغمز، ويستعمل لكسر الشهوة برض عروق اخلصيتني حبجر وحنوه  وجاء

 

 الصفات اليت من أجلها أن تنكح املرأة ٢ مسرد املفردات والغريب
  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

كَحنأَةُ"مبين ملا مل يسم فاعله"   تريرغب يف الزواج به: فاعل، أي نائب" اَلْم.  

اخلصال اليت يراعيها الناس يف املرأة، ويرغبون فيها : ألربع خصال، واملراد: أي  لأَربعٍ
  ألجلها

 الفعل اجلميل للرجل ومآثر آبائه وأجداده: احلسب أصله  ولحسبِها
األجنبياتالنساء  أدعى إىل كف البصر عما ال حيل من: الكف، واملعىن: الغض  فَاظْفَر.  

فاحرص على الزواج بذات الدين، فزواجها فيه منافع الدين : صاحبة الدين، واملعىن  بِذَات اَلدينِ
  .والدنيا

ب
ي ر

لغ
ا

  

ترِبالتصاق اليد بالتراب، و  ت"اكدي ترِبالتصقتا بالتراب: أي": ت.  

 

 طوبةمشروعية نظر اخلاطب إىل املخ ٣ مسرد املفردات والغريب
  معناها  الكلمة

 يف هذا احلديثأو غريب مل يورد املصنف مفردات 
 

 مب ينعقد النكاح؟ ٤ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

فر
امل

ت
دا

  

  .مل تسم يف الروايات على تعددها  امرأَةٌ
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  .أمر نفسي: على حذف مضاف أي  نفْسِي

دعآثر آبائه وأجدادهالفعل اجلميل للرجل وم: احلسب أصله  فَص 
هبوصخفض نظره إىل أسفلها وتأملها  و.  
  .اإلزار ما يشد على الوسط يغطي السرة وما دوا سترا للعورة  إِزارِي
  .ما يوضع على الكتف، وهي مجلة معترضة  رِداءٌ

رِ قَلْبِكحتفظهن: أي  ظَه.  
  ".زوجتكَها: "خرىزوجتها لك وجاء وتفسره الرواية األ  ملَّكْتكَها
كعا ما للمقابلة يف العقود وقيل  بِمبسبب ما معك: للسببية، أي: قيل يف الباء أ.  

ب
ي ر

لغ
ا

  

  .خفض  طَأْطَأَ

 

 وجوب إعالن النكاح ٥ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .آلة مستديرة كالغربال ليس هلا جالجل  الدف

 

 اشتراط الويل يف النكاح ٦ والغريبمسرد املفردات 

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

نافية، والنفي إما نفي الكمال أو نفي الصحة، واألول ممتنع، ال نكاح صحيح إال بويل" ال  لَا نِكَاح.  

أَةرما اما  أَيا أم ثيبصيغة عموم، معناها سلب الوالية عن عموم النساء سواء كانت بكر.  

تكَحتولت عقد زواجها بنفسها: أي  ن.  
 املراد به العقد ال الوطء، ألن الكالم يف صحة النكاح وبطالنه  فَنِكَاحها
  .غري صحيح، وتكرر اللفظ يف بعض الروايات للتأكيد  باطل

تنازعوا يف شأن : األول:اخلصومة وهلا معنيان: واالشتجار، "تشاجروا"ويف لفظ   اشتجروا
أن خيتلف األولياء فيما بينهم فيمن يعقد عليها، وهذا غري مراد : ثاينتزوجيها، وال

  .هنا
 وهو امللك أو الوايل، ويقوم مقامهما القضاة  فَالسلْطَانُ

ب
ي ر

لغ
ا

  

   

 

 وجوب استئذان البكر، واستئمار الثيب يف النكاح ٧ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

كَحنزو  لَا تج، وجاء النهي بصورة النفي ألنه أبلغال ت.  

مةُ  اَلْأَيـمالثيب اليت فارقها : يف اللغة العزوبة، ويطلق على الرجل واملرأة، ومعناها هنا: األَي
  .زوجها مبوت أو طالق وانقضت عدا، وذكرها يف احلديث ملقابلتها البكر

رأْمتسى من ترغب الزواج منهأن يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد عل  ت.  
ا  اَلْبِكْر ا، واملرادالبنت البالغة اليت مل تدرك أمور الزواج وال : العذراء اليت مل تزل بكار

  .تعرف صفات قبول الزوج
  .أي يطلب اإلذن منها ليعقد هلا وليها النكاح على من ترعب الزواج به  تستأْذَنَ

  .ن دون األمر لتردده بني القول والسكوت، خبالف األمر يف جانب الثيبسألوا عن اإلذ  وكَيف إِذْنها
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با بوطء، وهذه اللفظة مفسرة للفظ   اَلثَّيألمياهي اليت زالت بكار.  
  .أن هلا حقًا يف نكاح نفسها وهو أوكد من حق وليها: التفضيل يدل على املشاركة، فاملعىن  أَحقُّبِنفْسِها

البكر البالغة ألا قبل البلوغ ال معىن : هي الصغرية اليت ال أب هلا، واملراد ا هنا  والْيتيمةُ
  .إلذا

 

 النهي عن نكاح الشغار ٨ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

ـر
ملف

ا
  

  .اخللو، ومسي النكاح به خللوه عن الصداق: الشغار  الشغارِ

هتنبمفهوم له، إذ احلكم يشمل كل امرأة وليس البنت فقطذكر البنت مثال فقط ال  ا .  

  .خال من الصداق، وهو علة النهي عن هذا النوع من النكاح: أي  ولَيس بينهما
 

 حكم الشروط يف النكاح ٩ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .الذي جيب العمل به: أي على الوجوب البعضومحله  ،أوىل، ال مبعىن اإللزام: اسم تفضيل أي  أحق

  .أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح: احلديث شروط النكاح واملعىن  الشروط

 

  النهي عن نكاح املتعة ١٠ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

صخأي أباح  ر.  

، إذ كانت بعده يف  شوال سنة هو عام الفتح :واد بالطائف، وعام أوطاس: أوطاس  عام أَوطَاسٍ
  .مثان

ةعتي اَلْمنكاح املرأة مدة مؤقتة على مال معني، فإذا انقضى : االنتفاع والتلذذ، واملراد: املتعة  ف
  .األجل وقعت الفرقة بدون طالق

  .أي أن الرخصة فيه امترت ثالثة أيام  ثَلَاثَةَ أَيامٍ
ربيخ امك يف آخر احملرم سنة سبعأي نة فتح خيرب، وذل  ع.  

 

 النهي عن نكاح التحليل ١١ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

  

نهو الطرد عن رمحة اهللا، واملعىن أن : اللعن  لَع ولُ اللَّهسر  لِّلَيدعو علىحالْم ،لَّلَ لَهحالْمو.  

  .املطلقة ثالثًا، لتحل لزوجها األولعلى وزن اسم الفاعل، وهو أن يتزوج املرأة   الْمحلِّلَ

لَّلَ لَهحالْمعلى وزن اسم املفعول، وهو الزوج املطلق أوالً، فيتزوجها الثاين حىت حتل له  و.  
 

  ما جاء يف اعتبار الكفاءة يف النكاح ١٢ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

أن العرب يتماثلون فيتزوج : واملعىنة، واملساواة، املماثل يه: الكفاءةمجع كفء، و  أَكْفَاءُ
  .بعضهم من بعض

  .، الذي مسه الرق مث أعتقمجع موىل واملراد به هنا العتيق  والْموالي

  . كفء للموالةاملوىلبعضهم من بعض فيتزوج  يأ  أَكْفَاءُ بعضٍ
  .ام فاعل من حاك الرجل الثوب، فهو حائك  اإال حائكً
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ليس بكفء للعربية وإن كان أن احلائك واحلجام : وهو حمترف احلجامة، واملعىن  اأو حجام
اعربي.  

 

 حكم الزوجني يسلم أحدمها قبل اآلخر ١٣ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

بنيز هتنهي كربى بنات النيب   اب سنة ، وقيل أكرب أوالده، ولدت وللنيب ثالثون سنة، وماتت
  .مثان

لقيط بن الربيع بن عبد العزى،تويف سنة : هذا زوج زينب، وهو ابن خالتها، وامسه  أَبِي الْعاصِ
  .ثنيت عرة يف خالفة أيب بكر

نِنيس تاملراد بالست ما بني هجرة زينب وإسالم أيب العاص على ما تفيده أرجح الروايات   س
  .وهي رواية الترمذي

  .أي بالعقد األول الذي كان يف مكة قبل البعثة  ولِبِالنكَاحِ الْأَ
  .أي مل يعقد هلا عقدا جديدا  ولَم يحدثْ
  .األخري: بكسر اخلاء أي  رِخزوجِها الْآ

 

 العيوب يف النكاح ١٤ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .قبائل عدنان، ومنازهلم قرب مكةقبيلة من : بكسر الغني املعجمة، غفار  غفَاربين 

  .بفتح الكاف، وسكون الشني املعجمة، فحاء مهملة، هو بني اخلاصرة والضلوع  كَشحها

  .املراد به الربص  بياضا
  .إذا اقترنت بنية هذه الصيغة من كنايات الطالق الظاهرة  احلَقي بِأهلك
  .لرجل واملرأةهذا ال مفهوم له أو على سبيل التمثيل ل  أميا رجل

  .عقد عليها: أي  تزوج امرأة
  .الدخول بالزوجة وطؤها، ويطلق على اخللوة لكن املراد به الوطء  فدخل ا
ظهر اجللد ويذهب يف يقع بفتح الباء املوحدة، وسكون الراء، ممدود، هو بياض   برصاء

  .دمويته
  .التصرفات على غري ج العقالء جريان: ، ومظهرهزوال العقل، أو فساده: اجلنون  جمنونة
ناثر، وهو يف تتحيمر منها العضو مث يسود، مث ينقطع واجلُذَام بضم اجليم، علَّة   جمذومة

  .الوجه أغلب
ا، كما جاء يف الرواية   سِيسِهمب ها، فلها املهر : "األخرىكنايةٌ عن اجلماع واستمتاعهفإن مس

  ".مبا استحلَّ من فرجها
  .ي أومهه أن املرأة ال عيب فيها فاتضح أا معيبة، فالغار هو من علم بالعيب وكتمهأ  من غره

  .ولوج الذكرمينع عظم أو حلم ينبت يف الفرج هو وبفتح القاف، وسكون الراء   قَرن
  .هو العاجز عن اإليالج ملرض أصابه أو لضعف خلقته أو لكرب سنه  العنني

 

 حلث على حسن معاملة الزوجةا ١٥ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .من كان يؤمن باهللا اإلميان الكامل املوصل لرضوانه: أي  كَانَ يؤمنمن 

هاري جذؤيدفع عنه أذاهال يصدر منه أذى جلاره، بل : يأ  ي.  

واوصوتا، وقيل املعىنوليوص بعضكم بعضا ب: أي  اساأوصيك: النساء خرين خري م.  
عظم قفص الصدر، والضلع بكسر الضاد وفتح الالم وقد تسكن واحد األضالع وهو   من ضلَع
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  .واملراد خلق أمنا حواء من ضلع آدم
 فإن أردت أن تعدله وترده إىل االستقامة  ذهبت تقيمه

  .كسرته لعدم قابليته لذلك، والضمري يعود على الضلع  كسرته
  .تأخذ يف إقامتهمل ركته وتوإن  يأ  وإن تركته

  .، وكذلك املرأةخلق عليها على اعوجاجه ولكنه مع ذلك يؤدى وظيفته اليتبقى ي مل يزل أعوج
 

 من حقوق الزوجة على زوجها ١٦ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .حبذف التاء وهو األكثر، وقد جاء يف القرآن والسنة) زوج(  زوجِ

أَحهلَيا عنزوجة أحدنا  د  

هلَيحقوقه على زوجته: الضمري عائد على الزوج، واملعىن  ع.  
حقَبلَا تاللَّه، وال تعب حديثها: كأن تقول. وال تشتم وال تسب: يأ  و كحقَب.  

 

 استحباب تيسري الصداق ١٧ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  لف مفردات أو غريب يف هذا احلديثمل يورد املؤ  

 

 مشروعية وليمة الزواج ١٨ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .نالزعفراوهو طيب يصنع من بضم الصاد، وسكون الفاء، مثَّ راء، فتاء تأنيث،   صفْرةأثر 

  .لرجلأن يتزعفر ا عنلإلنكار فقد ى سؤال أنه ظاهره   ما هذا

اةنمخسة دراهم، هكذا هو عند قالوا يزن لذهب معروف لديهم، ا عياراسم ملالنواة   و
  .العرب

  .ذهبا أو فضة: قال اخلطايب  من ذهب
ملاصنع وليمة: واملعىنفعل أمر،   أَو.  

الواحدة من : للتقليل، ال عمل هلا، فتفيد أن الوليمة جتوز بدون شاة، والشاة" لو"  ولو بِشاة
  .لذكر واألنثى ضأنا كانت أو معزاالغنم ل

 

 حكم إجابة الصائم واألكل من الوليمة ١٩ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .ةفليأت إىل مكان الدعو  فليجب

  .فليدع: واملراد هنا، الدعاء: أصلها واوي الالم، وهي لغةً: الصالة  فليصل

 

 بة الوليمةحكم إجا ٢٠ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .بضم العني وسكون الراء، الزواج، وهو وصف يتساوى فيه املذكر واملؤنث »العرس«  عرسا 

هوحن سواء كانت الدعوة لعام لعرس أو غريه، كالعقيقة أو القدوم من سفر: أي  كَانَ أَو.  
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ولكن  التفضيل اليت تصاغ على وزن أَفْعلَ، من صيغ أفعل: شر هناضد اخلري، و: الشر  الطعام شر
  .يف هذا التصريف" خري"ومثل شر حذت مهزته لكثرة االستعمال 

عمل : أَولَم الرجلُ: أصل الوليمة، متام الشيء، واجتماعه، يقالوليمة العرس، : أي  طعام الوليمة
  .الوليمة

  .د م الفقراء فهم يسارعون إىل اإلجابة، واملرايكف عنها: أيمل يسم فاعله مبين   يمنعها
  .واملراد م األغنياء، واملراد من ذكر منع الفقراء ودعوة األغنياء التعليل ملا تقدم  من يأْباها

أي من غري عذر، وهذا القيد مستفاد من عمومات الشريعة وهو أن أوامر الشريعة   ومن لَم يجِبِ
  .مطلوبة ما مل يكن عذرا

الوليمة املذكورة، وحيتمل أن تكون للجنس، فيكون اللفظ عام : للعهد الذكري أي: أل  الدعوة
  .يراد به أي دعوة

 

 وجوب العدل بني الزوجات فيما يقدر عليه ٢١ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .حدمها دون األخرىأي فلم يعدل بينهما مبيوله أل  فَمالَ

  .جانبه ونصفه: بكسر الشني املعجمة، وتشديد القاف، أي  هشقُّ

والفاجل مرض حيدث فيجعل أحد شقي اجلسم ليس فيه حركة أو إحساس، : أي مفلوج  مائل
  .وحيدث بغتة

  

 أحكام اخللع ٢٢ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .هللا بن أيب ابن سلول األنصارية اخلزرجيةعبد اأيب، أخت بنت : وهيامسها مجيلة،   امرأة ثابت

هو ابن قيس بن مشاس األنصاري اخلزرجي، خطيب األنصار شهد أحد أول   ثابت
  .باجلنة، قتل يوم اليمامة شهيدا سنة ثنيت عشرة مشاهده، وبشرة النيب 

م أو الطبع ما أجد عليه ما خيرم اخللق السلي: العيب الرداءة أو النقص، واملعىن  أعيب عليه
  .املستقيم

  .هو صفة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال بغري تكلف  خلُق
  .بسبب بغضه على إظهار الكفر ليفسخ نكاحها منهأكره أنْ أقع : له معنيان؛ األول  أكره الكفر

  .وهو الظاهر أن املراد بالكفر كفران العشري بالتقصري فيما جيب له: الثاين  
  .تفهام حقيقي يطلب به اجلواباس  أتردين عليه

  .أو ال  عليه حائطمن النخيل سواء البستان : احلديقة  حديقته
  .هذا أمر إجياب، وقال احلافظ هو أمر إرشاد وإصالح ال إجياب واألول أظهر  اقبل احلديقة

  .قصودأي طلقة واحدة بائنة وليس طالقًا رجعيا، ألنه لو مل يكن بائنا مل حيصل به امل  تطليقة
 

 حكم الطالق يف احليض ٢٣ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

    
  مل يورد املؤلف مفردات وال غريب يف هذا احلديث

  

 

 وصاحبيه حكم طالق الثالث يف عهد النيب  ٢٤ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة
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ت
دا

فر
امل

  

  ".إمارة عمر وثالثًا من: "يف رواية مسلم  وسنتينِ

الثَّالَث فإما املراد قول الرجل أنت طالق ثالثًا، وإما أن يكون املراد أو : يف معناه احتماالن  طَالَق
  تكريره لفظ الطالق أو صيغته ثالثًا يف وقت واح

التأين وعدم العجلة، أو احللم والوقار، واملراد : على وزن حصاة، واألناةبكسر اهلمزة   أَناة
  .هلم فيه مهلة نأن الناس استعجلوا يف أمر كا :هنا

إيقاع  هلم عنردعا لو أجرينا وأنفذنا عليهم ما استعجلوه من الثالث، لكان ذلك   أمضيناهفلو 
  .الثالث

 

 حكم طالق اهلازل ٢٥ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

رواية ابن عدي فتكون أربعا، وهي هذا ليس على سبيل احلصر بدليل ذكر العتق يف   ثالث
  .مبتدأ على حذف مضاف والتقدير ثالث خصال

جِد نهأي يريد حقيقتهالتلفظ على سبيل القصد والعزم  :يأ، اجلد بكسر اجليم  جِد.  

  .وال يريد حقيقتهالتلفظ على سبيل املزح واللعب ضد اجلد، ومعناه : اهلزل  وهزلُهن جِد

  .ادة الزوجة املطلقة إىل عصمة الزوجإع  والرجعة
نبجذه األلفاظ على سبيل املزح واهلزل فقد لزمه ما قال أي هي ملزمة،  و فمن تلفظ.  

  

 من آىل أال يدخل على امرأته ٢٦ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .حلف باملعىن اللغوي ال االصطالحي: أي  آىل

ف أالَّ يدخل عليهن شهرا، وليس املراد منه اإليالء املتعارف عليه بني الفقهاء، وهو أي حل  من نسائه
  .احللف على ترك مجاع امرأته أربعة أشهر أو أكثر

  .حلف أال يطأ مارية أو ال يشرب العسل :أي  وحرم

فجعل احلرام 
  حالال

  .ه على نفسهمرجع إىل شرب العسل بعد ما حر :أي

  .ن ميينهوكفر ع: أي  كفارة
 

 من أحكام الظهار ٢٧ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

رجالً 
رظَاه  

 خص وإمنا أمه، بظهر زوجته املظاهر الزوج لتشبيه بذلك؛ مسي الظَّهر، من مشتق: الظِّهار
  .وغريه البعري من الركوب موضع ألنه غريه؛ دون الظهر

حتى تفْعلَ 
مرك ما أَ

  اهللاُ

  .كفارة الظهار املنصوص عليها يف القرآن: أي

 

 عدة احلامل املتوىف عنه زوجها ٢٨ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .األسلمية احلارث تأنيث،بنت وتاء سبع، تصغري موحدة، فباء املهملة، السني بضم  سبيعة

 بضم" نفست: "فيقال الوالدة يف حاضت،وأما: املشهور،معناه الفاء على وكسر النون بفتح  نفست
  .النون

  .الوداع حجة عام مبكة العامري،تويف) أمه إىل نسب( خولة بن سعد هو  زوجها
  .هكذا أمت املدة ولعل ذلك لتعدد الروايات، وتعذر مجعها ألجل القصة  بليال
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فسألته عن ذلك فأفتاين بأين قد  األخرى فأتيت النيب  املراد به االستفتاء بدليل الرواية  فاستأذنته
  . حللت حني وضعت محلي

هو حممد بن شهاب الزهري، أمام فقيه مدين من صغار التابعني، نزل الشام، جليل القدر   الزهري
  .١٠٣: يف احلديث واألثر، مات سنة

  .أي دم نفاسها  يف دمها
  .لشأن أن زوجها ال يقراهذا ضمري الشأن أي أن احلال وا  غري أنه
  .ال جيامعها، أما العقد عليها فجائز وكذا الدخول: أي  ال يقرا

 

 حلاداما جتتنبه املرأة  ٢٩ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

 على إذاحزنت: حمدة وهي حاد دون هاء على األرجح فهي اهلمزة، بكسر اإلحداد، يف دخلت  التحد
  .الزينة وتركت زوجها

  .نكرة يف سياق النفي أو النهي فتفيد العموم يف كل امرأة صغرية أم كبرية  امرأة

  .ظرف زمان: ثالث ليال بأيامها، وفوق : أي  فوق ثالث
  .فاالستثناء مفرغ" حتد"إجياب للنفي، واجلار وارور متعلق الفعل   زوجٍ على إالَّ

 اليت احلسنة األلوان وكذلك بالعصفر، وتلوينه صبغه: هنا ملرادوا تلوينه، هو الشيء صبغ  مصبوغًا
  .للزينة تتخذ

 منه عصب ما موشيا فيأيت وينسج، يصبغ مث ويشد جيمع: غزهلا،أي يعصب ميانية برود هي  ثوب عصب
  .صبغ يأخذه مل أبيض

  .بضم اهلاء وفتحها، أي من احليض، فريخص هلا استعمال الطيب  طهرت
باليسري الشيء على وتطلق أنباذ،: قطعة،مجعها: الباء،أي وسكون النون، بضم  ذَةن.  

  .عقار من األدوية معروف طيب الرائحة تستعمله احلائض بعد االغتسال إلزالة الرائحة  من قُسط
  .ال جيامعها، أما العقد عليها فجائز وكذا الدخول: أي  ال يقرا
العطر املغلف من أصله على هيئة ظفر اإلنسان يوضع يف  ر نوع  منأو للتخيري، واألظفا  أو أظفار

  .البخور، والكست هو القسط
  .اخلضاب أنواع من غريه صبغه باحلناء أو هو تغيري: اخلضاب  وال ختْتضب
  .باملشط وسرحته رجلته: ترجيل الشعر يقال: املشط  وال تمتشط
من  املخزومي، صحايب من السابقني لإلسالم، أخو النيب هو عبد اهللا بن عبد األسد   أبو سلمه

  .الرضاعة، مات سنة أربع من اهلجرة
  .سدرة، له أوراق صغار تطحن مث يوضع باملاء ويغسل به واحدته النبق، شجرة  بالسدر

ب
ري

لغ
ا

  

 ويشد جيمع: غزهلا،أي يعصب ميانية برود هي: النهاية يف الفتل، والطي، قال  عصب

 العينني أطراف على جيعل الصرب، شجر عصارة وكسرالباء،هو املهملة، الصاد بفتح: الصبِر  صربا
  .للتداوي

  .يلون الوجه وحيسنه: ونصر،أي ضرب باب معجمة،من شني بعدها املضارعة، حرف بفتح  يشب
 

 وجوب استرباء املسبية ٣٠ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "منحة العالم"ملخص كتايب النكاح والطالق من  ١٠٤

   

ت
دا

فر
امل

  

  .على حذف مضاف، أي يف شأن سبايا أوطاس، وسبايا مجع سبية  سبايايف 

 زن وحلفائها بعد حنني، فأرسل إليهم النيب اواد يف الطائف جتمع فيه املنهزمون من هو  أوطاس
  .سرية بقيادة أيب عامر األشعري فقاتلهم حىت قتل مث توىل بعده أبو موسى فبددهم وشردهم

 

 ما جاء يف أن الولد للفراش دون الزاين ٣١ يبمسرد املفردات والغر

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

لَدالو 
  للْفراشِ

لصاحب الفراش، املعىن أنه تابع أو حمكوم به، والعرب تكين : هذا على حذف مضاف أي
  .عن الزوجة بالفراش، وال تكون فراشا إال بالعقد والوطء على الراجح

وللعاهر 
  احلجر

  .للفجور املرأة أتى: عهرا الزنا والفجور وعهر الرجل: بفتحتني اين والعهرالز: العاهر

  

 مقدار الرضاع احملرم ٣٢ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

 مل يورد املصنف مفردات أو غريب يف هذا احلديث  

 

 حيرم من الرضاع ما حيرم النسب ٣٣ مسرد املفردات والغريب

  ناهامع  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

دلَى أُرِيع ةنأي رغب أن يتزوج ابنة عمه محزة  اب.  

  .الكالم موجه إىل علي بن أيب طالب كما تفسره الرواية عند مسلم  تحلُّ الَ إِنها
مرحالرضاعة من ي 

  النسب من ماحيرم
  .حيرم النكاح بسبب الرضاعة كما حيرم بسبب النسب: سببية، أي) من(

 

 جواز إنفاق املرأة من موال زوجها بغري علمه ٣٤ رد املفردات والغريبمس

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  
دنه تب  بِنتبن ربيعة بن عبد مشس بت عبد مناف، صحابية قرشية، أهدر النيب  ةأبوها ع  دمها، إال

ي، هلا شعر أا جاءته يف وفد النساء وبايعته فرحب ا، وكانت فصيحة جريئة صاحبة رأ
  .جيد، منه رثاء لقتلى جبر من املشركني، ماتت يف خالفة عثمان

هذا السؤال يوم إسالمها أي يف يوم الفتح  فَقَالَت.  
  .البخل هو الشح،والشح كثري: ومعناه املبالغة، صيغ فعيل،من وزن على  شحيح
  .اإلمث املعجمة،هو اجليم بضم  جناح
  ".ال حرج عليك: "ل رواية البخاريأمر باإلباحة بدلي  خذي

  .وعادام الناس، أحوال حبسب يكون وذلك والعادة، مبا يقره الشرع والعرف: يعين  باملعروف
 

 مراتب النفقة ومن أحق بالتقدمي ٣٥ مسرد املفردات والغريب

  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

 وهو وأوىل، أهم هو ما على - وسلم هعلي اهللا صلى- فحمله بالدنانري، الصدقة بسؤاله أراد  السائل
  .احلكيم أسلوبه على جريا اإلنفاق،

  .واجتهد ذلك، يف فتحر الصدقة؛ يستحق من حبال: أي  أعلم أنت
 

 سقوط حضانة األم إذا تزوجت ٣٦ مسرد املفردات والغريب
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  معناها  الكلمة

ت
دا

فر
امل

  

  .ويضمه الشيء يجمع الظرف واملد،هو الواو بكسر  وِعاء

 الظلف لذوات كالضرع اللنب؛ جمتمع املرأة يف وهو واملرأة، الرجل صدر يف نتوء هو: الثدي  ثَدي
  .وثُدي أثد،: ويؤنث،مجعه يذكَّر واخلف،

  .أَسقية: واللنب،مجعه للماء يكون جلد من وعاء كساء،هو السني،بوزن بكسر  سقَاء
  .اإلنسان حضن: هو اهن واملراد وكسرها وفتحها، احلاء بفتح  حجري
  .بفتح التاء وكسر الكاف، تتزوجي  تنكحي

ب
ري

لغ
ا

  

  .وجيمعه يضمه: الشيء؛أي حيوي الذي املكان اسم: كساء املهملة،بزنة احلاء بكسر  حواء

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "منحة العالم"ملخص كتايب النكاح والطالق من  ١٠٦

   

  

  األحكام واملسائل اخلالفيةاألحكام واملسائل اخلالفية) ) ٢٢((

  الترغيب يف النكاح ١
  املسائل اخلالفية  األحكام

 اعيهحكم الزواج عند توافر دو -١  

 حكم االستمناء -٢  

 

  الصفات اليت من أجلها أن تنكح املرأة  ٢
  املسائل اخلالفية  األحكام

   حكم الزواج من املرأة ألحد اخلصال األربع -١

   جواز االستمتاع مبال الزوجة -٢

   جواز الزواج بصاحبة املال -٣
  

  مشروعية نظر اخلاطب إىل املخطوبة ٣
  الفيةاملسائل اخل  األحكام    

 حكم نظر اخلاطب إىل خمطوبته -١  

  النظر إىل ما زاد على الوجه  -٢  

 وقت رؤية املخطوبة -٣  

 هل يشترط علم املرأة برؤية اخلاطب -٤  

 حكم نظر املخطوبة للخاطب -٦  هاتفياحكم التعرف عليها بواسطة الصورة أو  -٥
 

  مب ينعقد النكاح؟ ٤
  املسائل اخلالفية  األحكام

 شبهة أن احلديث فيه جواز كشف املرأة وجهها -١  واز عرض املرأة نفسهاج -١

 ألفاظ انعقاد النكاح؟ -٢  جواز النظر للمرأة قبل اخلطبة -٢

 إشكال يف نقل الرواة للفظ عقد النكاح -٣  سقوط الصداق خصوصية للنيب -٣

 حكم جعل تعليم القرآن مهرا -٤  وجوب الصداق لغريه  -٤

   نكاح ليس واجبةخطبة ال -٥

جواز خطبة الرجل للمرأة إذا تأكد أنه قد عدل  -٦
  عنها خاطبها األول
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   جواز تزويج املعسر -٧
  

  وجوب إعالن النكاح ٥
  املسائل اخلالفية  األحكام

   حكم إعالن الزواج -١

   جواز ضرب الدفووضع الوالئم -٢

   ضرب الدف للنساء دون الرجال -٣
 

  يف النكاحاشتراط الويل  ٦
  املسائل اخلالفية  األحكام

 اشتراط الويل يف صحة العقد -١  ترتيب األولياء -١

ضابط الغيبة اليت تنقل الغيبة من األقرب إىل  -٢  استحقاق املرأة املهر إذا عقدت النكاح بنفسها -٢
 األبعد

   والية السلطان -٣

   املرأة يف بلد ال سلطان فيها -٤
 

  بكر، واستئمار الثيب يف النكاحوجوب استئذان ال ٧
  املسائل اخلالفية  األحكام

 إجبار البكر البالغة على الزواج-١  رضا املرأة معترب شرعا -١

   إكراه املرأة الثيب على الزواج-٢

   اشتراط الويل يف النكاح -٣
 

  النهي عن نكاح الشغار ٨
  املسائل اخلالفية  األحكام

 ري الشغار يف احلديث من قائله؟تفس-١  حترمي نكاح الشغار -١

 بطالن عقد نكاح الشغار -٢  نكاح من أنكحة اجلاهلية -٢
 علة النهي عن نكاح الشغار -٣  "الشغار"من صور نكاح البدل  -٣
   ؟فسخه قبل الدخول أم بعده -٤
 

  حكم الشروط يف النكاح ٩
  املسائل اخلالفية  األحكام

 ن الشروطما يعترب م -١  شروط النكاح أوىل -١

 شرطت أال يتزوج بأخرى -٢  وجوب الوفاء بالشروط -٢
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   أقسام العقود -٣

   الشرط الفاسد -٤
 

  النهي عن نكاح املتعة ١٠
  املسائل اخلالفية  األحكام

 الرد على الرافضة-١  سبب بطالن نكاح املتعة -١

 تناقض الرافضة يف حكم املتعة-٢  حترمي نكاح املتعة -٢

 الوقت الذي حرمت فيه املتعة -٣  حترمي نكاح املتعةاحلكمة من  -٣

   التحرمي املؤبد لنكاح املتعة -٤

   سبب إباحة املتعة أول اإلسالم -٥
 

  النهي عن نكاح التحليل ١١
  املسائل اخلالفية  األحكام

 حكم ااراة ليظفر ا -١  حترمي نكاح التحليل -١
 بطالن النكاح سواء شرط أو مل يشرط -٢  األول؟ هل يفيد هذا النكاح حل املرأة لزوجها - ٢
 مدار بطالن العقد على الزوج الثاين -٣  حكم عقد الثاين لو أراد استمرار زواجه باملرأة -٣
   التيس املستعار -٤

احلكم لو مل يعلم الزوجان األول والثاين نية املرأة  -٥
  ووليها يف التحليل

 

 

  النكاحما جاء يف اعتبار الكفاءة يف  ١٢
  املسائل اخلالفية  األحكام

 هل املعىن الذي دل عليه احلديث صحيح؟ -١  اعتبار الكفاءة يف النسب -١

 ذكر احلافظ للحديث مع عدم صحته -٢  

 

  حكم الزوجني يسلم أحدمها قبل اآلخر ١٣
  املسائل اخلالفية  األحكام

 قول اجلمهور انفساخ العقد على -١  عودة الزوج إىل زوجته بعد إسالمه  -١

   داللة حديث ابن عباس الثاين -٢
 

  العيوب يف النكاح ١٤
  املسائل اخلالفية  األحكام

 فسخ العقد بالعيب -١  ثبوت خيار العيب يف النكاح -١

 حكم مهر الزوجة املعيبة -٢  السالمة من العيوب معتربة -٢
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 الفرقة بينهما تكون على الفور أم التراخي؟ -٣  حكم العنني -٣

 على من يرجع باملهر؟ -٥  من العيوب يف النكاح -٤
 

  احلث على حسن معاملة الزوجة ١٥
  املسائل اخلالفية  األحكام

 ال توجد مسائل خالفية  حرمة أذى اجلار -١

   الوصية بالنساء -٢

   التعسف يف استعمال احلق -٣
  

  من حقوق الزوجة على زوجها ١٦
  املسائل اخلالفية  األحكام

 اهلجر خارج البيت -١  وب إطعام الزوجةوج -١

   النهي عن ضرب الوجه -٢

   حكم ضرب الزوجة -٣

   حكم هجر الزوجة -٤

   شتم الزوجة بألفاظ قبيحة -٥
 

  استحباب تيسري الصداق ١٧
  املسائل اخلالفية  األحكام

 أثر عن عمر خمالف ملا ذهب إليه يف املغاالة  أفضل الصداق -١
 

  ة الزواجمشروعية وليم ١٨
  املسائل اخلالفية  األحكام

 التطيب بالزعفران -١  السؤال عن الرعية -١

 حكم وليمة الزواج -٢  ختفيف الصداق -٢

 وقت الوليمة -٣  استحباب وليمة الزواج -٣

   القدر ازئ يف الوليمة -٤
 

  حكم إجابة الصائم واألكل من الوليمة ١٩
  املسائل اخلالفية  األحكام

  "فليصل: "املراد بقوله -١  وة إىل الوليمة وهو صائمالدع -١

 ؟الواجب احلضور أم األكل -٢  أحكام الصائم املدعو للوليمة -٢
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  حكم إجابة الوليمة ٢٠
  املسائل اخلالفية  األحكام

 حكم إجابة الدعوة -١  مشروعية إجابة الدعوة -١

 الدعوة لغري العرس -٢  شروط إجابة الدعوة للعرس -٢
 

  وجوب العدل بني الزوجات فيما يقدر عليه ٢١
  املسائل اخلالفية  األحكام

 التسوية يف النفقة والكسوة -١  التسوية بني الزوجات -١
 

  أحكام اخللع ٢٢
  املسائل اخلالفية  األحكام

 هل يقع اخللع مع استقامة احلال -١  مشروعية اخللع -١

 أة أم من قبل الزوجوجود الشقاق منن قبل املر -٢  اخللع للكارهة -٢

 اخللع يكون على عوض -٣  اخللع مكروه أو حمرم مع استقامة احلال -٣

 العوض بالزيادة على الصداق -٤  اخللع زمن احليض -٤

 اخللع طالق أم فسخ -٥  موافقة الزوج على اخللع -٥

 عدة املختلعة -٦  

 

  حكم الطالق يف احليض ٢٣
  املسائل اخلالفية  األحكام

 اعتراض على سؤال ابن عمر -١  ة الطالقإباح -١

 وقوع الطالق البدعي -٢  حترمي الطالق حال احليض -٢

 حكم املراجعة -٣  اإلمجاع على حترمي الطالق يف احليض -٣

 انتظار الطهر الثاين -٤  احلكمة يف النهي عن الطالق يف احليض -٤

 وقت الطالق إذا ظهرت -٥  الطالق البدعي -٥

   ينالطالق الس -٦

   احلكمة من األمر بالرجعة من الطالق البدعي -٧

   هل ترضى الزوجة بالرجعة -٨

   انتظار الطهر الثاين -٩

   الطالق يف طهر مل جيامعها فيه - ١٠

املستثىن من حترمي الطالق يف الطهر الذي  - ١١
  جامعها فيه

 

 

  وصاحبيه حكم طالق الثالث يف عهد النيب  ٢٤
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  خلالفيةاملسائل ا  األحكام

 وقوع الطالق الثالث ثالثًا دون ختللها رجعة -١  مجع الثالث يف عصر النبوة وخالفة أيب بكر -١

   الطالق ثالثا بكلمة -٢
 

  حكم طالق اهلازل ٢٥
  املسائل اخلالفية  األحكام

 وقوع طالق اهلازل -١  التحفظ يف التلفظ ذه األلفاظ -١
 

  من آىل أال يدخل على امرأته ٢٦
  املسائل اخلالفية  ألحكاما

 اإليالء مبعناه الفقهي هل -١  كفارة اليمني -١

  سبب إيالئه -٢  

 

  من أحكام الظهار ٢٧
  املسائل اخلالفية  األحكام

 احملرمة على التأقيت لو شبهها ا -١  حترمي الظهار -١

   حترم عليه حىت يكفر -٢

   وجوب الكفارة -٣
 

  زوجها عدة احلامل املتوىف عنه ٢٨
  املسائل اخلالفية  األحكام

العموم يف آية القرة واخلصوص يف آية سورة  -١  وجوب العدة -١
 الطالق

   بوضع احلمل) أي زوجة املتوىف(عدا -٢

   العدة ال تلزم إال بيقني -٣

   إذا وضعت احلمل فلها أن تتزوج -٤
 

 حلاداما جتتنبه املرأة  ٢٩
  املسائل اخلالفية  األحكام

 حرمة الزيادة على ثالث أيامن يف غري الزوج -١  جواز اإلحداد على القريب امليت ثالثة أيام -١

 حكم اإلحداد على الزوج -٢  مدة اإلحداد -٢

 إحداد البائن -٣  آخر مدة اإلحداد -٣

 اكتحال احلاد للتداوي والعالج -٤  اإلحداد خاص بالنساء دون الرجال -٤
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   اإلحداد خاص باألرملة -٥

   من األمور اليت جتتنب وقت اإلحداد -٦

  استرباء املسبية ٣٠
  املسائل اخلالفية  األحكام

 إذا ملكها من طفل أو امرأة أو ملكها بكرا -١  وجوب استرباء املسبية

 جواز مقدمات الوطء -٢  

 

  ما جاء يف أن الولد للفراش دون الزاين ٣١
  املسائل اخلالفية  األحكام

 مىت تكون الزوجة فراشا -١  بالفراش الولد يلحق -١

 ثبوت النسب بالزنا -٢  املرادباجلملتان يف احلديث -٢

٣- هبحكم الش   

   االحتجاب من األطفال -٤
 

  مقدار الرضاع احملرم ٣٢
  املسائل اخلالفية  األحكام

 مقدار الرضعات الذي حيرم -١  مفهوم الرضعات -١

   النسخ يف القرآن -٢
 

  من الرضاع ما حيرم النسب حيرم ٣٣
  املسائل اخلالفية  األحكام

 بيان ما حيرم باملصاهرة بتأثري الرضاع -١  بيان ما حيرم بالرضاع -١
 

  جواز إنفاق املرأة من موال زوجها بغري علمه ٣٤
  املسائل اخلالفية  األحكام

 النفقة بقدر الكفاية -١  هل كان أبو سفيان خبيلًا -١

 املعترب يف النفقة عند الرتاع -٢  هل على الزوجوجوب نفقة األ -٢

   القول قول الزوجة -٣

   األخذ بغري علم الزوج -٤
 

  مراتب النفقة ومن أحق بالتقدمي ٣٥
  املسائل اخلالفية  األحكام

 اإلرث وأثره يف النفقة -١  الترتيب يف النفقة -١

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "منحة العالم"ملخص كتايب النكاح والطالق من  ١١٣

   

   نفقة األقارب -٢
 

  سقوط حضانة األم إذا تزوجت ٣٦
  املسائل اخلالفية  كاماألح

 سقوط حضانة األم -١  ثبوت احلضانة -١

 وقت سقوط احلضانة -٢  األم أحق باحلصانة -٢

   ملن تنتقل احلضانة -٣
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  مسرد أحكام األسرة من منحة العالممسرد أحكام األسرة من منحة العالم) ) ٣٣((

  الترغيب يف النكاح ١
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

عند توافر  الزواج    
  دواعيه

 واجب    مندوب  واجب

 حرام    مكروه  حرام  حكم االستمناء    

  الصفات اليت من أجلها أن تنكح املرأة  ٢
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

الزواج من املرأة  - ١
  ألحد اخلصال األربع

           جائز

االستمتاع مبال  - ٢
  الزوجة

           جائز

الزواج بصاحبة  - ٣
  املال

           جائز

  مشروعية نظر اخلاطب إىل املخطوبة ٣
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

حكم التعرف عليها 
بواسطة الصورة أو 

  تليفونيا

نظر اخلاطب إىل   املنع
  خمطوبته

 جائز    غري جائز  جائز

حكم نظر  - ٦
  باملخطوبة للخاط

النظر إىل ما زاد على   جائز
  الوجه

مباح إذا نظر     غري جائز  مباح
 إىل ما يطمئنه

حبسب ما     بعد اخلطبة  قبل اخلطبة  وقت رؤية املخطوبة    
 تيسر منهما

هل يشترط علم املرأة     
  برؤية اخلاطب

يشترط إذا     ال يشترط  نعم يشترط
أعجبته وأمت 
زواجها وإال 
فال لعدم 

 إحراجها
 

قد النكاح؟مب ينع ٤  
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها
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شبهة أن  - ١  جائز  عرض املرأة نفسها - ١
احلديث فيه 
جواز كشف 

  املرأة وجهها

جواز 
كشف 
  الوجه

  للحديث

ال جيوز 
كشف 
  الوجه

ال جيوز   
ألنه مل 
تكن هذه 

املرأة 
كاشفة 
 وجهها

ألفاظ انعقاد  - ٢  جائز  النظر للمرأة قبل اخلطبة - ٢
  النكاح؟

لفظه 
اإلنكاح 

والتزويج 
  فقط

بكل لفظ 
يعرب عن 

  الزواج

الرأي   
 الثاين

حكم جعل  - ٣  خصوصية  سقوط الصداق عنه 
تعليم القرآن 

  مهرا

 غري جائز    غري جائز  جائز

           واجب  الصداق لغريه 

           جائزة  خطبة النكاح  - ٥

 خطبة الرجل للمرأة املعدول - ٦
  عنها

           جائز

           جائز  تزويج املعسر - ٧

  وجوب إعالن النكاح ٥
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

           جائز  حكم إعالن الزواج - ١

           جائز  ضرب الدف ووضع الوالئم - ٢

           حيرم   ضرب الدف الرجال - ٣

  اشتراط الويل يف النكاح ٦
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  سأ�ة غري املختلف فيهاامل

واجب إال إذا وكل   ترتيب األولياء - ١
  غريه

اشتراط الويل يف  - ١
  صحة العقد

شرط 
  صحة

أنه شرط     مندوب
لصحة 
 النكاح

استحقاق املرأة املهر  - ٢
إذا عقدت النكاح 

  بنفسها

ضابط الغيبة اليت  - ٢  واجب
قرب تنقل الغيبة من األ

  إىل األبعد

حتدد 
  بالزمن

حتدد 
  باملسافة

أن يوكل   
غريه، أو 

ميكن 
االتصال 

عليه 
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 هاتفيا

جائزة ملن ال ويل   والية السلطان - ٣
  هلا

         

املرأة يف بلد ال  - ٤
  سلطان فيها

تتخري مؤسسة 
إسالمية أو رجل 

  من أهل اخلري

         

  وجوب استئذان البكر، واستئمار الثيب يف النكاح ٧
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  ملسأ�ة غري املختلف فيهاا

إجبار البكر  - ١  معترب  رضا املرأة شرعا - ١
البالغة على 

  الزواج

 ال جيوز    ال جيوز  جيوز

إكراه الويل املرأة الثيب على - ٢
  الزواج

           مينع منه

           شرط صحة  اشتراط الويل يف النكاح - ٣

  لشغارالنهي عن نكاح ا ٨
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

تفسري  - ١  حرام  نكاح الشغار - ١
الشغار يف 
احلديث من 

  قائله

نافع لرواية     هو مالك  ال يعلم
 الصحيحني

نكاح من أنكحة  - ٢
  اجلاهلية

بطالن عقد  - ١  باطل
  نكاح الشغار

 فاسد    صحيح  فاسد

دل من صور نكاح الب - ٣
  "الشغار"

           حرام

فسخه قبل الدخول  - ٤
  أم بعده؟

           قبله

  حكم الشروط يف النكاح ٩
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

ما يعترب من  - ١  أوىل بالوفاء  شروط النكاح  - ١
  الشروط

ما 
يكون 
حال 
  العقد

يعترب ما 
يكون فيه 

مصلحة 
  بعد العقد

يكون  ما  
حال 

العقد 
 فقط

شرطت أال  - ٢  واجب  الوفاء بالشروط - ٢
  يتزوج بأخرى

       

           يسقط  الشرط الفاسد - ٣
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  النهي عن نكاح املتعة ١٠
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

املتعة عند  - ١  باطل  سبب بطالن نكاح املتعة األجل - ١
  الرافضة

 حرام    محرا  مباحة

الوقت الذي  - ٢  حرام  حكمنكاح املتعة - ٢
  حرمت فيه املتعة

عام 
  خيرب

عدم     عام الفتح
تأثري 

الوقت يف 
 حرمتها

فيه تأجري   احلكمة من حترمي نكاح املتعة - ٣
  البضع

         

           آخر أحكامه  التحرمي املؤبد لنكاح املتعة - ٤

  النهي عن نكاح التحليل ١١
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  فيهااملسأ�ة غري املختلف 

حكم ااراة  - ١  حرام  نكاح التحليل - ١
  ليظفر ا

صح 
  نكاحه

يبطل 
  نكاحه

يبطل   
الشتماله 

على 
 الشرط

هل يفيد هذا النكاح حل املرأة  - ٢
  لزوجها األول؟

ال يفيد ألنه 
  باطل

         

حكم عقد الثاين لو أراد  - ٣
  استمرار زواجه باملرأة

قد جديد ع
لفساد عقد 

  التحليل

         

احلكم لو مل يعلم الزوجان  - ٤
األول والثاين نية املرأة ووليها يف 

  التحليل

مل يضر ذلك 
 عقده

         

بطالن النكاح سواء شرط أو  - ٥
  مل يشرط

          جممع عليه

مدار بطالن العقد على الزوج  - ٦
  الثاين

يبطل لتنفيذه 
 شرط التحليل

         

   اعتبار الكفاءة يف النكاحما جاء يف ١٢
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

           معتربة شرعا  اعتبار الكفاءة يف النسب - ١

هل املعىن الذي دل عليه  - ٢
  احلديث صحيح؟

           غري صحيح

           للتنبيه عليهذكر احلافظ للحديث مع عدم  - ١
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  صحته

  ني يسلم أحدمها قبل اآلخرحكم الزوج ١٣
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

عودة الزوج إىل زوجته  - ١
  بعد إسالمه 

حتل له دون عقد 
  جديد

انفساخ العقد  - ١
على قول 

: اجلمهور، فقالوا
لم أحد سمىت أ

الزوجني وختلف 
اآلخر حىت 
انقضت عدة 
املدخول ا 

  .احخ النكسانف

       

داللة حديث ابن عباس  - ٢
  الثاين

إذا تزوجت بغريه  بعد 
أن فارفته فأسلم فترتع 
من زوجها الثاين 

  وترجع لألول

         

  

  العيوب يف النكاح ١٤
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

ثبوت خيار العيب يف  - ١
  النكاح

فسخ العقد  - ١  يثبت
  بالعيب

الفسخ للعيب 
  هلما

الفسخ 
هلا 

وللزوج 
ال 

لوجود 
  الطالق

ال 
يفسخ 
النكاح 

  ألبتة

ثبوت اخليار 
هلما والفسخ 
بسبب ما يعترب 

 عيبا

حكم مهر  - ٢  معتربة  السالمة من العيوب  - ٢
  الزوجة املعيبة

يرد املهر مطلقًا 
  سواء بوطء أو ال

يرد 
  نصفه

، يرد املهر كله  
وإذا كان 
الفسخ قبل 

 مهر اخلول فال
 هلا

يفسخ   حكم العنني - ٣
  عقده

الفرقة بينهما  - ٣
تكون على الفور أم 

  التراخي؟

التراخي رمبا     الفور  التراخي
 يزول العيب

من العيوب يف النكاح  - ٤
  "العقم"

هو أو 
هي 

  باخليار 

على من يرجع  - ٤
  باملهر؟

ال يرجع   على من غره
على 
  أحد

ال يرجع على   
 أحد
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  لة الزوجةاحلث على حسن معام ١٥
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

           حرام  أذى اجلار -١

           معتربة  الوصية بالنساء -٢

ليس   التعسف يف استعمال احلق -٣
من 

صفات 
  املؤمن

         

  من حقوق الزوجة على زوجها ١٦
املسأ�ة غري املختلف 

  فيها

  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم

اهلجر خارج  - ١  واجب  إطعام الزوجة - ١
  البيت

إذا كان عنده واحدة     جيوز  ال حيوز
هجر يف البيت، وإن 
كانوا أكثر من ذلك 

  هجر خارج البيت

 

           حرام  ضرب الوجه - ٢

حكم ضرب  - ٣
  الزوجة

جيوز 
  للتأديب

         

حكم هجر  - ٤
  الزوجة

           جائز

شتم الزوجة  - ٥
  يحةبألفاظ قب

خيالف 
  املروءة

         

  استحباب تيسري الصداق ١٧
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

           ما تيسر  أفضل الصداق - ١

أثر عن عمر خمالف ملا ذهب إليه  - ٢
  يف املغاالة

           ضعيف

  مشروعية وليمة الزواج ١٨
ائل املس  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

  اخلالفية

  الراجح  األقوال

التطيب  - ١  مشروعة  السؤال عن الرعية - ١
  بالزعفران

 مكروه    جيوز للمتزوج  مكروه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "منحة العالم"ملخص كتايب النكاح والطالق من  ١٢٠

   

حكم  - ٢  مستحب  ختفيف الصداق - ٢
  وليمة الزواج

 مستحبة    واجبة  مستحبة

وقت  - ٣  مستحبة  وليمة الزواج - ٣
  الوليمة

بعد 
  الدخول

وقتها موسع من     عند الدخول
 عقد النكاح إىل

 الدخول

القدر ازئ يف  - ٤
  الوليمة

           ما تيسر

  إجابة الصائم واألكل من الوليمة حكم ١٩
املسأ�ة غري املختلف 

  فيها

  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم

الدعوة إىل  - ١
  الوليمة وهو صائم

جيب اإلجابة وليس 
  الصيام بعذر له

الصالة   "فليصل: "املراد بقوله - ١
  املعروفة

 الدعاء    الدعاء

أحكام الصائم  - ٢
  املدعو للوليمة

صيام الواجب 
والقضاء حيرم أن 
يفطر، أما النفل 

  فيجوز أن يفطر

الواجب احلضور أم  - ٢
  األكل؟

احلضور 
هو 

  الواجب

األكل 
  واجب

احلضور   
 واجب

  حكم إجابة الوليمة ٢٠
  حالراج  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

فرض   مستحبة  واجبة  حكم إجابة الدعوة - ١  مشروع  إجابة الدعوة - ١
  كفاية

 واجبة

شروط إجابة الدعوة  - ٢
  للعرس

تراجع 
يف 

  موطنها

 واجبة    واجبة  مستحبة  الدعوة لغري العرس - ٢

  لعدل بني الزوجات فيما يقدر عليهوجوب ا ٢١
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

واجب،   التسوية بني الزوجات - ١
وحرمة 

امليل 
  إلحداهن

التسوية يف النفقة  - ١
  والكسوة

غري   واجب
  واجب

واجب يف   
كل ما يقدر 

 عليه

  أحكام اخللع ٢٢
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ةغري املختلف فيها

هل يقع اخللع مع  - ١  جائز  مشروعية اخللع - ١
  الاستقامة احل

حمرم ال   يقع
  يقع

يقع ألنه   
حق 

 للزوجة
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وجود الشقاق منن  - ٢  هو فداء هلا  اخللع للكارهة - ٢
قبل املرأة أم من قبل 

  الزوج

وجوده 
من 

الزوجة 
كاف 
  للخلع

البد أن 
يكون 
  منهما

وجوده   
من 

الزوجة 
 كاف

اخللع مكروه أو  - ٣
حمرم مع استقامة 

  احلال

األمران على 
  حسب احلال

ون على اخللع يك - ٣
  عوض

يصح بال    واجب
  عوض

واجب وال   
يصح 
بغري 

 عوض

اخللع زمن  - ٤
  احليض

العوض بالزيادة  - ٤  جائز
  على الصداق

ال جتوز   جيوز
  الزيادة

الزيادة 
مكروه 
  أخذها

جيوز مع 
الكراهة 

ملنافاة 
 املروءة

موافقة الزوج على  - ٥
  اخللع

جيوز إلزامه ان 
  امتنع

اخللع طالق أم  - ٥
  فسخ

طالق 
  نبائ

 أنه فسخ    فسخ

ثالث   عدة املختلعة - ٦    
  حيضات

ال تعتد 
وتستربئ 

  حبيضة

ال تعتد   
 أوتسترب
 حبيضة

  حكم الطالق يف احليض ٢٣
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

وقوع الطالق  - ١  مباح  إباحة الطالق - ١
  البدعي

يقع 
  وحيسب 

يقع     ال يقع 
 وحيسب

 واجبة    مستحبة  واجبة  حكم املراجعة - ٢  حيرم  لطالق حال احليضا - ٢

اإلمجاع على حترمي  - ٣
  الطالق يف احليض

جممع 
  عليه

انتظار الطهر  - ٣
  الثاين

يلزمه 
  االنتظار

يندب له 
االنتظار 
  وال جيب

يندب له   
االنتظار 
 وال جيب

احلكمة يف النهي عن  - ٤
  الطالق يف احليض

لئال 
تطول 
العدة 
  عليها

وقت الطالق إذا  - ٤
  ظهرت

انقطاع 
  الدم

إذا   باالغتسال
طهرت 
ألكثر 
الدم 
حل 

  طالقها

التطهر 
 باالغتسال

احلكمة من األمر بالرجعة  - ٥
  من الطالق البدعي

           

         ال يعترب هل ترضى الزوجة  - ٦
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  رضاها   بالرجعة

عليه   انتظار الطهر الثاين - ٧
  االنتظار

         

الطالق يف طهر مل  - ٨
  امعها فيهجي

           حمرم

  وصاحبيه حكم طالق الثالث يف عهد النيب  ٢٤
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

مجع الثالث يف عصر  - ١
  النبوة وخالفة أيب بكر

  مباح
ووجد يف هذه 

  العصور 

وقوع الطالق  - ١
الثالث ثالثًا دون 

  ختللها رجعة

يقع ثالثًا دون 
ن يتخلله أ

  رجعة

هو طلقة 
  واحدة

اعتبار   
الثالث 

 ثالثًا

ال يقع إال   الطالق ثالثا بكلمة - ٢
  طلقة واحدة

         

  حكم طالق اهلازل ٢٥
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

التحفظ يف التلفظ ذه  - ١
  األلفاظ

 قعي    ال يقع  يقع  وقوع طالق اهلازل - ١  معترب

  من آىل أال يدخل على امرأته ٢٦
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

تكفيه   كفارة اليمني - ١
فهو 

  كالقسم

اإليالء مبعناه  هل - ١
  الفقهي

اإليالء 
مبعناه 
اللغوي 
وليس 

احملرم 
الذي 
ذكره 

  الفقهاء

خطأ من     
ذكره يف 

باب 
اإليالء 
 الفقهي

حترمي   إيالئه  سبب - ٢    
  العسل

حترمي 
  اجلارية

حترمي   
اجلارية 

وهو 
 األظهر

  من أحكام الظهار ٢٧
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

احملرمة على التأقيت  - ١  حرام  الظهار حكم - ١
  لو شبهها ا

يكون 
  مظاهرا

ال يكون 
  مظاهرا

يكون   
 مظاهرا
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حترم    هل ميسها - ٢
عليه 
حىت 
  يكفر

         

           واجبة  الكفارة حكم - ٣

  عدة احلامل املتوىف عنه زوجها ٢٨
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

العموم يف آية القرة  - ١  واجبة  العدة حكم - ١
واخلصوص يف آية سورة 

  الطالق

آية سورة 
الطالق 

خمصصة 
ة آلي

  البقرة

د بأطول تعت
األجلني 

باألشهر أو 
بوضع 

احلمل، وال 
عربة 

  بالتخصيص

القول   
 األول

) أي زوجة املتوىف(عدا  - ٢
  بوضع احلمل

إذا 
كانت 
  حبلى

         

وهو   العدة ال تلزم إال بيقني - ٣
وضع 

احلمل 
  تاملا

         

إذا وضعت احلمل فلها أن  - ٤
  تتزوج

           جيوز

  حلاداما جتتنبه املرأة  ٢٩
  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  �ة غري املختلف فيهااملسأ

اإلحداد على القريب  - ١
  امليت ثالثة أيام

الزيادة على ثالث  - ١  جيوز
  أيام يف غري الزوج

حيرم يف   حيرم
غري األب 
فلها أن 

حتد 
بسبعة 

  أيام 

أنه حيرم   
لغري 
 الزوج

مدة اإلحداد على  - ٢
  الزوج املتوىف

كم اإلحداد على ح - ٢  مدة العدة
  الزوج

غري   واجب
واجب 

وهو 
  ضعيف

 واجب  
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اليوم احلادي   آخر مدة اإلحداد - ٣
عشر بعد العشر 
األول من الشهر 

  اخلامس

ال   إحداد البائن - ٣
حداد 
  عليها

جيب 
عليها 

  اإلحداد 

ال حداد   
 عليها

اإلحداد خاص بالنساء  - ٤
  دون الرجال

اكتحال احلاد  - ٤  وغري ذلك بدعة
  والعالجللتداوي 

جيوز     ال جيوز  جيوز
لضرورة 

 العالج

           دون املطلقة  اإلحداد خاص باألرملة - ٥

من األمور اليت جتتنب  - ٦
  وقت اإلحداد

تراجع يف 
  موضعها

         

  استرباء املسبية ٣٠

  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

ها من طفل أو إذا ملك - ١  واجب  استرباء املسبية
  امرأة أو ملكها بكرا

وجوب 
  االسترباء

ال جيب 
  االسترباء

وجوب   
االسترباء 

لعموم 
 احلديث

مقدمات الوطء فترة  - ٢    
  االسترباء

جيوز 
دون 

  الفرج

حرام 
سدا 

  للزريعة

حرام   
سدا 

 للزريعة

  ء يف أن الولد للفراش دون الزاينما جا ٣١

املسأ�ة غري املختلف 

  فيها

  الراجح  األقوال  ئل اخلالفيةاملسا  احلكم

الولد يلحق  - ١
  بالفراش شرعا

مىت تكون  - ١  ميكن أن ينفيه الزوج باللعان
  الزوجة فراشا

مبجرد 
  الدخول

مبجرد 
  العقد

مبجرد   
الدخول 
للداللة 

اللغوية يف 
 الوطء

املرادباجلملتان  - ٢
  يف احلديث

ثبوت النسب  - ٢  يفيدان عند تنازع الزاين
  بالزنا

 ال يثبت
  نسبا

يستلحقه 
به حفظا 

  للنسب

ال يثبت   
 نسبا

٣ - هبغري معترب ألن الفراش أقوى  حكم الش           

االحتجاب من  - ٤
  األطفال

           على سبيل االحتياط
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  مقدار الرضاع احملرم ٣٢

  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

الوجبة   مفهوم الرضعات - ١
  مةالتا

مقدار الرضعات  - ١
  الذي حيرم

مقداره 
مخس 

  رضعات

قليل 
الرضاع 
وكثريه 
  حيرم

التحرمي 
بثالث 

  رضعات

مقداره 
مخس 

 رضعات

واقع   النسخ يف القرآن - ٢
  فيه

         

             

  حيرم من الرضاع ما حيرم النسب ٣٣

  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

الرضاع   ا حيرم بالرضاعبيان م - ١
ينشر 

احلرمة 
إىل 

املرتضع 
وفروعه 

دون 
أصوله 

  وحواشيه

بيان ما حيرم  - ١
باملصاهرة بتأثري 

  الرضاع

انه حيرم 
من 

الرضاع 
ما حيرم 
  باملصاهرة

الرضاع ال 
يؤثر يف 

حترمي 
  املصاهرة

األول   
لعموم 

 احلديث

  املرأة من موال زوجها بغري علمه جواز إنفاق ٣٤

ري املختلف املسأ�ة غ

  فيها

  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم

نفقة األهل  - ١
  على الزوج

  

النفقة بقدر  - ١  واجبة
  الكفاية

معتربة 
بالكفاية 

وليس هلا 
  حد

النفقة مقدرة 
  باألمداد

معتربة   
بالكفاية 

وليس هلا 
حد الختالف 

 الزمان

القول قول  - ٢
  الزوجة

هي مسلطة 
على ماله 

  فالقول قوهلا

املعترب يف  - ٢
النفقة عند 

  الرتاع

املعترب 
النظر إىل 

حاهلا 
وقدر 

  كفايتها

النفقة معتربة 
حبال الزوجني 

  معا

معتربة 
حبال 
الزوج 
وحده 

يسارا أو 

 القول الثالث
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  إعسارا

األخذ بغري  - ٣
  علم الزوج

           جيوز باملعروف

  مراتب النفقة ومن أحق بالتقدمي ٣٥

  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  املسأ�ة غري املختلف فيها

يبدأ بنفسه   الترتيب يف النفقة - ١
وإن فضل 
  شيء فألهله

ينفق   اإلرث وأثره يف النفقة - ١
بقدر 

الفرض 
عل من 

  يرثه

ال يشترط 
اإلرث يف 

النفقة 
  مطلقًا

القول   
 الثاين

           غري واجبة  نفقة األقارب - ٢

  سقوط حضانة األم إذا تزوجت ٣٦

  الراجح  األقوال  املسائل اخلالفية  احلكم  �ة غري املختلف فيهااملسأ

ســـــــــــــــقوط  -١  ثابتة  احلضانة مشروعية -١
  حضانة األم

تســـــــقط 
إذا 

  تزوجت

ال تســــقط 
إذا 

  تزوجت

القـــــــول   
 األول

وقت سـقوط   -٢  إذا مل تتزوج  األم أحق باحلصانة -٢
  احلضانة

ــرد  مبجــــ
  العقد

بعــــــــــــــــــد 
  الدخول

القـــــــول   
 األول

تقدمي األقرب مطلقًا مـن    ضانةملن تنتقل احل -٣
جهــــــــة األم واألب فــــــــإن 

  تساويا قدمت األنثى
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  األحاديثاألحاديثمسرد مسرد ) ) ٣٣((

  ملخص احلكم  ختريج احلديث  متن احلديث  الراوي األعىل  الباب  م

ب  ١
كتا

اح 
نك

ال
 

عبد اَللَّـه بنِ 
ودعسم   

 ولُ اَللَّـهسا رقَالَ لَن "ِابباَلش رشعا مي ! طَاعتنِ اسم
 نصأَحر، وصلْبل أَغَض هفَإِن ،جوزتاءَةَ فَلْياَلْب كُمنم

  ".للْفَرجِ، بومن لَم يستطع فَعلَيه بِالصومِ؛ فَإِنه لَه وِجاءٌ

  متفق عليه
 صحيح

ب  ٢
كتا

اح 
نك

ال
 

 هريرةَو أَبِ
 

لمالها ، ولحسبِها ، : أَةُ لأَربعٍتنكَح اَلْمر: " قَالَ
 ترِبينِ تاَلد بِذَات ا ، فَاظْفَرينِهدلا ، وهالمجلو

اكدي"  

 متفق عليه
 صحيح

ب  ٣
كتا

 
اح

نك
ال

  

  جابِرٍ

 ولُ اَللَّهسإِذَا " –صلى اهللا عليه وسلم  - قَالَ ر
أَةَ، فَإِنْ ارالْم كُمدأَح طَبا خهنم ظُرنأَنْ ي طَاعتس
  "ما يدعوه إِلَى نِكَاحها، فَلْيفْعلْ

 لَهو،داوو دأَبو ،دمأَح اهور
داهش : ،يذمراَلت دنع

ةريغنِ الْمع يائسالنو ، دنعو
من : ابنِ ماجه، وابنِ حبانَ

ب دمحم يثدةَحلَمسنِ م 

  ،ـــات ـــه ثقـَ ورِجالـُ
ماكاَلْح هححصو 

 هريرةَأبو 
  

قَالَ  - صلى اهللا عليه وسلم  - أَنَّ اَلنبِي "عن أَبِي 
: قَالَ. لَا : قَالَ" أَنظَرت إِلَيها ؟: لرجلٍ تزوج امرأَةً

  ".اذْهب فَانظُر إِلَيها"

 رواه مسلم
 حيحص

ب  ٤
كتا

 
اح

نك
ال

 

سهلِ بنِ 
 دعس

يداعاَلس 

صلى اهللا  - جاءَت امرأَةٌ إِلَى رسولِ اَللَّه  -: قَالَ -
جِئْت أَهب لَك ! يا رسولَ اَللَّه : فَقَالَت -عليه وسلم 

 ولُ اَللَّهسا رهإِلَي ظَرفْسِي، فَنصلى اهللا عليه  -ن
د اَلنظَر فيها، وصوبه، ثُم طَأْطَأَ فَصع -وسلم 

 ولُ اَللَّهسا  -صلى اهللا عليه وسلم  -رفَلَم ،هأْسر
 فَقَام ،تلَسئًا جيا شيهقْضِ في لَم هأَةُ أَنراَلْم أَتر

إِنْ لَم ! يا رسولَ اَللَّه : رجلٌ من أَصحابِه، فَقَالَ
 كُنا، قَالَينِيهجوةٌ فَزاجا حبِه لَك" : دكنلْ عفَه

: فَقَالَ. لَا، واَللَّه يا رسولَ اَللَّه: فَقَالَ". من شيءٍ؟
فَذَهب، " اذْهب إِلَى أَهلك، فَانظُر هلْ تجِد شيئًا؟"

، ما وجدت لَا، واَللَّه يا رسولَ اَللَّه: ثُم رجع؟ فَقَالَ
 ولُ اَللَّهسئًا، فَقَالَ ريصلى اهللا عليه وسلم  - ش- 

"يددح نا مماتخ لَوو ظُران"عجر ثُم ،بفَذَه ، .
لَا واَللَّه، يا رسولَ اَللَّه، ولَا خاتما من : فَقَالَ

 -لُه رِداءٌ ما: قَالَ سهلٌ -حديد، ولَكن هذَا إِزارِي 
فُها نِصفَلَه . ولُ اَللَّهسصلى اهللا عليه  - فَقَالَ ر

ما تصنع بِإِزارِك؟ إِنْ لَبِسته لَم يكُن "  - وسلم 
" علَيها منه شيءٌ، وإِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيك شيءٌ 

جى إِذَا طَالَ متحلُ، وجاَلر لَسفَج قَام هس؛ ل آهفَر
 ولُ اَللَّهسصلى اهللا عليه وسلم  - ر -  را، فَأَملِّيوم

ماذَا معك من : "قَالَ. بِه، فَدعي لَه، فَلَما جاءَ 
معي سورةُ كَذَا، وسورةُ كَذَا، : ، قَالَ"الْقُرآن؟

: ، قَالَ"قَلْبِكتقْرؤهن عن ظَهرِ : "عددها، فَقَالَ
اذْهب، فَقَد ملَّكْتكَها بِما معك من : "نعم قَالَ

آنالْقُر.  
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انطَلق، فَقَد زوجتكَها، فَعلِّمها : "وفي رِواية لَمسلم
آنالْقُر نم."  

 صحيح رواه مسلم

ارِيخلْبل ةايي رِوفاكَ: "وكَنأَم نم كعا ما بِمه
آنالْقُر."  

 صحيح رواه البخاري

 أبو هريرة

سورةَ اَلْبقَرة، : ، قَالَ"ما تحفَظُ: "عن أَبِي قَالَ
  ".فَعلِّمها عشرِين آيةً. قُم : " واَلَّتي تليها، قَالَ

: ضـــــــعيف؛ فيـــــــه رواه أبو داود
ــل أبــــو قــــرة    ـ سـع
التميمــــي، تفــــرد 

ــادة ــد  بزيـــ حتديـــ
ــرة   ــورة البقـــــ ســـــ
وهـــــــي خمالفـــــــة 
للصحيح منكرة، 
وحيتمــــــــــــــــــل أن 
احلــــــافظ ذكـــــــر  
هـــــــذا احلـــــــديث 

  .لبيان ضعفه

ب  ٥
كتا

 
اح

نك
ال

 

عامرِ بنِ 
عبد اَللَّه بنِ 
اَلزبيرِ،  
أَبِيه نع 

 ولَ اَللَّهسقَالَ -صلى اهللا عليه وسلم  - أَنَّ ر :
"كَاحوا اَلننلأَع."  

أَح اهوردوم،ماكحـــــديث حســـــن،  اَلْح
صـــححه احلـــاكم 
ورجاله ثقات كما 
ذكـــــر األلبـــــاين، 

  .وله شواهد

ب  ٦
كتا

 
اح

نك
ال

 

بردةَ بنِ  وأَبِ
أَبِي موسى، 

أَبِيه نع 

 ولُ اَللَّهسقَالَ ر يلإِلَّا بِو لَا نِكَاح ."  
  

 

رواه أمحد وأصحاب السنن 
  األربعة 

صحيح، صـححه  
 غــــري واحــــد مــــن
األئمــــــــة، ولـــــــــه  
شــواهد، وإشــارة  
احلافظ بأنه أعل 
ــال،  باإلرســـــــــــــــــ
للتنبيـــــــــه علـــــــــى 
اخلـــــــــــــــــالف يف 
وصـــله وإرســـاله، 
ــله  وتـــــرجيح وصـــ

  .وتقويته

عائشةَ 
 اَللَّه يضر

 عنها

 ولُ اَللَّهسقَالَ ر  رِ إِذْنيبِغ تكَحن أَةرما امأَي
دخلَ بِها فَلَها اَلْمهر  وليها، فَنِكَاحها باطلٌ، فَإِنْ

بِما استحلَّ من فَرجِها، فَإِن اشتجروا فَالسلْطَانُ 
لَه يللَا و نم يلو.  

أخرجه األربعة إال النسائي، 
  واحلاكم 

صححه احلاكم، 
ــه   وتعقـــب بـــأن فيـ
ــن   ــليمان بـــــــ ســـــــ
موســــــــى، قــــــــال 

وثـــــق، : الـــــذهيب
وقال البخاري لـه  

ــا  ــاكري، وقـــ ل منـــ
ــر  ــن حجــــــــ : ابــــــــ

صدوق يف حديثـه  
لــني، وخلــط قبــل 

  .موته

ب  ٧
كتا

اح 
نك

ال
 

 هريرةَ وأَب
 ولَ اَللَّهسأَنَّ ر  َى ال : "َقَالتح ماَلْأَي كَحنت

يا : قَالُوا " تستأْمر، ولَا تنكَح اَلْبِكْر حتى تستأْذَنَ
  ".أَنْ تسكُت: " الَ رسولَ اَللَّه وكَيف إِذْنها؟ قَ

 متفق عليه
 صحيح
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 ابنِ عباسٍ
 بِيأَنَّ اَلن َا:"قَالهيلو نا مفْسِهبِن قأَح باَلثَّي ،

رأْمتست الْبِكْرا، وهكُوتا سهإِذْنو"و ، ي لَفْظف:" سلَي
ربِ أَماَلثَّي عم يللْوةُ، ليمتالْيو رأْمتست."  

 رواه مسلم
 صحيح

ب  ٨
كتا

 
اح

نك
ال

 

عن ابنِ 
رمع 

 ولُ اَللَّهسى رهن ِارغنِ الشع :ارغالشو : جوزأَنْ ي
 سلَيو ،هتنبا راَلْآخ هجوزلَى أَنْ يع هتنبلُ اجاَلر

اقدا صمهنيب".  

 متفق عليه
 صحيح

فَقَا ولَى أَنَّ  -أي البخاري ومسلم-اتع رآخ هجو نم
  .تفْسِري اَلشغارِ من كَلَامِ نافعٍ

 صحيح متفق عليه

ب  ٩
كتا

كا 
الن ح

 

عقْبةَ بنِ 
 عامرٍ

 ولُ اَللَّهسقَالَ ر " ،فَّى بِهوأَنْ ي وطراَلش قإِنَّ أَح
  "فُروجما استحلَلْتم بِه اَلْ

 متفق عليه
 صحيح

ب  ١٠
كتا

 
اح

نك
ال

 

سلَمةَ بنِ 
  الْأَكْوعِ
 

" ولُ اَللَّهسر صخر امع  ،ةعتي اَلْمطَاسٍ فأَو
  "ثَلَاثَةَ أَيامٍ، ثُم نهى عنها

 رواه مسلم
 صحيح

لَيع  ولُ اَللَّهسى رهن ربيخ امع ةعتاَلْم نصحيح متفق عليه  .ع 

ب  ١١
كتا

 
اح

نك
ال

 

ودعسنِ ماب 

 ولُ اللَّهسر نلِّلَ،  –صلى اهللا عليه وسلم  -لَعحالْم
لَّلَ لَهحالْمو.  

 ،يائسالنو دمأَح اهور
يذمرالتو 

ــذي  ــال الترمـــ : قـــ
هـــــــذا احلـــــــديث 

حســــن صــــحيح،   
هحــح ـ ــال صـ ، وقــ
صححه : احلافظ

ابـن  ابن القطان و
دقيــق العبــد علــى  

  .شرط البخاري

لَيع 

إســناده ضــعيف،   أخرجه األربعة إال النسائي  .عن علي، أَخرجه الْأَربعةُ إِلَّا النسائي: وفي الْبابِ
مــــــــــداره علــــــــــى 
احلــارث األعــور،  

عنـد   وهو ضـعيف 
مجــــع مــــن أئمــــة  
احلـــــــــــــــــــــــــديث  
وأكثــرهم كذبــه،   
ــا  ـــــــ ــه أيضـ وفيــــــــ
ــد بــــــــــن   جمالــــــــ

قـــــــــال ســــــــعيد،  
احلـــــــــــــــــافظ يف  
التقريــــــب لــــــيس 

، ومـــــــع بـــــــالقوي
ــه   ــعفه إال أنــــ ضــــ
يشــــــهد لــــــه مــــــا 

  .قبله
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١٢  
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رمنِ عاب 

 ولُ اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم  - قَالَ ر- :» برالْع
بعضهم أَكْفَاءُ بعضٍ، والْموالي بعضهم أَكْفَاءُ 

ح أَو كائضٍ، إِلَّا حعبامج«  

فـــــي إِســـــناده راوٍ  ، والبيهقيرواه الْحاكم
  ،ــم ــم يســـــــــ لَـــــــــ
ــــــو  أَبـ هكَرنــــــت اسـو

  .حاتمٍ
فيــــــه  هالــــــة واجل

أوضحها البيهقـي  
ــه ــذا : " بقولـــــ هـــــ

منقــع بــني شــجاع  
جـريج،   وبني ابن

ــم   ــث مل يســــ حيــــ
شــــــــجاع بعــــــــض 

وفيـــــه " أصـــــحابه
أيضا تدليس ابن 
جــريج، قــال ابــن 
أيب حــــــامت قــــــال 

ــذ«: أيب ــذب هـ ا كـ
  .»ال أصل له

معاذ بنِ 
  جبلٍ

ــد   رواه البزار وسنه منقطع شاهد عند الْبزارِله  ــاهده عنــــــ شــــــ
فضــعيف  البــزار؛ 

ــا، ــه  أيضـــــــ فيـــــــ
ســـليمان بــــن أيب  

ال : اجلــــــــــــــــــــــون
يعــــرف، وخالــــد   
بــــــن معــــــدان مل  

 .يســمع مــن معــاذ
: قــــــال األلبــــــاين  

ومجلــة القــول أن "
ــديث   ــرق احلـــ طـــ
أكثرهــــــا شــــــديد 
الضــــــعف، فــــــال 
ــول   ــئن القــــ يطمــــ
ــه،   ــها بـــــ لتقويتـــــ
السيما وقد حكـم  
عليــــــــــه بعــــــــــض 
احلفـــاظ بوضـــعه 
كـــــــــــابن عبـــــــــــد 

  ...".الرب
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١٣   

 ابنِ عباسٍ

 بِيالن دلَى  -صلى اهللا عليه وسلم  - رع بنيز هتناب
أَبِي الْعاصِ بنِ الربِيعِ، بعد ست سنِني بِالنكَاحِ 

دحي لَملِ، واالْأَوثْ نِكَاح.  

وأبو داود، ، رواه أمحد
والترمذي، وابن ماجه، 

 واحلاكم

داود بــــــــن فيــــــــه 
احلصــني ضــعيف 
يف عكرمــة، فقــد  

ــو داود  ــال أبــــ : قــــ
أحاديثـــــــه عـــــــن «

ــاكري،   عكرمــة من
وأحاديثــــــه عــــــن  
شــــــــــــــــــــــــــــيوخه  

وقـــال . »مســتقيمة 
احلـــــــــــــــــافظ يف  

ــب« ــة «: »التقريـ ثقـ
. »إال يف عكرمــــــــة

ــال   ــذلك قـــــــ ولـــــــ
هــــذا «: الترمــــذي

ــيس   ــديث لــــــ حــــــ
ــناد ــأس، بإســ ه بــ

ولكـــــن ال نعـــــرف 
ــه هــــــــــــذا  وجــــــــــ
ــه   ــديث، ولعلـ احلـ
ــذا    ــاء هـــ ــد جـــ قـــ
ل    بـاحلديث مـن ق
داود بــن حصــني؛ 
مــــــــــــــن قبــــــــــــــل 

وللحـديث  .»حفظه
شـــــواهد مرســـــلة 
بأسانيد صحيحة 
أوردها ابـن سـعد   
يف ترمجــة زينــب  

رضـــــــــــــــــي اهللا -
ــها يف  -عنــــــــــــــــــــ

وأمــــا » الطبقــــات«
عــــــــن تصــــــــحيح 
ــيأيت   ــد، فسـ أمحـ
ــديث  يف احلـــــــــــــــ

  .التايل
عمرِو بنِ 

يعش نبٍ، ع
 نع ،أَبِيه

هدج 

 بِيصلى اهللا عليه وسلم  -أَنَّ الن -  بنيز هتناب در
يدداصِ بِنِكَاحٍ جلَى أَبِي الْعع .يذمرقَالَ الت :

حديثُ ابنِ عباسٍ أَجود إِسنادا، والْعملُ علَى «
  .»حديث عمرِو بنِ شعيبٍ

اه أمحد والترمذي وابن رو
من طريق حجاج بن  ماجه

أرطاة، عن عمرو بن شعيب، 
  .به

ــذي  ــال الترمـــ : قـــ
هــــذا حــــديث يف «

  .»إسناده مقال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "منحة العالم"ملخص كتايب النكاح والطالق من  ١٣٢

   

ابنِ عباسٍ 
 اللَّه يضر

 عنهما

يا : أَسلَمت امرأَةٌ، فَتزوجت، فَجاءَ زوجها، فَقَالَ
ولَ اللَّهسأَ! ر تي كُني، إِنلَامبِإِس تملعو ،تلَمس

 ولُ اللَّهسا رهعزتصلى اهللا عليه وسلم  -فَان-  نم
  .زوجِها الْآخرِ، وردها إِلَى زوجِها الْأَولِ

وأبو داود، ، رواه أمحد
  ،وابن ماجه، والترمذي

من  وابن حبان، واحلاكم
طريق مساك بن حرب، عن 

 اس، بهعكرمة، عن ابن عب

اختلـــــــــف قـــــــــول 
الترمـــذي، فقـــال 

: »الســـــــــــــــنن «يف 
ويف » صـــــــــــــحيح«
: »حتفة األشراف«
ــن« إال أن  »حســـــــــ

احلـــديث إســـناده 
ألن ضـــــــــــــعيف،  

مــــــــــداره علــــــــــى 
ــن   ــاك، عـــــ مســـــ
عكرمــة فقــد قــال 
باضـــطراا ابـــن 
ــوب   ــديين ويعقـ املـ
وغريمهـــــــــــــــــــا، 
ــال   ــذلك قـــــــ ولـــــــ
احلـــــــــــــــــافظ يف  

ــب« : »التقريـــــــــــــــــ
صدوق، وروايتـه  «

ــة  -عــــــن عكرمــــ
 -خاصــــــــــــــــــــــــــةً

ــد   مضـــطربة، وقـ
 بـــــــآخره، تغـــــــري

  .»فكان رمبا يلَقَّن
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١٤   

عن زيد بنِ 
كَعبِ بنِ 

 نةَ عرجع
أَبِيه 

" ولُ اللَّهسر جوزةَ  -صلى اهللا عليه وسلم- تيالالْع
، فَلَما دخلَت علَيه، ووضعت ثيابها، من بنِي غفَارٍ

صلى اهللا عليه -نيب رأَى بِكَشحها بياضا، فَقَالَ ال
والْحقي بِأَهلك، وأَمر لَها ، الْبسِي ثيابك: "-وسلم

  ، رواه الْحاكم" بِالصداقِ

في إِسناده جميـلُ   رواه احلاكم
   ــو ـ هـو ،ــد ـ يـز ــن ـ بـ

واختلف  ،مجهول
 هخـــيـــي شف ـــهلَيع

  .اختلَافًا كَثريا
: ينقــــــال األلبــــــا  

ومجلـــة القـــول أنَّ 
احلـــديث ضـــعيف 
ــه   ــدا؛ ألنَّ فيــــ جــــ
مجيــل بــن زيــد،   
وقــــد تفــــرد بــــه، 
وقد أكثـر العلمـاء   
مــــــن الطعــــــن يف 
مجيــل بــن زيــد،   

ال : فقال البخاري
ــه،   ــح حديثـــ يصـــ

: وقــال ابــن عــدي  
ليس بثقـة، وقـال   

لـــــيس : النســـــائي
ــالقوي، وقـــــال   بـــ

ــوي ضـــعيف : البغـ
احلـــديث؛ وألجـــل 
اضـــــطرابه فقـــــد 

ــافظ  ــال احلــــ : قــــ
ــ ــثري اضـــ طرب كـــ

علـــى مجيــــل بــــن  
  ــح زيـــد، وقـــد صـ
  ــظ ــديث بلفـــ احلـــ
ــا    ــو مــ ــر، وهــ آخــ
ــاء يف صــــحيح  جــ

أنَّ : "البخــــــــــــاري
ابنــــة اجلــــون ملــــا 
دخلت على الـنيب  

ــه  - صــلى اهللا علي
ــلم ــا -وســــ ، ودنــــ

أعـوذ  : منها قالت
باهللا منك، فقال 

ــا ــذْت  : هلـ ــد عـ لقـ
ــي   ــيم، احلَقـ بعظـ

كبِأَهل."  
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سعيد بنِ 
 الْمسيبِ

مطَّابِ أَنَّ عالْخ نب ا : "قَالَ -رضي اهللا عنه- رمأَي
، فَوجدها برصاءَ، فَدخلَ بِها، رجلٍ تزوج امرأَةً

فَلَها الصداق بِمسِيسِه ، أَو مجذُومةً، أَو مجنونةً
  " وهو لَه علَى من غَره منها، إِياها

يدعس هجرورٍ أَخصنم نب ، 
كالمأَبِي ، و نابو

شيبةَوالبيهقي من طريق 
حيىي ابن سعيد عن سعيد 

  .بن املسيب

ــه ثقَــــــاتر ، جالُــــ
ــال   ــم رجــــــــ فهــــــــ
ــه   ــيخني، لكنـ الشـ
منقطع بني سعيد 
بن املسيب رمحـه  
اهللا، وعمــــر بــــن 

رضــي -اخلطــاب 
  .-اهللا عنه

سعيد بنِ 
عن  الْمسيبِ
 علي

هوحن ،ادزنٌ: "وا قَربِهارِ، ويا بِاخلهجوفَإِنْ ، فَز
  .".مسها، فَلَها الْمهر بِما استحلَّ من فَرجِها

 

رجالــــــه ثقــــــات،  سعيد بن منصور
وضــــعفه الــــبعض 
النقطاعـــــــــــه ألن  
 الشعيب مل يسـمع 

رضــي -مــن علــي  
ــه ــن  -اهللا عنـ ولكـ

صـــــح عـــــن ابـــــن 
: مســــــعود بلفــــــظ

يؤجــــــل العــــــنني  "
ة، فـإن جـامع   سن

ــرق بينــهما " وإالَّ فُ
رواه ابــــــــــــــن أيب 

ــند  شـــــــــيبة بســـــــ
  .صحيح

سعيد بنِ 
 الْمسيبِ

" رمى عنيِ -رضي اهللا عنه-قَضني العأَنْ ، ف
  .، ورِجالُه ثقَات"يؤجلَ سنةً

ــى   رواه احلاكم ــحيح علــــــ صــــــ
 شرط مسلم

١٥  

ساء
الن

رة 
عش

ب 
با

 

 هريرةَ وأَب

من كَانَ «: قَالَ - صلى اهللا عليه وسلم  -نبِي عنِ ال
 ،هاري جذؤرِ فَلَا يمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي
واستوصوا بِالنساءِ خيرا، فَإِنهن خلقْن من ضلَعٍ، 

يمقت تبفَإِنْ ذَه ،لَاهلَعِ أَعي الضءٍ فيش جوإِنَّ أَعو ه
كَسرته، وإِنْ تركْته لَم يزلْ أَعوج، فَاستوصوا 

  .»بِالنساءِ خيرا

 متفق عليه

 صحيح

فَإِن استمتعت بِها استمتعت وبِها عوج، «: وملسلم أبو هريرة
  .»وإِنْ ذَهبت تقيمها كَسرتها، وكَسرها طَلَاقُها

 صحيح مسلم رواه

١٦  

يار
خل

 وا
ءة

فا
لك

ب ا
با

 

حكيمِ بنِ 
معاوِيةَ، 
أَبِيه نع 

قُلْت :ولَ اللَّهسا ري !هلَيا عندجِ أَحوز قا حقَالَ؟ م :
تطْعمها إِذَا أَكَلْت، وتكْسوها إِذَا اكْتسيت، ولَا «

  .»تهجر إِلَّا في الْبيت تضرِبِ الْوجه، ولَا تقَبح، ولَا

رواه أمحد وأبو داود والنسائي 
وعلق البخاري وابن ماجه، 

 ابن حبان واحلاكموبعضه، 

صـــححه احلـــاكم 
ــه   ــكت عنـــــــ وســـــــ
الذهيب،رجالـــــــه 

ــات ــه . ثقــــــ علقــــــ
البخــــاري بعضــــه 
يف الصـــــــــــــــحيح  
ــاح،   ــاب النكـــ كتـــ
باب هجرة الـنيب  

  ــاءه يف نســـــــــــ
ــون،   ــري بيــــ غــــ

  .وحسنه األلباين
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ص  ١٧
 ال

ب
با

اق
د

 

عقْبةَ بنِ 
 عامرٍ

خير : - صلى اهللا عليه وسلم-قَالَ رسولُ اهللاِ 
هرساقِ أَيدالص.  

أخرجه النسائي، وابن أيب 
ابن وشيبة، والبيهقي، 

  .حبان، واحلاكم

ابــــــــن ه صــــــــحح
ــان، واحلــاكم   حب
ووافقــه الــذَّهيب، 
واحلــــــــديث لــــــــه 

  .متابعات

١٨  

مة
ولي

 ال
ب

با
 

َأَنِس ْبِن 

 َمالٍِك 

رأى َعَىل  -صىل اهللا عليه وسلم-َأنَّ النَّبِيَّ 

ْمحَِن ْبِن َعْوٍف َأَثَر ُصْفَرٍة، َفَقاَل  َما : َعْبِد الرَّ

ْجُت اْمَرَأًة ! َيا َرُسوَل اهللاِ: َهذا؟ َقاَل  إِينِّ َتَزوَّ

َباَرَك اهللاُ َلَك، : َعَىل َوْزِن َنَواٍة ِمْن َذَهٍب، َقاَل 

  .َأْوِملْ َوَلْو بَِشاةٍ 

 متفق عليه

 صحيح

    

١٩  

مة
ولي

 ال
ب

با
 

 أبو هريرة
إِذَا دعي : "-صلى اهللا عليه وسلم- قَالَ رسولُ اهللاِ 

أَحدكُم فَلْيجِب، فَإِنْ كَانَ صائما فَلْيصلِّ، وإِنْ كَانَ 
مطْعا فَلْيرفْطم"  

 مسلمرواه 
 صحيح

 صحيح رواه مسلم  "شاءَ طَعم، وإِنْ شاءَ تركإِنْ : "نحوه، وقَالَ - جابِرٍ

٢٠  

مة
ولي

 ال
ب

با
 

رمنِ عاب 

إِذَا دعي : "-صلى اهللا عليه وسلم- قَالَ رسولُ اهللاِ 
: متفَق علَيه، ولمسلمٍ" أَحدكُم إِلَى وليمة، فَلْيأْتها

"ع ،جِبفَلْي ،اهأخ كمدا أَحعإِذَا د ا كَانَ أَوسر
هوحن."  

 

 

  هريرةَأبو 

شر : "-صلى اهللا عليه وسلم- قَالَ رسولُ اهللاِ : قَالَ
الطَّعامِ طَعام الوليمةُ، يمتعها من يأْتيها، ويدعى 
 ةَ، فَقَدوعجِبِ الدي لَم نما، واهأْبي نا مهإِلَي

  " هعصى اهللا ورسول

 مسلمرواه 

 صحيح

٢١  

سم
لق

ب ا
با

 

 هريرةَأبو 

 يبقَالَ - صلى اهللا عليه وسلم-نَّ الن" : تكَان نم
لَه امرأَتان، فَمالَ إِلَى إِحداهما دونَ األُخرى، جاءَ 

  ، " يوم القيامة وشقُّه مائلٌ

قـــــــال احلـــــــاكم؛  واحلاكم رواه أَحمد واألربعةُ
ــى   ــحيح علــــــ صــــــ
شرط الشـيخني،  
ووافقــه الــذَّهيب، 
ــق   ــن دقيــــــــ وابــــــــ
العيــــــــد، وابــــــــن 
حجــر، قــال عبــد  

علَّتــــه أنَّ  : احلــــق
مهاما تفـرد بـه،   
ــة غــري    ــها عل ولكن
ــة؛ ولــــذلك   قادحــ
تتابع العلماء على 

 تصحيحه
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٢٢  

خللع
ب ا

با
 

ابنِ عباسٍ 
  

رأأَنَّ امالن تسٍ، أَتنِ قَيب ةَ ثَابِت صلى اهللا -بِي
ثَابِت بن قَيسٍ ! يا رسولَ اهللاِ: ، فَقَالَت- عليه وسلم

 الكُفْر هي أَكْرنلكينٍ، والَ دلُقٍ وي خف هلَيع يبا أَعم
صلى اهللا عليه - في اإلِسالَمِ، فَقَالَ رسولُ اهللاِ 

قَالَ . نعم: أَتردين علَيه حديقَته؟ قَالَت: -وسلم
اقْبلِ : -صلى اهللا عليه وسلم- رسولُ اهللاِ 

  " احلَديقَةَ، وطَلِّقْها تطْليقَةً

ارِيخالب اهور .لَه ةايي رِوفو :
  ".وأَمره بِطَالَقها"

 صحيح

 ابن عباس

أَنَّ امرأَةَ ثَابِت بنِ قَيسٍ اختلَعت منه، فَجعلَ " 
الن ةً -صلى اهللا عليه وسلم-بِيضيا حهتدع."  
 

ــذي  ح داود، والترمذيأبو  ــنه الترمـ سـ
مســندا مرفوعــا، 
ــواهد   ــه شـــــــ ولـــــــ
كــثرية، وبعضــهم 

  .ذكر أنه مرسل

عمرو بنِ 
 نبٍ عيعش
أَبِيه عن 

هدج 

"رأَنَّ اما، ويممسٍ كَانَ دقَي نب أَنَّ ثَابِتقَالَت هأَت :
هِهجي وف قْتصلَب ،لَيلَ عخافَةُ اهللاِ إِذَا دخالَ ملَو."  

 

ــريي   ابنِ ماجه ــال البوصــ قــ
ــده يف : يف زوائـــــــــ

إسناده حجاج بن 
أرطــأة، مــدلس،  
وكـــــثري األوهـــــام   
واإلرســــال، وقــــد 

 عنعنه

سهلِ بنِ 
 أَبِي حثْمةَ

ــن   دأمح  ".إلِسالَمِوكَانَ ذلك أَولَ خلْعٍ في ا" ــا مــ ـ ــي أيضـ هــ
روايــة حجــاج بــن  

  .أرطاة

٢٣  
الق

لط
ب ا

كتا
 

 رمنِ عاب
  

-أَنه طَلَّق امرأَته، وهي حائض عهد رسولِ اهللاِ 
، فَسأَلَ عمر رسولَ اهللاِ عن -صلى اهللا عليه وسلم

مسِكْها حتى مره فَلْيراجِعها، ثُم لْي: "ذلك؟ فَقَالَ
 كساءَ أَمإِنْ ش ثُم ،رطْهت ثُم ،يضحت مت ،رطْهت
بعد، وإِنْ شاءَ طَلَّق قَبلَ أَنْ يمس، فَتلْك العدةُ 

  "الَّتي أَمر اهللاُ أَنْ تطَلَّق لَها النساءُ

هلَيع فَقتم.  

 صحيح

مل ةايي رِوفمٍولا : "سطَلِّقْهلْي ما، تهاجِعرفَلْي هرم
  ".طَاهرا، أَو حامالً

 صحيح رواه مسلم

ارِيخلبى لرأُخ ةايي رِوفيقَةً: "وطْلت تحسِبصحيح رواه البخاري  ".و 
تها أَما أَنت طَلَّقْ: "قَالَ ابن عمر: وفي رِواية لمسلمٍ

صلى اهللا عليه -واحدةً أَوِ اثْنتينِ، فَإِنَّ رسولَ اهللاِ 
أَمرين أَنْ أُراجِعها، ثُم أُمهِلَها، حتى  -وسلم

 ثُم ،رطْهى تتا حهِلَهأُم ى، ثُمرةً أُخضيح يضحت
قْتها ثَالَثًا، أُطَلِّقَها قَبلَ أَنْ أَمسها، وأَما أَنت طَلَّ

فَقَد عصيت ربك فيما أَمرك بِه من طَالَقِ 
  ".امرأتك

 رواه مسلم

 صحيح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 "منحة العالم"ملخص كتايب النكاح والطالق من  ١٣٧

   

فَردها : "قَالَ عبد اهللاِ بن عمر: وفي رِواية أُخرى
إِذَا طَهرت فَلْيطَلِّق، : علَي، ولَم يرها شيئًا، وقَالَ

ميل أَوسِك."  

ــة أيب داود  أبو داود روايــــــ
ــادة  ــا زيــــــــ فيهــــــــ

ومل : "منكرة وهي
ــيئًا  ــا شـــــــ " يرهـــــــ

أخرجها أبـو داود  
ــد   ــق عبـ مـــن طريـ
الرزاق، عن ابـن  
جــــريج بــــه وفيــــه 
فردهـــا علـــي ومل   

قــال ، يرهــا شــيئًا
أبــو عمــر قولــه يف 
هـــــــذا احلـــــــديث 

" ومل يرهـــا شـــيئًا"
ــر عــــن ابــــن   منكــ

ــر  ــد  ألعمـ ــه اعتـ نـ
ولو صـح،  ...  ا

ومل : لكـــان معنـــاه
ــى   ــا علـــــــــ يرهـــــــــ
اســـــــــــتقامة، أي  
ومل يرهـــــا شـــــيئًا 
ــه   ــتقيما، ألنــ مســ
مل يكـــــن طالقـــــه 
هلا على سنة اهللا 
ــوله؛   ــنة رســــ وســــ
هــذا أوىل املعــاين 

  .ذه اللفظة

٢٤  
الق

لط
ب ا

كتا
 

 ابنِ عباسٍ

صلى اهللا عليه -كَانَ الطَّالَق علَى عهد رسولِ اهللاِ "
ن خالَفَة عمر، ، وأَبِي بكْرٍ، وسنتينِ م-وسلم

رمةٌ، فَقَالَ عداحو الثَّالَث طَالَق : قَد اسإِنَّ الن
 اهنيضأَم اةٌ، فَلَوأَن يهف ملَه ترٍ كَاني أَملُوا فجعتاس

هِملَيع اهضفَأَم ،هِملَيع "  

ملسم اهور.  

 صحيح

٢٥  

الق
لط

ب ا
كتا

 

 أبو هريرة

ثالث جِدهن جِد وهزهلن" : ول اللَّه قال رس
  ".النكاح والطالق والرجعة: جِد

  احلاكمواألربعة رواه 
 

ــذي  ــال الترمـــ : قـــ
ــديث   ــذا حـــــــ هـــــــ
ــب،   ــن غريـــ حســـ

ححه احلـاكم  صو
: الــذهيب  هوتعقبــ
عبد الرمحن فيه 

بــن حبيــب منكــر   
ــديث،  احلـــــــــــــــــــ
وحتســـــــــــــــــــــــــني 
ــه فيــه   الترمــذي ل
نظــــــر إذ املــــــراد 
منه أنه ليس منه 

ط شــيء علــى شــر
الصـــحيح، قالـــه  

  .ابن املقلن
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: وىف رواية البن عدى من وجه آخر ضعيف
  ".الطالق والنكَاح والعتاق"

ــعيف؛   رواه ابن عدي يف الكامل ــناده ضـ إسـ
ألن فيه غالب بن 
ــد اهللا  عبيــــــــــــــــــــ
ــي اجلــزري   العقيل
قــــال حيــــىي بــــن 

 .ةمعــني لــيس بثقــ
ــبني أن   ــذا يتــ وــ
حـــــــــــــــــــديث أيب 
هريـــــرة ضـــــعيف 

 بشواهده

عبادة بن 
 لصامت ا

الطالق والنكاح والعتاق : ال جيوز اللعب يف ثالث"
نبجفمن قاهلن فقد و."  

فيه  :قال األلباين حلارث بن أىب أسامةا
  :علتان

ــاع  األوىل االنقطــــ
بني عبيد اهللا بـن  
أيب جعفـــــــــــــــــــــر 
ــن   ــادة بــــــــ وعبــــــــ
الصـــامت، فإنـــه  
ــد   ــت لعبيـــ مل يثبـــ
اهللا له مساع مـن  

  .الصحابة
ــعف   ــة ضــــ الثانيــــ
عبــــــــد اهللا بــــــــن 

  .ةهليع
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٢٦  

هار
لظ

 وا
الء

إلي
ب ا

با
 

  عائشةَ

من نِسائه  - صلى اهللا عليه وسلم- آلَى رسولُ اهللاِ "
وحرم، فَجعلَ احلَاللَ حراما، وجعلَ للْيمنيِ 

  ".كَفَّارةً

يذمرالت اهور  ،ــات ــــ ــه ثقـَ ــــ اتـور
الصــواب فيــه أنــه 
ــن  مرســــــــــل عــــــــ
ــن   ــعيب عــــــ الشــــــ

صلى اهللا -النيب 
، -ليـــــه وســــــلم ع

ــذي  ــال الترمـــ : قـــ
ــديث مســــلمة  " حــ

بــــن علقمــــة عــــن 
داود، رواه علــــــي 
ــهر   ــن مســـــــــ بـــــــــ
ــن   ــريه، عــــــ وغــــــ
ــن  داود، عــــــــــــــــــ
ــن   ــعيب، عــــ الشــــ

صلى اهللا -النيب 
 -عليــــــــه وســــــــلم

ــيس   ــالً، ولــ مرســ
عـــــــــــــن : فيـــــــــــــه

ــن   ــروق، عــــ مســــ
ــذا   ــة، وهـــ عائشـــ
أصــح مــن حــديث 
ــن   ــلمة بــــــــ مســــــــ

  ".علقمة

٢٧  
هار

لظ
 وا

الء
إلي

ب ا
با

 
  ابنِ عباسٍ 

اهر منِ امرأَته، تم وقَع علَيها، فَأَتى أَنَّ رجالً ظَ"
 بِيفَقَالَ- صلى اهللا عليه وسلم- الن ، : تقَعي وإِن

فَالَ تقْربها حتى تفْعلَ ما : علَيها قَبلَ أَنْ أُكَفِّر، قَالَ
الَى بِهعاهللاُ ت كرأَم".  

حه َصـــــــــــــــــــــــــــح واحلاكم رواه األربعةُ
  ـحجرو ،يذمرالت

الَهسإِر يائسالن ،
 ـــنم ارـــزالب اهورو
ــنِ    ـ عـ ــر ـ آخـ ــه ـ جـو
  ادزــاسٍ و ــنِ عبـ ابـ

ــه ــر، والَ : "فيــ ـ كَفـِّ
ــد ـــــــ عـــد"ت  ، وقــــــــ
 احلاكم، صححه
: املنـــــذري وقـــــال

 ثقــــــات، رجالــــــه
ـــــــــنه وقــــــــــد حسـ 

 يف احلـــــــــــــــــافظ 
ــتح، ــال الفــــ : وقــــ

  .ثقات رجاله
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- األَسلَميةَ َسبيعةَ أَنّ"  مخرمةَ بنِ املسورِ عنِ
يضا اهللاُ رهنع - تسفن دعب فَاةا وجِهوالٍ، زبلَي 

اءَتإِلَى فَج بِيوسلم عليه اهللا صلى- الن -، 
هتأْذَنتأَنْ فَاس ،حكننَفَ تا، أَذلَه تكَحفَن "  

اهور ،ارِيخالب لُهأَصي وف 
  .الصحيحينِ

 صحيح

 بِأَربعني زوجِها وفَاة بعد وضعت أَنها: "لَفْظ وفي
  ".لَيلَةً

 صحيح رواه مسلم
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 أَنْ بأْساوالَأَرى : "الزهرِي قَالَ: لمسلمٍ لَفْظ وفي
جوزتي تهي وَف را،غَيهمد ها الَ أنهبقْرا يهجوز 
  ".تطْهر حتى

 رواه مسلم
 صحيح

٢٩  
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 ةَأُميطع  

 الَ: "قَالَ -وسلم عليه اهللا صلى- اهللاِ رسولَ أَنَّ
دحأَةٌ ترلَى امت عيم ٍفَوإالَّ ق،لَى ثَالَثجٍ عوةَ زعبأَر 

 ثَوب مصبوغًا،إالَّ ثَوبا تلْبس وعشرا،والَ اشهرٍ
 طَهرت إِذَا إالَّ طيبا، تمس تكْتحلُ،والَ عصب،والَ

  " أَظْفَارٍ قُسط،أَو من نبذَةً

فَقتذَا مهو،هلَيمٍ لَفْظُ علسم.  

  يحصح
 

 ".تختضب والَ: "الزيادة من والنسائي داود وأليب
يائسللنالَ: "وطُ وشتمت."  

اهوو رأَب داود يائسالنــا و  داود أيب زيادتــــ
 والنســـــــــــــــــــــــائي
 مرفوعتـــــــــــــــــــــان
 صــــــــــــــــحيحتان؛

  .ثقات رواما

   سلَمةَأُم ِ

"لْتعلَى جنِي عيع بِراص دعأَنْ ب فِّيوو تةَ، أَبلَمس 
 يشب إِنه: - وسلم عليه اهللا صلى-  اهللاِ رسولُ فَقَالَ

،هجالو يهلعجلِ، إالَّ فَالَتيه بِاللَّيزِعانارِ، وهِبالن 
 خضاب، فَإِنه باحلناءِ، والَ بالطِّيبِ، والَتمتشطي

قُلْت :بِأَي ءٍشطُ؟ يشترِ: قَالَ أَمدبِالس".  

اهوو رأَب داود يائسالنو هادــن ــن إِســـ : حســـ
ــال  يف قـــــــــــــــــــــــــــ

ــيص  رواه: التلخـــــ
ــافعي،عن  الشـــــــــ

ــو مالـــك،ورواه  أبـ
 داود،والنســائي،

 احلــق عبــد وأعلَّــه
 جبهالــة واملنــذري

 سـنده،  رواة أحد
ــو ــرية وهـ ــن املغـ  بـ

  .الضحاك
ــا ــف أمـ ــا املؤلـ  هنـ

 املــــرام، وغبلــــ يف
ــال ــناده: فقــــ  إســــ
  .حسن

 

 عنها مات ابنتي إِنَّ! اهللاِ رسولَ يا: قَالَت امرأَةً أَنَّ"  سلَمةَأُم ِ
  ."الَ: قَالَ أَفَتكْحلُها؛ ها،عين اشتكَت وقَد زوجها،

فَقتم هلَيصحيح  .ع 
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  أبو سعيد

 سبايا في قَالَ - وسلم عليه اهللا صلى- النبِي أَنَّ
 ذَات غَير والَ تضع، حتى حاملٌ توطَأُ الَ: "أَوطَاسٍ

 أَبو أَخرجه" حيضةً تحيض ٍحتى حمل
هححصو،داود ماحلَاك.  

 والدارمي، داود، أبو رواه
 واحلاكم، والدارقطين،

 طريق من والبيهقي،
 بن قيس شريك،عن

 الوداك،عن أيب وهب،عن
 سعيداخلدري به أيب

 احلـــاكم صـــححه
 علــــى إنـــه : وقـــال 

 مســـــلم،  شـــــرط
 الــذهيب، ووافقــه
ـــــــــنه وقــــــــــد حسـ 

 احلــــــــــــــــــــــــــافظ
والشـــــــــــــــوكاين، 

 لــــــــه واحلــــــــديث
ر طرقيه أُختقو.  
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 عباسٍ ابنِ

داهحلديث أيب سعيد ش .  قُطْنِيارصــاعد نابــ قــال الد :
 رجـــــــال  رجالـــــــه 
ــلم ــال .مســـــــ  قـــــــ

ــاين : األلبــــــــــــــــــــــ
ــة،  وباجلملـــــــــــــــــ

 بطرقـه  ثفاحلدي
  .صحيح
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 أبو هريرةَ
وعائشة، 

وابن 
مسعود، 
 وعثمان

 الولَد: "قَالَ -وسلم عليه اهللا صلى-  النبِي عنِ
  " احلَجر وللْعاهرِ للْفراشِ،

فَقتم نم،هلَيع ،هيثدح نمو 
 وعنِ قصة، في ِعائشةَ حديث

 النسائي، ٍعند ِمسعود ابن
  .داود ِيب عند ْعثْمانَ وعن

 حــــــــــــــــــــديثا أيب
ــة   ــرة وعائشــ هريــ

  .متفق عليهما
ــديث ــن وحــــــ  ابــــــ
ــعود  ــدمســــــ  عنــــــ

ــناده  النسائي،إسـ
 فقـــــــد صـــــــحيح؛

ــاء ــن جـ ــق مـ  طريـ
 بــــــــــن إســــــــــحاق

ــال م،إبــــراهي : قــ
ــدثنا ــر حــــ : جريــــ

 عــن مغــرية، عــن
 عـــــن وائـــــل، أيب
ــن  مســعود،عن اب

 صــلى-...  الــنيب
 -وســلم عليــه اهللا

 احلديث،بســـــــند
  .ثقات رجاله

 عثمــــان  وحــــديث
ــد  داود أيب عنـــــــــ
ــا- فرجالــه أيض- 

 ثقات،واحلـــــديث
 الســــيوطي ذكــــره
 األحاديــــــث مــــــن

  .املتواترة
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   عائشةَ

 رضعات عشر: القُرآن من أُنزِلَ فيما كَانَ"
اتملُوعم ثُم،نمرحي نسِخسٍ نمبِخ 

فِّيوفَت،اتملُوعولُ مسعليه اهللا صلى- اهللاِ ر 
  ". القُرآن من يقْرأُ ما في ،وهي-وسلم

اهور ملسم 

 صحيح
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 عباسٍ ابنِ

 ابنة علَى أُرِيد - وسلم عليه اهللا صلى-  النبِي أَنَّ
 من أَخي ابنةُ ُلي،إِنها تحلّ الَ إِنها: "حمزةَ،فَقَالَ
،ةاعضالر مرحيو نم ةاعضا الرم مرحي نم 

  "النسبِ

فَقتم هلَيع 

 صحيح
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  عائشةَ

قَالَت" :لَتخد دنه تب بِنتأةُة عرانَ أَبِي امفْيعلى س 
 يا: ،فَقَالَت- وسلم عليه اهللا صلى- ِاهللاِ رسول
 يعطينِي الَ شحيح، رجلٌ سفْيانَ أبا اهللاِ،إِنَّ رسولَ

نم فَقَةا النينِي مكْفي يكْفيو ،يا إالَّ بنم ذْتأَخ 
نم هالم يلْ رِبِغفَه،هلْمع لَيي عَف كذل ناح؟ منج 

 ويكْفييكْفيك  ما بِاملَعروف ماله من خذي: "فَقَالَ
كبنِي ."  

فَقتم هلَيع 

 صحيح
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  أبو هريرةَ

: فقَالَ -وسلم عليه اهللا صلى-  النيب إِلَى رجلٌ جاءَ
 علَى أَنفقْه: "قَالَ دينار؟ عندي اهللاِ رسولَ يا

فْسِكي: قَالَ" ندن؟ عرقَالَ آخ" :قْهفلى أنع كلَدو "
: قَالَ". أهلك علَى أنفقْه: "قَالَ آخر؟ عندي: قَالَ

 عندي: قَالَ". خادمك علَى أنفقْه: "قَالَ آخر؟ عندي
  ". أَعلَم نتأ: "قَالَ آخر؟

 لَه،وأَبو رواه الشافعي،واللَّفْظُ
يائسوالن،داود ماحلَاكو 

  .الولَد ِعلى الزوجة بِتقْدميِ

حســـــن،  حـــــديث
  موصححه احلَـاك
علــــــــــى شــــــــــرط 
ــه  ــلم، ووافقــ  مســ
الذَّهيب،وصـــحح

  ."حبان ابن ه

٣٦  

نة
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حل
ب ا

با
 

 بن عبداهللاِ
   ِعمرو

 كَانَ هذَا ابنِي إِنَّ اهللاِ رسولَ يا: قَالَت رأةام أَنَّ
 لَه وحجرِي سقَاءً، لَه وثَديِي ِعاءً، لَهو بطْنِي

. مني َنتزِعه نيأ وأراد طَلَّقَنِي، أَباه حواءً،وإنَّ
 أَنت: "-وسلم عليه اهللا صلى-  اهللاِ رسولُ لَها فَقَالَ
قأَح به ام ي لَمحنكت ."  

اهور ،دمو أَحأَبو 
مواحلَاك،داود.  

 صـــححه احلـــاكم
الــذَّهيب،  ووافقــه

ــديث ــن واحلـ  حسـ
 يصــل ومل فقــط،

ــة إىل  درجـــــــــــــــــــ
 للخالف الصحة؛
 عمرو يف املعروف

ــن  شــــعيب،عن بــ
  .جده أبيه،عن
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