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يسر إخوانكم يف موقع دروس اإلمارات أن يق ّدموا لكم:

اجمللس األول
السالـ عليكم ورضبة هللا وبركاتو
إف اغبمد ﵁ كبمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ اب﵁ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ِ
يهد هللا فال مضل لو،
ؿبمدا عبده ورسولو.
ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد أف ً
َّ ِ
اّللَ َح َّق تػُ َقاتِِو َوالَ سبَُوتُ َّن إِالَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُموف﴾[آؿ عمراف.]ٕٔٓ:
ين َآمنُواْ اتػَّ ُقواْ ّ
﴿ ََي أَيػُّ َها الذ َ

َّ ِ
ِ ِ
اح َد ٍة وخلَق ِمْنػها زوجها وب َّ ِ
س وِ
ِ
ث مْنػ ُه َما ِر َجاالً َكث ًَتا َون َساء َواتػَّ ُقواْ ّ
َ َ َ َ َْ َ َ َ َ
اّللَ
َّاس اتػَّ ُقواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم ّمن نػَّ ْف ٍ َ
﴿ ََي أَيػُّ َها الن ُ
ِ
ِ
اّللَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا﴾[النساء.]ٔ:
الَّذي تَ َساءلُو َف بِو َواأل َْر َح َاـ إِ َّف ّ
ِ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويػَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُ ِط ْع َّ
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا َّ
اّللَ َوقُولُوا قَػ ْوالً َسد ً
يدا (ٓ )ٚيُ ْ
اّللَ َوَر ُسولَوُ
﴿ ََي أَيػُّ َها الذ َ
ِ
يما﴾[األحزاب.]ٚٔ-ٚٓ:
فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
أما بعد:
ؿبدثة بدعة ،وكل ٍ
فإف خَت اغبديث كتاب هللا ،وخَت اؽبدي ىدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،وشر األمور ؿبداثهتا ،وكل ٍ
بدعة
ٍ
ضاللة يف النار.
ضاللة ،وكل
رحب بو ،فمرحبًا بطالب العلم ،إف طالب العلم رب ّفو
مث َي معاشر الفضالء :مرحبًا بكم ،وحق طالب العلم أف يُ َّ

بعضا حىت يبلغ السماء الدنيا من ؿببتهم ؼبا يطلب ،أسأؿ هللا عز وجل أف هبعل يف
اؼبالئكة أبجنحتها مث يرقب بعضهم ً
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ؾبالسنا ىذه اػبَتات والربكات ،وكثرة اغبسنات ،ورفعة الدرجات ،وأف يذكران هبا عنده فوؽ السماوات ،وأف هبعلها فبا
يسران عند لقائو سبحانو وتعاىل.
معاشر اإلخوة ،معاشر األخوات :إف اإلسالـ دين كامل شامل ،صاحل ومصلح لكل ٍ
زماف ومكاف ،ففي كتاب
ٌ
ٌ
ٌ ٌ

ربن ا تبياف كل شيء ،ويف سنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص الداللة على كل خَت والتحذير من كل شر ،فما ترؾ حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ملسو هيلع هللا ىلص
شرا إال بيّنو لنا وح ّذران منو ملسو هيلع هللا ىلص وجزاه عنا خَت ما جزى نبيًا عن أمتو.
ً
خَتا إال بيّنو لنا وحثّنا عليو ،وما ترؾ ً
ويف لزوـ شرع هللا عز وجل اغبياة الطيبة لألفراد ،واألمن للمجتمعات ،بل وعبميع اؼبخلوقات ،فما من خ ٍَت يف
ٍ
األرض إال وىو بفضل هللا عز وجل ورضبتو ،وما من ش ٍر واق ٍع يف األرض إال وىو بسبب ٍ
لشيء من
ـبالفة لشرع هللا ،أو
شرع هللا سبحانو وتعاىل.
عموما ،ورسولنا
وإف فبا جاء بو ديننا وفيو الصالح والفالح والسعادة والطمأنينة واتباع الرسل عليهم السالـ ً
خصوصا :النكاح ،فالنكاح لو أنبيةٌ كربى يف ديننا ،فمن أمهيته:
ملسو هيلع هللا ىلص
ً
ض ُك ْم إِ َىل بَػ ْع ٍ
َخ ْذ َف ِمن ُكم
أنو ٌ
ضى بػَ ْع ُ
ف ََتْ ُخ ُذونَوُ َوقَ ْد أَفْ َ
ميثاؽ غليظ كما قاؿ ربنا سبحانو وتعاىلَ ﴿ :وَكْي َ
ض َوأ َ
ِّميثَاقًا َغلِيظًا﴾[النساء ]ٕٔ:وقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث جاب ٍر هنع هللا يضر الذي عند مسلم« :واتقوا هللا يف النساء ،فإنكم
أخذسبوىن أبماف هللا ،واستحللتم فروجهن بكلمة هللا».
يبن العظيم سبحانو إال بعظيم ،يقوؿ هللا
امن بو على عباده ،وال ّ
ومن شأن النكاح العظيم :أف هللا عز وجل ّ
ِ
ِ
اجا﴾[النحل.]ٕٚ:
عز وجلَ ﴿ :و ّ
اّللُ َج َع َل لَ ُكم ّم ْن أَن ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
ومن ِعظم شأن النكاح يف ديننا :أف هللا عز وجل جعلو آيةً عظمى من آَيتو الدالة عليو كما قاؿ سبحانو

وتعاىل﴿ :وِمن آَيتِِو أَ ْف خلَق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أ َْزواجا لِّتس ُكنُوا إِلَيػها وجعل بػيػنَ ُكم َّموَّد ًة ور ْضبةً إِ َّف ِيف َذلِك يآَي ٍ
ت لَِّق ْوٍـ
َ ََ َ
ْ َ َ َ َ َ َْ
َ َ
َ َ
ّْ
َ ْ َ
ْ َ ً َْ
يػَتَػ َف َّك ُروف﴾[الروـ.]ٕٔ:
ومن ِعظم شأن النكاح يف ديننا :أف الزواج من سنن اؼبرسلُت عليهم السالـ كما قاؿ ربنا سبحانوَ ﴿ :ولََق ْد
ِ
اجا َوذُِّريَّةً﴾[الرعد.]ٖٛ:
أ َْر َس ْلنَا ُر ُسالً ِّمن قَػْبل َ
ك َو َج َع ْلنَا َؽبُْم أ َْزَو ً
عمل بسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص،
ومن شأن النكاح العظيم يف ديننا :أنو من سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وأف اإلقباؿ عليو والعمل بو ٌ

وأف اإلعراض عنو رغبةٌ عن سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :ولكٍت أصوـ وأفطر ،وأقوـ وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن
متفق عليو ،وعن أمنا
رغب عن سنيت فليس مٍت» ٌ
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أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر وأرضاىا قالت :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :النكاح من سنيت ،فمن مل يعمل بسنيت فليس مٍت،
وتزوجوا فإين مكاثر بكم األمم ،ومن كاف ذا ٍ
طوؿ فلينكح ،ومن مل هبد فعليو ابلصياـ فإف الصوـ لو وجاء» رواه ابن ماجو
ٌ
وحسنو إماـ العصر يف اغبديث اإلماـ األلباين رضبو هللا عز وجل وسائر علماء اؼبسلمُت.
ّ
ِ
سبب ػبَت ما يكنزه اإلنساف ،فقد قاؿ بعض الصحابة رضواف هللا عليهم:
ومن عظم شأن النكاح يف ديننا :أنو ٌ

وقلب شاكر ،وزوجةٌ مؤمنة
خَت فنتخذه" أي حىت نتخذه ،فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :أفضلو لسا ٌف ذاكرٌ ،
"لو علمنا أي اؼباؿ ٌ
تعينو على إيبانو» رواه أضبد والًتمذي وصححو األلباين ،فالزوجة اؼبؤمنة اليت تعُت زوجها على اإليباف وعلى التدين ىي
من خَت ما يكنزه العبد يف دنياه ،وابلنكاح يتحقق خَت متاع الدنيا كما قاؿ نبينا ملسو هيلع هللا ىلص« :الدنيا متاعٌ ،وخَت متاع الدنيا
ووفِّق إىل امرأةٍ صاغبة
اؼبرأة الصاغبة» رواه مسلم ،فاإلنساف إذا تزوج واعتٌت ابالختيار كما سيأيت إف شاء هللا عز وجلُ ،
فإنو يكوف ُوفِّق إىل خَت متاع الدنيا ،وخَت ما يف الدنيا من متاعها.

ِ
سبب من أسباب السعادة إف ُوفِّق الرجل إىل اؼبرأة الصاغبة،
ومن عظم شأن النكاح يف ديننا ويف الواقع :أنو ٌ

بع من السعادة :اؼبرأة الصاغبة ،واؼبسكن الواسع ،واعبار الصاحل ،واؼبركب اؽبٍتء» رواه ابن حباف
قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :أر ٌ

وصححو األلباين.

ومن ِعظم شأن النكاح يف ديننا :أنو إعانةٌ على شطر الدين بل ىو نصف الدين ،فالنكاح يف ميزاف الشرع
نصف الدين ،فعن أنس هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :من رزقو هللا امرأةً صاغبة فقد أعانو على شطر دينوِ ،
فليتق هللا يف
الشطر الباقي» رواه الطرباين يف األوسط ،واغباكم ،وصححو وحسنو اإلماـ األلباين ،ويف رو ٍ
اية للبيهقي قاؿ رسوؿ هللا

ملسو هيلع هللا ىلص« :إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين ،فليت ِق هللا يف النصف الباقي».

ىذا معاشر الفضالء شيءٌ من كثَت من شأف النكاح يف ديننا ،ومن عظم النكاح يف ديننا.
وإف فبا يُقلق اؼبصلحُت يف ـبتلف الفنوف :ما نراه يف ىذا الزماف الذي نعيشو من عزوؼ الرجاؿ والنساء عن
كثَتا من الرجاؿ والنساء يعزفوف
النكاح ،وقد يكوف ذلك يف أوؿ األمر
ً
اختيارا مث يكوف اضطر ًارا ،فمما يُقلق :أننا نرى ً

عن النكاح يف أوؿ األمر بشىت األسباب ،مثل :إكماؿ الدراسة للمرأة ،ومثل :االشتغاؿ ابلعمل يف أوؿ األمر وكبو ذلك،
مث قد يكوف األمر اضطر ًارا ،فيكوف الرجل إذا تقدـ بو السن ال هبد امرأ ًة تالئمو تقبلو ،أو قد يكوف ألِف العزوبة فيثقل
عانسا غَت ذات زوج ،وىذا يف حقيقة األمر
عليو أف يتزوج ،واؼبرأة إذا تقدـ هبا السن قد ال ذبد ً
رجال يالئمها ،فتصبح ً

فبا يقلق اؼبصلحُت.
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صبيعا ،وال يزاؿ األمر يف ازدَيد،
وكذلك فبا يقلق اؼبصلحُت :ما نراه اليوـ من كثرة الطالؽ كثرةً تُقلق اؼبصلحُت ً

وىذا يقتضي من اؼبصلحُت وطالب العلم بل وعامة الناس أف ينظروا يف ىذا األمر ،وأف يبحثوا األسباب ،وأف يُوجدوا

األسباب اليت تعُت بفضل هللا عز وجل على تاليف ىذه الصور اؼبريرة اليت تسبب تفكك اجملتمعات ووقوع الشرور ،وقد

يصل األمر إىل انتهاؾ األعراض والعياذ اب﵁.
وإف الناظر يف ىذه القضية ليجد أف من أعظم أسباهبا :اعبهل بفقو النكاح يف ديننا ،واعبهل بكيفية العشرة بُت
الزوجُت ،فبا هبعل بعض الناس ال يقدروا النكاح قدره ،أو ال ُوبسن عشرة امرأتو ،أو ال ُربسن اؼبرأة عشرة زوجها فبا يؤدي

عموما فيما يتعلق ابلنكاح والزينة
إىل الطالؽ ،ومن ىنا كاف لز ًاما على طالب العلم أف يعتنوا بنشر الوعي بفقو األسرة ً
والعشرة ،وما يتعلق ابلفرقة ،وما ينبغي على اؼبؤمن أف يعلمو يف كل ذلك.

ومن ىنا رأى إخويت الفضالء أف نقيم دورًة يف فقو األسرة ،وقد رأينا تقسيمها إىل دورتُت إف شاء هللا عز وجل،

ىذه الدورة األوىل تتعلق بفقو النكاح والعشرة والزينة ،مث تتلوىا دورة أخرى إف شاء هللا تتعلق أبحكاـ الفرقة ما يتعلق هبا
إف شاء هللا عز وجل.
ففي ىذه الدورة سنتكلم عن فقو النكاح ،ونذكر مسائل تكثر اغباجة إليها يف ىذا الباب ،وينبغي فهمها
ؿبرما ،أو يعزؼ عن النكاح ،أو غَت
نكاحا ً
وفقهها حىت ال يقع اإلنساف يف ا﵀ظور أبف يفعل حر ًاما يف النكاح ،أو يعقد ً
ذلك ،وحىت تطيب اغبياة حبسن العشرة بُت الزوجُت ،وابلتايل تطيب اغبياة لألبناء والفتيات يف البيوت ،فيستقر اجملتمع

وتندفع الشرور ،ووبصل اػبَت إف شاء هللا عز وجل.
ونبدأ مباحث ىذه الدورة دبا يتعلق ابلنكاح ،ونبدأ بتعريف النكاح يف اللغة ويف االصطالح:
النكاح يف لغة العرب :ىو الضم والتداخل ،يُقاؿ :تناكحت األشجار إذا انضم بعضها إىل بعض ،وكانت
نكاحا؛
متقارب ًة متداخلة ،ويُقاؿ :نكح اؼبطر األرض إذا تداخل مع األرض واختلط بًتاهبا ،ومن ىنا ُظبي النكاح الشرعي ً
ؼبا فيو من انضماـ الزوجة إىل الزوج.
نكاحا ،وأما
والنكاح يف الشرع :يُطلق على أمرين :يُطلق على العقد ،ويُطلق على الوطء ،وكالنبا يُسمى ً
الزواج –وىو االسم ايآخر للنكاح -فإف الزواج يف اللغة :االقًتاف واالرتباط ،الزواج يف لغة العرب :ىو االقًتاف واالرتباط،
َّ ِ
اج ُه ْم َوَما َكانُوا يػَ ْعبُ ُدوف﴾[الصافات ]ٕٕ:أي وأقراهنم ،احشروا الذين
ومنو قوؿ هللا عز وجلْ ﴿ :
ين ظَلَ ُموا َوأ َْزَو َ
اح ُش ُروا الذ َ
ِ
وس ُزِّو َجت﴾[التكوير ]ٚ:أي إذا
ظلموا وأقراهنم على أحد القولُت يف التفسَت ،وكذلك قوؿ هللا عز وجلَ ﴿ :وإذَا النُّػ ُف ُ
قُرنت.
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ـبتارا يف تعريف
عرفو العلماء بتعريفات ،أذكر بعضها مث أذكر لكم ما أراه ً
وأما النكاح أو الزواج يف الشرع فقد ّ

فمثال:
النكاح يف الشرعً ،

قصدا:
 قاؿ بعض احلنفية :إف النكاح عق ٌد ُو ِضع لتملُّك اؼبتعة ابألنثى ًفش ِرع ،معٌت ُو ِضعُ :ش ِرع.
" عق ٌد ُو ِضع" أي وضعو الشارعُ ،
قصدا" أي ليملك الرجل اؼبتعة ابألنثى.
" لتملُّك اؼبتعة ابألنثى ً
"قصدا" أي أف القصد من عقد النكاح ىو سبلك اؼبتعة.

ً

 وقوؽبم" :لتملُّك اؼبتعة ابألنثى" ألف الرجل يبلك االستمتاع ابألنثى وىبتص هبا ،ولذلك مل يذكروا استمتاع
اؼبرأة ىنا ،وإمبا ذكروا سبلك الرجل ابؼبتعة ابألنثى؛ ألف الرجل ىبتص ابؼبرأة يف ىذا الباب ،أما األنثى فإهنا
تستحل االستمتاع ابلرجل لكنها ال زبتص ابلرجل يف ىذا الباب ،فإنو هبوز للرجل أف ينكح غَتىا اثنيةً
واثلثةً ورابعة ،وسيأيت إف شاء هللا يعٍت يف التعريف اؼبختار إشارة إىل ىذا األمر.
"قصدا" ىذا إلخراج ِملك اليمُت ،فإف ِملك اليمُت عقد ،وُسبلك بو اؼبتعة ابألنثى لكنو ليس
 وقوؽبم
ً
أثر من ايآاثر.
اؼبقصود ،لكنو ليس اؼبقصود من العقد أف يبلك اؼبتعة ،وإمبا ىذا ٌ

موجب قيمتها ٍ
ٍ
ببينة قبلو ،غَت عاٍمل
أيضا قوؿ بعض ادلالكية :عق ٌد على ؾبرد متعة التلذذ آبدمية ،غَت
 ومن ذلك ًعاقدىا حرمتها:

" عق ٌد على ؾبرد متعة التلذذ" فَتوف أف عقد النكاح إمبا ىو على اؼبتعة ابؼبرأة ،التمتع ابؼبرأة ،وسيأيت إف
أمورا أخرى.
شاء هللا عز وجل يف العشرة أف ىذا ليس
ً
صحيحا ،بل العقد يتضمن التمتع و ً
ٍ
موجب قيمتها" ألف اؼبهر ليس قيمةً للحرة ،وىذا ُىبرج األمة ،فإف العقد على األمة يوجب قيمتها؛
" غَت
ألهنا تُباع وتُشًتى.
ٍ
"ببينة قبلو" ىذه البينة عند اؼبالكية كما سيأتينا إف شاء هللا ىي اإلشهار واإلعالف كما سيأيت إف شاء هللا

عز وجل.
نكاحا؛ ألف اإلنساف بُت ثالثة
" غَت عاٍمل عاقدىا حرمتها" ألنو إذا عقد على أم ٍر ؿبرـ وىو عامل فإنو ليس ً
أمور:

صحيحا :فهذا النكاح اؼبعروؼ.
جائزا
 إما أف يعقد ً
عقدا ً
ً

 وإما أف يعقد عقدا ؿبرما لكنو جاىل أنو حراـ :فهذا نكاح الشبهة ،تًتتب عليو آاثره من و ٍ
لد
ً ً
وكبو ذلك ،ولكن هبب فسخو وذبديده.

نكاحا.
 وإما أف يعقد ً
ؿبرما وىو يعلم :فهذا ليس ً
عقدا ً
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مثال قوؿ بعض الشافعية :عق ٌد يتضمن إابحة ٍ
تزويج أو ترصبتو:
وطء بلفظ إنكاح أو ٍ
 وكذلك ً" عق ٌد يتضمن إابحة ٍ
وطء" ليشمل الزوج والزوجة ،قالوا ىنا" :إابحة" ليشمل الزوج والزوجة ،فإف اإلابحة
حاصلة للزوج وحاصلة للزوجة.

تزويج" ألهنم يشًتطوف ىذا اللفظ ،وسيأيت البحث يف ىذه اؼبسألة.
" بلفظ إنكاح أو ٍ
" أو ترصبتو" ؼبن ال ُوبسن العربية ،ترصبتو ابأللسنة األخرى ؼبن ال ُوبسن العربية ،يعٍت لفظ اإلنكاح ،يعٍت يف
كل بلد ،يف كل لغة ننظر ما ىو اللفظ الصريح عندىم يف النكاح فيُعقد بو النكاح ،وسيأيت حبث ىذه
اؼبسألة إف شاء هللا عز وجل.

تزويج أو ترصبتو :وىذا قريب من تعريف بعض
نكاح أو ٍ
أيضا قوؿ بعض احلنابلة :إنو عق ٌد يعترب فيو لفظ ٍ
 ومنو ًالشافعية.

 والتعريف ادلختار -وهللا أعلم :-أف عقد النكاح :عق ٌد يفيد ملك استمتاع الرجل ابؼبرأةِ ،وحل استمتاع اؼبرأة
ابلرجل ،ويًتتب عليو ِحل العشرة بُت الطرفُت:
" عق ٌد شرعي يفيد ملك استمتاع الرجل ابؼبرأة" وعندما قلنا" :يفيد ملك استمتاع الرجل ابؼبرأة" أفادان
ذلك فائدتُت:
 الفائدة األوىل :إخراج األمة؛ فإف ملك اليمُت ُسبلك فيو األمة وليس االستمتاع هبا ،وإمبا يكوف
االستمتاع اتبعا ؼبلكها ،فعندما قلناِ :
"ملك االستمتاع" أخرجنا األمة من ىذا الباب.
ً
 والفائدة الثانية :اختصاص الرجل ابؼبرأة يف الزواج ،فالرجل ىبتص ابؼبرأة وال يشاركو غَته فيها.
ِ 
"وحل استمتاع اؼبرأة ابلرجل" أي أف اؼبرأة ال سبلك االستمتاع ابلرجل دبعٌت أنو ىبتص هبا ،وإمبا وبل ؽبا أف
تستمتع ابلرجل ،وإال فاالختصاص غَت حاصل ألف الرجل هبوز لو أف يتزوج أر ًبعا.
استمتاعا فقط ،بل ىناؾ عشرة ،واألصل :منع
" ويًتتب عليو ِحل العشرة بُت الطرفُت" ألف النكاح ليس
ً
االستمتاع ومنع اؼبعاشرة بُت الرجل واؼبرأة إال أف يقوـ السبب على ِحل ذلك.
فهذا ىو التعريف اؼبختار للنكاح.
وللنكاح مقاصد ينبغي على العبد أف يستحضرىا عند عقد النكاح ،ال ينبغي أف تكوف نظرة الرجل أو اؼبرأة إىل
مقصودا عند عقد النكاح حىت يطابق
النكاح نظرة شهوةٍ فقط ،بل ال بد من النظر إىل مقاصد النكاح ،وأف يكوف ذلك
ً
مقصود اؼبكلَّف مقصود الشارع ،وحىت يزداد أجر اإلنساف.
ُ
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فمن مقاصد النكاح:
ِ
ِ
اجا
التناسل ،من أعظم مقاصد النكاح حصوؿ النسل ،يقوؿ هللا عز وجلَ ﴿ :و ّ
اّللُ َج َع َل لَ ُكم ّم ْن أَن ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اجا،
ُت َو َح َف َد ًة َوَرَزقَ ُكم ّم َن الطَّيِّبَات﴾[النحل ]ٕٚ:فا﵁ عز وجل ّ
َو َج َع َل لَ ُكم ّم ْن أ َْزَواج ُكم بَن َ
امن علينا أبنو جعل لنا أزو ً
فدؿ ذلك على أف التناسل من أعظم منافع ومقاصد النكاح ،وقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص:
وجعل لنا من أزواجنا بنُت وحفدةّ ،
صحيح
مكاثر األنبياء يوـ القيامة» رواه أضبد وأبو داود والنسائي وابن حباف ،وقاؿ األلباين:
ٌ
«تزوجوا الودود الولود ،فإين ٌ
لغَته.
ومن مقاصد النكاح يف الشرع :االستئناس والًتاحم ،وإشباع الرغبة العاطفية يف نفس اإلنساف ،فمن مقاصد
الشارع يف النكاح :حصوؿ االستئناس بُت الزوجُت وابلتايل بُت األسرة كلها ،والًتاحم بُت الزوجُت وابلتايل بُت األسرة
كلها ،كما سيأتينا يف العشرة إف شاء هللا عز وجل ،وإشباع الرغبة العاطفية للنفس؛ فإف النفس ؽبا رغبةٌ عاطفية ال بد من

إشباعها ،إذا مل تُشبع حبالؿ فإهنا تتطلب ذلك ابغبراـ ،فهذا من مقاصد النكاح العظمى يف الشريعة ،قاؿ هللا عز وجل:
ِ
ِ
﴿وِمن ِِ
اجا لِّتَ ْس ُكنُوا إِلَْيػ َها َو َج َع َل بػَْيػنَ ُكم َّم َوَّد ًة َوَر ْضبَةً﴾[الروـ ،]ٕٔ:وينبغي على العبد
آَيتو أَ ْف َخلَ َق لَ ُكم ّم ْن أَن ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
َ ْ َ
أف يقصد ىذا عند النكاح.
ومن مقاصد النكاح يف الشرع :إحصاف الفرج وحفظ العِرض أبف هبعل ماءه يف فرٍج حالؿ ،وىذا من الطرفُت،
أيضا :إحصاف فرجها وربقيق عفتها ،وىذا من مقاصد الشريعة ،يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص:
ىذا من جهة الرجل ومن جهة اؼبرأة ً
متفق عليو،
«من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنو أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليو ابلصوـ؛ فإنو لو وجاء» ٌ
صن فرجو ،وابلتايل ُربفظ
فبُت النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف من أعظم مقاصد النكاح أف يغض اإلنساف بصره ،وأف وبفظ فرجوُ ،
ّ
ووب ّ
عف فإنو ال يتطلب أعراض اؼبسلمُت إال أف يكوف بو مرض عافاان هللا
عف ،فإذا ّ
أعراض اؼبسلمُت؛ ألف الرجل إذا تزوج ّ
وإَيكم من كل سوء ،مرض حسي أو معنوي نعوذ اب﵁ من سوء اغباؿ.

وقاؿ جابر هنع هللا يضر :ظبعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ« :إذا أحدكم أعجبتو اؼبرأة ،فوقعت يف قلبوِ ،
فليعمد إىل امرأتو،
ٌ
فليواقعها ،فإف ذلك يرد ما يف نفسو» يعٍت َي إخوة :لو أف اإلنساف نظر إىل امرأة ،فرآىا سائرة أو كبو ذلك ،فأعجبتو،
أو وقعت يف قلبو ،وىذه نكتة هبب أف يعاعبها اإلنساف ،نكتة سوداء تقع يف القلب هبب أف يعاعبها اإلنساف ،ومن
أعظم عالجها :أف يرجع إىل بيتو وهبالس امرأتو وهبامع امرأتو ،فإف ىذا يزيل ما وقع يف قلبو.
وىذا عالج غفل عنو كثَت من الناس ،ومن ٍ
أسف أف بعض اؼبتزوجُت يقعوف يف ىذا األمر ،أعٍت :أنو يقع يف
ٌ
ٌ
انفجارا عجيبًا ،وكثرت فيو
قلبو يعٍت التعلق ابمرأة معينة وال سيما يف ىذا الزماف العجيب الذي انفجرت فيو الشهوات
ً

الوسائل كثرةً عجيبة ،فال يعاعبوف ىذا األمر ابلعالج النبوي ،فيزداد ىذا األمر يف القلب حىت يبدأ الرجل يعزؼ عن
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صن فرج العبد ويدفع عنو ضرر الشهوة أف هبامع امرأتو،
امرأتو ويتعلق بغَتىا ،فينبغي أف يُعلم ىذا أيها اإلخوة ،وأف فبا ُوب ّ
وأف يواقع امرأتو ،فإف ىذا يزيل ما قد يقع يف قلبو.

ومن مقاصد النكاح الشرعية :حفظ النوع اإلنساين ،فإف الناس لو مل يتناسلوا النقطعوا.
وكذلك ومن مقاصد النكاح الشرعية :تقوية اجملتمع بتقريب البعيد وربط األسر ببعضها.
ىذه مقاصد شرعية للنكاح نذكرىا أيها اإلخوة كما أسلفت من أجل أف يستحضرىا من يريد النكاح من الرجاؿ
والنساء؛ ليزداد بذلك أجره ،وليعظّم شأف ىذا العقد العظيم.
والنكاح مشروعٌ إبصباع األمة؛ قاؿ
َنكحوا األََيمى ِمن ُكم و َّ ِِ
ِ
ُت ِم ْن
الصاغب َ
ََ
﴿ َوأ ُ
ْ َ
َعلِيم﴾[النور.]ٖٕ:

ابن قدامة رضبو هللا :أصبع اؼبسلموف على أف النكاح مشروع ،قاؿ تعاىل:
اّللُ َو ِاس ٌع
ضلِ ِو َو َّ
ِعبَ ِاد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِف يَ ُكونُوا فُػ َقَراء يػُ ْغنِ ِه ُم َّ
اّللُ ِمن فَ ْ

ث ورابع فَِإ ْف ِخ ْفتُم أَالَّ تَػع ِدلُواْ فَػو ِ
ِ ِ
ِ
اح َد ًة أ َْو َما
اب لَ ُكم ّم َن النّ َساء َمثْػ ٌَت َوثُالَ َ َ ُ َ َ
ْ
وقاؿ سبحانو﴿ :فَانك ُحواْ َما طَ َ
ْ
َ
ِ
ك أ َْد ََن أَالَّ تَػعُولُوا﴾[النساء.]ٖ:
ت أَْيبَانُ ُك ْم َذل َ
َملَ َك ْ
وقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصَ« :ي معشر الشباب :من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنو أغض للبصر ،وأحفظ للفرج» ويف رواية:
متفق عليو.
«وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليو ابلصوـ؛ فإنو لو وجاء» ٌ
وقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصَ« :ي عثماف» أي ابن مظعوف «إين مل أومر ابلرىبانية ،أرغبت عن سنيت؟» قاؿ :ال َي رسوؿ هللا،
فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص « :إف من سنيت أف أصلي وأانـ ،وأصوـ وأطعم ،وأنكح وأطلق ،فمن رغب عن سنيت فليس مٍتَ ،ي عثماف إف
ألىلك عليك ح ًقا ،ولنفسك عليك ح ًقا» رواه الدرامي ،وذكره األلباين يف صحيحو «إف من سنيت أف أصلي وأانـ،

وأصوـ وأطعم ،وأنكح» أي ىذا سنة «وأطلق» أي إابحة الطالؽ ،وسيأيت إف شاء هللا مبحث خاص ؽبذه القضية اليت

كثر فيها اػبطب ،وعظم فيها الغلط ،أعنس قضية الفرقة بُت الزوجُت يف ميزاف الشريعة.
يتقرب إىل هللا بًتؾ النكاح؛ فإنو بدعة ،قاؿ عبد
ووبرـ ترؾ النكاح على سبيل التعبد :يعٍت وبرـ على العبد أف ّ

هللا" :كنا نغزو مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وليس لنا شيء ،فقلنا :أال نستخصي؟" أي :أال لبتصي حىت نصبح ال شهوة لنا؟
فنهاان النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك ،مث رِخص لنا أف ننكح اؼبرأة ابلثوب ،مث قرأ عليناَ﴿ :ي أَيػُّها الَّ ِذين آمنُواْ الَ ُرب ِرمواْ طَيِب ِ
ات َما
ُّ
َ َ
َّ ُ َّ
َ َ
فدؿ ذلك على أف ربرمي النكاح واالمتناع منو على
ب الْ ُم ْعتَ ِدين﴾[اؼبائدةّ ]ٛٚ:
اّللَ الَ ُِوب ُّ
اّللُ لَ ُك ْم َوالَ تَػ ْعتَ ُدواْ إِ َّف ّ
َح َّل ّ
أَ
سبيل التقرب ؿبرـ.
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وعن أنس بن مالك هنع هللا يضر –واغبديث اؼبتقدـ عند البخاري -وعن ٍ
أنس هنع هللا يضر قاؿ :جاء ثالثة رىط إىل بيوت النيب
ملسو هيلع هللا ىلص يسألوف عن عبادتو ،فلما أُخربوا هبا كأهنم تقالّوىا ،وقالوا :إف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد ُغفر لو ما تقدـ من ذنبو وما َتخر ،وإان

مؤاخذوف بذنوبنا ،فقاؿ أحدىم :أما أان فأقوـ وال أرقد ،وقاؿ ايآخر :وأما أان فأصوـ وال أفطر ،وقاؿ ايآخر :وأما أان فال

أتزوج النساء ،فجاء رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إليهم فقاؿ« :أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا إين أصوـ وأفطر ،وأصلي وأرقد،
متفق عليو.
وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس مٍت» ٌ
تعبدا وتقرًاب إىل هللا عز وجل ؿبرـ ألنو
إذا علمنا -أيها اإلخوة -أف النكاح
مشروع ابإلصباع ،وأف ترؾ النكاح ً
ٌ

بدعة ،بقي عندان مبحث وىو :ما حكم النكاح؟
واعبواب :أف حكم النكاح فيو تفصيل:

قادر على مؤونة النكاح ،الرجل إذا كاف
اجب يف حق الرجل الذي ىباؼ على نفسو الزان وىو ٌ
فحكم النكاح :و ٌ

اجب ،وما ال يتم
ىباؼ على نفسو الزان وىو ٌ
قادر على مؤونة النكاح ،فإنو هبب عليو أف يتزوج؛ ألف حفظ الفرج و ٌ
الواجب إال بو فهو واجب ،حفظ الفرج واجب ،فرض عُت ،ويف ىذه اغبالة ال يتم للرجل أف وبفظ فرجو إال ابلنكاح،
وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب.
وكذلك اؼبرأة اليت زباؼ على نفسها الزان وتقدـ ؽبا من يصلح للنكاح ،فإنو هبب عليها أف تتزوج ،ليس الوجوب
رجل صاحل للنكاح،
ً
خاصا ابلرجل ،بل اؼبرأة اليت زباؼ على نفسها الزان ،وقد هتيأ ؽبا الزان ُ
ووجدت أسبابو ،وتقدـ ؽبا ٌ
فإنو هبب عليها أف تتزوج.
قادرا على مؤونة النكاح لكنو ال ىباؼ على نفسو الزان ،فإف النكاح يف حقو سنةٌ مؤكدة عند
وأما إذا كاف الرجل ً

صبهور العلماء ،يرى صبهور الفقهاء أف النكاح يف حق الرجل الذي هبد مؤونة النكاح لكنو ال ىباؼ على نفسو الزان سنةٌ
حث النيب ملسو هيلع هللا ىلص على النكاح ،وفعلو ملسو هيلع هللا ىلص ،وقد ذىب بعض أىل العلم إىل أنو واجب لألمر
مؤكدة ؼبا تقدـ من األدلة ،وقد ّ
بو يف الكتاب والسنة.

لكن الذي عليو اعبمهور أنو سنة مؤكدة ،وهو الراجح فيما يظهر يل -وهللا أعلم-؛ ألف هللا عز وجل قاؿ:
ِ
ِ
ِ
فخَت هللا الرجل بُت أف يتزوج امرأ ًة وبُت ملك اليمُت،
﴿فَِإ ْف خ ْفتُ ْم أَالَّ تَػ ْعدلُواْ فَػ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أَْيبَانُ ُك ْم﴾[النساءّ ]ٖ:
وملك اليمُت ليس واجبًا ابالتفاؽ ،فلما خ َّت هللا الرجل بُت أف يتزوج وبُت ملك اليمُت علمنا أف الزواج ليس واجبًا؛ ألنو
مثال َي إخوة لو اختار ملك اليمُت يكوف ترؾ الواجب لو كاف
لو كاف واجبًا ؼبا ُخَِّت بينو وبُت ما ليس واجبًا ،ألنو ً
النكاح واجبًا ،لكنو ليس واجبًا ،ىذا األظهر وهللا أعلم ،ىذا حكم النكاح من حيث األصل.
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مث بقيت عندان مسألة شائكة عندما نبحثها ونطرحها فنحن بُت فريقُت وبُت طرفُت :فريق الرجاؿ وفريق النساء،
أال وىي مسألة :حكم التعدد ،تكلمنا عن حكم النكاح من حيث ىو ،فما حكم التعدد؟
احدا ،وال وبل ؽبا أف تتزوج برجلُت يف ٍ
وقت واحد ،اتفق
أقوؿ :قد اتفق العلماء على أف اؼبرأة إمبا تنكح ً
رجال و ً
احدا ،وال وبل ؽبا أف تتزوج رجلُت يف ٍ
وقت واحد ،واغبكمة يف ىذا
العلماء بل والعقالء على أف اؼبرأة إمبا تتزوج ً
رجال و ً

جدا؛ فإف اؼبرأة ىي اليت ربمل ،ولو تزوجت أكثر من رجل الختلطت األنساب ،كما أف ِخلقة اؼبرأة ال ربتمل
ظاىرةٌ ً
ىذا ،خلقة اؼبرأة وفطرة اؼبرأة ال ربتمل ىذا  ،وهللا ىو الذي خلق الرجل وخلق اؼبرأة ويعلم ما وبتملو ىذا وما وبتملو ىذا
ِ
اػبَبَِت﴾[اؼبلك.]ٔٗ:
يف ْ
﴿أَالَ يَػ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َوُى َو اللَّط ُ
ِ
اب لَ ُكم ِّم َن النِّ َساء َمثْػ ٌَت
كما اتفق العلماء على أف التعدد للرجل جائز؛ لقوؿ هللا تعاىل﴿ :فَانك ُحواْ َما طَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فخَت هللا الرجل بُت
َوثُالَ َ
ت أَْيبَانُ ُك ْم َذل َ
ع فَِإ ْف خ ْفتُ ْم أَالَّ تَػ ْعدلُواْ فَػ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ
ث َوُرَاب َ
ك أ َْد ََن أَالَّ تَػعُولُوا﴾[النساءّ ]ٖ:

أقر
أف يتزوج اثنتُت أو ثال ًاث أو أر ًبعا أو واحدة ،و ً
أيضا لفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وإقراره؛ فإف النيب ملسو هيلع هللا ىلص تزوج أكثر من واحدة ،و ّ
الصحابة رضواف هللا عليهم على الزواج أبكثر من واحدة ،وألنو فعل أفاضل الصحابة رضواف هللا عليهم.

ٍ
زوجات ابإلصباع،
كما اتفق العلماء على أف منتهى التعدد إىل أربع :فال وبل للرجل أف هبمع بُت أكثر من أربع
ٍ
ط ال يُلتفت إليو ،وال يُعد من األقواؿ يف اغبقيقة ،يعٍت يذكر بعض العلماء أقو ًاال شاذة
وما يُذكر من
خالؼ يف ىذا ساق ٌ
يف جواز الزَيدة على األربع ،وتلك األقواؿ ضعيفة شاذة ال يُلتفت إليها ،وال ينبغي ع ّدىا من األقواؿ ،وقد جاء عن ابن
عمر رضي هللا عنهما أنو قاؿ :أسلم غيالف بن سلمة وربتو عشر نسوة ،فقاؿ لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :خذ منهن أر ًبعا» رواه ابن

ماجو ،وصححو األلباين.

إذف علمنا أف العلماء متفقوف على :جواز التعدد للرجل ،وأف منتهى التعدد إىل أربع ،وىذا األمر هبب على كل

مسل ٍم ومسلمة أف يعتقده ،وال هبوز لو أف يعتقد خالفو ،ال هبوز للمسلم وال اؼبسلمة أف يعتقد أف التعدد حراـ؛ ألف
قطعا بداللة الكتاب والسنة واإلصباع أف التعدد جائز.
اؼبستقر ً
لكن أنيت إىل حكم التعدد :فالتعدد تَ ِرد عليو األحكاـ اػبمسة ،ترد عليو األحكاـ التكليفية اػبمسة:
ٔ .فإذا خاؼ الرجل على نفسو الزان ،فلم تكن األوىل مع ِّف ٍة لو؛ ٍ
لعلة فيها أو لقوةٍ فيو ،يعٍت إذا كاف الرجل قد
ُ
ٍ
ٍ
قادرا على
تزوج امرأة ومل تع ّفو تلك اؼبرأة ،بل خاؼ على نفسو الزان؛ إما لعلة فيها –أعٍت يف األوىل -وإما لقوة فيو ،وكاف ً
قادرا على العدؿ ،فإنو هبب عليو أف
قادرا على مؤونة النكاح ،وكاف ً
النكاح وعلى العدؿ ،خاؼ على نفسو الزان وكاف ً

يتزوج الثانية ،هبب عليو؛ ألف حفظ الفرج واجب ،وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب ،وال هبوز للزوجة األوىل أف سبنعو
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من ىذا النكاح ما داـ أنو يف ىذا اغباؿ ،وهللا أعلم ابألحواؿ؛ ألنو ال هبوز للمسلم أف يبنع من واجب ،فإذا كاف الرجل
قادرا على مؤونة النكاح وعلى
هبذه اغباؿ فكاف ىباؼ على نفسو الزان لو بقي على الواحدة ،ومل هبد طري ًقا آخر ،وكاف ً
العدؿ بُت الزوجات فإنو هبب عليو أف يتزوج.

قادر على مؤونة النكاح ،وعلى العدؿ ،ويرجو الولد ،يعٍت
ٕ .وإذا كاف الرجل ال ىباؼ على نفسو الزان ،ولكنو ٌ

قادر على مؤونة النكاح ،وقادر على إعالة الزوجتُت ،وقادر على العدؿ ،ويرجو
ىذا ال ىباؼ على نفسو الزان ،ولكنو ٌ
الولد ،فإف العلماء اختلفوا يف حكم التعدد يف حقو ،وىي اؼبسألة اؼبعروفة اليت يكثر جدؿ طالب العلم حوؽبا اؼبعروفة
ابألصل يف النكاح :هل األصل يف النكاح التعدد أو األصل يف النكاح الواحدة؟
صبع من العلماء منهم الشافعية واغبنابلة إىل أف األفضل أف يكتفي بواحدة ،قاؿ اإلماـ الشافعي رضبو
فذىب ٌ
سن عنده :يعٍت يُستحب ،وإال
سن نكاح واحدة" ومعٌت يُ ّ
هللا" :وأحب لو أف يقتصر على واحدة" ،وقاؿ اغبنابلة" :يُ ّ

متزوجا واحدة ،وىذا ىو اختيار الشيخ ابن عثيمُت رضبو هللا ،قالوا :ألف األمن من اعبور والظلم عزيز،
فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن ً

واحتماؿ الوقوع يف الظلم كبَت.

ِ
ِ
ُت
قالوا :واألصل أف الرجل ال يستطيع العدؿ من كل وجو ،لقوؿ هللا عز وجلَ ﴿ :ولَن تَ ْستَطيعُواْ أَف تَػ ْعدلُواْ بػَ ْ َ
ِ
ِ
وىا َكالْ ُم َعلَّ َق ِة﴾[النساء ]ٕٜٔ:قالوا :ىذا يدؿ على أف الرجل ال يستطيع
النّ َساء َولَ ْو َحَر ْ
صتُ ْم فَالَ َسبيلُواْ ُك َّل الْ َمْي ِل فَػتَ َذ ُر َ
العدؿ من كل وجو.
وأُجيب على ىذا الدليل أبف اؼبقصود من ايآية :رفع اغبرج عن الرجل فيما ال يبلكو من العدؿ وىو ا﵀بة واؼبودة،
وإرشاده إىل عالج ىذه القضية ،ليس اؼبقصود من ايآية كما قلت الداللة على أف الرجل ال يستطيع العدؿ من كل ٍ
وجو،
وإمبا مقصود ايآية عكس الذي ذكرت.
اغبث على التعدد من جهة رفع اغبرج عن الرجل فيما ال يبلكو من العدؿ ،وىو التعلق واؼبودة
مقصود ايآيةّ :
وا﵀بة ،فإنو ال يبلك قلبو ،قد وبب واحدة أكثر من األخرى ،وإرشاده إال عالج ىذه القضية أبف يُظهر اؼبودة لالثنتُت،

يعٍت الذي يف القلب ىو ما يبلكو ،قد وبب ىذه أكثر من ىذه ،لكن الذي يبلكو ىو اإلظهار ،اللساف والعمل ،فيُظهر
يودىا وأنو كذا ،وإف كاف الذي يف القلب يعٍت أف ىذه
يودىا وأنو وأنو ،ويُظهر ؽبذه أنو وببها وأنو ّ
ؽبذه أنو وببها وأنو ّ

أحب إىل قلبو يعٍت من تلك.

صبع من العلماء وىو ظاىر إطالؽ اغبنفية واؼبالكية :إىل أنو يُستحب لو أف يعدد ،وأف األصل التعدد،
وذىب ٌ

واختار ىذا شيخنا الشيخ ابن ابز رضبو هللا أف األفضل لو أف يعدد ،وعمدة ىذا القوؿ أمور:
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 األول :أف هللا بدأ بو مث ذكر االقتصار على واحدة يف حالة اػبوؼ من الظلم ،فقاؿ هللا عز وجل﴿ :فَ ِانك ُحواْ َما
ث ورابع فَِإ ْف ِخ ْفتُم أَالَّ تَػع ِدلُواْ فَػو ِ
ِ ِ
اح َد ًة﴾ قالوا:
اب لَ ُكم ّم َن النّ َساء َمثْػ ٌَت﴾[النساء ]ٖ:فبدأ ابالثنتُتَ ﴿ ،وثُالَ َ َ ُ َ َ
ْ
طَ َ
ْ
َ
فبدأ هللا عز وجل ابلتعدد ،فهو أفضل.
وأُجيب عن ىذا :أبف سياؽ ايآية ليس يف اغبث على التعدد ،وإمبا سياؽ ايآية يف معاعبة قضية اليتامى ،يف
وسع على الرجل ،فيحل لو أف ينكح أربع يعٍت زوجات ،قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
معاعبة قضية اليتيمات وبياف أف هللا قد ّ
ِ
ِ
ِ ِ
اب
رضبو هللا :عند التأمل ال قبد فيها داللة على ىذا؛ ألف هللا يقوؿَ ﴿ :وإ ْف خ ْفتُ ْم أَالَّ تػُ ْقسطُواْ ِيف الْيَػتَ َامى فَانك ُحواْ َما طَ َ
ع ﴾[النساء.]ٖ:
لَ ُكم ِّم َن النِّ َساء َمثْػ ٌَت َوثُالَ َ
ث َوُرَاب َ
مفتوح أمامكم إىل أربع ،وقد كاف الرجل
كأنو يقوؿ :إف خفتم أال تعدلوا يف اليتامى الاليت عندكم فإف الباب
ٌ
يزوجها ،فقاؿ هللا تعاىل:
تكوف عنده اليتيمة بنت عمو أو كبو ذلك ،فيجور عليها وهبعلها لنفسو ،وىبطبها الناس وال ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وزوجوىن فإف هللا جعل لكم
﴿ َوإ ْف خ ْفتُ ْم أَالَّ تػُ ْقسطُواْ ِيف الْيَػتَ َامى فَانك ُحواْ َما طَ َ
اب لَ ُكم ّم َن النّ َساء﴾ أي اتركوا اليتيمات ّ
مفتوح لكم ،إال أنو ال يبكن لكم أف تتزوجوا أكثر من
يف ذلك سعة ،يقوؿ الشيخ رضبو هللا" :أي اتركوىن والباب أمامكم ٌ
واحدة إذا كاف يف حاؿ خوؼ عدـ العدؿ" يقوؿ الشيخ ،فيكوف اؼبعٌت ىنا :بياف اإلابحة ،ال الًتغيب يف التعدد ،ىذا
األمر األوؿ الذي استند إليو القائلوف :إف األفضل لو أف يعدد.
 األمر الثاين :أنو فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يفعل إال األفضل.وأُجيب عن ىذا الدليل أبنو ال شك أف ىذا يف حق النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىو األفضل؛ لكثرة مصاغبو ،وألمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من
اعبور والظلم ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص لو خصوصية يف النكاح ،ولذا جاز لو أف هبمع أكثر من أربعة.
 واألمر الثالث الذي استند إليو القائلوف إف األفضل لو أف يعدد :ما فيو من اؼبصاحل العظيمة من ربصُت الفروج،وتيسَت نكاح األرامل واؼبطلقات ،وتكثَت األمة.
 واألمر الرابع :أنو فعل أغلب أفاضل األمة من الصحابة والتابعُت والعلماء اؼبتقدمُت. واألمر اخلامس :أف خَت األمة من الرجاؿ أكثرىا نساءً ،فقد روى البخاري يف صحيحو عن سعيد بن جبَترمحه هللا أنه قال :قال يل ابن ٍ
عباس ريي هللا عنهما :هل زووج؟؟ فقل؟، :ا قال :فتووج فنن خَت هذ
نساء ،قالوا :فالرجل إذا عدد كثُر النساء عنده فيكوف من خَت ىذه األمة.
األمة أكثرها ً
طيب مباح ،ال جرـ فيو ،وال شناعة فيو ،أما كونو األفضل أو
والذي يظهر يل -وهللا أعلم :-أف التعدد يف حقو ٌ

كوف تركو األفضل فيُنظر فيو إىل اؼبصاحل واؼبفاسد ،أما كونو األفضل :ىل األفضل أف يبقى على واحدة ويًتؾ التعدد أو
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رجحت مصاغبو وقلّت مفاسده ،فاألفضل أف يعدد ،وإذا غلبت مفاسده
يعدد؟ فإنو يُنظر فيو إىل اؼبصاحل واؼبفاسد ،فإف ُ

أمر علمي ال يُبٌت على عاطفة ،وال يُبٌت على
أو ساوت مفاسده مصاغبو ،فإف األفضل لو أف يبقى على واحدة ،ىذا ٌ
إرادة.

وكبن على كل حاؿ يف القوؿ األوؿ أفرحنا النساء ،ويف القوؿ الثاين أفرحنا الرجاؿ ،فتوسطنا بينهم واغبمد ﵁،
وىذا الذي يظهر يل -وهللا أعلم -أنو يعٍت راجح.
فبا نذكره من طرائف األمور يف مثل ىذا أف أحد اؼبشايخ الفضالء رضبو هللا ُسئل يف مثل ىذا اللقاء :ىل األفضل

التعدد أو أف يقتصر الرجل على واحدة؟ وكانت امرأتو يف قسم النساء ،فكاف الشيخ رضبو هللا يقوؿ :النكاح خَتٌ كلو،

والعبد وبمد هللا عز وجل على ما رزقو هللا ،واألفضل لو أف يشكر هللا سبحانو وتعاىل على ما رزقو ،ويستعُت اب﵁ سبحانو

وتعاىل ،ويشَت أبصابعو أهنا أربع ،ألف اؼبرأة تسمع وال ترى يف قسم النساء.
على كل حاؿ :فبا هبب أف نؤكده حقيقة األمر أف ىذه القضية قضية شرعية ،هبب على اؼبؤمن واؼبؤمنة اعتقاد
أهنا خَت ،وأهنا جائزة ،وأهنا طيبة ،ال جرـ فيها ،وال شر فيها بشروطها اليت ذكرانىا ،أما كوف ىذا األفضل أو ال ،فاؼبسألة
كما قلت كما يظهر يل وهللا أعلم عائدة إىل اؼبصاحل واؼبفاسد.
ٖ .وإذا كاف الرجل ال ىباؼ على نفسو الزان ،ويقدر على النكاح والعدؿ ،ولكنو ال يرجو الولد ،يعٍت ال ىباؼ
ٍ
مكتف ابليت عنده اغبمد ﵁ ،حصل اإلعفاؼ ،وعنده قدرة على النكاح :يستطيع أف يتزوج ،عنده
على نفسو الزان:
مالءة ،ويستطيع أف يعدؿ :عنده قدرة على العدؿ ،لكنو ال يرجو الولد :ال يرجو أف يولد لو ،فإف التعدد يف حقو مباح،
مستوي الطرفُت ،فإف نوى اإلحساف إىل من تزوجها اثنيةً ،فإنو يُثاب على نيتو.
ٗ .وإف كاف الرجل ال ىباؼ على نفسو الزان ،ويقدر على النكاح وعلى العدؿ ،لكن نكاح الثانية أو الثالثة أو
الرابعة يشغلو عما ىو أىم ؛ كأف يشغلو نكاح لثانية عن الدعوة إىل هللا ،أو يشغلو نكاح الثانية فأكثر عن طلب العلم ،أو
عن نشر العلم ،فإف التعدد يف حقو مكروه.
الزما للتعدد ،فقد يعدد الرجل فيزداد نشاطًا يف طلب
وأُشَت ىنا إىل قضية ال بد من ذكرىا :وىي أف ىذا ليس ً

تعلما
العلم ويف الدعوة ويف كل شيء ،وقد يعلم من حالو أنو لو عدد فإنو يكسل عما ىو أىم من الدعوة والتعليمً ،

مكروىا.
وتعليما وكبو ذلك ،فيكوف التعدد يف حقو
ً
ً

٘ .وإذا كاف الرجل يعلم من نفسو أنو ال يستطيع العدؿ بُت الزوجات فإنو وبرـ عليو التعدد ،وهبب عليو أف
يقتصر على واحدة عند صبهور العلماء ،وقاؿ بعض اغبنفية :يُكره يف حقو وال وبرـ ،والراجح :ىو قوؿ اعبمهور؛ لقوؿ هللا
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ِ
ِ
ِ
ِ
فسر بعض أىل
ت أَْيبَانُ ُك ْم ذَل َ
عز وجل﴿ :فَِإ ْف خ ْفتُ ْم أَالَّ تَػ ْعدلُواْ فَػ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ
ك أ َْد ََن أَالَّ تَػعُولُوا﴾[النساء ]ٖ:وقد ّ
ِ
ميال َتشبوف بو.
ميال َتشبوف بو ،ذلك أقرب إىل أال سبيلوا ً
ك أ َْد ََن أَالَّ تَػعُولُوا﴾ أال سبيلوا ً
العلم قوؿ هللا عز وجل﴿ :ذَل َ
عرضا علميًا.
فهذه ىي األحكاـ اػبمسة اليت ترد على التعدد ،كبن نعرض القضية ً
مث بعد ذلك بعد أف عرفنا النكاح اؼبشروع سننتقل إىل ذكر بعض األنكحة اؼبمنوعة واليت يكثر وقوعها يف ىذا
الزماف مع تساىل الناس ،ولعل ىذا إف شاء هللا يكوف بعد صالة اؼبغرب إف شاء هللا عز وجل ،ونًتؾ فرصة لإلخوة
قليال واالستعداد لصالة اؼبغرب ،ونرجع بعد صالة اؼبغرب إف شاء هللا ،وهللا تعاىل أعلى وأعلم ،وصلى هللا
لالسًتاحة ً
على نبينا وسلم.

***********
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اجمللس الثاين
السالـ عليكم ورضبة هللا وبركاتو

أصبعُت.

اغبمد ﵁ رب العاؼبُت ،والصالة والسالـ األسبّاف األكمالف على اؼببعوث رضب ًة للعاملُت ،وعلى آلو وصحبو
أما بعد:
فقد تقدـ معنا حبث ُحكم النكاح اؼبشروع ،وبقي أف نشَت إىل بعض األنكحة اؼبمنوعة واليت تقع مع بعض الناس

يف زماننا.

فمن زلك األنكحة:
األول :نكاح ادلتعة.
نكاح إىل ٍ
نكاح من األنكحة
أجل مذكوٍر وؿبدد ،قريبًا كاف أو ً
بعيدا ،وىو ٌ
نكاح مؤقّت ،فهو ٌ
ونكاح اؼبتعة :ىو ٌ
ا﵀رمة الباطلة ،فقد جاء عن أمَت اؼبؤمنُت علي بن أيب طالب -هنع هللا يضر« :-أ َّ
اّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم نػَ َهى َع ْن
صلَّى َّ
َف َر ُسوؿ هللا َ
اح الْ ُمْتػ َع ِة» وذلك يف الصحيحُت.
نِ َك ِ
وكاف نكاح اؼبتعة معروفًا يف اعباىلية ،فكاف من أنواع النكاح اؼبعروفة يف اعباىلية ،وأُبيح يف أوؿ اإلسالـ يف أحو ٍاؿ خاصة
مث نسخ ذلكِّ ،
ابطال إبصباع العلماء.
كدا ،وصار ً
وحرـ ربريبًا مؤ ً
قاؿ القاضي عياض -رضبو هللا :-مث وقع اإلصباع من صبيع العلماء على ربريبها"؛ يعٍت متعة النكاح.
وقاؿ القرطيب -رضبو هللا :-الرواَيت كلها متفقة على أف زمن إابحة اؼبتعة مل يطل ،وأنو ُحِّرـ مث أصبع السلف
واػبلف على ربريبهاَّ ،إال من ال يلتفت إليو من أىل البدع الكبار.
فنكاح اؼبتعة الذي لو أجل ووبدد بوقت حر ٌاـ يف ديننا ،وإذا وقع فإنو ابطل ال يُعتد بو.
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وأما النكاح الثاين فهو :نكاح الشغار.
ومعٌت نكاح الشغار :أف يزوج الرجل وليّتو على شرط أف يزوجو ايآخر وليّتو.
وله صور منها:
َّ
مهرا ؽبذه.
مهرا ؽبذه ،وىذه ً
الصورة األوىل :أال يذكر بينهما صداقا ،بل تكوف ىذه ً
مهرا
مهرا ؽبذه ،وىذه تكوف ً
أزوجك أخيت ،أزوجك ابنيت بشرط أف تزوجٍت أختك ،وال مهر بينهما ،فهذه تكوف ً
ابطل عند صبهور العلماء.
ؽبذه ،وىو ٌ
منهي عنو بذاتو ،فهو ٌ
نكاح ؿبرـ ٌ
فعن ابن عمر -رضي هللا عنهماَّ « :-
الشغَا ِر» ،قاؿ« :والشغار :أَ ْف يػَُزِّو َج
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َهنى َع ِن ِّ
أف النَّيب َ
متفق عليو.
ص َد ٌ
َّ
اؽ» ٌ
الر ُج ُل ابْػنَػتَوُ َعلَى أَ ْف يػَُزِّو َجوُ َ
س بػَْيػنَػ ُه َما َ
ايآخ ُر ابْػنَػتَوُ ،لَْي َ
عن ابن عمر -رضي هللا عنهماَّ « :-
الشغَا ِر» ،قاؿ« :والشغار:
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ -هنى َع ِن ِّ
أف َر ُسوؿ هللا َ -
ابطل عند صبهور العلماء.
ص َد ٌ
أَ ْف يػَُزِّو َج َّ
الر ُج ُل ابْػنَػتَوُ َعلَى أَ ْف يػَُزِّو َجوُ َ
س بػَْيػنَػ ُه َما َ
اؽ» .وىذا كما قلنا ٌ
ايآخ ُر ابْػنَػتَوُ ،لَْي َ
مثال( :أزوجك ابنيت بعشرة آالؼ على أف تزوجٍت
والصورة الثانية :أف يكوف بينهما
صداؽ صوري ،فيقوؿ لو ً
ٌ
ابنتك بعشرة آالؼ) ،فيفرض مبل ٌغ متبادؿ ،وىو يف اغبقيقة صوري؛ ألف ىذا يعطيو العشرة آالؼ مث يرد لو العشرة
ابطل عند صبهور العلماء.
آالؼ ،وىذا مثل األوؿ ٌ
نكاح ؿبرـ وىو ٌ
ٍ
بصداؽ بينهما من غَت رضى
مثال
والصورة الثالثة :أف يزوج
الرجل الرجل ابنتو على أف يزوجو ايآخر ابنتو ً
ُ
داخل يف الشغار ،وقد قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصَ« :ال ِشغَ َار ِيف
أيضا حراـ وابطل؛ ألنو
الزوجتُت ،من غَت رضى اؼبرأتُت ،وىذا ً
ٌ
ِ ِ
مسلم يف الصحيح.
ْاإل ْس َالـ» رواه ٌ
أما إذا تزوج الرجل ابنة رجل وىو يرغب فيها وىي راضية ،وتزوج الرجل ايآخر ابنة الرجل األوؿ وىو يرغب فيها
نكاح مشروع.
صداؽ
وىي راضية ،وبينهما
ٌ
صحيح معلوـ ،فهذا ٌ
ٌ
وابطل عند اعبمهور.
إذف نكاح الشغار بصوره الثالثة اليت ذكرانىا ؿبرـ،
ٌ
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وعند اغبنفية :يفرض فيو مهر اؼبثل ويصح ،اغبنفية قالوا :ما نبطل العقد لكن نصححو .كيف نصححو؟
قالوا :نفرض لكل و ٍ
احدة مهر مثلها ويصح العقد ،لكن الراجح قوؿ اعبمهور :أف نكاح الشغار ابطل.

والنكاح الثالث من األنكحة احملرمة :نكاح احمللل.
رجل آخر؛ بقصد أف ُوبلّها لزوجها.
وىو أف تطلق اؼبرأة ثال ًاث ،فتحرـ على زوجها األوؿ ،فيتزوجها ٌ
وىذا لو صوراتف:
مطلواب،كما يفعل بعض أصحاب النفوس ،إذا طلّق
معلوما بل قد يكوف
ً
الصورة األوىل :أف يكوف ىذا القصد ً
الرجل امرأتو ثال ًاث ذىبوا إىل ٍ
رجل فقَت ،وقالوا :تعاؿ اعقد على ىذه اؼبرأة ،تدخل هبا ليلة مث تطلقها؛ لتحل لألوؿ .فهذا
معلوـ عند األطراؼ ،وىذا النكاح ؿبرـ وابطل ،وال يًتتب عليو أثره عند صبهور العلماء فال
ليس ً
قصدا قلبيًا فقط ،بل ٌ

ربل لألوؿ بو.

ُخِربُُك ْم ِابلتػَّْي ِ
اّللِ.
س الْ ُم ْستَػ َعا ِر؟ قَالُوا :بػَلَىََ ،ي َر ُس َ
وؿ َّ
فعن عقبة بن عامر -هنع هللا يضر -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :أََال أ ْ
اّللُ الْ ُم َحلِّ َلَ ،والْ ُم َحلَّ َل لَوُ» رواه ابن ماجو ،وقاؿ األلباين :حسن ،وجاء مثلو عن عل ٍي -هنع هللا يضر-
قَ َ
اؿُ :ى َو الْ ُم َحلِّ ُل ،لَ َع َن َّ
عند أيب داود ،والًتمذي ،وقاؿ األلباين :صحيح.
وابطل كالعدـ ،وال يًتتب عليو أثره؛ فال ربل
فهذا النكاح حراـ بل من كبائر الذنوب؛ ألنو رتب عليو اللعن،
ٌ
اؼبطلقة لزوجها األوؿ بو.
متربعا ،ويقصد أف ُوبلّها لألوؿ لكن
والصورة الثانية :أف يكوف القصد قلبيًا مل يطلع عليو ،يعٍت يكوف الزوج ىذا ً

اجا شرعيًا ،ودخل هبا ،وذاقت عُسيلتو ،وذاؽ عُسيلتها ،مث فارقها ،وقصده أف
مل يعلم أحد هبذا؛ ىذا يف قلبو ،فتزوجها زو ً

ربل لألوؿ.

ٍ
لكبَتة من كبائر الذنوب ،ووطؤه ؽبا حراـ؛ ألف العقد بينو وبُت هللا
ب
فهذا النكاح ٌ
ؿبرـ يف حقو ،وىو مرتك ٌ
ابطل ،ولكن يًتتب عليو أثره فتحل لألوؿ؛ ألف الزوج األوؿ اؼبطلق والزوجة ال يعلماف بقصد ىذا الزوج الثاين ،فال
يًتتب على ذلك أثر البطالف ابلنسبة ؽبم.

فقه األسرة ( / )1للشيخ :سليمان الرحيلي حفظه هللا

19

وىذا الفرؽ بُت الصورتُت :ففي الصورة الثانية ربل لزوجها ماداـ ال يعلماف بقصد ىذا اؼبتزوج ،ىذا التيس
اؼبستعار الذي تزوج من أجل أف ُوبلِّها.

حبج أو عمرة.
والنكاح الرابع من األنكحة احملرمة :نكاح ادلُحرم ٍ
ابطل عند صبهور العلماء.
وىو ٌ
نكاح ٌ
ِ
ِ
ِ
ب» رواه مسلم يف الصحيح ،فنهى النيب ملسو هيلع هللا ىلص
فقد قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ« :ال يػَْنك ُح الْ ُم ْحرُـَ ،وَال يػُْنك ُحَ ،وَال َىبْطُ ُ
ابطال ،وىذا الذي عليو صبهور العلماء.
ؿبرًما ،ويكوف ً
هني عن ذاتو ،فيكوف ّ
عن (نكاح ا﵀رـ)؛ وىذا ٌ
قاؿ ابن عبد الرب -رضبو هللا :-فأما تزويج رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ميمونة فقد اختلفت فيو ايآاثر اؼبسندة ،واختلف يف
حالال ،وأتت متواترة من ٍ
طرؽ شىت:
ذلك أىل السَت والعلم يف األخبار ،فجاءت بعض ايآاثر أبف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها ً
عن أيب راف ٍع موىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وعن سيلماف بن يسار ،وىو موالىا ،وعن يزيد بن األصم ،وىو ابن أختها ،وىو قوؿ سعيد
بن اؼبسيب ،وسليماف بن يسار ،وأيب بكر بن عبد الرضبن ،وابن شهاب ،وصبهور علماء اؼبدينة ،يقولوف" :إف رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص مل ينكح ميمونة َّإال وىو حالؿ".
أحدا من الصحابة روي عنو أف عليو السالـ نكح ميمونة وىو ؿبرـ َّإال ابن عباس -رضي هللا
مث قاؿ :وما أعلم ً
متعارض مع غَته ،فيسقط االحتجاج بكالـ الطائفتُت ،وتطلب اغبُ ّجة
صحيحَّ ،إال أنو
اثبت
عنهما ،-وحديثو بذلك ٌ
ٌ
ٌ
من غَت قصة ميمونة .ىذا على التسليم ابلتساقطَّ ،
ظهورا بيّػنًا أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص تزوج ميمونة
وإال من يدرس اؼبسألة يظهر لو ً
وىو حالؿ وليس ُؿب ًرما.

ؿبرما وىو ال
يتفرع عن ىذا مسألة ىي اليت يبكن أف تقع أكثر من نكاح ا﵀رـ ً
قصدا ،أال وىي أف يكوف الزوج ً

يعلم ،أو تكوف الزوجة ؿبرمةً وىي ال تعلم ،وصورة ذلك:

ؿبرما ،مث رفض اإلحراـ قبل أف يتم النُّسك ،رفض اإلحراـ،
لو أف ً
رجال ذىب إىل اغبجة أو ذىب إىل العمرة ً
شرعا ؿبرـ ولو بقي على ذلك عشر سنُت أو
رفض العمرة قبل أف أييت ابلعمرة ،أو رفض اغبج قبل أف أييت ابغبج ،فإنو ً
أيت بعمرٍة بعد ذلك إف كانت اؼبسألة متعلق ًة ابلعمرة ،أو ِ
أكثر ما مل ِ
أيت دبا هبب عليو فيما يتعلق ابلتحلل من إحراـ
اغبج.
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طيب ،بعد أف فعل ىذا تزوج ،تزوج وىو ؿبرـ ،وال يدري أنو ؿبرـ،يظن أنو خالص انتهى اإلحراـ ،أو زوج الويل
اؼبرأة وىي ؿبرمة ال زالت على إحرامها السابق ،ويظن الويل أهنا ليست ؿبرمة ،فهذا النكاح (نكاح شبهة) يف حقيقتو
معقود حاؿ اإلحراـ ،لكن ما ترتب عليو صحيح ،فوطء الرجل المرأتو يف ىذا النكاح ال يُ ُّ
عد زان،
صحيحا؛ ألنو
ليس
ٌ
ً

أوالد للزوجُت ،لكن مىت عُلم وجب الكف بُت الزوجُت وذبديد العقد ،فمىت ما ُعلم
واألوالد الناذبوف من ىذا النكاح ىم ٌ

دد العقد.
فورا ،وهبب عليهما أف ُهب َ
فإنو هبب على الزوج أف يكف عن زوجتو ً

والنوع اخلامس من األنكحة احملرمة الباطلة :النكاح يف العدة.
وابطل ابتفاؽ العلماء.
والنكاح يف العدة حر ٌاـ ابإلصباع،
ٌ
قاؿ اغبافظ ابن عبد الرب -رضبو هللا ،-قاؿ أبو عمر :حرـ هللا عقد النكاح يف العدة ،بقولوَ ﴿ :وال تَػ ْع ِزُموا ُع ْق َد َة
ِ
َجلَوُ﴾[البقرة ،]ٕٖ٘:وأابح التعريض ابلنكاح يف العدة .وسيأيت إف شاء هللا تفصيل يف ىذه
النِّ َك ِ
اح َح َّىت يػَْبػلُ َغ الْكتَ ُ
اب أ َ
اؼبسألة ،ومل ىبتلف العلماء من السلف واػبلف يف ذلك .ىكذا يقوؿ ابن عبد الرب :ومل ىبتلف العلماء من السلف

واػبلف يف ذلك ،قُلت :ويفرؽ بينهما ابالتفاؽ.
مث اختلف العلماء:
فذىب بعض العلماء :إىل أهنا ربرـ عليو على التأبيد ،من تزوج امرأةً وىي يف عدهتا وفُرؽ بينهما ،فإنو ليس لو

اثبت عنو.
أف يتزوجها ً
أبدا بعد ذلك؛ معامل ًة لو بنقيض قصده الفاسد ،واستدؿ ىؤالء بفعل عمر -هنع هللا يضر -وىو ٌ

أمر ُحِّرـ لعارض وقد زاؿ العارض؛ يعٍت ُحرـ من أجل
وذىب بعض العلماء :إىل أهنا ربل لو من بعد ،وقالواٌ :

العدة وقد زالت العدة ،واحتجوا بفعل علي -هنع هللا يضر ،واؼبسألة اجتهادية ،وأان أميل يف ادلسألة إىل أنه ،ا حترم عليه على
التأبيد؛ اإ،ا إذا رأى القايي منعه فله أن يُع ّذر هبذا.
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والنكاح السادس من األنكحة احملرمة :ولألسف أنو يكثر وقوعو يف ىذا الزماف ،السيما مع اؼبسلسالت
واألفالـ اليت تشجع على مثل ىذه التصرفات اؼبخالفة لشرع هللا -سبحانو وتعاىل ،-وهو :النكاح بال ويل.
أف تُ ّزوج اؼبرأة نفسها.
وابطل ال يصح .وقد عزا اغباكم
نكاح ؿبرـ أيمث بو فاعلو،
وقد ذىب صبهور العلماء :إىل أف نكاح اؼبرأة بال ويل ٌ
ٌ

ابن اؼبنذر ذلك إىل صبيع الصحابة.
وال شك يف ىذا األمر:

األمر األول :وذلك ألف اػبطاب يف النكاح يف القرآف إمبا جاء للرجاؿ ومل ِ
عز
أيت للنساء ،كما يف قوؿ هللا َّ -
عز وجل﴿ :-وأ ِ
ِ
ِ
َنك ُحوا األ َََي َمى
ُت َح َّىت يػُ ْؤِمنُوا﴾[البقرة ،]ٕٕٔ:وقوؿ هللا َّ -
وجلَ ﴿ :-وال تُنك ُحوا الْ ُم ْش ِرك َ
َ
ّ
ّ
ِمْن ُكم﴾[النور .]ٖٕ:وىذا خطاب لألولية؛ ألنو فيو مفاعلة سبتد إىل ٍ
طرؼ آخرَّ ،
فدؿ ىذا على أف أمر النكاح بيد
ٌ
ْ
الرجاؿ وليس بيد النساء.
واألمر الثاين :ألنو النكاح الذي كاف يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،النكاح الذي كاف يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص :أف ىبطب الرجل
اؼبرأة من وليها ،ويزوجو الويل.
تقوؿ أمنا عائشة -اهنع هللا يضر« :-إن النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة ٍ
فنكاح منها :نكاح الناس اليوم؛
أحناء:
ٌ
فنكاح منها :نكاح الناس اليوم خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو ابنته
يعٍت يف زمنها -يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.-
ٌ
فيصدقها مث ينكحها» رواه البخاري يف الصحيح.
ووجو الداللة منو َي إخوة :أهنا ذكرت النكاح يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وأف الرجل ىبطب من الرجل وليتو ،فالنكاح بال
ِ
س َعلَْي ِو أ َْم ُرَان ،فَػ ُه َو َرّّد» كما يف الصحيح .وىذا
ويل مل يكن يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وقد قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصَ « :م ْن َعم َل َع َمالً لَْي َ
رد.
ليس عليو عمل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فهو ّ
ِ
كاح إِالّ بَِوِيل» رواه اإلماـ أضبد ،وابن ماجو،
واألمر الثالث الذي يدؿ على ىذا :قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :الَ ن َ
والًتمذي ،وأبو داود ،وصححو األلباين.
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«الَ نِكاح إِالّ بِوِيل» فنفى النيب ملسو هيلع هللا ىلص النكاح الشرعي َّإال بويل؛ فمعٌت اغبديث :ال نكاح يف الشرع َّإال بويلَّ ،
فدؿ
َ َ

ذلك على أف النكاح بال ويل ابطل.

ٍ
ت
واألمر الرابع الذي يدؿ على ذلك :ما جاء عن أمنا عائشة -اهنع هللا يضر ،-أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :أَُّيبَا ْامَرأَة نَ َك َح ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
استَ َح َّل ِم ْن فَػ ْرِج َها» رواه
اح َها َابط ٌل ،فَِإ ْف َد َخ َل هبَا فَالْ َم ْه ُر َؽبَا دبَا ْ
اح َها َابط ٌل ،فَن َك ُ
اح َها َابط ٌل ،فَن َك ُ
بغَ َِْت إ ْذف َم َوال َيها ،فَن َك ُ

أضبد ،والًتمذي ،وأبو داود ،وابن ماجو.

«أَُّيبا امرأ ٍَة نَ َكح ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اح َها َاب ِطل» َّ
فدؿ ذلك على أف
َ ْ
اح َها َابط ٌل ،فَن َك ُ
اح َها َابط ٌل ،فَن َك ُ
ت بغَ َِْت إ ْذف َم َوال َيها ،فَن َك ُ
َ َْ
وجل.-
النكاح بال ويل ابطل .وسيأيت مزيد بياف فيما يتعلق ابلويل عندما نتكلم عن شروط النكاح إف شاء هللا َّ -
عز ّ

والنكاح السابع من األنكحة احملرمة الباطلة :نكاح الكافرة غَت الكتابية.
نكحوا الْم ْش ِرَك ِ
ِ
ات َح َّىت يػُ ْؤِم َّن﴾[البقرة.]ٕٕٔ:
لقوؿ هللا َّ -
وجلَ ﴿ :-وال تَ ُ ُ
عز ّ
ىن
قاؿ ابن عبد الرب -رضبو هللاَ :-تويل صباعة العلماء أف َّ
تعاىل قد أحل الكتابيات بقولو تعاىل﴿ :والْمحصن ِ َّ ِ
ين
َ ُ ْ ََ ُ
ات م َن الذ َ
هر زانىا.
العفائف ال من ُش َ

الوثنيات واجملوسيات ،يعٍت اؼبشركات ىنا؛ ألف هللا
ِ
اب ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم﴾[اؼبائدة ]٘:قاؿ :يعٍت
أُوتُوا الْكتَ َ

اختالؼ يف ِح ّل حرائر نساء أىل الكتاب،
وقاؿ اغبافظ ابن قدامة -رضبو هللا :-ليس بُت أىل العلم حبمد هللا
ٌ

وقاؿ :وسائر الكفار غَت أىل الكتاب ،كمن عبد ما استحسن من األصناـ ،واألحجار ،والشجر ،واغبيواف فال خالؼ
بُت أىل العلم يف ربرمي نسائهم.
وبل نكاحها.
انتبهوا اي إخوان :اؼبرأة الكافرة إذا مل تكن كتابية ال ُّ
ويدخل يف ذلك:
وبل نكاحها.
 -اؼبسلمة إذا ارتدت ،فاؼبسلمة إذا ارتدت ال ُّ
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زكاسال زكون قد ارزدت وخرج؟
وىنا َتيت اؼبسألة الكربى عند أىل العلم وىي :هل ادلسلمة اليت ،ا زُصلي
ً

من اإلسالم أو ،ا؟

ىذه اؼبسألة اختلف فيها العلماء ،وقد ذكران اػبالؼ فيها مر ًارا وتكر ًارا:
فمن أىل العلم من يقوؿ :إهنا كافرة قد خرجت من ملَّة اإلسالـ.
ومن أىل العلم من يقوؿ :إهنا ليست كافرة لكنها على خط ٍر عظيم.
تكاسال ،فإف قلنا :إف ترؾ الصالة ُكفر ،وهذا ما أرجحه يف ادلسألة وأفيت به،
 وكذلك الرجل إذا ترؾ الصالةً

ابطال لو وقع،
فإنو وبرـ على اؼبصلي أف يتزوج دبن ال تُصلي ،ووبرـ على اؼبصلية أف تتزوج دبن ال يصلي ،ويكوف النكاح ً
لكن مثل ىذا النكاح إذا انعقد فإنو ال يُبطل َّإال حبكم اغباكم ،حبكم القاضي؛ ألف اؼبسألة خالفية ،فإذا انعقد النكاح ال
يبادر طالب العلم إىل إبطاؿ العقد ،وإمبا يرفع األمر إىل القاضي ،والقاضي ينظر يف ىذا العقد.

دينهن .وىذه قضية هبب أف تفهم فبن ينتسب إىل أىل الكتاب
 ويدخل يف ذلك النساء الكتابيات إذا تركناَّ

اليوـ من كفر بدينو ،من يسموهنم ابلعلمانيُت واؼبلحدين ،الذي يقوؿ( :أان ال أعتقد أف ىناؾ إؽبا) ،الذي يقوؿ( :أان ما
أعتقد أف عيسى نيب) ،وإف كاف يقاؿ إنو نصراين ،لكن ىو يف نفسو ال يعتقد ىذا الدين ،فهذه اؼبرأة إذا كانت من ىذا
وبل نكاحها.
النوع فإهنا ال ربل ،ال ُّ
أيضا اجملوسيات ،وىذا عند صباىَت العلماء من السلف واػبلف ،واػبالؼ فيو شاذ ضعيف.
 ويدخل يف ذلك ًؽبن حراـ.
 -ويدخل يف ذلك غَت الكتابيات وغَت اجملوسيات ،وىذا ؿبل إصباع أف نكاح اؼبسلم َّ

والنوع الثامن :نكاح غَت ادلسلم للمسلمة ًأاي كان دينه.
وابطل ابإلصباع.
وىذا النكاح حر ٌاـ
ٌ
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ِ
ِ
ِ
ِ
وى َّن
قاؿ هللا َّ -
وجلَ ﴿ :-وال تُنك ُحوا الْ ُم ْش ِرك َ
ُت َح َّىت يػُ ْؤمنُوا﴾[البقرة ،]ٕٕٔ:وقاؿ -سبحانو﴿ :-فَِإ ْف َعل ْمتُ ُم ُ
عز ّ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
قطعي مطلق مل يُستث ِن
ُم ْؤمنَات فَال تَػ ْرجعُ ُ
وى َّن إِ َىل الْ ُكفَّا ِر ال ُى َّن حلّّ َؽبُْم َوال ُى ْم َوبلُّو َف َؽبُ َّن﴾[اؼبمتحنة .]ٔٓ:فهذا ٌ
نص ٌ

منو شيء.

زوجن
ومن أسف يف ظل االنفتاح اليوـ دخل على اؼبسلمُت اػبلل يف ىذا الباب ،وأصبحنا نسمع أف مسلمات يت َّ
خطر عظيم ،بل من استحل ذلك فهو كافر ،استحالؿ ىذا النكاح
بنصارى أو بيهود أو بغَت ذلك من الكفار ،وىذا ٌ

كفر -والعياذ اب﵁.-

النكاح التاسع :النكاح بنيّة الطالق.
عازـ يف قلبو أف يطلقها بعد مدة .وقد يسمى ىذا الزواج
ومعٌت النكاح بنّية الطالؽ :أف يتزوج الرجل اؼبرأة وىو ٌ

يف زماننا بػ (الزواج السياحي) ،وقد يسمى بػ (زواج اؼبغًتبُت) والصورة واحدة.

صحيح ،والنّية يف القلب
جائز صحيح؛ ألهنم قالوا :ألنو يف ظاىره
وقد ذىب صبهور العلماء :إىل أف ىذا النكاح ٌ
ٌ

وال تُعلم.

وذىب بعض التابعُت ،منهم اإلماـ األوزاعي ،وعُزي ذلك إىل اإلماـ مالك :إىل أنو حر ٌاـ ال هبوز ،وبرـ على
عازـ يف قلبو على أف يطلقها بعد مدة .وهذا هو الراجح إن شاء هللا أف ىذا النكاح حراـ ال
الرجل أف يتزوج اؼبرأة وىو ٌ

هبوز للرجل أف يُقدـ عليو ،بل الواجب عليو أف يتزوج بنية الديبومة ،فإف عرض لو ما يستدعى الطالؽ طلق ،أما أف
عازـ على الطالؽ فهذا حراـ.
يتزوج وىو ٌ
وذلك لوجو :
حرـ اإلسالـ الغش.
الوجه األول :أف فيو ِّ
غشا ،فإف الزوج يغش اؼبرأة ،ويغش وليها ،وقد َّ
ِ
َف رس َ ِ
اّلل صلَّى َّ ِ
ت
صْبػَرِة طَ َع ٍاـ ،فَأ َْد َخ َل يَ َدهُ ف َيها ،فَػنَالَ ْ
اّللُ َعلَْيو َو َسلَّم َمَّر َعلَى ُ
وؿ َّ َ
فعن أيب ىريرة -هنع هللا يضر" :-أ َّ َ ُ
اؿ« :ما ى َذا َي ِ
أ ِ
اّللِ؛ (يعٍت أصابو اؼبطر) قَ َ
الس َماءُ ََي َر ُس َ
ب الطَّ َع ِاـ؟ قَ َ
وؿ َّ
َصابَػْتوُ َّ
اؿ :أَفَ َال َج َع ْلتَوُ
اؿ :أ َ
َصابعُوُ بػَلَ ًال ،فَػ َق َ َ َ َ َ
َ
صاح َ
ش فَػلَي ِ
َّ ِ
مسلم يف الصحيح.
س م ٍِّت» رواه ٌ
فَػ ْو َؽ الط َعاـ َك ْي يػََراهُ الن ُ
َّاس؟ َم ْن َغ َّ ْ َ
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يستقيم يف ٍ
(صربة طعاـ) ،ويبيح الغش يف األعراض؟! ال شك أف ىذا
فكيف
عقل أف ُوبّرـ اإلسالـ الغش يف ُ
ُ
جدا عن قواعد اإلسالـ.
بعي ٌد ً
عازـ على ىذا
والوجه الثاين :أف فيو إضر ًارا ابؼبرأة ،فإف تزوجها وىي بِكر ،فإنو يضرىا حيث يطلقها ثيبًا ،وىو ٌ

من األصل ،ىو يدخل وىو انوي اإلضرار ،وإف كانت ثيبًا فإنو يضرىا كذلك؛ ألف اؼبرأة إذا طلقت ،فإف نظرة الناس
ضَرَر وال ِضر َار».
إليها زبتلف عنها قبل ذلك .وقد َّ
حرـ اإلسالـ اإلضرار ،مثل قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :ال َ
شبها ابؼبتعة .فقد علم هللا من قلب ىذا الزوج أف النكاح مؤقت ،فأشبو نكاح اؼبتعة من
والوجه الثالث :ألف فيو ً

ىذا الباب ،وقد تقدـ أف النكاح (نكاح اؼبتعة) حراـ.

والوجه الرابع :ألنو ذريعةٌ للتساىل يف األعراض ،والتالعب ابلنكاح كما يشهد لو الواقع .فمن ٍ
أسف شديد أف

بعض الرجاؿ أصبحوا يسافروف يف إجازة ردبا لشه ٍر واحد ،فيتزوج أحدىم أربع مرات أو طبس مرات بنية الطالؽ،
يذىبوف إىل بلداف ال يكلف النكاح شيئًا مث يتزوج ىذه طبسة أَيـ بنية الطالؽ مث يطلقها ،مث يتزوج اثنية بنية الطالؽ مث

يطلقها .ولألسف أف ىذا البالء دخل حىت على بعض طالب العلم -نعوذ اب﵁ من سوء اغباؿ -فمثل ىذا ال تقبلو

حالال أو حر ًاما هذا الذي يظهر يل -وهللا أعلم.-
الشريعة بل ترده ،ىذا من حيث حكمو من جهة كونو ً
أما من حيث الصحة فال نستطيع إبطاؿ العقل َّإال ٍ
دببطل ظاىر ،وكبن ال نطلع على ما يف قلب الرجل ،لكن
نقوؿ للرجل :اتق هللا فإف ىذا النكاح حراـ ،وال هبوز لك أف تقدـ عليو ،وال هبوز لك أف تتالعب ببنات اؼبسلمُت.
ومن أسف أف بعض القائمُت على بعض اؼبراكز اإلسالمية يف أوراب يستغلوف ىذه القضية ورأي صبهور العلماء
ابعبواز ،فإذا جاءت امرأة تريد أف تُسلم ،وأسلمت على يد من يف اؼبركز ،تزوجها وبقيت معو شهرا أو أقل مث طلقها؛ وقد
ٍ
شيوخا ابلنسبة ؼبا ىناؾ
أدى ىذا إىل ارتداد عدد من النساء بعد أف دخلن يف اإلسالـ ،ورأينا أف ىؤالء الذين يُع ّدوف ً
يتالعبوف ابألعراض ،واإلسالـ أعلى من ىذا ،ىذا الذي يظهر يل.

النكاح العاشر :ما مسي بـ (نكاح ادلسيار).
وىو النكاح الذي تتنازؿ فيو اؼبرأة عن حقها يف اؼببيت وكبوه.
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وله صوراتن:
الصورة األوىل :أف يكوف النكاح شرعيًا ،ويراد بو ما يراد من النكاح ،فَتاد االستمرار ،ويراد التناسل ،غَت أف
الرجل ال يستطيع أف أيتيها يف الليل ،فتسقط حقها يف اؼببيت .وىذا النكاح يُعرؼ عند اؼبتقدمُت بػ (نكاح النهارَيت)؛
ألف اؼبرأة تسقط حقها يف الليل ،وأيتيها الرجل يف النهار مىت ما تيسر لو ذلك.

نكاح شرعي أسقطت فيو اؼبرأة ح ًقا ؽبا ؼبصلحة .امرأة تريد أف تتزوج ،أو تريد أف تتزوج
وىذا النكاح جائز؛ ألنو ٌ

ىذا الرجل ،فأسقطت حقها ؼبصلحة ،والنكاح شرعي ،وكرىو بعض السلف ،كره ىذا النكاح بعض السلف.

هنارا دوف
قاؿ يف [البناية] وىو أحد كتب اغبنفية :ال أبس بتزوج النهارَيت؛ وىو أف يتزوجها على أف أيتيها ً
الليل .وكره ابن سَتين ىذا القيد.
وذىب بعض الفقهاء :إىل صحة العقد وبطالف الشرط ،قالوا :النكاح صحيح والشرط ابطل ،فإذا طلبت منو
ليال ،وأف يقسم ؽبا وجب عليو ،وذىب بعضهم :إىل فساد العقد.
بعض العقد أف أيتيها ً
قاؿ ابن قدامة -رضبو هللا -يف كتاب [الكايف] عن مثل ىذه الشروط :فهذه الشروط ابطلةٌ يف نفسها؛ ألهنا
تتضمن إسقاط ٍ
حق هبب ابلعقد قبل انعقاده فلم يصح .قاؿ :وقد نقل عن أضبد يف النهارَيت والليليات :ليس ىذا من
نكاح أىل اإلسالـ ،قاؿ :وىذا وبتمل إفساد العقل.
وقاؿ ابن قدامة يف [اؼبغٍت] :نقل عنو اؼبروزي يف النهارَيت والليليات ليس ىذا من نكاح أىل اإلسالـ.
وفبن كره تزويج النهارَيت :ضبَّاد بن أيب سليماف ،وابن شربمة.
ابطل.
وقاؿ الثوري :الشرط ٌ
وقاؿ أصحاب الرأي :إذا سألتو أف يعدؿ ؽبا عدؿ .يعٍت أف الشرط يسقط.
أبسا أف يتزوجها على أف هبعل ؽبا من
أبسا ،وكاف اغبسن ال يرى ً
وكاف اغبسن وعطاء ال يرَيف بنكاح النهارَيت ً

جائز وصحيح السيما عند وجود
أَيما معلومة ،فالذي عليو اعبمهور وهو الراجح إن شاء هللا :أف ىذا النكاح ٌ
الشهر ً

اؼبصلحة.
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والصورة الثانيةَّ :أال يراد منو ما يراد من النكاح ،وإمبا يراد منو االستمتاع فقط .فال يراد منها النسل ،وال يراد
سرا.
منها الديبومة ،والغالب يف مثل ىذه الصورة أف يكوف الزواج ً
نعم -أيها اإلخوة -ال زلنا مع ما يسمى بػ (نكاح اؼبسيار) ،وقد ذكرت أف الصورة الثانية لو :أنو ال يراد منو ما
أيضا أف
سرا ،والغالب ً
يراد من النكاح ،فال يقصد منو النسل ،وال يقصد منو البقاء ،والغالب على ىذا النكاح أف يكوف ً
أيضا أف اؼبرأة تدرؾ ىذا ،وأف ىذا إمبا ىو نكاح ٍ
ألَيـ أو شهور ،فهذا النكاح ؿبرـ؛
ينوي الزوج أف يكوف مؤقتًا ،والغالب ً
ٌ
ألنو ال تراد منو اؼبرادات الشرعية من النكاح؛ وألنو ذريعةٌ لتسويغ الزان وتغطيتو.
ولألسف أف اؼبتالعبُت ابألعراض يف بعض الدوؿ إذا قدـ الرجل استقبلوه يف اؼبكاتب ىناؾ ،وعرضوا عليو ماذا
اجا .واغبقيقة إذا نظرت إىل الصورة أنو ال فرؽ بُت ىذا الذي ذىب
تريد؟ تريد صديقة؟ تريد زواج مسيار؟ ويسمونو زو ً
بتلك الصديقة ،وىذا الذي ذىب دبن أظبوىا زوجةً ابؼبسيار سوى الصورة.

وفبا يؤكد لك ىذه القضية :أف الغالب أف الذين يدخلوف يف النكاح يف ىذه الصورة ال يعتنوف دبا يعتٍت بو الزوج
غالبًا ،فال يُسأؿ حىت عن اؼبرأة ،وعن أخالقها ،وال عن أمورىا فبا يدلّك داللةً بيِّنة على أف ىذا النكاح إمبا يراد بو تغطية
االستمتاع.

قاؿ ابن ىانئ :ظبعت أاب عبد هللا؛ يعٍت (اإلماـ أضبد) ،قيل لو :الرجل يكوف يف السوؽ ،وبينو وبُت منزلو بع ٌد
فال يستطيع أف يرجع فيقيل عندىم؛ يعٍت ال يستطيع أف يرجع إىل أىلو فيقيل عندىم ،فيتزوج عند سوقو امرأ ًة أيتيها

ابلنهار ،وإذا رجع إىل منزلو ابلليل لو امرأة .يعٍت يتزوج امرأة دبا يسمونو اليوـ (مسيار) قريبة من ا﵀ل ،قريبة من العمل

يقيل عندىا الظهر ،ويتغدى عندىا .وىذه صورة واضحة أف الغالب أنو ال يريد من ىذا ما يراد من النكاح غالبًا.
فقاؿ اإلماـ أضبد :إيش ىذا؟ (وإيش؟) كلمة أو (إيش ىذا؟) كلمة يعٍت مشتقة ومركبة من( :أي ٍ
شيء ىذا؟)
جدا.
شنيع ً
وعجب منو ،وقاؿ :ىذا ٌ

والنكاح احلادي عشر :النكاح العريف.
ضا صوراتن:
وله أي ً
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شرعي مستكمل الشروط واألركاف غَت أنو ال يوثق رظبيًا.
الصورة األوىل :عق ٌد ٌ
لكن فاعلو أيمث؛ ؼبخالفتو النظاـ.
جائز
وصحيح من حيث ىو ،و َّ
وىذا العقد ٌ
ٌ
اجب علينا أف نطيع والة أمران يف ىذا ،فالذي يًتؾ توثيق عقد النكاح
النظاـ اليوـ يوجب توثيق العقود ،وو ٌ
نكاحو صحيح؛ ولكنو أيمث ألنو خالف النظاـ ،كما أف يف ىذا النكاح خطر تضيع اغبقوؽ من جهة اؼبَتاث ،ومن جهة
صحيحا.
يعٍت تسجيل األوالد ،ومن جهة دراستهم ،فال ينبغي التساىل يف اإلقداـ عليو ،وإف كاف
ً
والصورة الثانية :عق ٌد بُت ٍ
رجل وامرأة ال يستكمل أركاف النكاح أو شروط النكاح.
وابطل ابإلصباع.
وىذا العقد حر ٌاـ
ٌ
وىذه الصورة َتيت يف آخر نكاح نذكره ،وهو النكاح الثاين عشر وهو :نكاح السر.
ومعٌت نكاح السر :النكاح اؼبكتوـ غَت اؼبعلن.
وله صور:
ٍ
الصورة األوىل :أف يكوف بال ٍ
شهود ،وال إعالف .هبلس الشاب مع الفتاة ويكتباف ورقة زواج بينهما،
ويل ،وال
وَتخذ ىي الورقة وتضعها يف جيبها ،وىو أيخذ الورقة ويضعها يف جيبو ،ويكثر لألسف يف اعبامعات ،وقد يستأجروف
شقة ،ؾبموعة يستأجروف شقة يذىب بعضهم من الساعة كذا إىل الساعة كذا ،والثاين من الساعة كذا إىل الساعة كذا،
وابطل ابتفاؽ األئمة ،وليس من النكاح الشرعي يف شيء.
ابطل ابتفاؽ األئمة ،ىذا النكاح حراـ
ٌ
وىذا النكاح ٌ
ٍ
والصورة الثانية :أف يكوف ٍ
وشهود من غَت إعالف ،فيكوف بويل ،ويكوف بشاىدين لكن يتواصوف بكتمانو،
بويل
نكاح صحيح؛ الجتماع الشروط عندىم.
ال يعلنونو ،وال ىبربوف بو ً
أحدا ،وىذا النكاح مكروهٌ عند اعبمهور ،ولكنَّو ٌ
نكاح ابطل؛ ألف شرط النكاح عندىم اإلعالف ،وكذلك عند اإلماـ
وعند اؼبالكية :ال هبوز ىذا النكاح ،وىو ٌ
ابطال ،لكن ال ينبغي للمسلم أف يُقدـ عليو؛ ألف األصل يف النكاح
أضبد يف رواية ،واألقرب -وهللا أعلم -أنو ليس ً
اإلعالف.
والصورة الثالثة :أف يكوف بشاىدين وبال ويل.
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َتيت الفتاة إىل الشاب ،إىل زميلها ،إىل صديقها ،وتقوؿ( :تعاىل نتزوج) ،وأيتياف بشاىدين من زمالئهما ،وىذا
وابطل عند اعبمهور.
يشهد ؽبذا ،وىذا يشهد ؽبذا ،وىذا يشهد ؽبذا ،والسوؽ رائجة ،وبدوف ويل ،وىذا النكاح حر ٌاـ
ٌ
اؼبالكية ،والشافعية ،واغبنابلة :ىذا النكاح حر ٌاـ عندىم ،وعند اغبنفية :جائز ،والراجح قوؿ اعبمهور لعدـ الويل ،والويل

ط لصحة النكاح.
شر ٌ

بويل ومن غَت ٍ
شهود ،ولكن يعلن يف ٍ
والصورة الرابعة :أف يكوف ٍ
مكاف ،ويكتم يف مكاف.
واحد سافر من اإلمارات إىل بلد بعيد ،وىناؾ تزوج بويل لكن من غَت شهود ،وأعلن يف األسرة ىناؾ يف ذلك
مكتوـ يف ىذا البلد ،لكن الحظوا أين
فالان ،ولكنو مل يعلنو يف اإلمارات ،فهو معلن يف ذلك البلد
البلد أف فالنة تزوجت ً
ٌ

صحيح عند اؼبالكية واإلماـ أضبد يف
وجائز
قلت( :بدوف شهود) وىذا النكاح حر ٌاـ
وابطل عند اعبمهور؛ لعدـ الشهودٌ ،
ٌ
ٌ
رواية ،ما داـ أنو وجد فيو اإلعالف واشتهر فإنو جائز صحيح ،وإف كتم يف ٍ
بلد آخر.
ٍ
أما إذا كاف النكاح ٍ
نكاح صحيح ما أعرف فيه خالفًا ،يعٍت
بويل وشهود ،وأعلن يف مكاف ،وكتم يف مكاف فإنو ٌ
مثال الزوجة أُعلن وأصبح معروفًا ،وكتم يف ٍ
مكاف آخر
إذا كاف النكاح بويل وشهود ،وأعلن يف مكاف؛ يعٍت يف بلد ً

ٍ
نكاح صحيح جائز وال أعلم يف ىذا خالفًا.
ؼبصلحة يراه الزوج ،فإنو ٌ

كبَتا ،فالبد
ىذا ما يتعلق ابألنكحة اؼبمنوعة ،وقد حرصت على ذكرىا؛ ألهنا بدأت تنتشر يف ىذا الزماف
ً
انتشارا ً

من فقهها ،ومعرفة ما يتعلق هبا ،والبد أف نثقف الشباب والبنات يف ىذه القضية؛ حىت ال يقع أح ٌد فيما حرـ هللا وىو
نكاح صحيح.
يظن أنو يف ٍ

وجل -بعد صالة العشاء ،ما يتعلق بػ (مقدمات النكاح) ،مث إذا تيسر
لعلنا نقف ىنا ونكمل إف شاء هللا َّ -
عز ّ

قبيب عن بعض األسئلة إف شاء هللا.

وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا وسلم.

***********
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اجمللس الثالث
السالـ عليكم ورضبة هللا وبركاتو
اغبمد ﵁ رب العاؼبُت ،والصالة والسالـ األسباف األكمالف على اؼببعوث رضبةً للعاؼبُت ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
أما بعد:
ٍ
مبحث انف ٍع ومفيد من مباحث فقو النكاح ،أال وىو :فقه ُمقدمات النكاح ،وأوؿ
ننتقل إىل
فمعاشر اإلخوة واألخواتُ ،

صالح
ىذه اؼبقدمات :ا،اختيار ،ونعٍت بو اختيار الزوجة ،واختيار الزوج ،واالختيار ينبغي أف يكوف أساسو من اعبانبُت،
ُ
وحسن اػبُلق ،مع مراعاة ما تستطيبو النفس يف اعبانبُت ،وىذا الذي دلَّت عليو األدلة.
الدي ِن ُ

فعن أيب ىريرة –هنع هللا يضر -عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ« :تُنكح اؼبرأة ألربع :ؼباؽبا ،وغبسبها ،وعبماؽبا ،ولدينها ،فاظهر بذات الدين
َ
متفق عليو.
تربت يداؾ» ٌ

(تُنكح اؼبرأة ألربع ) قاؿ بعض العلماء :ىذه األسباب الداعية إىل نكاح اؼبرأة :ؼباؽبا ،وعبماؽبا ،وغبسبها ،ولدينها ،مث
فحث عليو ،فقاؿ« :فاظفر بذات الدين تربت يداؾ».
خص النيب ملسو هيلع هللا ىلص سببًا َّ
َّ
جابرا –هنع هللا يضر -ؼبا
ومع مراعاة الدين يف اؼبرأة ،فال بد من مراعاة ما تستطيبو النفس فيها ،ولذلك ثبت يف الصحيح أف ً
أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنَّو تزوج ثيِّبا ،قاؿ لو النيب ملسو هيلع هللا ىلصِ َّ « :
كرا تُالعبُها ،وتُالعبُك» ،فنظر النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل ما تستطيبو النفس يف
ً
ىال ب ً
اؼبرأة.

تسره إذا نظر ،وتُطيعو إذا أمر ،وال
وجاء عن أيب ىريرة –هنع هللا يضر -أنو قيل لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصُّ :
أي النساء خَت؟ قاؿ« :الذي ُّ

حسن صحيح.
ُزبالفو يف نفسها ،وماؽبا دبا يكره» رواه النسائي ،وقاؿ األلباينٌ :

تسره إذا نظر» ،وىذا فيو مراعاة اعبماؿ اؼبعقوؿ« ،وتُطيعو إذا أمر ،وال زبالفو يف نفسها ،وماؽبا دبا
فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :اليت ُّ

يكره».

كاثر بكم» وقد تقدَّـ ذكر اغبديث.
وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص« :تزوجوا الودود الولودِّ ،
فإين ُم ٌ
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وربسن اؼبودة،
والشاىد من ُىنا :أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :تزوجوا الودود» اؼبرأة اليت تتودد إىل زوجها ،وتتحبب إىل زوجهاُ ،
وىذا يُعرؼ بتصرفاهتا مع الناس ،وأبحواؿ نسائها القريبات منها.

حث عل مراعاة ما تستطيبو النفس يف اؼبرأة.
فالشاىد :أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع اغبث على الدينَّ ،
وخلقو
ويف شأف الرجل :جاء حديث أيب ىريرة –هنع هللا يضر -أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :إذا خطب إليكم َمن َ
ترضوف دينو ُ
وفساد عريض» رواه الًتمذي ،وابن ماجو ،وصححو األلباين.
فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنةٌ يف األرض،
ٌ
ّ
وخلقو فزوجوه) َّ
فدؿ ذلك على أف األساس يف اختيار الرجل أف يكوف ذا ُخلق ،وأف
(إذا خطب إليكم َمن ترضوف دينو ُ
يكوف ذا دين.

وقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :خَتكم خَتكم ألىلو ،وأان خَتكم ألىلي» رواه الًتمذي ،وصححو األلباين.
ٍ
خَتا ألىلو ،أف يكوف
ووجو داللتو على مرادان ىنا :أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أشار إىل صفة ينبغي أف تُراعى يف الزوج ،وىو أف يكوف ً
طيب العشرة ،حسن ِ
اؼبعشر ،وىذا يُراعى مع اػبلق والدين.
خياف
رجل إىل اغبسن بن علي –هنع هللا يضر وعن أبيو -وقاؿ لو :إف عندي بنتًا ،فممن ترى أزوجها؟ فقاؿ :زوجها َمن ُ
وجاء ٌ
هللا عو وجل فننه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها مل يظلمها.

ويف اعبملة ،ينبغي على الطرفُت اغبرص على الصفات الطيبة ،بقدر اإلمكاف ،من غَت مبالغة ،واغبذر من الصفات
ِ
ات والطَّيِبات لِلطَّيِبُِت والطَّيِبو َف لِلطَّيِب ِ
ِ
اػببِيثَ ِ ِ
ات﴾ [النور]ٕٙ:
ُت َو ْ
ات ل ْل َخبِيث َ
اػببيثة ،قاؿ هللا عز وجلُ َْ ﴿ :
َّ
اػبَبِيثُو َف ل ْل َخبِيثَ َ َّ ُ ّ َ َ ُّ
حث على اختيار اؼبرأة ذات الصفات الطيبة ،والبعد عن الصفات اػببيثة ،لكن ال ينبغي
قاؿ العلماء :يف ىذه ايآية ّّ
األمر ُؿباال أو قريبًا ِمن ا﵀اؿ.
اؼببالغة يف الصفات؛ حىت يكوف ُ
ِ
ومن ِ
ألطف ما قالو العلماء يف ىذا الباب ،يف شأف اختيار الزوجة ،قالوا :احذر نكاح طبسة:
 أانَّنة.
 وحنَّانة.
 وحدَّاقة.
وبراقة.
َّ 
 وشدَّاقة.
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اأاننة :يعٍت كثَتة األنُت والشكوى ،ال ترضى بشيء ،وال يعجبها شيء ،وال تكاد تكوف ُمراتحةً مع زوجها ،ىذه ال
تطيب معها اغبياة ،منذ أف يدخل الزوج إىل أف يناـ ،إىل أف ىبرج ،وىو ربت األنُت.

دائما وتقوؿ :ما الذي أوقعٍت فيك،
ربن إىل ٍ
زوج آخر ،أي ُّ
وحناانة :قالوا :ىي اليت ُّ
سبن على زوجها وبنفسها ،وتذكره ً
مثلي يكوف ؼبثلك ،أان مثلي يكوف لكذا ،فكلما التفتت إليو قالت :ح ِظّي تعيس ،وإال فمثلي يتزوجها َمن يكوف كذا
وكذا.
وأ اما احلداقة :قالوا :فهي اليت ترمي بعينها إىل كل شيء ،وترغب يف اقتنائو ،إذا ذىبت إىل بيت ،جاءت إىل زوجها
مقلوبة الوجو ،ما شاء هللا فالنة عندىا وعندىا وعندىا ،وأان مسكينة! إذا ذىبت إىل السوؽ أرادت أف تشًتي كل
شيء.
وأ اما الربااقة :قالوا :فهي اليت تشتغل بنفسها عن زوجها وبيتها ،ال يهمها إال نفسها ،مشتغلة بنفسها ،وزينتها،
وأحواؽبا الشخصية عن زوجها ،وعن بيتها ،نستطيع أف نقوؿ ما تُسمى اليوـ ابألاننية.
كثَتا ،فهي كثَتة الكالـ ،قليلة السكوت.
والش اداقة :ىي اليت
ُ
تتشدؽ ابلكالـ ً

ومما يتعلق اب،اختيار :أنو ال أبس يف أف تعرض اؼبرأة نفسها على ٍ
خَتا ؽبا ،ال حرج يف ذلك ،وال
رجل صاحل ،تراه ً
ٍ
أىب لك نفسي) ،عرضت
عيب ،فعن سهل بن سعد –هنع هللا يضر -قاؿ :جاءت امرأةٌ إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقالتُ ( :
جئت ُ
َّ
رجل( :زوجنيها إف
نفسها على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فقامت ً
طويال ،فنظر َّ
وصوب ملسو هيلع هللا ىلص ،مث نكس رأسو ،فلما طاؿ ُمقامها ،قاؿ ٌ
مل يكن لك هبا حاجة) .قاؿِ « :عندؾ شيءٌ تصدقها؟» قاؿ :ال ،قاؿ« :انظر» ..اغبديث ،واغبديث عند البخاري.
رجل من
ووجو الداللة منو :أف اؼبرأة عرضت نفسها على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،بُت الرجاؿ الصاغبُت ،فلما أعرض النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،قاـ ٌ
صحابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وأراد أف يتزوجها.

الويل ابنتو على الرجل الصاحل ،فقد روى البخاري أنو حُت
كما أنو ال أبس ،وال عيب ،وال نقيصة ،يف أف يعرض ُّ
ت عثماف بن عفاف ،فعرضت عليو حفصة ،فقلت :إف
َتيبت حفصة بنت عمر –اهنع هللا يضر وعن أبيها -قاؿ عمر :لقي ُ
سأنظر يف أمري ،قاؿ :فلبثت ليايل ،مث قاؿ يل :قد بدا يل أال أتزوج يومي
شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ،فقاؿ:
ُ

ىذا.
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ٍ
إيل شيئًا،
قاؿ عمر :فلقيت أاب بكر ،فقلت :إف َ
شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ،فصمت أبو بكر ،فلم يرجع ّ
ليايل ،مث خطبها رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فأنكحتها إَيه ،فلقيٍت أبو بك ٍر ،فقاؿ:
فكنت أوجد عليو مٍت على عثمافُ ،
ُ
فلبثت َ

علي حفصة ،فلم أرجع إليك ،قاؿ :فقلت نعم ،قاؿ :فإنو مل يبنعٍت أف أرجع إليك
لعلَّك وجدت َّ
علي حُت عرضت ّ
ألفشي سر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ولو تركها لقبلتها.
فيما عرضت إال أين قد علمت أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد ذكرىا ،فلم أكن
َ

فعمر –هنع هللا يضر -ىنا عرض حفصة على عثماف –هنع هللا يضر -مث عرض حفصة على أيب بكر الصديق –هنع هللا يضر -وأبو بكر
الصديق –هنع هللا يضر -سكت ومل يرد بشيء؛ ألنو ما كاف لو أف يقبل امرأ ًة علم أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يريدىا ،ما كاف لو أف ىبرب
عمر –هنع هللا يضر -بعزـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص مل ىبربه.
فالشاىد من ىذا :عرض عمر –هنع هللا يضر -ابنتو على الصاغبُت.

وادلقدمة الثانية :اػبِطبة.
واػبِطبة بكسر اػباء مأخوذة من اػبِطاب ،وىو الكالـ ،وقيل :مأخوذة من اػبَ ِ
طب ،وىو األمر الشأف ،األمر العظيم

والشأف الكبَت؛ ألهنا متعلقة أبم ٍر عظيم وىو النكاح.

ويف ا،اصطالح :التقدـ لطلب الزواج من اؼبرأة ،أو ابؼبرأة.
اجا ،وإمبا الزواج يتم بشروطو وأركانو.
واخلطبةُ ً
شرعاُ :
ؾبرد طلب ،وليست زو ً
ِ
يًتتب عليها شيء ،واؼبرأةُ اؼبخطوبة امرأةٌ أجنبيةٌ عن خطيبها ،كغَتىا من األجنبيات،
فاػبطبة إ ًذا -أيها اإلخوة -ال ُ

أبدا ،بل إف خلوتو هبا أشد من خلوتو ابؼبرأة األجنبية؛ ألف أىلها أيمنونو ،وإذا حصل األمن
ىبلو هباً ،
ال هبوز لو أف َ

اش تد اػبطب ،وال هبوز لو أف ىبرج معها ،وهبلس معها يف األماكن ،وال هبوز لو اغبديث معها بتبسط ،وال أبس من
وبتاج إليو مع التحفظ ،ولزوـ األدب.
اغبديث الذي ُ

واخلالصة اي إخوة :أهنا امرأةٌ أجنبيةٌ من اػباطب ،فلها معو أحكاـ اؼبرأة األجنبية مع الرجل األجنيب ،والتساىل يف
أمورا ؿبرمةً كثَتة ،وهبلب مفاسد كثَتة للمرأة وأىلها.
ىذا الباب ،مع كونو حر ًاما يف ذاتو ،قد هبلب ً
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ولألسف َ-ي إخوةَّ -
كثَتا من الناس أصبحوا يتساىلوف يف ىذه القضية ،وإذا خطب الرجل اؼبرأة ،ييسروف لو
أف ً
اعبلوس معها خبلوة ،بل ردبا ىيؤوا لو اؼبكا ُف ،وخففوا األنوار ،وهبلس معها لوحده ،وال أبس عندىم من ال ُقبالت،
شر مستطَت ،وحراـ ال هبوز.
واللمسات! اؼبهم أال يقع األمر األكرب ،وىذا ٌ
ومما أُنبه له هنا :أنو يف بعض أعراؼ اؼبسلمُت يسمى ما بُت العقد الشرعي والدخوؿِ :
(خطبة) ،فإذا عقد الرجل
ُ
على اؼبرأة حىت يدخل هبا –تكوف الفرح والوليمة وكذا -يقولوف :خطبها ،وىذه خطبة ،ىذا ليس الذي نتكلم عنو،
الذي نتكلم عنو ىو الذي قبل العقدَّ ،أما ىذا فهي زوجة ،وإف ظبَّْوىا (ـبطُوبة).
ولذلك َ-ي إخوة ،طالب العلم -إذا اتصل بكم أحد يسأؿ عن اػبطبة ،فاستفصلوا ،خاصةً إذا مل يكن من بلدكم.
أحياان يريدوف ابػبطبة ما بعد العقد ،ولكن قبل الدخوؿ ،ىذه زوجة ،ومع ذلك َّ
فإان نؤكد على أنو ال ينبغي للمرأة أف
ً
حىت يُعلن دخولو هباَّ ،
فإان يف زمن الفن ،وقلة اؼبروءات ،قد تسلم اؼبرأة نفسها للزوجة ،وىي زوجة
تسلم نفسها للزوج َّ

بعقد ،قبل أف يدخل هبا ويُعلن ذلك ،مث قد يُعرض عنها ويًتكها ،ويُنكر أنو قد أاتىا ،أو جامعها ،ونعرؼ قضاَي
فمع َّأان نقوؿ َّإهنا زوجةَّ ،
فإان نؤكد على أنو ال ينبغي للمرأة أف تُسلِّم نفسها لزوجها؛ حىت
كثَتة متعلقة هبذا البابَ ،
يُعلن دخولو هبا.
وبرـ على الرجل أف
هبوز للرجل أف ىبطب نساءًَّ ،
وال ُ
منهن اؼبرأة اؼبتزوجة ،ولو ابلتعريض البعيد إبصباع العلماءُ ،
ِ
ِ
يوما ،سأتزوجك ،وال
ىبطب امرأ ًة متزوجة ،ال ابلتصريح ،مثل أف يقوؿ ؽبا :لو طلقك فالف ،لن أتركك بعد الع ّدة ً
أنك ِ
كنت أرملة ،وال مطلقة ،ما يًت ِ
ابلتعريض ،كأف يقوؿ :أظن لو ِ
كك الرجاؿَّ ،
فإف ىذا حراـ ابإلصباع ،وىو كبَتة
ُ
زببيب للمرأة على زوجها ،وقد قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :ليس منّا َمن خبّب امرأ ًة على زوجها» رواه
من كبائر الذنوب؛ ألنو ٌ
أبو داود ،وقاؿ األلباين :صحيح.

يضا ،ولو بتعر ٍ
يض بعيد ،ابإلصباع؛
كما ال هبوز للرجل أف ىبطب اؼبرأة اؼبطلقة طالقًا رجعيًا يف عدهتا ،ال تصروبًا ،وال تعر ً

ألف الرجعية زوجة ،ما دامت يف العدةَّ ،أما اؼبطلقة طالقًا ابئنًا ،أو اؼبتو ََّّف عنها زوجها ،فإنو ال ذبوز خطبتها صراح ًة وىي
ِ
يما
اح َعلَْي ُك ْم ف َ
يف عدهتا ،وهبوز التعريض بذلك ،أما التصريح فال هبوز ،وأما التعريض فيجوز ،قاؿ هللا عز وجلَ ﴿ :وال ُجنَ َ
ضتُ ْم بِِو ِم ْن ِخطْبَ ِة النِّ َس ِاء﴾ [البقرة.]ٕٖ٘:
َعَّر ْ
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ِ
لمح ،ويقوؿ :أان أرغب يف الزواج ،وأان وهللا حريص على أف أتزوج ،أو أف يكوف التعريض قريبًا،
َّأما التعريض ،كأف يُ ّ
فيقوؿِ :
مثلك ال يًُتؾ ،أو كبو ذلك ،ىذا جائز ،ال حرج فيو.
ىبطب الرجل على خطبة أخيو»
هبوز للرجل أف ىبطب امرأةً ـبطوبةً ،وقد ركنت ؼبن خطبها؛ لقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :وال
وال ُ
ُ
َ
متفق عليو.
ٌ
وهبوز يف اغباالت التالية:
قاؿ ابن قدامة :وال أعلم يف ذلك خالفًا بُت أىل العلمُ .
احلالة األوىل :إذا ترؾ اػباطب األوؿ ،إذا ترؾ ِخطبتها.
احلالة الثانية :إذا أَذف اػباطب األوؿ ،اػباطب األوؿ قاؿ :ال أبس ،تق ّدـ وىي زبتار ،فهذا جائز ؼبا جاء عن ابن عمر
َ
–رضي هللا عنهما -أنو كاف يقوؿ« :هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يبيع بعضكم على بيع بعض ،وال ىبطب اعبل على خطبة أخيو؛
حىت يًتؾ اػباطب قبلو أو أيذف لو اػباطب» وىذا اغبديث يف الصحيح.
احلالة الثالثة :إذا كانت اػبِطبة ؾبرد ٍ
عرض ،ومل تتخذ اؼبرأة وال وليُّها قر ًارا ،فإنو على الراجح هبوز أف يعرض عليها الرجل

نفسو ،أو يعرض غَته.

خطبها رجل ،لكنها مل تقرر ،ال زالت تفكر ،ال زالت يف زمن اؼبهلة ،ومل تتخذ قر ًارا ،ومل تركن ،فالراجح من أقواؿ أىل
ُ
العلم أنو هبوز للرجل أف يعرض عليها نفسو ،أو على وليها ،أو أف يعرض عليها غَته.
ذكرت لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف معاوية بن أيب سفياف ،وأاب جهن ٍم ،قد خطباين ،قاؿ
حللت
قالت فاطمة بنت قيس –اهنع هللا يضر -ؼبا
ُ
ُ
فصعلوؽ ال ماؿ لو ،انكحي أسامة بن ز ٍ
يد»
يضع عصاه عن عاتقو ،و َّأما معاوية
ٌ
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَّ « :أما أبو جه ٍم فال ُ
خَتا ،وارتبطت بو .رواه مسلم يف الصحيح.
قالت :ف َكرىتو ،مث قاؿ« :اكبكي أسامة» قالت :فنكحتو ،فجعل هللا فيو ً
ووجو الداللة َي إخوة :أف معاوية –هنع هللا يضر -وأاب جهم –هنع هللا يضر -قد خطباىا ،ومل تكن ركنت لو ٍ
احد منهما ،ومل يُنكر ذلك
فدؿ ذلك على أنو ال أبس أف ىبطب الرجل اؼبرأة ،إذا كاف قد تقدـ
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،مل يقل :كيف ىبطب على خطبة أخيوّ ،
رجل آخر وىي مل تركن إليو.
ؽبا ٌ
والوجه الثاين :أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص عرض عليها غَتنبا ،فعرض عليها أسامة –هنع هللا يضر -ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص علم أهنا مل تركن إىل واحد
فدؿ ذلك على ما ذكرانه.
منهما ،بدليل أهنا جاءت تشاوره ،فأرشدىا إىل ما ىو أحسن ،وىو أف تنكح أسامةّ ،
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ِ
ومن مسائل اخلِطبة :أنو هبوز استثناءً من األحكاـ العامة أف ينظر َمن عزـ على خطبة امر ٍأة صادقًا إليها ،وال هبوز ذلك
ِ
أصال ،ىل ىبطب أو ال ىبطب ،ويذىب وينظر ؽبذه،
مًتددا ً
إال إذا كاف صادقًا يف إرادة اػبطبة ،ال يكوف يدخل يف ىذا ً
ِ
وبقي أف ينظر ،ىل تناسبو أو ال تناسبو ،فإنو
وينظر ؽبذه ،وينظر ؽبذه ،ال هبوز ،لكن إذا كاف صادقًا يف إرادة اػبطبةَ ،
هبوز لو أف ينظر إليها ،بل هبوز أف يُدقق النظر إليها ،وأف ينظر إىل ما يُرغبو يف نكاحها ِمن النظر إىل شعرىا ،وأسافل
قدميها ،وأطراؼ ساقيها ،ووجهها ،وىيئتها العامة ،هذا الراجح الذي يُنظر إليو ،الشعر ،اليدين ،ينظر إىل اليدين ،ينظر
إىل قدميها وأطراؼ ساقيها ،ينظر إىل وجهها ،ينظر إىل ىيئتها العامة.

ِ
وسع مثل داود الظاىري وقاؿ :ينظر إىل كل جسمها ،أي ُمباشرة ،إال السوءاتف،
واؼبسألة فيها خالؼ ،من العلماء َمن ّ
ومن أىل العلم من ضيَّق ،فقاؿ :ال ينظر إال إىل وجههاِ ،
ِ
ومنهم َمن زاد ،قاؿ :ينظر إىل وجهها وكفيها ،ومنهم َمن زاد
َ
ينظر إىل ما
قاؿ :ينظر إىل وجهها وكفيها وقدميها ،والراجح :ما ذكرتو ،وىو أقرب إىل مذىب اغبنابلة؛ ألهنم يقولوفُ :

يظهر منها غالبًا عند ؿبارمها ،والذي يظهر غالبًا عند ا﵀ارـ ىو الشعر ،والوجو ،والذراعُت ،وأطراؼ الرجلُت ،وأطراؼ
الساقُت.
رجل فأخربه أنو تزوج امرأةً من
وقد ّ
دؿ على ىذا ما جاء عن أيب ىريرة –هنع هللا يضر -أنو قاؿُ :
كنت عند النيب –ملسو هيلع هللا ىلص -فأاته ٌ
األنصار ،تزوج :يعٍت خطب ،فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :أنظرت إليها؟» قاؿ :ال ،قاؿ« :فاذىب فانظر إليهاَّ ،
فإف يف

رشي ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يعرؼ قريش ،ويعرؼ األنصار ،فقاؿ« :اذىب فانظر
أعُت األنصار شيئًا» رواه مسلم .وىذا اػباطب قُ ّ

إليها ،فإف يف أعُت األنصار شيئًا».

ِ
ِ
العمش.
قاؿ بعض أىل العلم :من الضيق ،وقاؿ بعض أىل العلم :شيئًا من َ
يؤدـ
وجاء عن اؼبغَتة بن ُشعبة ،والظاىر أنو ىو الرجل ،أنو خطب امرأ ًة ،فقاؿ لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :انظر إليها ،فإنو أحرى أف َ
بينكما» رواه الًتمذي ،والنسائي ،وابن ماجو ،وصححو األلباين؛ ألف النظر َي إخوة يقطع وسوسة الشيطاف بعد ذلك،
فإذا نظر وأعجبتو ،ما يبقى الشيطاف أييت بعد ذلك ويقوؿ :أنت غشوؾ يف ىذه اؼبرأة ،وىذه اؼبرأة شوؼ ما تعجبُك،
وكبو ذلك.
وقد فعل ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،يف حديث سهل بن سعد الذي تق ّدـ معنا ،قاؿ فيو :فنظر إليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فص اعد النظر
وصعد النظر فيها،
وصوبه مث طأطأ رأسه –كما عند الشيخُت ،-فاؼبرأة ؼبا وىبت نفسها للنيب ملسو هيلع هللا ىلص نظر إليهاَّ ،
إليها ا
وصوب النظر إليها ،يعٍت دقق ،مث طأطأ رأسو ملسو هيلع هللا ىلص.
َّ

فقه األسرة ( / )1للشيخ :سليمان الرحيلي حفظه هللا

37

وذلذا النظر طريقتان:
األوىل :أف ينظر إليها بعلمها ،وعلم وليها ،وبدوف خلوة ،أف ينظر إليها بعلمها أي :إبذهنا ،وعلمها ،وإذف وليها ،وعلم
وليها ،وبدوف خلوة.
فذكرت ؽبا امرأ ًة أخطبها ،فقاؿ« :اذىب فانظر إليها ،فإنو
وىذا جاء عن اؼبغَتة بن ُشعبة ،حيث قاؿ أتيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
فأتيت امرأ ًة من األنصار فخطبتها إىل أبويها ،وأخربهتما بقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فكأهنما كرىا
أجدر أف يُؤدـ بينكما» قاؿ:
ُ
ُ
ذلك ،يعٍت كرىا أف ينظر إليها ،قاؿ :فسمعت ذلك اؼبرأة وىي يف ِخدرىا ،فقالت :إف كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمرؾ أف تنظر
رت إليها فتزوجتها ،مث
فانظر ،وإال فأن ُفدؾ ،كأهنا أعظمت ذلك ،األمر عندىا عظيم ،لكن ىذا ىو التسليم ،قاؿ :فنظ ُ

ذكر موافقتها وخَتىا .رواه ابن ماجو ،وقاؿ األلباين :صحيح.

مثال ،أو من بيت ،حبيث يراىا يف
والطريقة الثانية :أف يًتصد ؽبا ،حبيث يراىا بدوف أف تعلمو ،فيًتصد ؽبا يف الطريق ً
حوش بيتها ،أو كبو ذلك ،وىذا ورد عن جابر –هنع هللا يضر ،-فعن جابر بن عبد هللا –هنع هللا يضر وعن أبيو -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا
فخطبت جاريةٌ ،يعٍت بنتًا
ملسو هيلع هللا ىلص« :إذا خطب أحدكم اؼبرأة ،فإف استطاع أف ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل» قاؿ:
ُ
أيت منها ما دعاين إىل نكاحها ،فتزوجتها .رواه أبو داود ،وحسنو األلباين.
صغَتة،
فكنت أزببأُ ؽبا ،حىت ر ُ
ُ
فجابر –هنع هللا يضر -كاف يًتصد ؽبا ،ويتخبأ ،حىت رأى منها ما دعاه إىل نِكاحها ،ولذلك ذىب اعبمهور إىل أنو ال يُشًتط
إذف اؼبخطوبة يف النظر إليها ،بل هبوز النظر إليها إبذهنا وبدوف إذهنا ،لكن مع التحفظ ،يعٍت ما ينبغي أف أييت يف الليل
م ًثال ،أو يف األوقات اليت تتوسع فيها يف وضع اللباس ،ويًتصد.
وذىب اؼبالكية أنو ال بد من إذهنا ،لكن الراجح ىو قوؿ اعبمهور؛ لثبوت ذلك عن الصحابة –رضواف هللا عليهم.-
وكاف بعض مشاىبنا يقوؿ :الطريقة الثانية أفضل من األوىل؛ حىت ال تنكسر نفس اؼبرأة إذا مل يرغب فيها ،وحىت ال يعلم
الناس ذلك ،يعٍت يقوؿ :إذا رآىا وىي ال تعلم ،إذا مل تعجبو فًتكها ،ال تنكسر نفسها ،لكن لو رآىا ونظر إليها بعلمها،
مث تركها ،تتأثر نفسيًا.
وكال الطريقتُت مشروع وصحيح.
وعلى كل حاؿ ،إذا اختار اػباطب الطريقة األوىل ،فال ينبغي أف يُعلن ذلك ،بل يكوـ بُت الرجل واؼبرأة ووليها وأىلو؛

ألنو ال يُدرى اؼبآؿ ،فقد يراىا وتعجبو ،وقد يراىا وال تعجبو.
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شوفة ،ويعلنوف ىذا ،واليوـ مع ىذا الفضيحة (تويًت) ،أصبح الناس يُعلنوف حىت
بعض الناس يقولوف :الليلة عندىا ْ
إداما ،يُعلنوف يف وسائل التواصل ،الليلة سيأيت رجل ينظر إىل ابنتنا.
أكلهم! اليوـ أكلنا ً
أرزا ،وأمس أكلنا ً
وال تعجب يف ىذه األَيـ اليت نرى فيها العجب ،وال ينبغي لو أف يُعلن ذلك بعد وقوعو ،إف أعرض عنها ،وال ينبغي أف

يذكر ما عابو فيها ،رآىا مل تعجبو خالص ،وال يعلن ويقوؿ :وهللا أان ذىبت إىل بنت فالف ،ورأيتها وما أعجبتٍت؛ ألف
ىذا يدخل الضرر عليها ،وأشد من ىذا أف يصفها ،يقوؿ :وهللا وجدهتا قصَتة ،وهللا رأيت بنت فالف ،ووجدت يف عينها
كذا ،ما ينبغي ىذا ،بل ال يُشرع وال هبوز.
مثال مسألة أخذ
على كل حاؿ ،لعلنا نقف ىنا ،يبقى معنا بعض اؼبسائل اؼبتعلقة ابػبِطبة ،وبعض مسائل النكاح ،يعٍت ً
غدا –إف شاء هللا عز وجل -وايآف
جدا ،ولعلنا نبحثها ً
رأي اؼبخطوبة ،وأخذ رأي اؼبرأة ،ىذه اؼبسألة من اؼبسائل اؼبهمة ً
ؾباال يف ليلة الغد –إف شاء هللا عز
أيضا ؽبا ً
ُقبيب عن بعض األسئلة ،ولعلنا ما نُطيل على اإلخوة ،وقبعل األسئلة ً
وجل -وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا وسلم.

األسئلة:
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
وسالما على خَت من اصطفى ،مثَّ َّأما بعد:
اغبمد ﵁ وكفى ،وصال ًة
ً
السؤال:
تقوؿ السائلة :يف تعريف اؼبالكية نصوا على ايآدمية ،ىل يُفيد إخراج اعبنيَّة؟
اجلواب:
ىم يذكروف ايآدمية ،واؼبقصود ابيآدمية :اغبرة؛ ألف األمة فيها جانب ايآدمية ،وفيها جانب اؼبالية ،فآدميتها منقوصة،
وأما نكاح اعبن فلم يتعرض لو الفقهاء ،وتعرض لو بعض اؼبتأخرين ،لكن الفقهاء يف كتبهم ال يتعرضوف لنكاح اعبن ،وال
شك أف مادة اإلنساف غَت مادة اعبن.
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السؤال:
تقوؿ :ما اؼبقصود ابألبضاع؟
اجلواب:
األبضاع :صبع بُضع ،وىو الفرج.

السؤال:
ؾباز يف الوطء ،والعكس؟
ىل النكاح حقيقةً يف العقد والوطء ،وىل ىناؾ شبرة للخالؼ يف قولو :حقيقةٌ يف النكاح ٌ
اجلواب:
طلق على العقد ،وعلى الوطء ،والصحيح من أقواؿ أىل العلم أف الكل حقيقة ،والذي وبدد
ُ
قلت لكم :إف النكاح يُ ُ
اؼبقصود ىو السياؽ ،لكن بعض أىل العلم قالوا :إنو حقيقةٌ يف العقد ؾباز يف ِ
الوطء ،وبعضهم عكس ،قاؿ :ىو حقيقةٌ
ٌ
ِ
أنكح اليوـ ،فهل ُربمل
يف الوطء ٌ
ؾباز يف العقد ،وتًتتب على ذلك مسائل فقهية ،كمسائل األيباف ،فإذا قاؿ :وهللا ال ُ
يبينو على ٍ
الوطء أو ُربمل على العقد؟ ىذا مبٍت على ىذه اؼبسألة.

السؤال:
تقوؿ :نود توجيو نصيحة للنساء الاليت يبنعن أزواجهن من التعدد ،خاصةً على كثرة الفن واػبوؼ من الزان واغبراـ،
وبعضهن يطلنب الطالؽ بعد الزواج من الثانية ،فبا هبعل الزوج ربت انري الطالؽ أو اغبراـ؟
اجلواب:
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اعتقاد أف التعدد حراـ،
وعلما ،وىو أنو ال هبوز
ُ
لعل السائلة غَت متزوجة ،قد ذكران ما يتعلق ابلتعدد ،وذكران األمر دينًا ً

اعتقاد أنو جائز وطيب ،ال خبث فيو ،وال ُجرـ فيو ،إذا التُزـ فيو ابلشروط الشرعية.
وأف الواجب على الرجل واؼبرأة
ُ

يد أف تكوف معها زوجةٌ أخرى ،فهذا من طبيعتها ،وفطرهتا ،وال حرج عليها فيو،
وأما كوف اؼبرأة تغار على زوجها ،وال تر ُ
وال تُالـ عليو ،لكن إف علمت من حاؽبا ،وحاؿ زوجها ،أنو ؿبتاج إىل النكاح ،وأف اغباصل منها ال يُعفو ،فال هبوز ؽبا

وبصل بو العفاؼ ،فكوهنا ترغب من زوجها أال يتزوج عليها ،ال
أف سبنعو ً
أبدا ،وأما إذا كانت تعلم أهنا تُعفو ،وأف اغباصل ُ
حرج عليها فيو ،لكن الرجل ينظر إىل األصلح ،وما فيو خَت.

ٍ
حكيما يف ىذا
فقيها
وأان أقوؿ :كل إنساف فقيو نفسو ،من جهة ىذه اؼبصاحل واؼبفاسد ،وينبغي على اإلنساف أف يكوف ً
ً

الباب ،وال شك –كما ذكرت يف الدرس -أف من العلماء َمن قاؿ :إف التعدد فيو مصاحل عظيمة لألمة ،ومنها قضية
رجل متزوج أبخرى ،قد ال ذبد من يتزوجها ،وال سيما مع كثرة
اؼبطلقات ،واألرامل ،والعوانس ،وكبو ذلك ،لو مل يتزوجها ٌ

النساء.

لكن ال هبوز لنا أف ُكبمل اؼبرأة فوؽ ما تطيق ،ونقوؿ :ارضي ،وأعينيو ،فإف اؼبرأة ال تطيق ىذا ،وليس من فطرهتا وطبيعتها
كل أم ٍر يُلزـ فيو الوسط فيو خَتٌ إف شاء هللا عز وجل.
أف تطيق ىذا ،ولكن ُّ

السؤال:
يقوؿ السائل :ما حكم االتفاؽ أو االشًتاؾ على عدـ اإلقباب ،خاصةً إذا كاف للطرفُت أوالد؟
اجلواب:
مقصودا كليًا أصليًا من مقاصد النكاح ،وىو التناسل ،وال هبوز اشًتاطوَّ ،أما أف يتفقا
ىذا الشر ُط ابطل؛ ألنو ىبالف
ً
اجع إليهما ،وسيأيت يف العِشرة –إف شاء هللاّ ،-أما أف يُشًتط عدـ الولد مطل ًقا ،فهذا ال
على التنظيم ،وكبو ذلك ،فهذا ر ٌ
هبوز ،وأما أف يتزوج ويتفقا على تنظيم ىذا األمر ،حبسب مصاغبهم ،فهذا يعود إليهما.

السؤال:
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عمل أو ما يعوؿ بو زوجتو ،ومل أزوجو
رجل ابنيت ،أو أخيت ،وىو ٌ
فقَت ُمعدـ ،وليس لديو ٌ
يقوؿ السائل :ىل إذا خطب ٌ
تفصيل يف مسألة تزويج الفقَت؟
ؽبذه العلة ،فهل آمث إذا كاف صاغبًا ،وىل ىناؾ
ٌ

اجلواب:
فعض عليو
اػبَت فإف وجدتو صاغبًا ّ
َّأما كونك َتمث ،فال َتمث؛ ألف الواجب على الويل أف ينظر األصلح للمرأة ،وأما ُ
ٍ
يسر لو ،وأعنو ،وأعطو؛ ؼبصلحة
ابلنواجذ ،فإف الصاحل اليوـ أندر من كثَت من األمور اليت يُقاؿ أهنا اندرة ،وأعنو أنتّ ،
ِ
خَت عظيم ،ولكن الويل الواجب عليو أف ينظر األصلح للمرأة ،فإف رأى أف مصلحتها
أختك ،أو مصلحة ابنتك ،فبهذا ٌ
وليست مصلحتو ىو -تقتضي أال يزوجها من فالفٍ ،عضال ،وال
لسبب من األسباب ،فال حرج عليو ،وال يُعد ىذا ً
أيمثُ هبذا.

السؤال:
ٍ
نفسي ،ىل هبب عليو إبالغُ اؼبرأة اليت يريد الزواج منها هبذا اؼبرض؟
يقوؿ السائلٌ :
رجل يعاين من مرض ّ
اجلواب:
ىذا فيو تفصيل ،وىو يف ِ
اؼبرض فبا يؤثر على اغبياة الزوجية ،فيجب إبالغ اؼبرأة قبل العقد بو ،إذا
اؼبرض صبلة ،إذا كاـ ُ

اؼبرض
كاف اؼبرض ىذا لو أثر على اغبياة الزوجية ،سواء كاف نفسية أو عضوية ،فيجب إبالغ اؼبرأة بو ،أما إذا كاف ىذا ُ
ال أثر لو على اغبياة الزوجية ،فال حرج يف أف يكتمو أو ال ُىب َرب بو.

السؤال:
يقوؿ السائل :لو ارت ّدت اؼبسلمة إىل دين اليهود والنصارى ،فهل ىي مشركةٌ ال وبل نكاحها؟ أـ ىي من أىل الكتاب
جاز نكاحها؟
اجلواب:

فقه األسرة ( / )1للشيخ :سليمان الرحيلي حفظه هللا

42

بل ىي مشركةٌ ال وبل بقاؤىا ،فحقها اؼبوت ،فيجب على ويل األمر اؼبسلم أف يستتيبها ثال ًاث ،فإف اتبت وإال قتلها رد ًة،
ىذا ىو اغبكم الشرعي ،واؼبرأة اؼبسلمة اليت عرفت اإلسالـ ،كيف تًتؾ اإلسالـ؟ اؼبرأة اليت ما عرفت حق اإلسالـ ،وال
عرفت نقاء اإلسالـ ،ىذه الكتابية تًُتؾ على دينها ،وتُدعى إىل هللا ،وهبوز نكاحها –كما قلنا -إذا كانت عفيفة.
أما اؼبرتدةِ ،
فمن انحية اغبكم الشرعي ،ال هبوز أف تًُتؾ على ردهتا ،بل هبب على ويل األمر اؼبسلم أف يسعى يف إعادهتا
اجب على ويل األمر.
إىل اإلسالـ ،وتُستتابُ ،
ووبضر ؽبا الشيوخ ،ويناقشوهنا ،ويعلموهنا ،وىذا و ٌ
أما نكاحها ،فباإلصباع حراـ.

السؤال:
قوؿ مثل ىذا؟
يقوؿ السائل :ما اغبكم يف ذبويز ما يسمى ابلعادة السرية عند الظروؼ ،وىل ثبت عن اإلماـ أضبد ٌ
اجلواب:
كبن يف زمن العجائب ،ويف زمن استفتاء اؼبشهورين ،ال الفقهاء والعلماء ،وقد أصبحنا نسمع فتاوى ال تُبٌت على ٍ
أصل
شرعي ،وال تُوزف دبيز ٍاف شرعيِ ،
ومن ذلك :ذبويز العادة السرية ،أبف ُىبرج الرجل أو اؼبرأة ،اؼباء ،ماء الشهوة ،بفعلو ،بيده

أو بغَت ذلك ،ونسبوا إىل اإلماـ أضبد كالما مل يقلو ،العادة السرية حراـ؛ ألف هللا عز وجل يقوؿ﴿ :والَّ ِذين ىم لُِفر ِ
وج ِه ْم
ً
َ َ ُْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ادو َف
ك فَأ ُْولَئِ َ
ُت ( )ٙفَ َم ِن ابْػتَػغَى َوَراءَ ذَل َ
َحافظُو َف (٘) إَِّال َعلَى أ َْزَواج ِه ْم ْأو َما َملَ َك ْ
ك ُى ُم الْ َع ُ
ت أ َْيبَانػُ ُه ْم فَِإنػ َُّه ْم َغْيػ ُر َملُوم َ
([ ﴾)ٚاؼبؤمنوف.]ٚ-٘:

السياج﴿ ،والَّ ِذين ىم لُِفر ِ
سبحاف هللا ،انظروا إىل ىذا ِ
وج ِه ْم َحافِظُو َف﴾ [اؼبؤمنوف ،]٘:فجعل هللا األصل يف اؼبؤمن أنو
ُ
َ َ ُْ ُ
ِ
ِ
ُت﴾ يف ىذا الفعل ،فهل
وبف ُ
ظ فرجو﴿ ،إَِّال َعلَى أ َْزَواج ِه ْم﴾ الزوجةْ ﴿ ،أو َما َملَ َك ْ
ت أَْيبَانػُ ُه ْم﴾ األمة﴿ ،فَِإنػ َُّه ْم َغْيػ ُر َملُوم َ
اليد زوجةَّ ،وال أمة حىت يقولوا إهنا جائزة؟!
ِ
ادو َف﴾ وصفهم هللا
ك﴾ َمن طلب الشهوة دبا وراء ذلك ،بغَت الزوجة أو األمة﴿ ،فَأ ُْولَئِ َ
﴿فَ َم ِن ابْػتَػغَى َوَراءَ َذل َ
ك ُى ُم الْ َع ُ
أبهنم عادوف ،معتدوف ،والذي ُىبرج اؼباء بطريقة العادة السرية ىو ٍ
معتد وداخل يف ىذا األمر ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿَ« :ي معشر
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الشبابَ ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنو أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،فإف مل يستطع  -قاؿ فعليو بيده؟!  -قاؿ:

فإف مل يستطع فعليو ابلصوـ ،فإنو لو ِوجاء».

نعم ،ذكر العلماء حالة واحدة ،ىي حالة تعارض اؼبفاسد ،فَتتكب األخف ،وذلك فيما إذا هتيأ لو الزان ،واتقت نفسو
إليو ،ورأى أنو مندفع ،وعلم أنو ال يُس ِّكن شهوتو إال أف يفعل ىذه العادة ،فهنا تكوف عند أىل العلم من ابب تزاحم
مفسدتُت ،فَتتكب األدَن لدفع األعلى.
اندفاعا إىل األمر ،وعلم
رجل هتيأت لو امرأة –والعياذ اب﵁ -مغًتب هتيأت لو امرأة ،واشتدت شهوتو ،بدأ يرى يف نفسو
ً
أف األمر جلل ،فأراد إضعاؼ شهوتو؛ ألنو ما وجد طري ًقا إال ىذا ،فهذا جائز من ابب ارتكاب أخف اؼبفسدتُت ،وما

عدا ىذا من الكالـ فال ؿبل لو يف الشرع.
ٍ
يب على العلم ،وأخذ عن العلماء ،ويعرؼ األصوؿ
وأان أقوؿ َي إخوة :هبب أف يُستفىت َمن ىو على علم وأصوؿ شرعيةُ ،رَِّ

أانس أيتوف من غَت أف أيخذوا عن العلماء ،بل ويطالبوف هبدـ األصوؿ الشرعية اليت بٌت عليها العلماء
الشرعية ،أما ٌ
األحكاـ ،فال ؿبل ؽبم يف االستفتاء ،وال هبوز استفتاؤىم ،وحر ٌاـ على اؼبسلم أف أيخذ منهم دينو ،هللا عز وجل يقوؿ:
اسأَلُوا أ َْى َل ال ِّذ ْك ِر إِ ْف ُكْنػتُ ْم ال تَػ ْعلَ ُمو َف﴾ [النحل ]ٖٗ:ما (واسألوا) أىل الشهرةَّ ،وال اسألوا َمن يُقدَّـ عند الناس.
﴿فَ ْ
َمن مل يُعرؼ اب ألخذ عن العلماء ،ومعرفة األصوؿ الشرعية ،ومعرفة أوجو الداللة من األدلة ،ال هبوز استفتاؤه ،وال هبوز
وإال ضاع دين الناس ،ويف كل ٍ
أخذ الدين عنوَّ ،
يوـ تُقطع حلقة من حلقات الدين ،حىت يصبح الناس يرتكبوف ا﵀رمات
ابسم التدين –نعوذ اب﵁ من سوء اغباؿ.-
ودعوا وعلّموا ،الشيخ األلباين رضبو هللا ،الشيخ ُمقبل رضبو هللا ،الشيخ بن ابز رضبو هللا ،الشيخ
اؼبشايخ والعلماء جاىدوا ْ

بن عثيمُت رضبو هللا ،الشيخ صاحل الفوزاف حفظو هللا ،الشيخ صاحل اغبيداف حفظو هللا ،ظباحة اؼبفيت عبد العزيز آؿ الشيخ
أخفوا عن الناس،
حفظو هللا ،يعٍت العلماء ُكثر ،ويُؤتى اليوـ يُراد للناس أف يرجعوا إىل الوراء ،ويػُتَّهم العلماء الكبار أبهنم ْ
شوا الناس يف دينهم ،ال وهللا ،إمبا العلماء أطباء ،أجالء ،علماء ،ىبافوف هللا ،ويُفتنوف الناس بعلم وبصَتة ،ال دبا يريده
وغ ْ
اؼبستمعوف ،وال دبا يزيد اعبماىَتية عند الناس .هللا ىذا شيخ ُمتفتح ،ىؤالء مشايخ ُمعقدوف ،كل شيء حراـ ،كل شيء

شيخا وسطيًا ،وسطي يعٍت يقوؿ كل شيء حالؿ ،نعم الوسطية مطلوبة ،لكنها وسطية دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،أسأؿ هللا
حراـ! يريد ً
صبيعا إىل ما وبب ويرضى.
عز وجل أف يهدينا ً
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وهبب على اؼبؤمنُت أف يتقوا هللا يف دينهم ،العامي عليو مسئولية :أف ال يسأؿ إال العلماء ،الذين يُوثق بعلمهم ،أسأؿ هللا

أف يهدي اعبميع.

السؤال:
يقوؿ السائل :ما ىو الضابط يف لبس اؼبخطوبة يف النظرة الشرعية؟
اجلواب:
الضابط :أف تسًت بدهنا ،إال شعرىا ووجهها ،ويدىا ورجليها ،أسافل رجليها ،وأسافل الساقُت من أسفل ،وأف تكوف
مثال إىل األماكن ىذه اليت ُربسن اعبلد فًتة ،أييت الرجل يشوؼ قمر،
على طبيعتها ،فال تضع اؼبكياج ،وال تذىب ً
وبعدين يتغَت عليو اغباؿ!
عتادا ،وتكشف شعرىا وما ذكران.
لباسا ُم ً
تكوف على طبيعتها ،وتلبس ً

السؤال:
درىم واحد؟
مهرا قدره ٌ
تقوؿ السائلة :ما حكم الزواج اليت تشًتط فيو اؼبرأة أو وليها ً
اجلواب:
غدا -إف شاء هللا عز وجل -ويتبُت إف شاء هللا جواب ىذا
ىذه ستأيت -إف شاء هللا -مسألة اؼبهر ،وسنتكلم عنها ً
السؤاؿ.

السؤال:
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تقوؿ السائلة :ما حكم الزواج الذي تشًتط فيو اؼبرأة أو وليها أف تُكمل دراستها أو عدـ منعها من العمل ،فيُخل الزوج

هبذا الشرط بعد الزواج؟
اجلواب:

ِ
إذا كاف ىذا الشرط ال ُؿبرـ فيو ،والتزمو الزوج ،فإنو هبب عليو أف يفي بو؛ لقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصَّ « :
الشروط أف توفوا بو
إف أحق

ما استحللتم بو الفروج» ،فإف التزمو الزوج ،مث أقنع اؼبرأة فأسقطتو ،فال حرج ،أما إذا التزمو ومل ِ
يف بو ،ومل ترض اؼبرأة
بعدـ وفائو ،فإ ّف ؽبا اػبيار ،إف شاءت فسخت العقد ،وإف شاءت أسقطت حقها.
الحظوا أين قلت َي إخوة :إذا مل يكن فيو ؿبظور ،أما إذا كاف فيو حراـ ،فالشرط الذي فيو حراـ ابطل ،ال يلزـ.

السؤال:
يقوؿ السائل :ىل هبب على األب تزويج االبن؟
اجلواب:
الذي عليو صبهور أىل العلم :أنو ال هبب عليو ،لكن يُندب إىل ذلك.
واؼبقصود أف يُ ّزوج يعٍت يتحمل تكاليف الزواج ،الذي عليو صبهور أىل العلم وهو الصواب ،أف ىذا ليس من النفقة
الواجبة ،لكن يُندب إىل ذلك ،وأف يعينو على ما ينفعو ،ويكوف لو فيو خَت.

السؤال:
تيب أو ٍ
السؤاؿ األخَت ،يقوؿ السائل :ما ىو أفضل ُك ٍ
ابب من كتاب يُبصر عامة الناس يف فقو الزواج ،ويقوي العالقة
األسرية؟
اجلواب:
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كتب الفقو مليئة هبذا ،ومن أحسن ما يقرأه طالب العلم :جزء النكاح أو ما يتعلق ابلنكاح يف [الشرح اؼبمتع] للشيخ ابن
كتاب فبتع مليء ابلتحقيقات الفقهية ،والنظر يف مصاحل
كتاب –أعٍت كتاب الشرح اؼبمتعٌ -
عثيمُت -رضبو هللا ،-فإنو ٌ
ربقيق ،وتدقيق ،وفوائد كثَتة ،وترجيحات صائبة ،للشيخ ابن عثيمُت رضبو هللا.
الناس ،ويف كتاب النكاح ابلذاتٌ ،
جدا يف ىذا :كتاب آداب الزفاؼ لإلماـ األلباين –رضبو هللا -وإف كنا لبالفو يف بعض مسائل
وكذلك من الكتب النافعة ً
الكتاب ،لكن الكتاب انفع ،ومفيد ،لبالفو يف مسألة الذىب اؼبحلّق ،ومسألة الوجو ،وكبو ذلك ،لكن الكتاب مفيد
ُ
انتقيت
وقد
وجل،
عز
هللا
شاء
إف
ورة
الد
ىذه
يف
ينفع
جدا ،وفيو آداب طيبة ،وكبن نسأؿ هللا أف يعيننا عل عرض ما
ً
ُ
لكم أطايب ما يُنتقى يف مثل ىذه اؼبسائل ،وسيأيت إف شاء هللا الكالـ عن العشرة ،أسأؿ هللا أف يرزقنا حسنها.
وكأف األخ قاؿ أنو السؤاؿ األخَت ،فلعلنا نكتفي هبذا ،ونسأؿ هللا عز وجل أف يوفقنا إىل ما وبب ويرضى ،وأف هبعلنا
صبيعا على اػبَت ،نسأؿ
رضبةً على بيوتنا ،ويف بيوتنا ،ورضبةً على بالدان ،ورضبةً على والة أمران اؼبسلمُت ،وأف هبمع قلوبنا ً
هللا أف يُقر أعيننا ابألمن واألماف ،واػبَت واإلحساف يف دَير اؼبسلمُت أصبعُت.

اللهم َي ربنا نسألك أبظبائك اغبسٌت ،وصفاتك العلى أف تقر األمن يف البالد ايآمنة ،وأف تعيد األمن إىل البلداف اليت
فقدتو ،وأف تصلح أحواؿ اؼبسلمُت أصبعُت ،وهللا تعاىل أعلى وأعلم ،وصلى هللا على نبينا وسلم.
**************
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اجمللس الرابع
السالـ عليكم ورضبة هللا وبركاتو
سيئات أعمالنا ،من ِّ
ِ
ضل
اغبمد ﵁ كبمدهُ ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ اب﵁ من شرور أنفسنا ومن
إف َ
يهد هللا فال ُم ِّ

ؿبمدا عبدهُ ورسولو.
ىادي لو ،وأشهد أال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد أف ً
لو ،ومن يضلل فال َ

َّ ِ
اّللَ َح َّق تػُ َقاتِِو َوَال سبَُوتُ َّن إَِّال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف (ٕٓٔ)﴾ [آؿ عمراف.]ٕٔٓ :
ين آَ َمنُوا اتػَّ ُقوا َّ
﴿ ََي أَيػُّ َها الذ َ

َّ ِ
ِ ِ
اح َد ٍة وخلَق ِمْنػها زوجها وب َّ ِ
س وِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َْ َ َ َ َ
َّاس اتػَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نػَ ْف ٍ َ
ث مْنػ ُه َما ر َج ًاال َكث ًَتا َون َساءً
﴿ ََي أَيػُّ َها الن ُ
اّللَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا﴾ [النساء.]ٔ:
اّللَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َف بِِو َو ْاأل َْر َح َاـ إِ َّف َّ
َواتػَّ ُقوا َّ

ِ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويػَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
ين آَ َمنُوا اتػَّ ُقوا َّ
اّللَ َوقُولُوا قَػ ْوًال َسد ً
يدا*يُ ْ
اّللَ َوَر ُسولَوُ
﴿ ََي أَيػُّ َها الذ َ
ِ
يما (ٔ[ ﴾)ٚسورة األحزاب.]ٚٔ-ٚٓ :
فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
أما بعد:
اغبديث كتاب هللا ،وخَت اؽبدي ىدي ٍ
ؿبدثة بدعة ،وكل ٍ
ؿبمد ملسو هيلع هللا ىلص ،وشر األمور ؿبداثهتا ،وكل ٍ
ِ
بدعة
خَت
فإف َ
وجل أف يفقهنا يف ِ
ٍ
دينو ،وأف يرزقنا العلم النافع.
ضاللة ،وكل
ضاللة يف النار ،مث مرحبًا إبخواين وأخوايت واسأؿ هللا َّ
عز َّ
معاشر اإلخوة واألخوات :نواصل الكالـ يف ىذه الدورة( :دورة فِ ْقو األُسرة األوىل) و ِ
اؼبتعلقة ابلنِكاح ،والعِشرة
َ
َ
ُ
وجل أف هبعلها ُمباركة ،وأف ينفع هبا اؼبسلمُت واؼبسلمات يف كل مكاف ،وأف هبعلها سببًا من
والزينة ،واليت أسأؿ هللا َّ
عز َّ
أسباب إقباؿ الرجاؿ والنساء على الزواج ،وسببًا يف زَيدةِ السعادةِ بُت األُسر.
ِ
ِ
دبقدمات النِّكاح ،وكنا قد تكلَّمنا عن
الكالـ عن فِقو النِكاح ،وال زلنا مع ما عنوان معو
معاشر اإلخوة :ال زلنا مع
اؼبقدمة األوىل ،وىي :االختيار ،مث تكلمنا عن اؼبقدمة الثانية وىي :اػبِطبة ،وقرران بعض مسائلها ،وبعض ما يتعلَّق هبا،

يتعلق هبذه اؼبقدمة.
بعض ما ُ
وبقي معنا ُ
ِ
ادلتعلقة ابخلِطبة :أَخ ُذ رأي ادلرأة واستئذاهنا.
فمن األحكام
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بكرا كانت أو ثيبًا ،ال بُ َد أف يُؤخذ رأيها يف النِّكاح ،فإنو شأهنا ،وىي اليت ستتحمل تَبِعات ىذا القرار،
فاؼبرأةُ ً
فاؼبرأةُ الثَّيب اليت عرفت الرجاؿ من قبل ،فتزوجت ،فًتملَّت ،أو طُلِقت إذا كانت كبَتًة فإهنا تُستأمر ،ويُطلَب أمرىا،
السلف واػبلف.
والبُ َّد من إذهنا الصريح عند صباىَت العُلماء من َ
عز وجل :وال أعلم ـبال ًفا يف أف الثَّيب ال هبوز ألبيها ،وال ٍ
ألحد من أولياءىا؛ إكراىها
قاؿ ابن عبد الرب رضبو هللا َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
كره.
األب ٌ
على النّكاح ،إال اغبسن البصري ،فإنو كاف يقوؿ :نكاح ُ
كرا كانت أو ثيبًا ،أُكرىت أو مل تُ َ
جائز على ابنتو؛ ب ً
أحدا قاؿ يف الثَّيب بقوؿ اغبسن.
وقاؿ إظباعيل الكايف :ال أعلم ً
مًتوؾ عند العلماء.
فهو ٌ
قوؿ ٌ
قاؿ البغوي :اتفق العلماء على أف تزويج الثَّيب البالغة العاقلة ،ال هبوز دوف إذهنا ،فإف َّزوجها وليها دوف إذهنا،

فالنكاح مردود غَت مقبوؿ.

َح ّق بِنَػ ْف ِس َها ِم ْن وليها» ،واأل َّمي ىي :الثَّيب،
جاء عن ابن عباس –رضي هللا عنهما -أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿْ « :األ َّميُ أ َ
ِ ِ
هبوز لوليها أف يستبد بتزوهبها ،وأف يزوجها من دوف أمرىا ،بل البد من أمرىا
َح ّق بِنَػ ْفس َها م ْن وليها» ،أي :أنو ال ُ
«أ َ
الصريح.
ٍ
ستأمر».
ويف رواية« :ال تُن َكح األ َّمي حىت تُ َ
ٍ
مسلم يف الصحيح.
الثيب ُّ
أحق بنفسها من وليها» ،رواه ٌ
ويف روايةُ « :
فرد النيب ملسو هيلع هللا ىلص النِّكاح ،فعن اخلنساء األنصارية -
وقع يف زم ِن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف ًأاب َّزوج ابنتو الثَّيب وىي كارىةَّ ،
وقد َ
اهنع هللا يضر -أن أابها زو اجها وهي ثَيِّب فكره؟ ذلك وجاءت إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص زشتكي فر اد النيب ملسو هيلع هللا ىلص نِكاحها ،رواه

البخاري يف الصحيح.

لعموـ النصوص ،وإطالؽ النصوص.
وأما الثَّيب الصغَتة ففيها خالؼ بُت أىل العلم ،والر ُ
اجح أهنا كالكبَتة؛ ُ
وصرحت قُبِل ذلك عند صباىَت
عرب عن رأيها ،فإف َّ
عربت بلساهنا َّ
وأما اؼبرأة البكر :فإهنا تُستَأذف ،والبُ َّد من أف تُ ِّ

صرحت فأفصحت بلساهنا الصريح عن
البكر لو َّ
العلماء ،خالفًا لبعض الظاىرية الذين صبدوا على الظاىر ،وقالوا :إف َ
صبودا على الظاىر.
رأيها ،ال يُقبَل ذلك ،البُد من صمتها؛ ً
يدؿ على
وىذا القوؿ مًتوؾ عند أىل العلم ،وإف مل تُعرب عن ذلك بلساهنا؛ لغلبةَ اغبياء عليها ،فإنو يُكتفى دبا ُ
يدؿ على الرضا.
رضاىا ،وأصل ذلك :صمتُها؛ أف تسكت؛ فإف ىذا ُ
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قاؿ العلماء :وكذلك ما كاف أعلى من الصمت ،وىو :االبتسامة؛ كأف تنفرج أساريرىا ،إذا استُئ ِذنت يف النِّكاح،
وكذلك إذا ب َكت بُكاء ال يدؿ على السخط ،وإمبا يدؿ على الرضا ،فسالت دموعها من غَت صيا ٍح ،وال أن ٍ
ُت ،وال غَت
ً
ِ
كر تُستأذف ،قالت:
ذلك ،فإف ىذا ُ
يدؿ على رضاىا ،ففي حديث عائش َة -اهنع هللا يضر -أهنا قالت :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :الب ُ
صماهتا» ،رواه البُخاري يف الصحيح.
ُ
البكر تستحي ،قاؿ :إذ ُهنا ُ
قلت :إف َ
البكر تُستأذف» ،ومعٌت (تُستأذف) يُطلَب إذهنا يف نِكاحها ،فلما قالت أمنا عائشة
فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص أطلق أوال فقاؿُ « :

البكر تستحي ،قاؿ :إذهنا صماهتا».
-هنع هللا يضر« :-إف َ

ٍ
يدؿ على رضاىا أف تصمت ،وأف تسكت.
صماهتا» ،أي ُ
ويف رواية عند البخاري أيضا« :رضاىا ُ

ٍ
قلت َي رسوؿ هللا :يُستأمر النساء يف
ويف رواية عند البخاري أيضا عن أمنا عائشة -اهنع هللا يضرً -
أيضا ،قاؿُ « :
ِ
البكر تُستأمر فتستحي ،فقاؿ صلى هللا
أضالعهن؟» يعٍت يف فروجهن ،يعٍت يف نكاحهن ،قاؿ« :نعم ،قالتُ :
قلت فإف َ
عليو وسلمُ :سكاهتا إذهنا».

ويف رو ٍ
اية عند اإلماـ مسلم ،قالت أُمنا عائشة -اهنع هللا يضر« :-سألت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن اعبارية ينكحها أىلها،
أتُستأمر أـ ال؟» اعبارية :يعٍت البِكر ،إذا كاف أىلها يُزوجوهنا ،ىل وبتاج األمر إىل استئمارىا وسؤاؽبا أـ ال؟ قاؿ صلى هللا
فقلت إهنا تستحي ،فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص :فذلك إِذ ُهنا إذا
عليو وسلم« :نعم تُستأمر» أي يُطلَب أمرىا ،قالت عائشة اهنع هللا يضرُ « :

ىي سكتت».

وجاء عن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :اليتيمةُ تُستأمر يف نفسها ،فإف صمتت فهو إذهنا ،وإف أبت

فال جواز عليها».

يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :اليتيمة» ،واليتيمة ىي اؼبرأة الصغَتة« ،تُستأمر يف نفسها» يعٍت يف أمر نِكاحها« ،فإف صمتت
هبوز لوليها أف يُكرىها على النِكاح ،رواه أبو داود والًتمذي ،وقاؿ
أبت فال جواز عليها» أي ال ُ
فهو إ ًذا نكاحها ،وإف ْ
حسن صحيح.
األلباينٌ :
البكر تُستأذ ُف يف النِّكاح ،ويف بعض الرواَيت :أهنا تُستأمر.
َّ
فتقرر هبذه األحاديث وبغَتىا أف َ
ط تصروبها ،بل
وىذه الرواية ُ
شًت ُ
البكر ال يُ َ
تدؿ على أف البكر مثل الثَّيب يف االستئمار ،وطلب أمرىا ،غَت أف َ
يدؿ على ِرضاىا.
يُكتفى منها على ما ُ
مستحب عند صبهور العلماء.
واستئذاف اؼبرأة البك ِر البالغ الرشيدة ،من قِبل أبيها
ٌ
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ِ
ستحب ،ليس واجبًا وال
صبهور العلماء يقولوف :االستئذاف (استئذاف البكر) البالغ العاقل الرشيدة ،من قبَل أبيها ُم َ

شرطًا ،فألبيها عند اعبمهور أف يزوجها من غَت استئذاهنا.

وعند اغبنفية ،واغبنابلة يف رواية :استئذاف البِكر البالغ العاقل الرشيد واجب ال بُد منو ،هبب على األب أف
يستأذهنا.
وعند الظاىرية واختاره شيخ اإلسالـ ابن تيمية وابن القيم وصباعة من العلماء :كشيخنا ابن ابز ،شيخنا ابن
يصح النِّكاح إال ِبو ،وهذا هو الراجح :أنو ليس
عثيمُت :أف استئذاف البكر العاقل البالغ الرشيدة شر ٌ
ط ال بد منو ،وال ُ
ألحد ال لألب وال لغَته من األولياء أف يكره اؼبرأة البكر على النِّكاح ،أو ي ِ
ٍ
زوجها بغَت رضاىا.
ُ
ُ
أما يف ِ
شأف الذكور ،فإف ال َذ َكر البالغ الرشيد ال يبلك أح ٌد إجباره على النِّكاح.
الذكر الصغَت دوف البلوغ :فقد اختلف العلماء يف ىذا ،فقيل :هبوز تزوهبوُ بدوف إذنو ،وقيل :ال هبوز،
وأما ُ
والصحيح أنو ال هبوز تزويج الذكر الصغَت ِ
بدوف إذنو يف األصل؛ ألف األصل :أنو غَت ؿبتاج إىل ىذا ،وال يستفيد منو
ُ
العجلة اليت قد تًتتب عليها مفاسد؟
شيئًا ،فلما َ

لكن لو ثبت أف لو مصلحة ظاىرة ،كأف ماتت أمو ،وال توجد امرأة تعتٍت بو ،فإنو هبوز تزوهبوُ ؽبذه اؼبصلحة ،فإذا

سبس إليها اغباجة يف تزوهبو ،فإنو هبوز لألب دوف غَته من األولياء أف يزوجو.
ظهرت مصلحةٌ ظاىرةٌ بينَة ُ
وهل لهُ اخليار؟ ؿبل نظ ٍر عند العلماء:
 فمن العلماء من يقوؿ :لو اػبيار.
 ومن العلماء من يقوؿ :ليس لو اػبيار ،لكن لو أف يُطلق.
وما الفرق بُت األمرين؟

فسخ ،وال تًتتب عليو مطالبات ،ما يطالب بشيء ،ما يطالب بنصف
الفرؽ إذا قلنا :أف لو اػبيار ،فإف العقد يُ َ

اؼبهر وال غَته؛ ألنو نفًتض أنو طلقها قبل الدخوؿ.

وإذا قلنا :لو الطالؽ ،فإنو تتعلق بو األحكاـ ،أحكاـ الطالؽ ،ىذا ؿبل نظر بُت أىل العلم فبعض أىل العلم
يقولوف :لو الفسخ ،وبعض أىل العلم يقولوف :لو الطالؽ.
أيضا مما يتعلق ابخلِطبة ما يسمىِ :
بدبلة اخلطوبة.

فقه األسرة ( / )1للشيخ :سليمان الرحيلي حفظه هللا

51

اليد اليمٌت بعد اػبنصر ،وىو البنصر ،مث ينقل عند الع ِ
ودبلة اػبطوبة :خامت يوضع يف اثين أصابع ِ
ِ
قد إىل ما يقابلو
ُ
َ
ُ
ُ
ٌُ
ِ
ظبى دبلة اػبطوبة مث ِدبلة النِكاح.
يف اليد اليسرىَّ ،
ِدبلة اػبطوبة تكوف يف اليد اليمٌت ،مث عند الع ِ
قد تُن َقل إىل اليد اليسرى ،وىذا اػبامت إف كاف من ٍ
ذىب فهو حر ٌاـ
َ
على الرجل مطل ًقا ،إف كاف من ذىب سواء كاف الذىب أصفر أو أبيض فهو حر ٌاـ مطل ًقا؛ ألف الذىب حر ٌاـ على
ذهب أو ٍ
الرجاؿ ،أما إن كان اخلامت من فضة ابلنسبة للرجل أو من ٍ
فضة ابلنسبة للمرأة ما حكمه؟ هل جيوز ويع

دبلة اخلطوبة ودبلة النِكاح يف اليد؟

واجلواب :أنو قد َرخص فيو بعض اؼبفتُت ،وقالوا :إنو جائز؛ ألنو فبا جرى بو العمل بُت اؼبسلمُت ،فصار عُرفًا
ؽبم ،بعض اؼبفتُت قالوا :هبوز ،هبوز دبلة اػبطوبة ودبلة النِكاح جائزه ،ما علة اعبواز؟ قالوا :ألنو جرى بو العمل بُت
اؼبسلمُت فصار عُرفًا للمسلمُت.
وقاؿ شيخنا ابن عثيمُت -رضبو هللا :-الذي أراه أف وضع الدبلة أقل أحوالِو الكراىة.
الذي أراه أف وضع الدبلة يعٍت :للرجل إذا كاف من فضة ،وللمرأة إذا كاف من ذىب أو فضة ،أقل أحوالو الكراىة.
وحرمو بعض العلماء وهو األظهر -وهللا أعلم -أنو حراـ؛ ألف ىذه إما أهنا عادةٌ نصرانية فيها اعتقاد ،وعادة
ِ
جائزه إذا انتشرت بُت اؼبسلمُت ،عادة اؼبشركُت عادة غَت اؼبسلمُت إذا كاف يتعلق هبا
اؼبشركُت اليت فيها اعتقاد ال تصبح ً
اعتقاد ال تصبح جائزه إذا انتشرت بُت اؼبسلمُت ،وىذه العادة عادةٌ عند النصارى ،ويتعلق هبا اِعتقاد ،وذلك أهنم يقولوف
عند ذلك- :نعوذ اب﵁ فبا يقوؿ الظاؼبوف -ابسم األب واالبن والروح ال ُقدس ،مث يوضع اػبامت يف اإلصبع الرابع.
ويعتقدوف أنو ُوبفظ بو الزواج ،وأنو يدؿ على ديبومة الزواج؛ ولذلك عند نقلو من اليد اليمٌت إىل اليد اليسرى
وبرصوف على عدـ نزعو ،وإمبا يُنقل من غَت نزٍع ،فتوضع اليداف ىكذا مث يُنقل اػبامت من اليد اليمٌت إىل اليد اليسرى بغَت
ا ٍ
نفصاؿ ،مث يزيدونو تثبيتًا دبا يسمونو ا﵀بَس ،الذي وببس خامت الدبلة فال يسقط؛ ألهنم يعتقدوف أف ىذا يرمز إىل ديبومة
النِكاح ،ويسبب ديبومة النِكاح ،فهذه عادةٌ نصرانية مبنيةٌ على اعتقاد.
وقد ذَكرت ما قرره العلماء من أف العادة عادة غَت اؼبسلمُت إذا كانت مبنيةً على اعتقاد ،فإف انتشارىا بُت
اؼبسلمُت ال هبعلها مباحة ،وإما أهنا عادةٌ عند اإلغريق ،عادة قديبة ،قيل عند اإلغريق ،وقيل عند الفراعنة ،وىم يعتقدوف
سبب للمحبة واؼبودة؛ ألهنم يعتقدوف أف ِعرؽ القلب يبر ابلبُنصر يف اليسرى واليمٌت ،فإذا وضع يف البُنصر
أف وضع اػبامت ٌ
أعٍت اػبامت ،فإنو وببس ىذا العِرؽ ويسبب اؼبودة وا﵀بة بُت الزوجُت.
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شرؾ أصغر،
شرؾ أصغر؛ ألهنم هبعلوف ما ليس سببًا سببًا ،وجعل ما ليس سببًا سببًا ٌ
وفعل الدبلة هبذا االعتقاد ٌ

شرؾ أكرب -والعياذ اب﵁.-
أما إذا اعتقد أف ىذا اػبامت ىو الذي يوجد ا﵀بة بُت اػبطيبُت والزوجُت فهذا ٌ

فعلى كل حاؿ ىي عادةٌ لغَت اؼبسلمُت مبينةٌ على اعتقاد ،سواء قلنا :إف أوؿ من فعلها النصارى ،أو قلنا :إف أوؿ

من فعلها الفراعنة ،أو قلنا :إف أوؿ من فعلها اإلغريق ،وىذه العادة ال هبعلها ُمباحة جرَيف عمل اؼبسلمُت هبا ،بل تبقى
على أصل حكمها وىو التحرمي.

ِ
أيضا،
أمور ؿبرمةٌ ً
كما يُالحظ يف اؼبسألة أف وضع اػبطيب الدبلة يف يد زوجتو مع كونو حر ًاما فإنو تكوف فيو ٌ
أجنيب عنها كما تقدـ معنا ،ال وبل لو أف يبس يدىا ،وكبو ذلك من األمور ا﵀رمة.
فيلمس يدىا وىو ٌ
هذا الذي يظهر يل يف ادلسألة وقد عرضت لكم اؼبسألة كما ىو واقعها العلمي.

ومما يتعلق ابخلِطبة :قراءة الفاحتة عند اخلِطبة.
حىت أصبح بعض اؼبسلمُت يسموف اػبِطبة قراءة الفاربة ،ما يسموهنا ِخطبة ،يقولوف :قراءة الفاربة ،اليوـ عندان
قراءة الفاربة ،يعٍت اػبِطبة ،فقد جرت عادة كث ٍَت من اؼبسلمُت بقراءة الفاربة عند اػبِطبة:
 بعضهم يقوؿ تربًكا ،وجلبًا للربكة.
استبشارا.
 وبعضهم يقوؿ:
ً

 وبعضهم يعتقد أف قراءة الفاربة تسبب بقاء اػبطوبة.
وىذا ال أصل لو ،ومل يرد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وال عن الصحابة الكراـ ،وال عن التابعُت ،وال عن األئمة اؼبتبوعُت،
أحرص الناس على
علوـ أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص
بل ومل أجده يف كتب الفقهاء حىت اؼبتأخرين! وإمبا أَحدَّثو الناس ،واؼب ُ
ُ
اػبَت ،ولو كاف يف ىذا خَت؛ لقرأ الفاربة ملسو هيلع هللا ىلص عند زواجو ،أو عند تزوهبو لبناتو ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولفعل ذلك الصحابة
رضواف هللا عليهم ،فلسنا أعلم بربكات الفاربة وخَتاهتا من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وال من الصحابة ،وال من السلف
الصاغبُت.
وقد أبدت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف اؼبملكة العربية السعودية ،أبف قراءة الفاربة عند خطبة الرجل امرأة ،أو
عند عقد نِكاحو بِدعة.
وسئل الشيخ الفقيه اإلمام ابن عثيمُت -رمحه هللا -عن قراءة الفاحتة عند عقد الوواج هل هي مشروعة؟
ُ
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ِ
قرأ إال يف
فأجاب رضبو هللا بقولو :ىذا ليس
ٍ
دبشروع ،بل ىذا بدعة ،وقراءة الفاربة ،أو غَتىا من السور اؼبعينة ال تُ َ
تعبدا؛ فإهنا تعترب من البِدع.
األماكن اليت شرعها الشرع ،فإف قُ ِرأت يف غَت األماكن ً
كثَتا من الناس يقرؤوف الفارب ة يف كل اؼبناسبات ،حىت إننا ظبعنا من يقوؿ :اقرأوا الفاربة على
قاؿ :وقد رأينا ً
اؼبيت ،وعلى كذا ،وعلى كذا ،وىذا كلو من األمور اؼببتدعة ،ومنكرة ،فالفاربةُ وغَتىا من السور ال تُقرأ يف أي حاؿ ،ويف
بسنَّة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وإال فهي بدعةٌ يُنكر على
أي مكاف ،ويف أي زماف؛ إال إذا كاف ذلك
مشروعا بكتاب هللا ،أو ُّ
ً

فاعلها.

وسئل اإلمام األلباين -رمحه هللا -عن قراءة الفاحتة عند اخلِطبة فقال :مل تَ ِرد ،ولو عدة أجوبة كلها حوؿ ىذا
ُ

األمر وأنو غَت مشروعة.

وقوؿ بعض اؼبفتُت اؼبعاصرين :أف ىذا ليس بدعة ،وإنو جائز؛ ألف الفاربة ىي السبع اؼبثاين ،وفيها ،وفيها ،غَت
مؤمن يف فضل الفاربة ،لكن الكالـ ىل ُشرع لنا أف نقرأ الفاربة عند
يشك َّ
سديد؛ ألنو ال شك يف فضل الفاربة ،وال ُ

شرع؟ ىذه ىي القضية.
اػبطبة ،أو مل يُ َ

ك أحد يف فضل الفاربة لكفر؛
ليس اػبالؼ يف فضل الفاربة ،بل اؼبسلموف ؾبمعوف على فضل الفاربة ،ولو َش َّ
بحث :ىل شرع أف تُقرأ الفاربة من ابب التَّربُؾ ،أو االستبشار عند اػبِطبة؟
لكن القضية اليت تُ َ
 فإف قالوا :نعم ،قلنا :أين الدليل؟
 وإف قالوا :ال ،قلنا :إف العبادة وقراءة كالـ هللا ال تكوف إال عبادة ،ال تبٌت إال على التوقيف ،وال هبوز
أَخ ُذىا ابلعواطف ،وال هبوز أَخ ُذىا ابلكالـ العاـ ،وإمبا تُ َبٌت على األدلَّة والتوقيف.
كاح أركا ٌن وشروط.
مث ننتقل إىلَ عقد النِّكاح وللنِّ ِ
وتعلموف معاشر األحبة ،أف الركن :ىو ما ال يوجد الشيء إال بو ،وكاف جزءًا من اؼباىية ،يعٍت كانت حقيقة
الشيء ُمرَّكبةٌ منو ومن غَته ،مثل :الركوع يف الصالة ركن ،ال توجد الصالة إال إذا وجد الركوع ،الصالة اؼبعروفة ،والصالة

ُمرَّكبة من الركوع وغَته ،فهذا يسمى ركنًا.

ط والركن هبتمعاف يف أمر ،وىو أف الشيء
خارجا عن اؼباىية ،فالشر ُ
والشر ُ
ط ىو :ما ال يوجد الشيء إال بو ،وكاف ً

ال يوجد إال هبما ،ولكن الفرؽ :أف الركن يكوف جزءًا من اؼباىية ،فالعمل مكوف منو ومن غَته ،أو الشيء مكوف منو
ومن غَته.
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داخال يف حقيقة الشيء ،مثاؿ الشرط :الطهارة للصالة؛ فإف الصالة
خارجا عن اؼباىية ،ليس ً
أما الشرط فيكوف ً

ال توجد إال ابلطهارة ،لكن الطهارة خارجة عن اؼباىية ،ليست من ماىية الصالة ،فهي شرط.

والناظر يف كتب الفقهاء يف ىذه القضية؛ أعٍت أركاف النكاح والشروط هبد أهنم تساىلوا يف التفريق بُت الشرط
كاان ،وىذا ذبده يف كل كتب الفقهاء أعٍت يف صبيع اؼبذاىب.
والركن ،فيطلقوف على الشروط أر ً
وليس يف كل ٍ
كتاب بعينو ،فتجد عند اغبنفية ،وذبد عند اؼبالكية ،وذبد عند الشافعية ،وذبد عند اغبنابلة أف
بعضهم يُطلِق على الشروط أركاف ،واغبمد ﵁ ال أثر ؽبذا يف األحكاـ؛ ألف اغبكم واحد ،لكن األفضل أف نسَت على
القاعدة.
ففي طرحنا ىنا سنسَت على القاعدة ،وىي أف الركن :ما كاف جزءً من اؼباىية ،وأف ما خرج عن اؼباىية فإنو شرط،

وكبن نتكلم عما ال يوجد الشيء إال بو.
فأركان عقد النكاح:

الزوج ،والزوجة ،واإلهباب ،والقبوؿ.
الزوج والزوجة :من أركاف النِكاح؛ فإنو ال نِكاح إال بوجودنبا ،ال نكاح إال بوجود الزوج ،والزوجة ،ويشًتط أف
يكوان َمتعينَ ِ
أوالد كثَتوف
اضحا ،فال هبوز اإلهباـ يف الزوج والزوجة ،ما هبوز ً
مثال أف يقاؿ :زوجنا ولد فالف ،ولو ُ
ُت تعينًا و ً

ما هبوز ،وال هبوز أف يقوؿ الرجل للزوج :زوجتك ابنيت ولو بنات ،فالبد من التعيُت ،وأدؽ التعيُت اإلشارة ،فيقوؿ:
زوجتك ابنيت ىذه ،فيعيّنها ابإلشارة ،أو ابالسم ،فيقوؿ :زوجتك ابنيت ساره ،أو زوجتك ابنيت خدهبة ،أو كبو ىذا.
أو يقوؿ زوجتك ابنيت إف مل تكن لو إال ابنو واحدة ،يكفي ىذا يف التعيُت ،ماداـ أنو ال توجد عنده إال ابنة
واحدة ،يكفي يف التعيُت أف يقوؿ :زوجتك ابنيت.
واإلهباب ،والقبوؿ :ركن يف ِ
عقد النِّكاح.
ٌ
ويرى صبهور الفقهاء أف اإلهباب يف ِ
إهبااب؛ ألنو يوجب بو العقد،
عقد
ِ
يصدر من ويل اؼبرأةُ ،
وظب َّي ً
النكاح :ىو ما ُ

ويثبت بو العقد.

يصدر من الزوج ،أو من وكيلو ،ما يصدر من الزوج ،أو من وكيلو ،ابؼبوافقة
وأما القبوؿ عند اعبمهور :فهو ما
ُ
على ذلك اإلهباب.
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أوال ،سواء صدر من الزوج ،أو وكيلو ،أو صدر من الويل ،أو وكيلو ،اؼبهم أنو
ويرى اغبنفية :أف
اإلهباب ما يصدر ً
َ

إهبااب.
األوؿ :يسمى ً

كن واحد.
وأف القبوؿ ما يصدر اثنيًا :سواء كاف من الزوج ،أو وكيلو ،أو كاف من الويل ،أو وكيلو ،ونبا ر ٌ

فلو وِجد اإلهباب ،مث مل يوجد القبوؿ؛ فللموج ِ
ب أف يرجع عن العقد.
ُ
ُ

قاؿ لو :زوجتك ابنيت فاطمة ،مث مل يقل الزوج :قبلت ،فقاؿ الويل :تراجعت عن ىذا ،فإف لو ذلك ،وال يثبت
العقد إال بوجود القبوؿ.
طيب ،ما احلكم لو زقدم القبول على اإلجياب؟
أوال ،واإلهباب اثنيًا؛ فإنو عند اغبنابلة ال يصح ،ما يصح العقد ،البد
إف تقدَّـ القبوؿ على اإلهباب ،فكاف القبوؿ ً

من أف يعاد القبوؿ ،سواءً كاف بلفظ اؼباضي ،مثل أف يقوؿ الزوج :تزوجت ابنتك ،يبدأ الزوج فيقوؿ :تزوجت ابنتك،
صح العقد.
فيقوؿ الويل :زوجتَّك .فإف اغبنابلة يقولوف :ما يصح العقد ،لو انصرؼ على ىذا ما َّ
طيب ،كيف يصح؟

بلت ،قاؿ :تزوجت ابنتك ،قاؿ :زوجتك ،يقوؿ الزوج :قبلت ،ىنا ينعقد العقد ،أما لو
قاؿ :يعود الزوج فيقوؿ :ق ُ

قاؿ :تزوجت ابنتك ،فقاؿ :زوجتك ابنيت ،وانصرؼ ،ما انعقد العقد.

قبلت.
كذلك لو كاف بلفظ الطلب فقاؿ :زوجٍت ابنتك ،فقاؿ :زوجتك ابنيت ،ما يصح ،إال أف يقوؿ الزوجُ :
الحظوا أننا اغبُت نتكلم عن مذىب اغبنابلة.
طيب ،ؼباذا َي معاشر اغبنابلة إذا تقدـ القبوؿ على اإلهباب ال يصح عندكم العقد ،وال ينعقد؟
ِ
اإلهباب ،القبوؿ ُمرتَّب على اإلهباب؛ ألنو إجابة لإلهباب ،فمىت ُوِجد قبل اإلهباب
القبوؿ ُمرتب على
قالوا :ألف َ
اؼبطلوب
قبوال حقيق ًة ،فال يصح ،وعند اعبمهوِر يصح إذا تقدـ القبوؿ على اإلهباب؛ فإف
قبوال حقيقةً ،مل يكن ً
مل يكن ً
َ
وجود اإلهباب والقبوؿ على ٍ
وجو يُفهم منو عقد النكاح؛ وقد ُوِجد ،فيقولوف :يصح إذا تقدـ القبوؿ ،كما يصح إذا َتخر
القبوؿ؛ ألف اؼبطلوب يف العقد أف يوجد ،وقد ُوِج َد.
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واألَوىل أف يكوف اإلهباب والقبوؿ ابللغة العربية ،سواء كاف الزوجاف عربيُت ،أو أعجميُتِ ،
بشرط أف يفهما ومن
ٌ
َ

َوىل يف اإلهباب والقبوؿ أف يكوف بلساف عريب ،سواء كاف الزوجاف عربيُت ،أو كاف
حوؽبما معٌت الكالـ العريب ،يعٍت األ َ
الزوجاف أعجميُت لكنهما ومن حوؽبما يفهماف العربية ،يفهماف اؼبعٌت.

ٍ
ِ
َوىل ،لكن
ابأللفاظ
واألوىل كذلك أف يكوف
الصروبة يف الزواج والنِّكاح ،وىذا ؿبل اتفاؽ بُت العلماء أف ىذا أ َ
َ
شًتط ىذا؟
ىل يُ َ
شًتط يف صحة اإلجياب والقبول أن يكون ابلعربية وأن يكون ابأللفاظ الصرحية يف الوواج والنِّكاح؟
هل يُ َ
ىذا فيو خالؼ بُت العلماء ،مبٍت على قاعدة فقهية وىي :ىل العِربة يف العقود ابأللفاظ واؼبباين ،أـ ابؼبقاصد
واؼبعاين؟ ىل العِربة يف العقود ابأللفاظ واؼبباين ،أـ ابؼبقاصد واؼبعاين؟ يعٍت ىل تنعقد العقود أبلفاظها خاصة ،فإف ُعِّرب

عنها بغَت ألفاظها ال تنعقد؟ أـ أهنا تنعقد ِ
فهم منو اؼبعٌت؟
بكل ما يُ َ

مثاؿ ذلك ،قاؿ :وىبتك كتايب ىذا دبائة ريػاؿ ،اللفظ ىنا لفظ ِىبة ،ولكنو أغبق بو ما ىبرجو عن معناه ،وىو أنو
قاؿ :دبائة ريػاؿ.
فالذين يقولوف العِربة ابأللفاظ يقولوف :العقد ابطل ،ؼباذا ابطل؟ قالوا :ألف لفظو لفظ اؽبِبة ،ومعناه ليس ىبةً،
عرب عنو بلفظ اؽببة ،والراجح يف القاعدة عندي -وهللا أعلم:-
والذين يقولوف العِربة ابؼبقاصد؛ يقولوف :ىذا بيع واضحَّ ،
أف العربة ابؼبقاصد واؼبعاين ،ا نبنت مسألتنا ىنا على ىذه القاعدة ،فمن قاؿ :العربة للمقاصد واؼبعاين :وىم اغبنفية
واؼبالكية يف اعبملة ،قالوا :يصح النِّكاح بكل ٍ
صيغة دلَّت عليو.
زوجت وأنكحت ،كل صيغة دلَّت عليو ،إال أهنم استثنوا لفظ اإلابحة واغبِّل قالوا :ما ينعقد
يعٍت ما يشًتط لفظ َّ

بو النكاح ،ما يصح أف يقوؿ :أحللت لك ابنيت ،أو أحبت لك ابنيت.

واختلفوا يف اؽبِبة ،إذا قاؿ :وىبتك ابنيت ىل ينعقد هبا النكاح؟ اختلفوا يف ىذا.
ومن قاؿ :إف العِربة لأللفاظ واؼبباين وىم الشافعية ،واغبنابلة يف اعبُملة ،قالوا :إف النِّكاح البد فيو من لفظ التزويج
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ضى
اب لَ ُك ْم م َن النّ َساء﴾[النساء﴿ ،]ٖ:فَػلَ َّما قَ َ
والنّكاح يف اإلهباب ،قالوا :ألهنما الوارداف يف القرآف﴿ :فَانك ُحوا َما طَ َ
َزيْ ٌد ِمْنػ َها َوطًَرا َزَّو ْجنَا َك َها﴾ [األحزاب ،]ٖٚ:فالبُد أف يقوؿ الويل :زوجتك ،أو يقوؿ أنكحتك ،وإال ما يصح اإلهباب،
بدال من أف يقولوف :الزواج،
وابلتايل ما يصح العقد ،فلو قاؿ :جوزتك ،كما ىي عادة العواـ ،يف كثَت من البلداف ً
يقولوف :اعبواز ،جوزتك ،قالوا ما يصح ،البد من لفظ زوجتك ،أو أنكحتك ،واألظهر -وهللا أعلم -أنو ال هبوز عقد
ٍ
النكاح.
بصيغة يفهم منها العقالء
النكاح إال
َ
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النكاح إال بصيغة يفهم منها العقالء النكاح ،فتدُّؿ داللة بيِّنة واضحة ،على النكاح ،وال هبوز عقده
ال هبوز عقد
ِ

الؿ للفرج ،وقد وجدان الشرع وبتاط للفروج ماال وبتاط لغَتىا ،فينبغي االحتياط
اب﵀تمالت؛ وذلك ألف النكاح استح ٌ
الستحالؽبا.
جدا ،بينما ال َقصاص يثبت بشهادة شاىدين،
َي إخوة :الزان ال يثبت إال بشهادة أربعة شهود ،بشروط شديدة ً
ٍ
بصيغة
فوجدان الشارع وبتاط للفروج ما ال وبتاط لغَتىا ،والنِّكاح استحالؿ للفرج؛ فيجب أف وبتاط فيو ،وأال يعقد إال

اضحا النِّكاح.
فهما بينًا و ً
يَفهم منها العقالء ً

وإذا كاف العاقداف ال يفهماف العربية؛ فإف الذين يشًتطوف لفظ التزويج ،أو االنكاح يشًتطوف ما يقابلهما يف لغة
أولئك القوـ ،يقولوف نفس األلفاظ الصروبة يف ذلك اللساف اليت تقابل لفظ االنكاح والتزويج ،يشًتط أف ينعقد هبا
اإلهباب.
والذين يقولوف :يصح بكل ما يدؿ عليو ،يقولوف يصح بكل ما يدؿ عليو يف كل لساف.
وأما القبوؿ فهو أوسع عند العلماء من اإلهباب؛ فيصح بلفظ تزوجت ،ويصح بلفظ قبلت ،وكبو ذلك.
وقد اتفق العلماء على أنو يشًتط لصحة اإلهباب والقبوؿ أف يكوان يف ؾبلس ِ
العقد ،فإف تفرقا من اجمللس قبل
ُ َ

حصوؿ القبوؿ؛ فإف العقد ال ينعقد.

قاؿ :زوجتك ابنيت فالنو ،وسكت ومل يرد عليو ،مث قاـ األب وخرج ،ورجع ،ال ينعقد العقد ،البد من ٍ
إهباب
ِ
القبول؟
جديد ،مث اختلفوا :هل زشًتط الفورية يف
فقاؿ بعض ال علماء :تشًتط الفورية ،فإف فصل بُت اإلهباب والقبوؿ فاصل ال يغتفر يف العادة؛ مل يصح العقد حىت
يعاد اإلهباب.
قاؿ لو :زوجتك ابنيت ،فدخل رجل قاؿ :السالـ عليكم ،قاؿ :وعليكم السالـ ،كيف حالك طيب؟ كيف حاؿ
العياؿ؟ أخبار بالدكم إف شاء هللا خبَت؟ مث قاؿ :قبلت ،قالوا :ما يصح ،لكن قاؿ لو :زوجتك ابنيت فعطس فقاؿ :اغبمد
﵁ ،مث قاؿ :قبلت ،قالوا :يصح؛ ألف ىذا فاصل يسَت يغتفر ابلعادة.
وقاؿ بعض أىل العلم :ال تشًتط الفورية ،بل يشًتط أف يكوف يف ؾبلس العقدِ ،
بشرط أف ال يتشاغل عن العقد،
يعٍت ما يتشاغل بشيء أجنيب.
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عادَي ،قاؿ :قبلت ،يصح،
فورا مث بعد ربع ساعة ،بعد ثلث ساعة ،وكاف اغبديث ً
قاؿ لو :زوجتك ابنيت ،ومل يرد ً

لكن إذا تشاغل عنو دبا يقطعو قالوا :ال.

مثاؿ ذلك قاؿ لو :زوجتك ابنيت ،فسكت ومل يرد ،مث التفت على رجل جبواره وقاؿ :بعٍت سيارتك ،قاؿ :بكم
تشًتي ،قاؿ :بكذا ،قاؿ :ال بكذا ،قاؿ :ال بكذا ،قاؿ :قبلت ،مث رجع إىل األب ،وقاؿ :قبلت ،قالوا :ما يصح؛ ألنو
تشاغل عنو ٍ
بعقد آخر يف نفس اجمللس.
االنصراؼ عن الع ِ
والصحيح ىذا الثاين :أنو ال تُشًتط الفورية ،وإمبا يشًتط اِرباد اجمللس وعدـ ِ
قد ،يعٍت عدـ
َ
ُ
االنشغاؿ عنو ٍ
بشيء آخر ،بع ِ
مثال.
قد ً
َ
وأما شروط َع ِ
قد الِنكاح:
اضحا.
 فأحدىا :تعيُت الزوجُت ،وقد تقدـ ،يعٍت أف يكوف الزوجاف معينُت تعيينًا و ً
قد؛ ألف الع ِ
ط يف صحة الع ِ
قد ؽبما ،فاِعتُرب تراضيهما.
 والثاين :رضا الزوجُت ،فرضا الزوجُت شر ٌ
َ
َ
فنن مل يرييا؟
الويل :زوجت اِبنيت لفالف ،وقاؿ :قبلت ،فالزوج قاؿ :ال أان ما أريد فالنة ،ما
رجل َوكل ً
رجال يف أف يزوجو ،فقاؿ ُّ
قد ،والزوجة قالت :ما أريده ،مل يصح ِ
راضي ابلع ِ
ِ
كرا على الراجح من أقواؿ أىل العلم.
َ
َ
العقد ،سواءً كانت اؼبرأة ثيبًا أو ب ً

وقد تقدـ معنا أف خنساء بنت ِخذاـ األنصارية زوجها أبوىا وىي ثيب فكرىت ذلك ،فأتت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فرد
الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص النِكاح ،يعٍت أبطل النِكاح ،رواه البخاري يف الصحيح كما تقدـ معنا.

ِ
وجاء عن ابن ٍ
كرا أتت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ف َذكرت لو أف أابىا زوجها وىي كارىة،
عباس -رضي هللا عنهما -أف جاريةً ب ً
جارية :بنت صغَتة بِكر ،جاءت للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ف َذكرت لو أف أابىا زوجها وىي كارىة ،قاؿ ابن عباس -رضي هللا عنهما:-
فخَتىا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،خَتىا بُت اإلمضاء والفسخ .رواه أضبد وأبو داود وابن ماجو ،وصححو األلباين.
ّ
الويل.
 والشرط الثالثُّ :
يل كما تقدـ ،فإف زوجت اؼبرأة نفسها أو زوجت اؼبرأة ابنتها أو أختها ،فإف نِكاحها ال يصح عند
فال نِكاح إال بو ُّ
صبهور العلماء ،وليس ؽبا أف توكِل غَت وليها ،فإف وَكلت غَت وليها فعقد ؽبا ،فإنو ال يصح عند صبهور العلماء،
وقد تقدـ حبث اؼبسألة ،لكن الكالـ ىنا عن ما يتعلق ابلشرط.
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وأوؿ األولياء وأوالىم على اؼبرأة اغبرة :األب ،عند أكثر العلماء ،وقاؿ بعض العلماء األوؿ :ىو االبن ،لكن ىذا
مرجوح ،األوؿ عند األكثر ىو األب.
والثاين :ىو اعبد؛ ألف اعبد أب ،وقيل االبن لكنو مرجوح.
والثالث :ىو االبن ،واالبن اختلف العلماء ىل لو والية نِكاح على أمو؟
فاعبمهور يقولوف :نعم ،لو والية نكاح على أمو ،والشافعية يقولوف :ال ،ليس لالبن والية نِكاح على أمو ،وقالوا:
الغالب أنو يستحي منها ،لكن صبهور أىل العلم يقولوف :لو والية النِكاح ،وهو األقرب -وهللا أعلم.-
مث األخ الشقيق ،مث األخ ألب ،وقيل نبا يف درجة واحدة ،بعض أىل العلم قالوا :األخ الشقيق درجة ،واألخ
ألب درجة تتلوه؛ ألف األخ الشقيق يُديل ابألب واألـ ،واألخ ألب يُديل ابألب ،وبعض أىل العلم قالوا :ال ،نبا يف
ٍ
درجة واحدة ،وىذا لو فائدة ستأيت إف شاء هللا ،ؼباذا نبا يف درجة واحدة؟ قالوا :ألف األخ ألـ ال عالقة لو بوالية
النِكاح ،فنُلغي جهة األـ ،فتبقى جهة األب ،لكن ال شك أف األخ الشقيق أقوى من األخ ألب فهو يف درجة ،مث األخ

ألب.

مث بنو اإلخوة ،مث العم ،مث بنو العم ،وال والية لذوي األرحاـ كاػباؿ عند صبهور العلماء.
للعصبَة ،وال والية لذوي األرحاـ وهذا أقرب -
اغبنفية يقولوف :كل من يرث يلي ،لكن اعبمهور يقولوف :الوالية َ
وهللا أعلم -أف اػباؿ ال يلي الع ِ
قد.
َ
الويل ِ
الويل ،أو عند ِ
ابالتفاؽ.
عضل ُّ
ويل للمرأة عند عدـ ُّ
مث السلطاف ،فإنو ُّ
فوض إليو ذلك ،يعٍت السلطاف ىنا
واؼبقصود ابلسلطاف ىنا :ىو اإلماـ األعظم ،رئيس الدولة ،أو القاضي ،أو من َ

ىو اإلماـ األعظم ،الوايل األعظم يف البالد ،والقاضي ،أو من فوض إليو ذلك.

ويل األمر ؼبكاتب معينة ىذا األمر ،أو فوض القاضي كاتب عدؿ أو كبو ذلك يف ىذا فإنو يكوف
إذا جعل ُّ
لطاان.
ُس ً
ويل ،وال يوجد سلطاف كما يف حاؿ األقليات اؼبسلمة يف دوؿ ال ُكفر ،فإف وليها من يقوـ أبمر
فإف مل يكن للمرأة ٌ

اؼبسلمُت يف ىذه األمور ،يعٍت ارباد إسالمي أو كبو ذلك ،ىو الذي يتوىل ،فيكوف مقاـ السلطاف ،يكوف وليها.

فإف مل يوجد ،بل الناس شذر مذر يذىبوف إىل إماـ اؼبسجد ويعقدوف عنده ،وال يوجد جهة واحدة يرجعوف إليها،
لتقدِـ نعمتو إليها ،نعمة اإلسالـ أعظم النعم.
فقاؿ بعض العلماء :إف وليها من أسلمت على يديو ،قالواُ :
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قالوا :فيكوف وليًا ؽبا ،وهذا صحيح إذا رضيت بو ،من أسلمت على يديو أوىل من غَته ،إذا رضيت بو.

جال زبتاره من اؼبسلمُت ليكوف وليًا
أما إذا أبت ،أو مل يوجد ،كأف قد مات أو أسلمت على يد اِمرأة ،فإهنا توكِ ُل ر ً
ويل ،ويكوف وليًا ؽبا.
ويلَ ،ي فالف أنت ُّ
ؽبا ،تقوؿ َي فالف :أنت وكيلي ،أنت ُّ
وقاؿ بعض أىل العلم :تزوج نفسها ،لكن ىذا مرجوح ،فإف اؼبرأة ال تلي الع ِ
قد ،ىذا الراجح.
َ
والوالية على ىذا الًتتيب الذي ذكرانه ،فال هبوز وال يصح أف يزوج األبعد مع وجود األقرب ،ال هبوز أف يزوج
االبن مع وجود األب عند اعبمهور ،ما هبوز وال يصح.
وعند اؼبالكية :هبوز وىو خالؼ األوىل ويصح ،ما داـ أف الوالية اثبتة لو فإنو هبوز أف ِ
يعقد ؽبا.
زوج األبعد فأجاز األقرب ،ما َوّكل ،لو َوّكل ما يف إشكاؿ ،لو ّزو َج االبن ،فلما علم األب قاؿ :أجزت
طيب ،لو َ
ىذا ال أبس ،إ ًذا اإلجازة تكوف مىت َي إخوة؟ بعد ِ
ٍ
خالؼ بُت أىل العلم.
قد هبذا؟ ىذا ؿبل
الع ُ
العقد ،فهل يصح َ
َ
ويل ،ألف والية األبعد مع وجود األقرب
فعند الشافعية واغبنابلة :ال يصح ،وال ينعقد .قالوا :ألنو كاؼبنعقد بال ُّ
ِ
ويل ،وعن اإلماـ أضبد رواية أنو يصح ،لكن هذا مرجوح فيما يظهر يل -وهللا أعلم،-
كاح بال ُّ
كالعدـ ،فيكوف كأنو ن ٌ
فالبد أف ُهبدد الع ِ
الويل األقرب.
قد على يد ُّ
َ
الويل من شروط ىي:
والبد يف ُّ
عاقال.
العقل :البد أف يكوف ً
واغبرية.

 واإلسالـ :إذا كانت اؼبرأة مسلمة.

والذكورية :ألف اؼبرأة ليس ؽبا والية نِكاح.
 والبلوغ :ألف غَت البالغ قاصر النظر ،فال يصلح أف يكوف وليًا ،وقاؿ بعض أىل العلم :إذا بلغ عشر
سنُت ،وكاف ذا فه ٍم ومعرفة هبوز أف يكوف وليًا ،لكن ىذا مرجوح ،فالبد أف يكوف ابلغًا.

عد،ا؟
وهل يُشًتط أن يكون ً

عند صبهور العلماء :ال تُشًتط العدالة ،وقيل تُشًتط ،واألقرب -وهللا أعلم :-أهنا ال تُشًتط ،ولكن يُشًتط
ِ
بصَتا أبحكاـ النِكاح ،وما يًتتب على ذلك،
الرشد ،يُشًتط أف يكوف ُّ
الويل ً
رشيدا ،أبف يكوف حر ً
يصا على العرضً ،
ُ
وبصَتا أبحواؿ الناس؛ ألف غَت الرشيد يضر اؼبرأة وال ينفعها ،اؼبعروؼ بتساىل يف األعراض ،الذي ليس عنده بصَتة يف
ً

فقه األسرة ( / )1للشيخ :سليمان الرحيلي حفظه هللا

61

رشيدا ،فإف ثبتت ال ِوالية ،فإهنا ال تسقط على الراجح ،إال حبُكم
أحواؿ الناس ،يضر اؼبرأة وال ينفعها ،فيُشًتط أف يكوف ً
حاكم؛ حىت ال يتالعب الناس يف أحكاـ الشرع ،ال سيما يف ىذا األمر الذي يتعلق ابلشهوات.
الراجح :أنو ال هبوز ٍ
ؼبفت وال لغَته أف يُسقط ِوالية َمن ثبتت واليتو ،فإف َّادعت اؼبرأة شيئًا فإنو يُطلب منها أف

الثابت ابالحتماؿ.
ط
ترفع األمر إىل القاضي؛ ألف ىذا األمر يتعلق ابلشهوات ،وتكثُر فيو الدعاوى ،فال يُسق ُ
ُ

بعض طالب العلم تتصل بو اؼبرأة ،وتكيل ألبيها التهمَ ،ي شيخ أيب ال يصلي ،وَي شيخ أيب ِ
يعضلٍُت ،يريد أيخذ
مايل ،وكذا ،وكذا ،وكذا.
بعض اإلخوة من اؼبفتُت يتعجل ويقوؿ :خالص ،سقطت واليتو ،يُنتقل إىل الويل الذي يليو ،فإف مل يكن فإىل
ِ
ب
السلطاف ،ىذا غلط على الراجح ،بل إما أف يكوف ىناؾ قضاء شرعي ،فًتفع أمرىا إىل القضاء ،وإما أال يكوف فيُ ّ
نص ُ
طالب عل ِم نفسو منصب القاضي ،ال اؼبفيت ،ويدرس اؼبسألة ،فإذا حكم بسقوط الوالية سقطت.
ُ
ِ
األكفاء.
الويل اؼبرأة ،فمنعها من
طيب ،إذا عضل ُّ

رجل تريده؛ ألف الويل هبوز لو أف يبنعها من ٍ
العضل َي إخوة :منع اؼبرأة من األكفاء ،وليس منع اؼبرأة من ٍ
رجل
تريده ،يرى مصلحتها يف عدـ زواجها بو ،لكن إذا كاف يعضلها ويبنعها من األكفاء ،كل ما تقدـ ؽبا أحد ما زوجها ،إما
ألنو يطمع يف راتبها ،أو خدمتها يف البيت ،أو كبو ذلك.
فلمن زنتقل الو،اية؟
إذا عضل الويل َ
قاؿ بعض العلماء :تنتقل إىل السلطاف مباشرة ،وقاؿ بعض العلماء :تنتقل إىل من يليو ،وهذا أقرب وهللا أعلم،
إذا عضل األب تنتقل إىل اعبد ،مل يوجد جد يتنقل إىل االبن ،وىكذا.
طيب ،إف غاب الويل .ؽبا أب ،لكن ذىب ،ما يُدرى أين ذىب ،أو أصبح يشق أف يُوصل إليو؛ ألنو يف مكاف

بعيد ،فإف واليتو تسقط ،وتنتقل إىل من بعده.

طيب ،إذا كاف األولياء يف درجة واحدة .امرأة ؽبا طبسة إخوة أشقاء ،ىنا قاؿ العلماء :ألي و ٍ
احد منهم والية،
سواء الكبَت أو الصغَت ،ما دامت شروط الوالية تنطبق عليو ،واألوىل أف يُ ّزوج الكبَت لكنو ليس شرطًا.

ِ
تثبت الوالية للكافر على النساء من أىل دينو ،على حسب الًتتيب الذي ذكرانه
ومن أحكام الو،اية ادلهمة :أنو ُ

يف اؼبسلمُت ،اليهودية ،تثبت الوالية لليهود عليها ،على حسب الًتتيب الذي ذكرانه لألولياء يف اؼبسلمُت ،النصرانية
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كذلك ،وابلنسبة للمسلمُت لسنا حباجة للكالـ على غَت اليهود والنصارى؛ ألنو تقدـ أنو ال هبوز للمسلم أف يتزوج
مشركة غَت اليهودية والنصرانية.
الشرط الرابع :الشهادة :فال ينعقد النكاح إال بشاىدين عند صبهور العلماء ،وهو الراجح ،غبديث« :ال نكاح
َّ
نكاح على غَت ذلك فهو ابطل» ىذا سباـ اغبديث ،واغبديث عند ابن ِحباف،
بويل وشاىدي عدؿ ،وما كاف ِمن ٍ
إال ٍّ
وقاؿ األلباين :حس ٌن صحيح.
ويُشًتط يف الشهود على الراجح :الذكورية ،والعدالة ،والعقل ،والبلوغ ،واإلسالـ.
وأما السمع والنطق ،فإف وجد ما يدؿ عليهما من ٍ
كتابة أو كبوىا ،فإهنما ال يُشًتطاف ،أما إذا مل يوجد فال بد أف
ُ

ظبيعا انط ًقا.
يكوف الشاىد ً

وذىب بعض الفقهاء –كما تقدـ معنا يف ؾبلس البارحة -إىل أنو ال تُشًتط الشهادة ،بشرط االستفاضة
واإلعالف ،يعٍت ما يُشًتط أف يُشهد على العقد ،قالوا مل يثبت حديث صحيح يف اؼبسألة ،وقالوا اغبديث الذي ذكرسبوه

ظاىرا ،يعرفو الناس ،فإنو يصح.
ضعيف ،لكن ال بد من اإلعالف ،وىذا
ُ
مذىب اؼبالكية ،فإذا كاف النكاح ً

واستدلوا يف اغبقيقة بدليل من السنة ،قالوا :إف النيب ملسو هيلع هللا ىلص عندما بٌت على صفية –اهنع هللا يضر -قاؿ الصحابة :ننظر ،فإف
حجبها عن الناس فهي زوجة ،وإف مل وبجبها فهي أمة ،يعٍت تردد الصحابة ،ىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص دخل هبا على أهنا زوجة ،أو
دخل هبا على أهنا أمة .فقالوا :ننظر ،فإف حجبها فهي زوجة ،وإف مل وبجبها فهي أمة ،قالوا :ىذا يدؿ على أنو مل
يُش ِهد؛ ألنو لو أشهد لعرفوا ذلك ،لكن ىذا ليس بالزـ ،فإف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أوملَ ،والوليمة إمبا ىي للنكاح.
لكن ىؤالء الذين قالوا ىذا ،ردبا ما حضروا الوليمة ،فليس بالزـ أنو مل يكن قد أشهد ملسو هيلع هللا ىلص فاألقرب ما قدمناه
أوال ،وىو قوؿ اعبمهور ،أنو تُشًتط الشهادة.
ً
وىل تُشًتط الكفاءة؟
الكفاءة :ىي اؼبماثلة ،أو مقاربة اؼبماثلة يف اعبنس ،و ِ
اؼبنصب ،فهل يُشًتط التكافؤ يف اعبنس؟ وىل يُشًتط
التكافؤ يف اؼبنصب؟ اؼبنصب يعٍت اؼبكانة ،ليس الوظيفة ،يعٍت اؼبكانة ،واعباه ،يُقاؿ ىذا شريف ،وىذا وضيع ،يعٍت من

جهة اؼبنصب.

لتفت إليو يف ىذا،
ىذا ؿبل خالؼ ،وصبهور أىل العلم على أنو ال تُشًتط الكفاءة يف اعبنس واؼبنصب ،فإف اعبنس ال يُ ُ
فإنو «ال فضل لعريب على عجمي ،وال عجمي على عريب إال ابلتقوى»﴿ ،إِ َّف أَ ْكرم ُكم ِعْن َد َِّ
اّلل أَتْػ َقا ُك ْم﴾
ََ ْ
ّ
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[اغبجرات ،]ٖٔ:وال التفات إىل اؼبنصب ،فإف العربة ابلدين ،فالصحيح أنو ال تُشًتط الكفاءة إال يف العفة ،وصحة
الدَينة ،فال بد يف العفة من الكفاءة ،فال هبوز أف يُ ّزوج الزاين بعفيفة.
َي إخوة :ال يستحق لقب الزاين إال إذا كاف ابقيًا على زانه ،أما إذا اتب ،فإنو ال يوصف بكونو زانيًا.
إذف عندما نقوؿ الزاين ،يعٍت اؼبعروؼ ابلزان ،ال هبوز أف يُ ّزوج من العفيفة ،وال هبوز للعفيف أف يتزوج زانية ،معروفة ابلزان؛
ِ
ِِ
الزانِيةُ ال ي ِ
ِ
ِ
ُت﴾
لقوؿ هللا عز وجلَّ ﴿ :
نك ُح َها إَِّال َز ٍاف أ َْو ُم ْش ِرٌؾ َو ُحِّرَـ َذل َ
ك َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
الزِاين ال يَنك ُح َّإال َزانيَةً أ َْو ُم ْش ِرَكةً َو َّ َ َ
[النور.]ٖ:
ويف ايآية بعض اإلشكاالت يف التفسَت عند أىل العلم ،لكن مدلوؽبا على اؼبراد واضح ،وىو أف الزاين ال ينكح عفيفة،
وأف العفيف ال ينكح زانية.
وكذلك على الراجح ال بد من الكفاءة يف صحة الدَينة ،فال هبوز أف تُ ّزوج ُسنيةٌ من ٍ
رجل من أىل البدع ،وال سيما
السٍت امرأةً من أىل البدع الظاىرة ،وقد ذُكر لإلماـ أضبد –رضبو
البدع الظاىرة ،كاػبوارج وكبوىم ،وال هبوز أف يتزوج ُّ
ٍ
هللا -تزويج ٍ
فرد النكاح.
رجل من أىل البدع ابمرأة من أىل السنة ّ
إذف الكفاءة اؼبشًتطة إمبا ىي يف أمرين فقط :العفة ،وصحة الدَينة.
أما ما عدا ذلك فال ،وال دليل عند اؼبشًتطُت للكفاءة يف غَت ذلك يصلح وينتهض للداللة على ىذه القضية اؼبهمة.
طيب ،لعلنا نقف ىنا ،ونكمل إف شاء هللا بعض اؼبباحث اؼبهمة يف قضية النكاح ،مث ننتقل إىل العشرة يف اجمللسُت بعد
اؼبغرب والعشاء ،وهللا تعاىل أعلى وأعلم ،وصلى هللا على نبينا دمحم.
**************
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اجمللس اخلامس
السالـ عليكم ورضبة هللا وبركاتو
اغبمد ﵁ رب العاؼبُت ،والصالة والسالـ األسباف األكمالف على اؼببعوث رضبةً للعاؼبُت ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
أما بعد:
فمعاشر اإلخوة واألخوات :مستعينُت اب﵁ َعَّز َو َج َّل نُواصل طرح ما يتعلق هبذه الدروة اؼبتعلقة بفقو األسرة من جهة
النكاح والعِشرة والزينة ،وقد تقدـ معنا الكالـ عن أركاف عقد النكاح ،وعن شروط عقد النكاح ،وبقيت لنا بعض اؼبسائل
اليت ال بد من طرحها فيما يتعلق ابلنكاح.
الصداق.
فمن تلك اؼبسائل :مسألة ادلهر أو َ
واؼبهر ليس من أركاف عقد النكاح ،وال من شروط عقد النكاح ،فيصح عقد النكاح ولو مل يُذكر فيو اؼبهر ،لكن ال بد

سم
أثر من آاثر النكاح الالزمة ،فإف ُظبي اؼبهر يف العقد فهو على ما ُظبي ،وإمل يُ َّ
من أف يًتتب على النكاح اؼبهر ،فهو ٌ
فإنو يُفرض للمرأة مهر مثلها إف دخل هبا زوجها.
أما إف طلقها قبل أف يدخل هبا َّ
سم
فإف ؽبا اؼبتعة ،وىي عند اعبمهور واجبة ،هبب على مطلقها قبل الدخوؿ إذا مل يُ َّ
مهر يف العقد أف ُيبتِّعها دبا يُطيِّب قلبها.
ؽبا ٌ
وعند اؼبالكية :ىذه اؼبتعة مستحبة ،وليست واجبة.
قاؿ ابن قدامة -رِضبو هللا :-النكاح يصح من غَت تسمية ٍ
صداؽ يف قوؿ عامة أىل العلم.
َ َُ ُ

لكنو كما قلنا :ال بد يف النكاح من الصداؽ ،قاؿ هللا َ -عَّز َو َج َّلَ ﴿ :-وأ ُِح َّل لَ ُك ْم َما َوَراءَ ذَلِ ُك ْم أَ ْف تَػْبػتَػغُوا
ِأب َْم َوالِ ُك ْم﴾[النساء.]ٕٗ:
ٍ
اّللُ َعْنوُ -أنو ُسئل عن ٍ
رجل تزوج امرأ ًة ومل يفرض ؽبا صداقًا ،ومل يدخل هبا حىت مات،
وجاء عن ابن
مسعود َ -ر ِض َي َّ
ٍ
مسعود :ذلا مثل صداق نسائها ،ا وكس و،ا شطط وعليها العدة وذلا ادلَتاث.
فقاؿ ابن
ٍ
اّللُ َعْنوُ-
ىنا رجل تزوج امرأة بدوف أف يُسمي الصداؽ ،فمات قبل أف يدخل هبا ،فرتَّب ابن
مسعود َ -ر ِض َي َّ
وبُت َّ
أف ؽبا مثل صداؽ نسائها يعٍت؛ مثل مهر أمثاؽبا من غَت زَيدةٍ وال نقص ،فقاـ
األحكاـ على العقد ،فالعقد معتربَّ ،
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صلاى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلا َم يف بروعة بن؟ واشق مثل الذي قضي؟،
معقل بن سناف األشجعي ،فقاؿ :قضى رسول هللا َ
ففرح هبا ابن مسعود .رواه الًتمذي ،وصححو األلباين.
ِ
َّ
فدؿ ىذا على َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،فإف
أف العقد يصح بال تسمية مهر ،ولكن ال بد من اؼبهر ،وىذا قضى بو النيب َ

سم يف العقد ،وطُلقت اؼبرأة قبل الدخوؿ؛ َّ
فإف ؽبا اؼبتعة.
كاف اؼبهر مل يُ َّ

ِ
وإف كاف ُظبي؛ َّ
وى َّن
اح َعلَْي ُك ْم إِ ْف طَلَّ ْقتُ ُم النّ َساءَ َما َملْ سبََ ُّس ُ
فإف ؽبا نصف اؼبهر كما يف قوؿ هللا َ -عَّز َو َج َّل﴿ :-ال ُجنَ َ
وس ِع قَ َدره وعلَى الْم ْقِ ًِت قَ َدره متاعا ِابلْمعر ِ
أَو تَػ ْف ِرضوا َؽب َّن فَ ِريضةً ومتِّعوى َّن علَى الْم ِ
وؼ َحقِّا َعلَى
ُُ َ َ ً
ُُ َ َ
َ ََ ُ ُ َ
ُ ُ
ْ
ُ
ُ
َ ُْ
ِِ
ُت﴾[البقرة.]ٕٖٙ:
الْ ُم ْحسن َ
ألف هللا أمر هبا ،وقاؿ اؼبالكية :ىذه مستحبة؛ َّ
فقاؿ اعبمهور :ىذه اؼبتعة واجبة؛ َّ
ألف هللا قاؿَ ﴿ :حقِّا َعلَى
ِِ
إحساان يف قيد ا﵀سنُت.
ُت﴾[البقرة ،]ٕٖٙ:فجعلها
ً
الْ ُم ْحسن َ
ِ
مث قاؿ هللا -عَّز وج َّل﴿ :-وإِ ْف طَلَّ ْقتُم ِ
ضتُ ْم إَِّال أَ ْف
ف َما فَػَر ْ
وى َّن َوقَ ْد فَػَر ْ
ضتُ ْم َؽبُ َّن فَ ِر َ
ص ُ
يض ًة فَن ْ
وى َّن م ْن قَػْب ِل أَ ْف سبََ ُّس ُ
ُ ُ
َ ََ
َ
ب لِلتَّػ ْق َوى﴾[البقرة.]ٕٖٚ:
يػَ ْع ُفو َف أ َْو يػَ ْع ُف َو الَّ ِذي بِيَ ِدهِ عُ ْق َدةُ النِّ َك ِ
اح َوأَ ْف تَػ ْع ُفوا أَقْػَر ُ
ومن أحكام ادلهر:
َّ 
حق من
أف للزوجة أف تُسقط اؼبهر بعد ثبوتو ُك ًال أو ً
بعضا ،فللزوجة أف تُسقط اؼبهر كلو بعد ثبوتو؛ ألنو ٌ
حقوقها ،فإف شاءت أف تُسقطو عن زوجها فلها ذلك ،وإف شاءت أف تُسقط بعضو فلها ذلك.

ِِ ِ
ِ
ِ
نب لَ ُك ْم َع ْن َش ْي ٍء ِمْنوُ نػَ ْف ًسا فَ ُكلُوهُ َىنِيئًا
ص ُدقَاهت َّن ْكبلَ ًة فَِإ ْف ط ْ َ
يقوؿ هللا َ -عَّز َو َج َّلَ ﴿ :-وآتُوا النّ َساءَ َ
َم ِريئًا﴾[النساءَّ ،]ٗ:
فدؿ ذلك على َّ
حق ؽبا ،وإذا جاز ؽبا أف تُسقط بعضو جاز
أف للزوجة أف تُسقط بعض اؼبهر؛ ألنو ٌ
ؽبا أف تُسقط كلو بعد ثبوتو.

استِْب َد َاؿ َزْو ٍج َم َكا َف َزْو ٍج َوآتَػْيػتُ ْم إِ ْح َد ُاى َّن قِنطَ ًارا فَال
كثَتا كما قاؿ تعاىلَ ﴿ :وإِ ْف أ ََرْد ُمتُ ْ
 وهبوز يف اؼبهر أف يكوف ً
اان َوإِْشبًا ُمبِينًا﴾[النساء.]ٕٓ:
ََتْ ُخ ُذوا ِمْنوُ َشْيػئًا أ َََتْ ُخ ُذونَوُ بػُ ْهتَ ً
ِ
متفق عليو.
 وهبوز أف يكوف اؼبهر ً
صلَّى هللاُ َعلَْيو َو َسلَّ َم« :أعطها ولو خاسبًا من حديد» ٌ
قليال كما قاؿ النيب َ
أف اػبامت من حديد قليل القيمة ال يكوف كثَت ِ
القيمة ،لكن ال هبوز أف يكوف اؼبهر دبا ال منفعة فيوَّ ،
واؼبعلوـ َّ
فإف النيب
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ؼبا قاؿ للرجل« :انظر ولو خاسبًا من حديد» ،فذىب ورجع ،فقاؿ،" :ا وهللا اي رسول هللا و،ا
َ
خامتًا من حديد" يعٍت :ال أملك خاسبًا من حديد" .ولكن هذا إزاري" ،ومل يكن للرجل رداء" ،ولكن هذا إزاري فلها
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لبست
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :ما تصنع إبزارؾ؟ إف لبستَو» يعٍت:
َ
نصفه" ،نصف إزاري ،مهرىا نصف إزاري ،فقاؿ النيب َ
متفق عليو.
النصف أنت« ،مل يكن عليها منو شيء ،وإف لبستو مل يكن عليك منو شيء» ٌ
ِ َّ
فلم يقبل النيب َ َّ
مهرا؛ ألنو لو كاف نص ًفا ؼبا
مهرا ،دبعٌت أف يكوف نصف اإلزار ً
صلى هللاُ َعلَْيو َو َسل َم أف يكوف اإلزار ً
أف الذي ال يُنتفع بو ال يكوف مهراَّ ،
انتفع بو الرجل ،وؼبا انتفعت بو اؼبرأةَّ ،
فدؿ ذلك على َّ
دؿ ىذا على عدـ صحة ما
ً
أف اؼبهر يصح بكل ٍ
أف حبة األُرز ال يُنتفع هبا ،و َّ
فإف اؼبعلوـ َّ
شيء ولو حبة أُرز أو حبة قمحَّ ،
ذىب إليو الظاىرية من َّ
أف
حبة القمح ال يُنتفع هبا ،فال بد من أف يكوف اؼبهر فبا يُنتفع بو.

قليال فبا يُنتفع بو ،ويثبت ويصح ،لكن ما
كثَتا ،ويثبت ،ويصح ،وهبوز أف يكوف ً
إذف علمنا أنو هبوز أف يكوف اؼبهر ً

هو األفضل؟

جالب للربكة ،لكن ال ينبغي أف ُىبفف حىت يُصبح كأنو ال شيء ،كأف
األفضل والسنة :أف ُىبفف اؼبهر ،وزبفيفو
ٌ
يُقاؿ :اؼبهر درىم أو اؼبهر رَيؿ؛ َّ
جائزا.
ألف ىذا أقرب إىل أف ال يكوف شيئًا ،وإف كاف ً
األفضل :أف ُىبفف ،لكن ُىبفف إىل أف يكاد أف ال يكوف شيئًا.
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :خَت النكاح أيسره» رواه أبو داود ،وصححو األلباين.
قاؿ النيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :خَت الصداؽ أيسره» رواه اغباكم ،وصححو األلباين.
وقاؿ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :من ُيبن اؼبرأة تسهيل أمرىا ،وقِلة
وعن عائشة َ -ر ِض َي َّ
اّللُ َعْنػ َها -أهنا قالت :قاؿ يل رسوؿ هللا َ
صداقها» .قاؿ عروة الراوي عن عائشة :وأان أقوؿ من عندي" :من ُشؤمها زعسَت أمرها وكثرة صداقها".
مثال :اؼبهر
(من ُيبن اؼبرأة) يعٍت :من بركة اؼبرأة ،تسهيل أمرىا ،فال يُغاىل يف الطلبات ،ويُشدد على الزوج ،ويُقاؿ لو ً
كذا ،وكذا ىدية ألمها ،وكذا ىدية ألخواهتا ،وكذا ىدية ألبيها ،وال بد من سفر ىذا تعسَت ألمرىا( ،تسهيل أمرىا ،وقِلة
صداقها) ،من بركة اؼبرأة أف يكوف صداقها قليال ،وىذا اغبديث رواه اإلماـ أضبد وابن حباف ،وقاؿ إماـ اغبديث يف
ِ
خَتا عما قدَّـ لإلسالـ واؼبسلمُت ،فقاؿ" :إنو
عصران األلباين َ -رضبَوُ هللاُ -رضبةً واسعة ،وأعلى درجتو يف اعبنة ،وجزاه ً
حسن".
صدق النساء فننه لو كان مكرمةً يف الدنيا أو زقوى عند
وقاؿ عمر بن اػبطاب َ -ر ِض َي َّ
اّللُ َعْنوُ" :-أ،ا ،ا زغلوا ُ
ِ
صلاى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلا َم امرأةً من نسائه
صلاى هللاُ َعلَْيه َو َسلا َم ما أصدق رسول هللا َ
هللا َع او َو َج ال كان أو،اكم به النيب َ
و،ا أُصدق؟ امرأةٌ من بنازه أكثر من ثنيت عشرة أُوقية يعٍت :من الفضة وإ ان الرجل ليُغلي بصداق امرأزه حىت
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ِ
لق ِ
القربة" رواه النسائي ،وابن ماجو ،وصححو األلباين ،وبقر ٍ
يب
يكون ذلا عداوةٌ يف نفسه وحىت يقولُ :كلف؟ لكم ع ُ

منو عند النسائي ،وأيب داوود.

صدؽ النساء ،وقاؿَّ :
إف اؼبغاالة يف اؼبهر ليست مكرمة دنيوية ،وال تقوى،
فعمر َ -ر ِض َي َّ
اّللُ َعْنوُ -هنى عن اؼبغاالة يف ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،لكن اغبظوا َي إخوةَّ :
أف النيب
إذ لو كانت مكرمةً دنيوية أو تقوى ،لكاف أوىل الناس هبذا رسوؿ هللا َ
جدا يف
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ما أصدؽ إحدى نسائو أبكثر من ثنيت عشرة أُوقية من الفضة ،وىذا يف اغبقيقة ليس ً
قليال ً
َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،وىذا يُرشدان إىل َّ
أف الكماؿ يف
كثَتا ،وإمبا فيو قلةٌ معتربة ،وكذلك ابلنسبة لبناتو َ
زمنو ،لكنو ليس ً
اؼبهر التوسط ،البُعد عن اؼبغاالة ،والبُعد عن النقص الشديد ،والقلة الشديدة ،وإمبا يكوف فيو يُسر مع ما وبفظ مكانة
اؼبرأة ،ووبفظ العالقة بُت الزوجُت.

قاؿ العلماء :اؼبغاالة يف اؼبهر قد ذبعل الرجل هبد على زوجتو يف قلبو ،هبد عليها أنو ربمل من أجلها الكثَت ،و ِ
القلة
ّ
أصال ِ
أنت
الشديدة يف اؼبهر قد ذبعل الرجل يزىد يف اؼبرأة ،يعٍت :إذا صارت مشكلة إذا كاف ىناؾ ُمغاالة يف اؼبهر قاؿً :
جدا وصارت مشكلة ،قاؿ ؽبا :لو
أتعبتيٍت من األصلُ ،كلفت من األمواؿ الشيء الكثَت ،وإذا كاف العكس كاف قليال ً
ِ
ِ
شرا.
كنت غالية ً
أصال ما َّزوجك أبوؾ بدرىم ،فخَت األمور الوسط الذي ال يُثمر إال ً
خَتا ،وال وبتمل ً
وهبوز أف يكوف اؼبهر منفعةً معنوية ،كتعليم قرآف أو تعليم عل ٍم أو كبو ذلكَّ ،
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َّزوج الرجل
فإف النيب َ
ِ
معلوما ،فيجوز أف يكوف اؼبهر منفع ًة
دبا ما معو من القرآف ،أي :كاف مهر اؼبرأة أف يُعلّمها القرآف الذي وبفظ ،وقد كاف ً
حسية ،وهبوز أف يكوف منفعةً معنوية ،اؼبهم أف تكوف لو منفعة.
وبعد ذلك ننتقل إىل ٍ
آداب وسن ٍن يف النكاح؛ فمن سنن عقد النكاح:
رجال أو امرأة ،ىبطب عند العقة أبف وبمد هللا ،ويتشهد،
 اخلُطبة ،أبف ىبطب من يتوىل العقد أو غَته سواءً كاف ً
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،ويُذ ّكِر الناس بنعمة الزواج ،ويُوصي الزوجُت ،وىذا كاف معروفًا عند
ويُصلي على رسوؿ هللا َ
اّللُ َعْنوُ -زبطب يف ؾبلس العقد؛ فإذا جاء أمر العقد قالت" :دونكم والعقد" يعٍت:
السلف ،وكانت عائشة َ -ر ِض َي َّ
الرجاؿ ىم الذين يتولوف العقد.
أف يقوؿ :ما جاء يف حديث ابن مسعود َ -ر ِض َي َّ
اّللُ
خطبة اغباجة يف النكاح وغَتهَّ ،
إف اغبمد ﵁ كبمده

واألفضل أف ُىبطب خبطبة اغباجة ،فاستحب أكثر العلماء
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
َعْنوُ -الذي قاؿ فيو« :علَّمنا رسوؿ هللا َ
ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ اب﵁ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل لو ،ومن يُضلل فال ىادي
ؿبمدا عبده ورسولو» ،مث تصل خطبتك بثالث ٍ
لو ،وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد َّ
آَيت من
أف ً
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ِ
َّ ِ
ِِ
َِّ
َّاس
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا َّ
كتاب هللاََ ﴿ :ي أَيػُّ َها الذ َ
اّللَ َح َّق تػُ َقاتو َوال سبَُوتُ َّن إال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسل ُمو َف﴾[آؿ عمرافََ ﴿ ،]ٕٔٓ:ي أَيػُّ َها الن ُ
َّ ِ
سوِ
ِ
اّللَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َف بِِو
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنػ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث ِمْنػ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًَتا َونِ َساءً َواتػَّ ُقوا َّ
اتػَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَػ ْف ٍ َ
ِ
َّ ِ
ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا َّ
َواأل َْر َح َاـ إِ َّف َّ
اّللَ َوقُولُوا قَػ ْوًال َسد ً
يدا ۞ يُ ْ
اّللَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقيبًا﴾[النساءََ ﴿ ،]ٔ:ي أَيػُّ َها الذ َ
ِ
يما﴾[األحزاب.]ٚٔ ،ٚٓ:
أ َْع َمالَ ُك ْم َويػَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
اّللَ َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
مث يقوؿ :أما بعد ،فيُوصي ،يُذ ّكِر بنعمة النكاح ،ويُوصي الزوجُت ،وىذه اػبطبة العظيمة خطبة اغباجة قد أفرد ؽبا
ِ
عظيما يف تلك الرسالة.
اإلماـ األلباين َ -رضبَوُ هللاُ -رسالةً مستقلةَّ ،
وخرجها زبرهبًا ً
اتما ً
فإف ظاىر بعض األحاديث َّ
وىذه اػبطبة عند صباىَت العلماء مستحبة ،وىذا ىو الصوابَّ ،
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو
أف النيب َ
َو َسلَّ َم َّزوج بِال خطبة ،وأوجبها بعض الظاىرية ،وىذا مرجوح.
اسم لكل طعاـ يُطبخ ويُعد لألكل ،سواء كانت لسرور أو
واألمر الثاين :الوليمة ،والوليمة َي إخوة األصل فيها :أهنا ٌ

لغَت سرور ،كل طعاـ يُطبخ ويُعد لألكل يُسمى وليمة ،لكنها اشتهرت عرفًا يف طعاـ النكاح ،يُسمى وليمة ،وبعض
خص اسم الوليمة بطعاـ العُرس ،وقاؿَّ :
إف الوليمة ال تُطلق إال على طعاـ العُرس ،وىذا من ابب التخصيص
الفقهاء َّ
ابلعرؼ ،وإال فاألصل أهنا تشمل كل ٍ
طعاـ يُعد ويُطبخ ،ويُقدَّـ لألكل.
ُ
ووليمة العرس اؼبقصود هبا :صنع ٍ
طعاـ عند العُرس ،وعند العقد ،ودعوة الناس إليو ،ويصح أف تكوف عند العقد،
ُ
ُ
ويصح أف تكوف بعد العقد ،ولو ٍ
بيوـ أو يومُت.
والوليمة ليست شرطًا يف صحة النكاح ابالتفاؽ ،وليست واجبةً عند صبهور العلماء ،وإمبا ىي سنةٌ مؤكدة.
صبهور العلماء يقولوف :ليست واجبة ،لو تركها الزوج ما أيمث ،وإمبا ىي سنةٌ مؤكدة.

وقاؿ بعض الفقهاء منهم اؼبالكية يف قوؿ ،والشافعية يف قوؿ ،واغبنابلة يف رواية ،والظاىرية" :الوليمة واجبة ،هبب على
قوي كما قاؿ شيخنا ابن ابز َ -رِضبَوُ هللاُ.-
الزوج أف يُومل" ،وىذا القوؿ ٌ
ِ
ِ
رجح وجوهبا ،والقوؿ ابلوجوب يف اغبقيقة قوؿ قوي تسنده األدلة ،فال ينبغي للزوج أف
الشيخ األلباين َ -رضبَوُ هللاُ -يُ ّ
يًتكها.
وذبزئ الوليمة دبا تيسر ،ال يُشًتط فيها الذبح ،وال يُشًتط فيها اللحم ،بل كل طعاـ ،يُقدَّـ للناس ليأكلوه ُهبزئ يف
ُ

مطبوخا.
الوليمة حىت لو مل يكن
ً
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متفق
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم لعبد الرضبن بن عوؼ َ -ر ِض َي َّ
اّللُ َعْنوُ -ؼبا َّ
تزوج« :أومل ولو بشاة» ،واغبديث ٌ
قاؿ النيب َ
عليو ،واؼبعروؼ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم خاطبو وىو ُموسر،
أف عبد الرضبن بن عوؼ َ -ر ِض َي َّ
موسرا ،والنيب َ
اّللُ َعْنوُ -كاف ً
وقاؿ« :أومل ولو بشاة».

اّلل عْنو -قاؿ« :ما أومل النيب صلَّى هللا علَي ِو وسلَّم على ٍ
وعن ٍ ِ
شيء من نسائو ما أومل على زينب» ،يعٍت:
أنس َ -رض َي َُّ َ ُ
َ ُ َْ ََ َ
ِ
متفق
صلَّى هللاُ َعلَْيو َو َسلَّ َم يف زواجو وليمتو ؼبا تزوج زينب ،ما ىي؟ قاؿ« :أومل بشاة» ،واغبديث ٌ
أكرب وليمة فعلها النيب َ
عليو.
وعن ٍ ِ
اّلل َعْنو -قاؿ« :أقاـ النيب صلَّى هللا َعلَي ِو وسلَّم بُت خيرب واؼبدينة ثالث ٍ
لياؿ يُبٌت عليو بصفية،
أنس َ -رض َي َُّ ُ
َ
ُ ْ ََ َ
بالال ابألمطاع فبُسطت،
قاؿ :فدعوت اؼبسلمُت إىل وليمتو ،وما كاف فيها من خب ٍز ،وال غب ٍم ،وما كاف فيها إال أف أمر ً

فأُلقي عليها التمر ،واألقط ،والسمن» رواه البخاري يف الصحيح.

صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم عند زواجو بصفية ،ما كاف ىناؾ غبم ،وال خبز ،وال طعاـ مطبوخ ،وإمبا ىو
ىذه وليمة النيب َ
التمر ،واألقط ،والسمن ،واغبديث عند البخاري.
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو
وللزوج أف هبعلها ثالثة أَيـ ،بل استحب بعض أىل العلم أف تكوف الوليمة ثالثة أَيـ؛ ألهنا فعل النيب َ
َو َسلَّ َم.
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم -صفية ،وجعلها عتقها صداقها ،وجعل الوليمة ثالثة
أنس َ -ر ِض َي َّ
اّللُ َعْنوُ« :-تزوج النيب َ -
قاؿ ٌ
أَيـ» رواه أبو يعلى وحسنو اغبافظ ابن حجر واأللباين –رحم هللا اعبميع.-
وال أبس دبشاركة الناس يف طعاـ الوليمة ،ال أبس من أف يُشارؾ الناس الزوج يف طعاـ الوليمة يعٍت؛ يف إعداد الوليمة،

فيأتيو من شاء دبا شاء.

ِ
ففي حديث ٍ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
صلَّى هللاُ َعلَْيو َو َسلَّ َم بصفية قاؿ« :فأصبح النيب َ
أنس َ -رض َي ا َّّللُ َعْنوُ -يف بناء النيب َ
عروسا» ،والعروس تُطلق على الرجل واؼبرأة« ،فقاؿ :من كاف عنده شيءٌ فليجئ بو» يعٍت :بوليمة« ،وبسط نطعا قاؿ:
ً
حيسا ،فكانت وليمة رسوؿ
"فجعل الرجل هبئ ابألقط ،وجعل الرجل هبئ ابلتمر ،وجعل الرجل هبئ ابلسمن ،فحاسوا ً
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم» رواه مسلم.
هللا َ
ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :من كاف عنده فضل ز ٍاد فليأتنا بو ،قاؿ :فجعل
ويف رواية عند مسل ٍم ً
أيضا :قاؿ رسوؿ هللا َ
يسا ،فجعلوا أيكلوف من ذلك اغبيس ،ويشربوف
الرجل هبيئ بفضل التمر ،وفضل السويق حىت جعلوا من ذلك سوادا َح ً
من ِح ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو
ياض إىل جنبهم من ماء السماء» يعٍت؛ من اؼبطر ،قاؿ أنس« :فكانت تلك وليمة رسوؿ هللا َ
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وسلَّم» ،ويقاس على ذلك ما تعارؼ عليو الناس ابل ِرفق حبيث ِ
بذبيحة أو ٍ
ٍ
هبيمة حية أو
أيت الناس إىل الزوج يوـ زواجو
ََ َ ُ

قياسا على ما ورد بو يف النص.
كيس أُرز أو ماؿ ،ويُعطى للزوج يوـ الوليمة ،ىذا جائز ال حرج فيو؛ ً

اّللُ َعْنوَُّ -
أف
وىذه الوليمة هبب حضورىا على الراجح من أقواؿ أىل العلم إذا مل يكن عُذر ،فعن أيب ىريرة َ -ر ِض َي َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قاؿ« :شر الطعاـ طعاـ الوليمة ُيبنعها من أيتيها ،ويُدعى إليها من أيابىا ،ومن مل ُهبب الدعوة
النيب َ
متفق عليو.
فقد عصى هللا ورسولو» ٌ
يعٍت :شر الطعاـ طعاـ الوليمة حالة كوهنا ُيبنعها من أيتيها« ،ويُدعى إليها من أيابىا» ،فيُختار األغنياء وأصحاب
اعباه ،ويًُتؾ الفقراء واؼبساكُت« ،ومن مل ُهبب الدعوة فقد عصى هللا ورسولو» ،وال تُطلق اؼبعصية يف الكتاب والسنة إال

على ترؾ واجب.

اّللُ َعْنوُ -وعن أبيوَّ :
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قاؿ« :إذا ُدعي أحدكم إىل
وعن عبد هللا بن عمر َ -ر ِض َي َّ
أف رسوؿ هللا َ
متفق عليو ،وىذا أمر ،واألمر يقتضي الوجوب.
الوليمة فليأهتا» ٌ
ويف رو ٍ
اية عند مسلم« :إذا ُدعي أحدكم إىل وليمة عُ ٍ
رس فليُجبو».

فعندان ىنا مطلق ومقيد ،وقد اربد السبب واغبكم فيُحمل اؼبطلق على اؼبقيد ،فيكوف اؼبقصود ابلوليمة يف صبيع
منكر من أىل
األحاديث :وليمة العُرس ،فمن ُدعي إليها وجب عليو أف هبيبو ،لكن ال هبوز حضور الوليمة إف كاف فيها ٌ
منكرا من أىل الوليمة؛ َّ
الوليمة ال يستطيع اؼبدعو تغيَته إذا حضر ،يعٍت :إذا عُلم َّ
ألف اؼبنكر قد يكوف من
أف يف الوليمة ً

مثال لو علمنا أف ىناؾ من يشرب الدخاف ،من اؼبدعويُت من يشر ابلدخاف ،وقد يشرب يف اؼبكاف
غَت أىل الوليمة مثل ً
ىذا منكر لكنو ليس من أىل الوليمة ،فال يبنع حضور الوليمة ،وإف كاف من حضر ورأى ىذا ينبغي عليو أف يُنكر على

من يفعل اؼبنكر.

صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فجاء ،فرأى يف
فقد جاء عن عل ٍي َ -ر ِض َي َّ
طعاـ فدعوت رسوؿ هللا َ
اّللُ َعْنوُ -أنو قاؿ« :صنعت ً

البيت تصاوير فرجع».

صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فحضر وجاء ،فرأى تصاوير يف البيت ،فرجع،
علي َ -ر ِض َي َّ
طعاما ،ودعا النيب َ
اّللُ َعْنوُ -صنع ً
اّللُ َعْنوُ :-فقلتَ :ي رسوؿ هللا ،ما أرجعك أبيب أنت وأمي؟ قاؿَّ « :
إف
علي َ -ر ِض َي َّ
رواه ابن ماجو ،وزاد أبو يعلى :قاؿ ٌ
إف اؼبقصود هبا التماثيلَّ ،
يف البيت ِس ًًتا فيو تصاوير» يعٍت مصورة على القماش ،وىذا يُبعد قوؿ من قاؿَّ :
وإف اؼبالئكة
ال تدخل بيتًا فيو تصاوير.
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ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فجاء ودخل،
علي َ -ر ِض َي َّ
طعاما ،فدعوت النيب َ
اّللُ َعْنوُ" :-صنعت ً
ويف رواية عند النسائي قاؿ ٌ

سًتا فيو تصاوير فخرج ،وقاؿَّ « :
إف اؼبالئكة ال تدخل بيتًا فيو تصاوير» ،قاؿ األلباين :صحيح.
فرأى ً

فدؿ ذلك على َّ
أف وجود اؼبنكر من أىل الوليمة يبنع حضور الوليمة ،فال هبوز حضور الوليمة إذا عُلم بذلك ،وإذا
ٍ
كمرض أو كبوه؛ فإنو يُعذر يف حضور الوليمة ،يسقط عنو الوجوب.
ذر
كاف عند اإلنساف عُ ٌ
معذورا ابألعذار اؼبسقطة لصالة اعبماعة ،إذا كاف عنده ُعذر من األعذار اليت تُسقط صالة
قاؿ العلماء :إذا كاف
ً
اعبماعة يسقط عنو وجوب اإلجابة.
مثال يسهروف ،فإذا
وكذلك إذا كاف يتضرر؛ فإنو يسقط وجوب اإلجابة إذا كاف ال بد من الضرر ،مثل :أف يكونوا ً

مثال من العصر أو من اؼبغرب،
كانوا ال يُقيموف الوليمة إال يف آخر الليل فيسقط الوجوب ،أما إذا كانوا يُقيموف الوليمة ً
سهرا يضر؛ َّ
فإف الوجوب ال يسقط ،فيذىب يف أوؿ الليل يُسلِّم عليهم ،ويدعو ؽبم ،مث ينصرؼ.
ولكنهم يسهروف ً
األمر الرابع من آداب عقد النكاح :إعالن النكاح ابلصوت.
كالـ
ومعٌت ابلصوت يعٍت :ابلدُّؼ ،ابلضرب على الدُّؼ ،والغناء الطيِّب ،الغناء الذي ليس فيو فُحش ،وإمبا ىو ٌ
طيِّب،كما ورد يف بعض الرواَيت" :أزيناكم أزيناكم فحيّوان ُحنييكم ولو،ا احلِنطة السمراء ما مسن؟ ذراريكم" أو
كبو ىذا ،يعٍت من ٍ
كالـ طيِّب ،فال يكوف فيو شرؾ ،وال يكوف فيو ما يبيل القلوب ،وال يكوف يُؤخذ أغاين اؼبطربُت،

صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :فصل
وتُوضع حىت لو ما يف موسيقى ،هبب اجتناب ىذا ،وإمبا ُىبتار الكالـ الطيِّب؛ لقوؿ النيب َ

وحسنو األلباين.
ما بُت اغبالؿ واغبراـ الدُّؼ والصوت يف النكاح» رواه الًتمذي والنسائي َّ

اّللُ َعْنػ َها -أهنا زفت امرأةً إىل ٍ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ« :ي
وعن أمنا عائشة َ -ر ِض َي َّ
رجل من األنصار ،فقاؿ النيب َ
عائشة ،ما كاف معكم ؽبو؟» ؽبو يعٍت :ضرب ابلدُّؼ وغناءَّ « ،
فإف األنصار يُعجبهم اللهو» رواه البخاري يف الصحيح.
فال أبس أف تضرب اعبواري ابلدؼ ،وأف تُغٍت اعبواري يف النكاح حىت لو ظبع الرجاؿ ،نعم الكماؿ أال يُسمع
الرجاؿ ،لكن ال حرج حىت لو ظبع الرجاؿ الغناء؛ َّ
موجودا يف زمن الصحابة –
فإف ىذا ال حرج فيو ،وقد كاف ذلك
ً

رضواف هللا عليهم وأرضاىم.-

واألمر اخلامس :الدعاء للووجُت ابلربكة؛ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قاؿ لعبد الرضبن بن عوؼ ؼبا تزوج« :ابرؾ
فإف النيب َ

هللا لك» كما عند البخاري.
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اّللُ َعْنوُ -قاؿَّ :
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم كاف إذا رفّأ اإلنساف إذا تزوج قاؿ« :ابرؾ هللا
وعن أيب ىريرة َ -ر ِض َي َّ
إف النيب َ
لك ،وابرؾ عليك ،وصبع بينكما يف اػبَت» ،ويف بعض الرواَيت «يف خ ٍَت» رواه أبو داود والًتمذي وابن ماجو وصححو
األلباين.
رجال إذا تزوج قاؿ« :ابرؾ هللا لك ،وابرؾ عليك ،وصبع بينكما يف اػبَت»،
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم -إذا رفّأ ً
كاف النيب َ -

أو قاؿ« :وصبع بينكما يف خَت».

وعن اغبسن قاؿ" :زووج عقيل بن أيب طالب امرأةً فقيل له :ابلرفاء والبنُت" ،اليوـ يقولوف :ابلرفاه والبنُت ،قاؿ:
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم" :ابرؾ هللا فيكم ،وابرؾ لكم" ،فنهاىم عن قوؿ ابلرفاء والبنُت ،ودؽبم على
قولوا كما قاؿ رسوؿ هللا َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،وىي :الدعاء ابلربكة ،فيُسن ؼبن حضر العقد أو لقي الزوج بعد العقد أف يدعو لو
سنة النيب َ
ابلربكة؛ إما أف يقوؿ :ابرؾ هللا لك ،أو يقوؿ :ابرؾ هللا لك وعليك ،وصبع بينكما يف خَت.
ىذه أىم اؼبباحث اؼبتعلقة بعقد النكاح من اؼبباحث اليت أحببت أف أُشَت إليها يف ىذا الباب.
مث ننقل إىل مبحث العِشرة بُت الزوجُت ،وال شك يف َّ
حسنت
أف اؼبعاملة بُت الزوجُت ؽبا أنبيةٌ ُكربى يف النكاح ،فإف ُ

طابت اغبياة ،واستقرت األسرة ،وابلتايل يستقر اجملتمع ،وتستمر العالقة الزوجية ،وتسَت سفينة الزوجُت آمنةً مستقرة
وسط أمواج اغبياة.
حسنت عشرهتما لبعضهما ،وأكثر مشاكل الناس اليوـ تعود
ويستطيع الزوجاف بفضل هللا ذباوز مشكالت اغبياة ،إف ُ
إىل سوء العِشرة من الزوج أو من الزوجة؛ ولذا من األنبية دبكاف أف يفقو الرجل ،وأف تفقو اؼبرأة فقو العِشرة أو أمر العِشرة
بُت الزوجُت.
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم تلك العِشرة يف معاملتو لزوجاتو،
وقد جاء اإلسالـ أبسس العِشرة بُت الزوجُتَّ ،
وفصل النيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم كيف تكوف العِشرة بُت الزوجُت.
فينبغي على اؼبؤمن أف يرجع إىل السنة؛ ليتعلم من رسوؿ هللا َ
ٍ
ِ
شرعا ،وبكل حس ٍن جرى بو العُرؼ،
وأصل العشرة بُت الزوجُت :أف يُعامل كل واحد منهما ايآخر بكل ما ثبت لو ً
وال ُىبالف شرع هللا ،ىذا الضابط العاـ للعِشرة بُت الزوجُت ،ىذا أصل العِشرة بُت الزوجُت :أف يعامل كل و ٍ
احد من
ُ
شرعا ،وبكل أم ٍر حسن جرى بو عُرؼ الناس ،وال ُىبالف شرع هللا كما قاؿ هللا َعَّز َو َج َّل:
الزوجُت ايآخر دبا ثبت لو ً
وؼ﴾[النساء ،]ٜٔ:وقاؿ سبحانَو﴿ :وَؽب َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن ِابلْمعر ِ
اشروى َّن ِابلْمعر ِ
ِ
وؼ﴾[البقرة ،]ٕٕٛ:واؼبعروؼ:
َْ
َ ُْ
﴿ َو َع ُ ُ َ ْ ُ
ُْ َ ُ َ ُ ُ
ىو ما جرى بو عمل الناس من األمور الطيِّبة اليت ال ُزبالف شرع هللا.
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ُس ذلك ىو :أف يعامل كل و ٍ
أقوؿ :نعم أيها اإلخوة ،عرفنا َّ
احد من الزوجُت ايآخر دبا
أف أصل العِشرة بُت الزوجُت وأ َّ
ُ
اشروى َّن ِابلْمعر ِ
ِ
ٍ ِ
وؼ﴾[النساء ،]ٜٔ:وقوؿ
ثبت لو ً
شرعا ،وبكل أمر طيّب جرى بو العُرؼ؛ لقوؿ هللا َ -عَّز َو َج َّلَ ﴿ :-و َع ُ ُ َ ْ ُ
هللا سبحانو﴿ :وَؽب َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن ِابلْمعر ِ
وؼ﴾[البقرة ،]ٕٕٛ:واؼبعروؼ كل أم ٍر حسن جرى بو عمل الناس ،وال
َْ
َ ُْ
َُ ُ
شرعا ،ىذا أصل العِشرة بُت الزوجُت.
وخَت من ىذا اؼبعروؼ :اؼبعروؼ يف الشرع ،وىو ما ثبت للزوجُت ً
ُىبالف شرع هللاٌ ،

وإطار العِشرة العامة ربقيق الرضبة بُت الزوجُت ،واغبرص على ما يؤدي إىل ا﵀بة واؼبودة ،اإلطار العاـ للعِشرة بُت
الزوجُت ربقيق الرضبة ،أف يرحم كل و ٍ
احد منهما ايآخر ،والعمل على ربصيل اؼبودة بفعل األسباب اؼبفضية إىل اؼبودة

وا﵀بة بُت الزوجُت.
ِ
قاؿ هللا عَّز وج َّل﴿ :وِمن آَيتِِو أَ ْف خلَق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَزو ِ
ك
اجا لتَ ْس ُكنُوا إِلَْيػ َها َو َج َع َل بػَْيػنَ ُك ْم َم َوَّد ًة َوَر ْضبَةً إِ َّف ِيف ذَل َ
ْ َْ ً
َ َ ْ ْ
َ ْ َ
َ ََ
َيآَي ٍ
ت لَِق ْوٍـ يػَتَػ َف َّك ُرو َف﴾[الروـ.]ٕٔ:
َ
وإذا قاـ البيت على ا﵀بة بُت الزوجُت حصلت اؽبناءة يف البيت ،وربمل كل و ٍ
احد صاحبو ،وتغاضى عن النقص الذي
ّ

وجلب اػبَت والربكة للبيت.
وبصل ،وإذا تراحم الزوجاف ُجلبت الرضبة إىل البيتُ ،

ِ
ِ
الرضبن ،ارضبوا َمن يف ا ِ
السماء» رواه أبو
ألرض؛ يػَ ْرضبَْكم َمن يف
رضبُ ُه ُم
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :الراضبو َف يَ َ
يقوؿ النيب َ
ُ
داود والًتمذي ،وقاؿ األلباين صحيح.
ضبن» ،فإذا رضبت اؼبرأة زوجها ،وأحسنت إليو ،ومل تُكلفو رضبها هللا َعَّز َو َج َّل ،وإذا رحم الرجل
الراضبو َف يرضبُ ُه ُم َّ
« َّ
الر ُ
ِ
الس ِ
ِ
ماء».
ارضبوا من يف
األرض يرضبْكم من يف َّ
امرأتو ،وربملها َرضبَوُ هللاُ َعَّز َو َج َّلَ « ،
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :من ال يػَ ْر َح ْم ال يػُْر َح ْم».
وقاؿ َ

رحيما ،ق ِّدـ الرضبة تُرحم ،احرص على
إف أردت أف يرضبك هللا ،وأف يُيسر لك من يرضبك من أىل األرض ،ف ُكن ً
متفق عليو ،مفهوـ ذلكَّ :
أف من يَرحم يُرحم.
الرضبة تُرحم «من ال يػَ ْر َح ْم ال يػُْر َح ْم»ٌ ،
ِ َّ
وقاؿ النيب َ َّ
َّاس» رواه البخاري.
رحم هللاُ َمن ال َ
يرح ُم الن َ
صلى هللاُ َعلَْيو َو َسل َم« :ال يَ ُ
الناس ال يػَ ْر َضبُوُ هللاُ َعَّز َو َج َّل».
وعند مسلمَ « :م ْن ال يػَ ْر َح ُم َ

وقاؿ النيب صلَّى هللا علَي ِو وسلَّم« :إَِّمبا يػرحم هللا ِمن ِ
الر َضباءُ».
عبادهِ ُّ
َْ َ ُ ُ ْ
َ ُ َْ ََ َ
الرضبة َي إخوة حيثما حلت جلبت السعادة ،جلبت اػبَت ،وكيف ال ذبلب السعادة وىي ذبلب رضبة هللا ُسْب َحانَوُ
َوتَػ َع َاىل ،البيت الذي يًتاحم أفراده ربل عليو الرضبة من هللا ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َاىل ،وعندما ال يكوف ىناؾ تراحم؛ فلن ذبد إال

الشقاءَّ ،
فإف الذي ال يَرحم ال يُرحم.
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صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :ال تػُْنػَزعُ الرضبةُ إال من َش ِق ٍّي» رواه أبو داود والًتمذي ،وحسنو األلباين.
قاؿ النيب َ

ِ
ِ
جالب لكل
إذف عرفنا أ َّ
ُس وأصل العشرة بُت الزوجُت ،واإلطار العاـ الذي يُؤطر العشرة بُت الزوجُت ،وفقو ىذا األمر ٌ

خَت ،ولو َّ
أف أىل البيوت؛ الزوج والزوجة ،واألبناء والبنات تعاملوا يف البيوت هبذا لكانت البيوت جالبةًُ ،وبب أىلها
دخوؽبا ،ويعز عليهم اػبروج منها.
فنسأؿ هللا َعَّز َو َج َّل أف يُوفق اؼبسلمُت واؼبسلمات إىل العمل دبا شرع هللا ؽبم يف العِشرة.

ولعلنا نقف ىنا ،مث بعد الصالة -إف شاء هللا -نعود لنُكمل بعض الضوابط ،مث نشرع يف ِذكر بعض مسائل العِشرة،

خَتا ،وبركة ،وهللا أعلم.
نسأؿ هللا أف هبعل فيها ً

**************
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اجمللس السادس
السالـ عليكم ورضبة هللا وبركاتو
اغبمد ﵁ رب العاؼبُت ،والصالة والسالـ األسباف األكمالف على اؼببعوث رضبةً للعاؼبُت ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
أما بعد:
فمعاشر اإلخوة واألخوات نواصل طرح ىذه اؼبباحث اؼبتعلقة بفقو األسرة من جهة" :النكاح ،والعِشرة ،والزينة".
وقد كنا قد شرعنا يف الكالـ عن بعض مباحث العشرة بُت الزوجُت ،وذكران األصل واألُس الذي تَػ ْرِجع إليو العِشرة
بُت الزوجُت ،واإلطار العاـ للعِشرة بُت الزوجُت ،ونُك ِ
ْم ُل بعض الضوابط العامة اؼبتعلقة ابلعشرة بُت الزوجُت.
فمن الضوابط الشرعية للعشرة بُت الووجُت:
أف كل و ٍ
أف يد ِرؾ كل و ٍ
احد من الزوجُت َّ
ب ،وقد يوجد فيو ما يُكَْرهُ ،فَتّكِز نظره واىتمامو على ما
احد فيو ما ُوبَ ُّ
ُ

كره بقدر اإلمكاف ،مع اإلصالح إف أمكن ،ولن تستقيم اغبياة إال هبذا.
ُوبَ ُ
ب ،وعلى ما يػُْر َجى خَته ،ويتغاضى عما يُ َ
ٍ
نقص والبد ،فالبد من أف يُ ْد ِرؾ الزوجاف ىذه اغبقيقة ،وأف يبنِيَا التعامل فيما
أمور ؿببوبة ،وفيو ٌ
كل واحد منا فيو ٌ
اّللُ فِ ِيو َخْيػًرا
عز
وى َّن فَػ َع َسى أَ ْف تَكَْرُىوا َشْيػئًا َوَْهب َع َل َّ
بينهما على إدراكها ،يقوؿ هللا َّ
َّ
وجل﴿ :فَِإ ْف َك ِرْىتُ ُم ُ
ِ
كثَتا ،وال ىبلو اؼبسلم
خَتا ً
أمرا يكرىو ،لكن هبعل هللا لو يف ىذه الزوجة ً
َكث ًَتا﴾[النساء ،]ٜٔ:فقد يرى الرجل من الزوجة ً
من خَت.

وقد ذُكِر َّ
أف أنس والد مالك -رضبهما هللا -تزوج ابمرأة ،ومل يكن قد رآىا قبل الدخوؿ هبا ،فلما دخل هبا مل َير فيها
ما ُِوبب من جهة اعبماؿ؛ فكأنو كرىها ،وكانت اؼبرأة صاغبة ،فجلست بُت يديو وقالت :لعل هللا أف ُىبرِج لك فبا تكره
ِ
إماما من أئمة الدنيا اإلماـ مالك بن أنس -رضبو هللا
كثَتا ،فلما رأى عقلها َرغب فيها ،ودخل هبا ،فأقببت لو ً
خَتا ً
ً
وسائر أئمة اؼبسلمُت.-
ِ ِ
ِ
ِ ِ
مسلم يف
وقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :الَ يػَ ْفَرُؾ ُم ْؤم ٌن ُم ْؤمنَةً ،إِ ْف َك ِرَه مْنػ َها ُخلًُقا َرض َي مْنػ َها َ
آخَر» ،أو قاؿَ « :غْيػَرهُ» .رواه ٌ

الصحيح.
مؤمن مؤمنة ىذا معٌت «الَ يػَ ْفَرُؾ» :ال يبغض « ُم ْؤِم ٌن ُم ْؤِمنَةً»؛ فإف اؼبؤمنة ال زبلو من خَت ،فإف َك ِره منها
ال يبغض ٌ
ُخل ًقا ،فإف فيها ما ُوبَب؛ فَتضى منها غَته.
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ويف ىذا إشارة إىل :أنَّو ينبغي للمؤمن أف يُركز على ما ُوبَب وعلى اػبَت ،وىذا وإف ورد يف النساء ،فإنو كذلك يف
شأف الرجاؿ.
اّللَ يف
والضابط العاـ غبق اؼبرأة على الزوج :أف يتقي هللا فيها ،وأف ىباؼ هللا فيها ،كما قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :فاتػَّ ُقوا َّ
اف َِّ
النِّس ِاء ،فَِإنَّ ُكم أَخ ْذسبُُوى َّن ِأبَم ِ
اّللِ» رواه مسلم.
وج ُه َّن بِ َكلِ َم ِة َّ
اّللَ ،و ْ
استَ ْحلَْلتُ ْم فُػ ُر َ
ْ َ ُ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صوا ِابلنّ َساء ،فَِإ َّف اؼبرأة ُخل َقت م ْن ضلَ ٍعَ ،وإِ َّف أ َْع َو َج َش ْيء ِيف
وأف يُراعي الزوج ضعفها ،قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصْ « :
استَػ ْو ُ
ِ ِ
الضلَ ِع أَع َاله ،فَِإ ْف َذىب ِ
ِ
متفق عليو.
صوا ِابلنّ َساء َخْيػًرا» ٌ
َْ َ
يموُ َك َس ْرتَوَُ ،وإِ ْف تَػَرْكتَوُ َملْ يػََزْؿ أ َْع َوجا ،فَ ْ
ّ ْ ُ
استَػ ْو ُ
ت تُق ُ
خَتا ،وأرشد األزواج إىل ضعف النساء ،فإف اؼبرأة يف أصل ِخلقتها إمبا ُخلِقت من ِضلع،
فأوصى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلنساء ً
ٍ
ِ
َوإِ َّف أ َْع َو َج َش ْيء ِيف ِّ
الضلَ ِع ىو أعاله ،فينبغي عندما يُعاشر الرجل امرأتو أف يُدرؾ ىذه القضية؛ فيُحسن معاملتها بناءً
على ىذه القضية.
وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص« :إِ َّف الْمرأََة خلِ َقت ِمن ِضلَ ٍع ،لَن تَست ِقيم لَك علَى طَ ِري َق ٍة ،فَِإ ِف استمتػع ِ
ت ِهبَا َوِهبَا ِع َو ٌجَ ،وإِ ْف
ْ َْ َ َ َ
استَ ْمتَػ ْع َ
َْ َْ ْ َ
ت هبَا ْ
َْ ُ ْ ْ
َذىب ِ
مسلم يف الصحيح.
َْ َ
يم َها َك َس ْرتَػ َهاَ ،وَك ْس ُرَىا طََالقُػ َها» رواه ٌ
ت تُق ُ
إرشاد من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؽبذه القضية.
فهذا ٌ
إذن الضابط العام دلعاملة الووج لووجته له ُشعبتان:
الشعبة األوىل :أف يتقي هللا فيها ،فإهنا أسَتةٌ عنده.
والشعبة الثانية :أف يُدرؾ ضعفها ،وأف يُعاملها بناءً على ىذه اغبقيقة.

والضابط العام حلق الووج على زوجته :أف ربفظو يف بيتو ونفسها ،وأف تُطيعو يف غَت اؼبعصية ،وأف ربرص على ما

شعب الثالث هي الضابط العام حلق الووج على زوجته :أف ربفظو يف بيتو ويف نفسها ،وأف تُطيعو يف غَت
يَ ُسُّره ،هذ ال ُ
اؼبعصية ،وأف ربرص على ما يَ ُسُّره.
ِ
قاؿ تعاىل﴿ :فَ َّ ِ
ِ
ِ
ات لِْلغَْي ِ
اّللُ َو َّ
وى َّن ِيف
ظ َّ
ب ِدبَا َح ِف َ
ات َحافظَ ٌ
ات قَانتَ ٌ
الالِيت َزبَافُو َف نُ ُش َ
الصاغبَ ُ
وى َّن َو ْاى ُج ُر ُ
وزُى َّن فَعظُ ُ
الْم ِ
اّللَ َكا َف َعلِيِّا َكبِ ًَتا﴾[النساء]ٖٗ:
وى َّن فَِإ ْف أَطَ ْعنَ ُك ْم فَال تَػْبػغُوا َعلَْي ِه َّن َسبِ ًيال إِ َّف َّ
ضاج ِع َو ْ
َ َ
اض ِربُ ُ
فالطاعة للزوج يف غَت معصية هللا من أعظم حقوقو.

ومن يوابط حق الووج على الووجة :أف تُدرؾ َّ
فضلَوُ عليها؛ فال تسعى ؼبزاضبتو يف ذلك ،قاؿ هللا
وجل َّ
أف هللا َّ
عز َّ
ِ ِِ
وجلِّ ﴿ :
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ض َوِدبَا أَن َف ُقوا ِم ْن أ َْم َواؽبِِ ْم﴾[النساء.]ٖٗ:
الر َج ُ
َّل َّ
َّ
عز َّ
اّللُ بػَ ْع َ
اؿ قَػ َّو ُامو َف َعلَى النّ َساء دبَا فَض َ
ِ
يم﴾[البقرة.]ٕٕٛ:
وقاؿ سبحانوَ ﴿ :ولِ ِّلر َج ِاؿ َعلَْي ِه َّن َد َر َجةٌ َو َّ
اّللُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ص ِ
ِِ ِ ِ
اّلل بِِو بػعض ُكم علَى بػع ٍ ِ ِ ِ
ب ِفبَّا
َّل َُّ َ ْ َ ْ َ َ ْ
يب فبَّا ا ْكتَ َسبُوا َوللنّ َساء نَصي ٌ
ض ل ِّلر َجاؿ نَ ٌ
وقاؿ سبحانوَ ﴿ :وال تَػتَ َمنػ َّْوا َما فَض َ
ٍ ِ
ِ
يما﴾[النساء.]ٖٕ:
ضلِ ِو إِ َّف َّ
اسأَلُوا َّ
اّللَ ِم ْن فَ ْ
ا ْكتَ َس ْ َ
نب َو ْ
اّللَ َكا َف ب ُك ِّل َش ْيء َعل ً
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ِ
َح ًدا تَكَْرُىونَوُ» كما عند مسل ٍم يف الصحيح.
وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصَ « :ولَ ُك ْم َعلَْي ِه َّن أَ ْف الَ يُوطْئ َن فػُ ُر َش ُك ْم أ َ
ِ
وؿ َِّ
اؿ ملسو هيلع هللا ىلص :الَِّيت تَ ُسُّرهُ إ َذا نَظََرَ ،وتُ ِطيعُوُ إ َذا أ ََمَر،
َي النِّ َس ِاء َخْيػٌر؟ ف َق َ
يلََ :ي َر ُس َ
اّلل أ ُّ
وعن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -أنو قاؿ« :ق َ
ِ
ِ
ِ ِ
حسن صحيح.
َوَال ُزبَال ُفوُ ِيف نػَ ْفس َها َوَماؽبَا دبَا يَكَْرهُ» .رواه النسائي ،وقاؿ األلباينٌ :
ويف رو ٍ
اية عند أضبدَ « :وَال ُزبَالِ ُفوُ ِيف نػَ ْف ِس َها َوَمالِِو ِدبَا يَكَْرهُ».
وينبغي يف العشرة بُت الزوجُت أف يكوف ى ُّم كل و ٍ
احد من الزوجُت أف يؤدي ما عليو لشريكو ،ويسأؿ هللا أف يهدي
َ
ِ
شريكو ألداء حقو عليو ،ويعِظَوُ ،وينصحو دبا ُوبقق اؼبقصود ،فإف القاعدة الشرعية" :فإمبا عليهم ما ُضبّلُوا وعليكم ما
ُِ
ضبّلتم".
مث لتعلم الزوجة على وجو اػبصوص َّ
أف أداء حق زوجها من أداء حق رهبا ،فلن تكوف اؼبرأة مؤديةً غبق رهبا حىت تؤدي
َّ ِ
س ُؿبَ َّم ٍد بِيَ ِدهِ الَ تػُ َؤِّدي الْ َم ْرأَةُ َح َّق َرِّهبَا َح َّىت تػُ َؤِّدي َح َّق َزْوِج َها».
حق زوجها ،يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصَ « :والذي نَػ ْف ُ
«والَّ ِذي نػ ْفس ُؿب َّم ٍد بِي ِدهِ» ،وإذا أقسم النيب ملسو هيلع هللا ىلص على ٍ
شيء هبذا القسم ،فإنو يدؿ على أنبيتو ،وعلو شأنو.
َ ُ َ َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
س ُؿبَ َّمد بِيَده الَ تػُ َؤّدي الْ َم ْرأَةُ َح َّق َرّهبَا َح َّىت تُػ َؤّدي َح َّق َزْوج َها» .رواه اإلماـ أضبد وابن ماجو ،وقاؿ
« َوالذي نػَ ْف ُ
حسن صحيح.
األلباينٌ :
ولتعلم اؼبرأة اؼبباركة أهنا إف أدت حق زوجها طابت حياهتا ،وذاقت حالوة اإليباف ،يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :ال َِذب ُد ْامَرأَةٌ
ِ
ِ
ي َح َّق َزْوِج َها».
َح َ
الوَة األ َْيبَاف َح َّىت تػُ َؤّد َ
فمفتاح شعور اؼبرأة حبالوة اإليباف :حق الزوج ،فإف أدت حق زوجها ،فقد فتحت حالوة اإليباف ،وتذوؽ طعم
ِ
كن ذلك،
تؤد حق زوجها كاف ذلك ً
حائال بينها وبُت أف تذوؽ طعم اإليباف ،فينبغي على النساء أف يُدر َّ
اإليباف ،وإف مل ّ

وتعليم ُه َّن ىذه األصوؿ الشرعية.
وينبغي على ايآابء واألمهات تربية الفتيات على ىذا،
ُ
سكن نفسها ،وأف ي ِ
والعِشرة بُت الزوجُت تبدأ ابلدخوؿ ،فيستحب إذا دخل الزوج ابؼبرأة أف ي ِّ
الطفها؛ ألف اؼبرأة غريبةٌ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
سكن نفسها ويُعاملها دبا يُذىب
نوع من اػبوؼ ،ونوعٌ من اعبُفوؿ ،فتحتاج أف يُ ّ
عنو ،وقد دخل عليها ،فيكوف عندىا ٌ
خوفها ،وليس من األدب يف العِشرة أف ال يراعي ىذه اغباؿ ،وأف يبدأىا دبا يزيد خوفها ،وقد يُن ِّف ُرىا من العالقة الزوجية
مثال أف ي ِّ
قدـ ؽبا شر ًااب من ل ٍ
نب ،أو عص ٍَت أو غَت ذلك ،وأف يشرب منو ،وأف يُنا ِوؽبا.
بو ،فيُستحب ً ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
قالت أظباء
األشهلية« :إِِّين قَػيَّػْن ُ
ت َعائ َشة لَر ُسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص» ،قيَّػْنت يعٍت زيَّنتُها« ،لَر ُسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُمثَّ جْئػتُوُ ،فَ َد َع ْوتُوُ
َ
عبِِْلوِهتَا ،فَ َجاء ملسو هيلع هللا ىلص ،فَ َجلَ ِ ِ
س لََ ٍ
ِ ِ ِ
ت أ َْظبَاءُ:
ت .قَالَ ْ
استَ ْحيَ ْ
ضْ
ب ُمثَّ َان َوَؽبَا ملسو هيلع هللا ىلص ،فَ َخ َف َ
ت َرأْ َس َها َو ْ
نب ،فَ َش ِر َ
َ
َ
س إ َىل َجْنب َها ،فَأُيتَ بعُ ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َشْيػئًا» .رواه اإلماـ أضبد .قاؿ اإلماـ األلباين :بطريقُت
َخ َذ ْ
ت ،فَ َش ِربَ ْ
فَانْػتَػ َه ْرتػُ َها َوقُػ ْل ُ
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فَأ َ
ت َؽبَاُ :خذي م ْن يَد الن ّ
بعضا ،ولو شاىد.
يق ِّوي بعضهما ً
أح ُد ُك ُم ْامَرأ ًةْ ،أو ا ْشتَػَرى َخ ِاد ًما؛
ويُستحب أف يضع يده على رأسها ،وأف يدعو ابلربكة ،قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :إ َذا تَػَزَّو َج َ
ك ِمن َش ِرىاِ ،
ِ
ومن َشِّر َما َجبَػ ْلتَػ َها َعلَْي ِو» .رواه أبو داود،
أسألُ َ
فَػ ْليَػ ُق ِل :اللَّ ُه َّم ِّ
وخْيػَر َما َجبَلتَها َعلَْيو ،وأعُ ْوذُ بِ َ ْ ّ َ
ك َخْيػَرَىاَ ،
إين ْ
وحسنو األلباين.
َّ
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ويف رو ٍ
اية عند ابن ماجو« :فَػ ْليأْخ ْذ بِنَ ِ
اصيَتِ َهاَ ،ولْيَػ ُق ْل».
َ ُ
«فَػ ْليأْخ ْذ بِنَ ِ
اصيَتِ َها» يعٍت :فليضع يده على انصيتهاَ « ،ولْيَػ ُق ْل».
َ ُ
ِ
ٍ
ع ِابلْبَػَرَكة» ،يعٍت :ليدع هبذا الدعاء.
ويف رواية عند ابن ماجو بعد الدعاءَ « :ولْيَ ْد ُ

ويستحب للزوجُت أف يبدآ حياهتما يف بيتهما ابلصالة إذا كانت حاؿ اؼبرأة تُناسب ذلك ،يعٍت إذا كانت على
وضوء ،أما إذا مل تكن على وضوء فال يُطْلَب منها أف تغسل زينتها من أجل ىذه الصالة ،وقد ثبت ىذا عن الصحابة -
رضواف هللا عليهم.-
العيش ،وحصوؿ الربكة يف البيت ،وتُسبب اإللف بُت الزوجُت.
وىذه الصالة كما ذكر العلماء من أسباب طيب َ
قاؿ نفر من الصحابة فيهم :ابن مسعود ،وأبو ذر ،وحذيفةٍ ،
لغالـ تزوج" :إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتُت مث
ُ
ٌ
وزعوذ به من شر مث شأنك وشأن أهلك" .رواه ابن أيب شيبة ،وعبد الرزاؽ ،واحتج
سل هللا من خَت ما دخل عليك ا

بو األلباين.
الط ُفها ،وي ِّ
فانظروا إىل ىذا األدب ،ال يبدأ الزوج زوجتو ابؼبعاشرة يف الفراش مباشرة ،بل ي ِ
سكنها ،ويضع يده على
ُ
ُ
مقدمات فيها خَت وبركة.
رأسها ،ويدعو ؽبا ولو ،ويُصلي معها ،وكل ىذه
ٌ
ك فامرها أ ْن زُ ِ
اء َك رْك َعتَـ ْ ِ
ُت» .رواه ابن أيب شيبة ،وعبد الرزاؽ ،وصححو
َ
قاؿ ابن مسعود -هنع هللا يضر« :-فنذا أَزَـ ْت َ ُ ْ
ّي ور َ َ
صل َ
األلباين.
مث من العشرة بُت الووجُت :العشرة يف ِ
الفراش ،وقد جاء اإلسالـ حبُسنها.
اّللُ َعلَْي ِو
صلَّى َّ
أجر ،إذا أتى الرجل امرأتو فإنو يؤجر ،وتؤجر ىي ً
أيضا ،يقوؿ النيب َ
أمر للزوجُت فيو ٌ
والعشرة يف الفراش ٌ
ِ
وسلَّم« :وِيف بض ِع أ ِ
وؿ َِّ
ض َع َها ِيف
َجٌر؟ قَ َ
ص َدقَةٌ .قَالُواََ :ي َر ُس َ
اؿ :أ ََرأَيْػتُ ْم لَ ْو َو َ
َح ُد َان َش ْه َوتَوُ يَ ُكو ُف لَوُ ف َيها أ ْ
َحد ُك ْم َ
اّلل ،أ ََأيِْيت أ َ
ََ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ضعها ِيف ْ ِ
َجٌر» رواه مسلم.
ْ
اغبََرِاـ أَ َكا َف َعلَْي ِو ف ِيو ِوْزٌر ،فَ َك َذل َ
اغبَالؿ َكا َف لَوُ ف َيها أ ْ
ك إِذَا َو َ َ َ
وظاىر اغبديث -وهللا أعلم :-أنو يؤجر ولو مل ين ِو ،دبجرد أف أييت الرجل أىلو ،ىذه صدقة لو ،وصدقةٌ لزوجتو ،فإف
ِ
ِ
ِ
صل الولد ،زاد أجره.
نوى زاد أجره ،إف نوى اإلعفاؼ ،أف يُعف نفسو ،وأف يُعفها ،أو أف ُوب ّ
يقوؿ اإلماـ النووي :فاعبماع يكوف عباد ًة إذا نوى بو قضاء حق الزوجة ،ومعاشرهتا ابؼبعروؼ ،أو طلب و ٍ
لد صاحل ،أو
إعفاؼ نفسو ،أو إعفاؼ الزوجة ،ومنعهما صبيعا من النظر إىل حراـ ،أو ِ
الفكر فيو ،أو اؽبَِّم بو ،أو غَت ذلك من اؼبقاصد
ً
الصاغبة.
أمورا صاغبة زاد أجره وعظُم ثوابو ،وكذلك اؼبرأة ،وىذا أمر
مقصود اإلماـ النووي :أنو كلما كانت نية الرجل ابعبماع ً
فبا ينبغي أف يتنبَّو لو الزوجاف ،فإف اعبِماع يف ديننا ليس ؾبرد متعة ،نعم ىو متعةٌ شرعيةٌ طيبة ولكنو أرقى من ىذا؛ فهو
خَتا كلما زاد.
قُربة إىل هللا َّ
عز َّ
وجل يؤجر بو اإلنساف ،وكلما نوى بو ً
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والواجب على الزوج :أف أييت امرأتو حبيث يُعِ ُفها ،وال ربديد لقد ٍر على الراجح من أقواؿ أىل العلم ،وإف كاف
األفضل للرجل أف ال يًتؾ ِصباع اؼبرأة فوؽ أربعة أَيـ .هبب على الرجل أف ُهبامع امرأتو حبيث يُعِ ُفها ،ال هبوز لو أف يًتؾ
صباعها مدةً تؤدي إىل عدـ إعفافها ،وال ربديد ؼبدة ،وىبتلف الناس ،لكن األفضل للرجل حاؿ طُهر اؼبرأة أف ال يًتؾ
صباعها أكثر من أربعة أَيـ.
نعم ،بعض الفقهاء قالوا :الواجب عليو أف أيتيها يف كل شه ٍر مرة ،ال هبوز أف يبر شهر بدوف أف أيتيها ،وذلك إذا
طهرت من حيضها ،وىذا مذىب عند الظاىرية.
وبعض العلماء قالوا :الواجب عليو أف أيتيها يف كل أربعة أَيـ مرة؛ ألف هللا أابح للرجل أف يتزوج أربع ،فلها يف كل
أربعة أَيـ مرة.
لكن الراجحَّ :
أف ىذا ليس بواجب ،وإمبا الواجب ىو اإلعفاؼ.
اب -ر ِ
اؿ« :أَزَ ِ
ي َي ا
؟ ْام َرأَةٌ إِ َىل عُ َم َر بْ ِن ْ
وقد جاء فيما رواه الزبَت بن بكار َع ْن ُؿبَ َّم ِد بْ ِن َم ْعن الغفاري قَ َ
اَّللُ
اخلَطا ِ َ
؟ :اي أ َِمَت الْم ْؤِمنُِت إِ ان َزو ِجي يصوم النـاهار ويـ ُقوم اللايل وأ ََان أَ ْكر أَ ْن أَ ْش ُكو وهو يعمل بِطَاع ِة اِ
اَّلل
َ
َُ
َع ْنهُ -فَـ َقالَ ْ َ َ ُ َ
ْ َ ُ ُ َ َ ََ ُ ْ َ َ
َ ُ َ َُ
ِ
ِ
خَتا ،نِعم ىذا الزوج.
َع او َو َج ال ،فَـ َق َ
ال َذلَا عمر -هنع هللا يضر :-ن ْع َم الووج زوجك» ،يعٍت ما ذكرت إال ً
ِ
؟ زُ َك ِرر علَي ِه الْ َقو َل وهو ي َك ِرر علَيـها ا ْجلواب فقال له َكعب األَ ْزِد ُّ ِ
ُت هذ ادلرأة زَ ْش ُكو
َت ال ُْم ْؤمنِ َ
«فَ َج َعلَ ْ ّ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ّ ُ َ ْ َ ََ َ
ْ ُ
يَ :اي أَم َ
اعدزه إايها َعن فِر ِ
؟ كالمها فَاق ِ
ْض بَـ ْيـنَـ ُه َما» ،ما دمت أنت الذي
اش ِه .فَـ َق َ
كما فَ ِه ْم َ
َزْو ِج َها يف ُمبَ َ
ال عُ َم ُر -هنع هللا يضرَ :-
ْ َ
فهمتِ ،
ال :أيف
وك .قَ َ
بَ :علَ اي بَِوْو ِج َها .فَأُيت به فَـ َق َ
فاقض فأنت القاضي« .فَـ َق َ
ك َه ِذ ِ زَ ْش ُك َ
ال له :إِ ان ْام َرأَزَ َ
ال َك ْع ٌ
ال، :ا .فَـ َقالَ ِ
ٍ
؟ ال َْم ْرأَةُ:
طعام أم شراب؟ قَ َ
أَ ْذلى َخلِيلِي َعن فِر ِ
يـ ـا أَيـها الْ َق ِ
اشي َم ْسـ ِج ُد ْ
ايـي ا ْحلَ ِكيـ ُم َر َش ـ ُد ُ
َ
َ
ْ َ
ضـ ـ ـج ـ ـ ِعي زَـ ـ َعبُّ ُد
َزاهـ ـ َد ُ ف ـِ ـ ـ ـي َمـ ـ ْ
ب و،ا َزر ّدد ْ
ض الْ َقـ َ
فَـاقْـ َ
ضـا َكـ ـ ْعـ ـ ٌ
ِ
س ِاء أ ْ
َمحَ ُد ْ
نَـ ـ ـ ـ َه ـ ـ ـ َارُ َولَـ ـ ـ ْيـ ـ ـل ـ ـهُ َم ـ ـ ـا يَـ ـ ْرقُـ ـد ْ
فَـلَ ْسـ ـ ُ
؟ فـ ـ ــي أمـر النّ َ
ال َزْو ُج َها:
فَـ َق َ
أَنِّـ ـي ْام ـ ـ ُرٌؤ أَ ْذ َه ـلَـنِ ـي َمـ ـا قَ ـ ْد ن ـ ـ ْ
ول
َزاه َدنِـ ـي فِ ـي فَـ ْر ِشـ َها َوِف ـ ـي ا ْحلَـ َجـ ِل
اب اِ
ِ
َوفِـ ـي كِتَ ـ ِ
ف َجـ ـلَ ْل
س ْب ِع ال ِطَّو ْل
اَّلل َتْـ ـ ِويـ ـ ٌ
اح ِل َوِيف ال ا
ِيف ُس ْوَرة الن ْ
ك ح ًقا اي رجل نَ ِ
ال َك ْع ٌ ِ
ك ال ِْعلَ ْل مث قال :إِ ان
فَـ َق َ
صيبُـ َها ِيف أ َْربَ ٍع لِ َم ْن َع ِق ْل فَأَ ْع ِط َها َذ َ
اك َو َد ْع َع ْن َ
ب :إ ان َذلَا َعلَْي َ َ َ َ ُ ْ
ك ِمن النِّ ِ
ا
ال عُ َم ُر -
ك فَـ َق َ
لك ثَالثَةُ أ اَايٍم َولَيَالِي ِه ان زَـ ْعبُ ُد فِي ِه ان َربا َ
ورابع فَتِ َ
ساء مثٌت وثُالث ُ
اَّللَ ع او وج ال أح ال لَ َ َ َ
ِ
هنع هللا يضر :-و اِ
اء
ك قَ َ
ب فَـ َق ْد َولاْيـتُ َ
ك أ َْم َرَها أ َْم ِم ْن ُح ْك ِم َ
ب؟ أ َِم ْن فَـ ْه ِم َ
َي أ َْم َريْ َ
ك بَـ ْيـنَـ ُه َما؟ ا ْذ َه ْ
اَّلل َما أَ ْد ِري م ْن أ ِّ
َ
ضَ
ك أَ ْع َج ُ
ص َرة».
الْبَ ْ
ورواىا عبد الرزاؽ عن الشعيب وقتادة قاؿ« :جاء ِ
ت ْامرأَةٌ إِ َىل عُمر فَـ َقالَ ْ ِ
اه َار.
وم النـ َ
ص ُ
وم اللاْي َل َويَ ُ
؟َ :زْوجي يَـ ُق ُ
ََ
ََ
َ
ِ
ِ
؟»؛ استحت وذىبت« ،مثُا َع َاو َدزْهُ بَـ ْع َد
فَـ َق َ
اها ِر؟ فَانْطَلَ َق ْ
ام النـ َ
ام اللاْي ِل َوصيَ َ
ال عمر -هنع هللا يضر :-أَفَـتَأ ُْم ِر ِيٍت أَ ْن أ َْمنَـ َعهُ قيَ َ

فقه األسرة ( / )1للشيخ :سليمان الرحيلي حفظه هللا

80

ِ
ِ
ال:
ُت إِ ان َذلَا َح ًقا .قَ َ
ك َوَر اد َعلَْيـ َها ِمثْ َل قَـ ْولِ ِه ْاألَ او ِل فَـ َق َ
ك فَـ َقالَ ْ
؟ لَهُ ِمثْ َل ذَلِ َ
ذَلِ َ
َت ال ُْم ْؤمنِ َ
ال لَهُ َك ْع ُ
ب بْ ُن ُسوٍرَ :اي أَم َ
اَّلل لَه أَربـعا فَاجعل َذلا و ِ
اح َدةً ِمن ْاأل َْربَ ِع فَـلَ َها ِيف ُك ِل أ َْربَ ِع لَيَ ٍ
ال لَْيـلَةً َوِيف أ َْربَـ َع ِة أ اَايٍم يَـ ْوًما؛
َوَما َح ُّق َها؟ قَ َ
ال :أ َ
َح ال اُ ُ َْ ً ْ َ ْ َ َ
َ
ّ
ي؟ َم َع َها ِم ْن ُك ِل أ َْربَ ِع لَيَ ٍ
ال لَْيـلَةً َويـُ ْف ِط َر ِم ْن ُك ِّل أ َْربَـ َع ِة أ اَايٍم يَـ ْوًما».
فَ َد َعا ُع َم ُر َزْو َج َها َوأ ََم َرُ أَ ْن يَبِ َ
ّ
وقد صحح القصة اإلماـ األلباين -رضبو هللا -يف إرواء الغليل.
ىذا من جهة الزوج.
وأما من جهة الزوجةَّ :
فإف الواجب عليها أف تُطيع زوجها إذا دعاىا إىل فراشو ،فحيثما دعاىا زوجها إىل فراشو ،وىي
ليست حائضة وال مريضة ،فإنو هبب عليها أف تُطيع زوجها ،فعن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ« :إِذَا َد َعا
ِ
ِ
ِ ِِ
متفق عليو.
َّ
الر ُج ُل ْامَرأَتَوُ إِ َىل فَراشو فَأَبَ ْ
صبِ َح» ٌ
ت أَ ْف َذبيءَ لَ َعنَػْتػ َها الْ َم َالئ َكةُ َح َّىت تُ ْ
صبِ َح»
إذا دعا الرجل امرأتو إىل فراشو فأبت أف َتتيو وأف تناـ معو لعنتها اؼبالئكة حىت تُصبح ،وليس اؼبراد ب ػ ػ « َح َّىت تُ ْ
حىت يطلع الصباح ،ال ،اؼبراد :حىت ترجع عن ذلك ،ولو استمرت طبس أَيـ ،أو عشرة أَيـ ،أو شهرا ،فإف اؼبالئكة
تلعنها طيلة تلك اؼبدة.
ت اؼبرأةُ م ِ
يدؿ على ىذا التفسَت الرواية األخرى يف الصحيحُت أيضا« :إِذا ابتَ ِ
هاجَرًة فِراش َزْوِجها لَ َعنَػْتها اؼبالئِ َكةُ
ً
ُ
ْ
َ
ِ
ِ
فسر تلك الرواية.
ّ
حىت تَػ ْرج َع» ،فهذه الرواية تُ ّ
وعن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ « :والَّ ِذي نػَ ْف ِسي بِيَ ِدهَِ ،ما ِم ْن َر ُج ٍل يَ ْدعُو ْامَرأَتَوُ إِ َىل فَِر ِاش ِو ،فَػتَأْ ََب
علَي ِو ،إِالَّ َكا َف الَّ ِذي ِيف َّ ِ ِ
ضى َعْنػ َها» رواه مسلم.
الس َماء َساخطًا َعلَْيػ َهاَ ،ح َّىت يػَ ْر َ
َْ
ِ
يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصَ « :ما ِم ْن َر ُج ٍل» ،وىذا من أقوى صيغ العموـَ « ،ما ِم ْن َر ُج ٍل يَ ْدعُو ْامَرأَتَوُ إِ َىل فَر ِاش ِو ،فَػتَأْ ََب َعلَْي ِو ،إِالَّ
َكا َف الَّ ِذي ِيف َّ ِ
ِ
ضى َعْنػ َها» أي زوجها.
الس َماء» أي كاف هللاَ « ،ساخطًا َعلَْيػ َهاَ ،ح َّىت يػَ ْر َ
وعن عب ِد َِّ
اؿ« :لَ َّما قَ ِدـ معاذٌ ِمن الش ِ
اؿ:
اؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصَ :ما َى َذا ََي ُم َعاذُ؟! قَ َ
َّاـ َس َج َد لِلنَّيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فَػ َق َ
اّلل بْ ِن أَيب أ َْو ََّف قَ َ
َ ْ َْ
َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَتَػيت الشَّاـ فَػوافَػ ْقتُػهم يسج ُدو َف أل ِ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص :فَالَ تَػ ْف َعلُوا ،فَِإِّين
اؿ َر ُس ُ
ك ،فَػ َق َ
وؿ َّ
ك بِ َ
ت أَ ْف أَفْػ َع َل ذَل َ
َساق َفت ِه ْم َوبَطَا ِرقَت ِه ْم فَػ َود ْد ُ
ْ ُ َ َ ُْ َ ْ ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لَو ُكْن ِ
َّ
س ُؿبَ َّمد بِيَده الَ تػُ َؤّدي الْ َم ْرأَةُ َح َّق َرّهبَا
َح ًدا أَ ْف يَ ْس ُج َد لغَ َِْت َّ
اّلل أل ََم ْر ُ
ْ ُ
ت آمًرا أ َ
ت الْ َم ْرأَةَ أَ ْف تَ ْس ُج َد لَزْوج َهاَ ،والذي نػَ ْف ُ
ِ
ِ
ِ
َح َّىت تػُ َؤّدي َح َّق َزْوج َها ،ولَ ْو َسأَ َؽبَا نػَ ْفس َها وىي َعلَى قَػتَ ٍ
ب َملْ سبَْنَػ ْعوُ» .رواه أضبد ،وابن ماجو ،وابن حباف ،وقاؿ األلباين:
َ َ
َ
حسن صحيح.
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َعلَى التَّػنُّوِر» رواه الًتمذي ،وقاؿ األلباين :صحيح.
وقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :إِ َذا َّ
اجتو فَػ ْلتَأْتو َوإِ ْف َكانَ ْ
الر ُج ُل َد َعا َزْو َجتَوُ غبَ َ
فاؼبقصودَّ :
أف اؼبرأة إذا دعاىا زوجها إىل الفراش حىت لو كانت يف شغل هبب عليها أف ُذبيبو.
فمعٌت" :إذا كانت على قَػتَب" ال َقتَب :ىو الرحل الذي يوضع على البعَت ،قاؿ بعض العلماء :اؼبعٌت :حىت لو كانت
راكبةً على البعَت لتسَت ،فدعاىا إىل الفراش ،وجب عليها أف تنزؿ وَتتيو.
فسروا اغبديث قالواَّ :-
إحداى َّن إذا ُقربت والدهتا جلست على
إف النساء يف الزماف األوؿ كانت
وقاؿ بعض العلماء َّ -
ُ
ال َقتَب ،ويقولوف :ىو أسهل للوالدة .فاؼبقصود :أنو حىت لو دعاىا وىي قريبة والدة هبب عليها أف ُذبيبو.
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حىت لو كانت على تػُنُوِرىا زبرب اػببز ،ودعاىا إىل الفراش ،هبب عليها أف ُذبيبو.
اليوـ بعض النساء موظفات ،وإذا دعاىا زوجها إىل الفراش قالت :بكرة عندي دواـ ،ما هبوز! فاؼبرأة الصاغبة تتجنب
ىذه اؼبعصية العظمى اليت ىي من كبائر الذنوب ،وىي :عدـ إجابة الزوج إىل الفراش مع عدـ اؼبانع.
الدبُر.
وللزوج أف أييت زوجتو كيف شاء إذا اجتنب ا﵀ل ا﵀َّرـ وىو ُ
فللزوجُت االستمتاع ببعضهما ما اجتنبا ا﵀ل ا﵀َّرـ.
ِ
ت﴿ :نِ َسا ُؤُك ْم
ود تَػ ُق ُ
َح َوؿ؛ فَػنَػَزلَ ْ
فعن جاب ٍر -هنع هللا يضر -قاؿَ « :كانَت الْيَػ ُه ُ
وؿ :إِ َذا جامعها زوجها من ورائها جاء الْ َولَ ُد أ ْ
ََن ِشْئػتُ ْم﴾[البقرة »]ٕٕٖ:رواه البخاري.
ث لَ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أ َّ
َح ْر ٌ
ِ
ٍ
ِ
الر ُج ُل ْامَرأَتَوُ ِم ْن ُدبُِرىا يف قُػبُلِها» ،يعٍت
ود تَػ ُق ُ
وؿ :إِ َذا أَتَى َّ
فسرة ؽبذه الرواية قاؿَ « :كانَت الْيَػ ُه ُ
ويف رواية عند مسلم ُم ّ
ِ
ََن
ث لَ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أ َّ
ت﴿ :نِ َسا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
َح َوال؛ فَػنَػَزلَ ْ
إذا جاءىا من خلفها يف قُػبُلها« ،كاف الْ َولَ ُد أ ْ
ِشْئػتُ ْم﴾[البقرة.»]ٕٕٖ:
قاؿ« :إِ ْف َشاء ُؾببِيةً ،وإِ ْف َشاء َغيػر ُؾببِي ٍة ،إذا كاف ِيف ِصم ٍاـ و ِ
اح ٍد» ،يعٍت إذا كاف يف ؿبل اغبرث.
َ ْ َ ََّ
َ َ
َ ََّ َ
اب أَ ْف ال أيْتُوا النِّساء إِال علَى حر ٍ
عباس -رضي هللا عنهما« :-وَكا َف ِمن أ َْم ِر أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
وقاؿ ابن ٍ
ؼ» ،يعٍت على
َ
ْ
َ َ َ َْ
َ
ِ
ِ
ك أَستَػر ما تَ ُكو ُف الْمرأَةُ فيو ،ف َكا َف ى َذا ِْ ِ
ك ِم ْن فِ ْعلِ ِه ْم» ،قاؿ ابن
َخ ُذوا بِ َذل َ
َ
صا ِر قَ ْد أ َ
اغب ُّي م َن األَنْ َ
جنبَ « ،وكاف ذَل َ ْ ُ َ
َْ
ات ومستػ ْل ِقي ٍ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
اغبِ ُّي ِم ْن قُػَريْ ٍ
ات ،فَػلَ َّما
عباسَ « :وَكا َف َى َذا ْ
ش يَ ْشَر ُحو َف النّ َساءَ َش ْر ًحا ُمْن َكًراَ ،ويػَتَػلَ َّذذُو َف مْنػ ُه َّن ُم ْقبِالت َوُم ْدبَر َ ُ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اجرو َف الْم ِدينَةَ تَػَزَّوج ر ُجل ِمْنػ ُهم» يعٍت من اؼبهاجرين « ْامرأًَة ِمن األَنْ َ ِ
ك» ،يعٍت كما
صنَ ُع هبَا َذل َ
ب يَ ْ
قَد َـ الْ ُم َه ُ َ
َ َ
صار ،فَ َذ َى َ
ََ ٌ ُ
ِ
ٍ
ك وإِال فَ ِ
ِ
ي أ َْم ُرُنبَا،
يفعل اؼبهاجروف« ،فَأَنْ َكَر ْ
ت َعلَْيوَ ،وقَالَ ْ
ت :إَِّمبَا تػُ ْؤتَى اؼبرأة َعلَى َح ْرؼ ،فَ ْ
ْ
اصنَ ْع َذل َ َ
اجتَنْب ٍِتَ ،ح َّىت َش ِر َ
ِ
ََن
ث لَ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أ َّ
اّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،فَأَنْػَزَؿ َّ
صلَّى َّ
اّللُ َّ
وجل﴿ :نِ َسا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
عز َّ
فَػبَػلَ َغ َذل َ
ك رسوؿ هللا َ
ِ
ِ ٍ
ٍ
ٍ
وحسنو األلباين.
ك َم ْو ِض َع الْ َولَ ِد» َرَواهُ أبو داودَّ ،
ِشْئػتُ ْم﴾[البقرة ]ٕٕٖ:أي ُم ْقبِالت َوُم ْدبَِرات َوُم ْستَػ ْلقيَات ،يَػ ْع ٍِت بِ َذل َ
وؿ َِّ
وعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أنو قاؿ« :جاء عُمر -هنع هللا يضر -إِ َىل رس ِ
ْت،
اؿََ :ي َر ُس َ
اّللِ ملسو هيلع هللا ىلص فَػ َق َ
وؿ َّ
اّلل َىلَك ُ
َُ
َ َ َُ
ابلر ْحل ،واؼبقصود :أنو أاتىا يف قُػبُلِها من خلفها،
ك؟ قَ َ
قَ َ
ت َر ْحلِي اللَّْيػلَةَ»َّ ،
اؿَ :وَما أ َْىلَ َك َ
اؿَ :ح َّولْ ُ
فكٌت عن امرأتو َ
وؿ َِّ
ََن ِشْئػتُ ْم﴾[البقرة ،]ٕٕٖ:أَقْبِ ْل
ث لَ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أ َّ
«فسكت َر ُس ُ
اّلل ملسو هيلع هللا ىلص ،فأوحى هللا َّ
وجل إليو﴿ :نِ َسا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
عز َّ
َوأ َْدبِْر َوات َِّق ُّ
ضةَ» رواه الًتمذي ،وقاؿ األلباين :حسن.
الدبػَُر َو ْ
اغبَْي َ
وعن خزْيبَةَ ب ِن َاثبِ ٍ
اف النِّس ِاء ِيف أ َْداب ِرِى َّن ،أَو إتْػي ِ
اّلل علَي ِو وسلَّم عن إتْػي ِ
ت -هنع هللا يضر« :-أ َّ
اف
َف َر ُج ًال َسأ ََؿ النِ َّ
َُ ْ
َّيب َ
ْ َ
َ
صلَّى َُّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ
ف قُػ ْلت؟ ِيف
اؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلصَ :ح َال ٌؿ ،فَػلَ َّما َوَّىل الرجل َد َعاهُ وأمر بو أ َْو أ ََمَر بِِو فَ ُد ِع َي ،فَػ َق َ
الر ُج ِل ْامَرأَتَوُ ِيف ُدبُِرَىا؛ فَػ َق َ
َّ
اؿَ :كْي َ
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اػبَِربػَتَػ ْ ِ
ُت؟ أ َِم ْن ُدبُِرَىا ِيف قػُبُلِ َها ،فَػنَػ َع ْم» ،يعٍت :أف أيتيها من اػبلف يف قػُبُلِها فَػنَػ َعم« ،أ َْـ ِم ْن ُدبُِرَىا ِيف ُدبُِرَىا فَ َالَّ ،
فإف
َي ْ
أ ِّ
اغبَ ِّقَ ،ال ََتْتُوا النِّ َساءَ ِيف أ َْد َاب ِرِى َّن» رواه الشافعي ،وصححو ابن حجر واأللباين.
اّللَ َال يَ ْستَ ِحي ِم ْن ْ
َّ
ويستحب للرجل إذا أتى امرأتو أف يقوؿ ما جاء عن ابن ٍ
عباس -رضي هللا عنهما -عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ« :لَ ْو أ َّ
َف
اّللِ ،اللَّ ُه َّم َجنِّْبػنَا الشَّْيطَا َف ،و َجنِّ ِ
َح َد ُك ْم إِذَا أتى أ َْىلَوُ قَ َ
اؿِ :اب ْس ِم َّ
ب الشَّْيطَا َف َما َرَزقْػتَػنَا ،ف ُقضي بػَْيػنَػ ُه َما َولَ ٌد َملْ يَ ُ
ضُّرهُ
أَ
َ
متفق عليو.
َ
الشْيطَاف» ٌ
وهل للرجل أن يعول عن زوجته؟
ِ
جائز عند اعبمهور من غَت كراىة ،ولكن بشرط إذف
والعزؿ أف ُهبامع الرجل امرأتو ويُريق اؼباء خارج فَػ ْرجها ،وىو ٌ
متعلق حبقها يف النسل ،وىذا حق مشًتؾ بُت الزوجُت ال هبوز ألحدنبا أف يستبِ َّد بو.
الزوجة؛ ألنو ٌ
حق الولد َ-ي إخوة -حق للزوج والزوجة؛ ال هبوز للرجل أف يستبد ابلقرار فيو فيعزؿ عن اؼبرأة بدوف إذهنا وال رضاىا،
أيضا يُ ِنقص حقها يف الوطء،
وال هبوز للمرأة أف تستبد ابلقرار فيو فتأخذ حبوب منع اغبمل بدوف إذف زوجها ،وألنو ً
فالبد من إذهنا.
قاؿ ابن عبد الرب" :قاؿ أبو عمر -يعٍت نفسو -ال أعلم ِخالفًا َّ
أف اغبرة ال يعزؿ عنها زوجها إال إبذهنا".
جائز عند صبهور العلماء بدوف كراىة إذا تراضى عليو الزوجاف؛ وذلك لقوؿ جابر -هنع هللا يضرُ « :-كنَّا نػَ ْع ِزُؿ على
فالعزؿ ٌ
عهد النَِّيب صلَّى َّ ِ
متفق عليو.
اّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم َوالْ ُق ْرآ ُف يػَْن ِزُؿ» ٌ
ُّ َ
ِ
ٍ
اّللُ َعلَْي ِو
صلَّى َّ
صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،فَػبَػلَ َغ َذل َ
ك نيب هللا َ
ويف رواية عند مسلم قاؿُ « :كنَّا نػَ ْع ِزُؿ على عهد رسوؿ هللا َ

َو َسلَّ َم ،فَػلَ ْم يػَْنػ َهنَا».

وجاء حديث عن أيب سعيد اػبدري ؿبتمل ،جاء عن أََِب سعِ ٍ
يد ْ ِ
ى -هنع هللا يضر« :-أنو ذُكَِر الْ َع ْزُؿ ِعْن َد النَِّيب ملسو هيلع هللا ىلص
َ
اػبُ ْد ِر ّ
ِ
ِ
الر ُج ُل تَ ُكو ُف
فَػ َق َ
يب ِمْنػ َها» يعٍت ُهب ِامعهاَ « ،ويَكَْرهُ أَ ْف َْرب ِم َل ِمْنوَُ ،و َّ
اؿَ :وَما ذَا ُك ْم؟ قَالُواَّ :
الر ُج ُل تَ ُكو ُف لَوُ الْ َم ْرأَةُ تػُ ْرض ُع فَػيُص ُ
ِ
اؿ :فَالَ َعلَْي ُك ْم أَ ْف الَ تَػ ْف َعلُوا َذا ُك ْم فَِإَّمبَا ُى َو الْ َق َد ُر».
يب ِمْنػ َها َويَكَْرهُ أَ ْف َْرب ِم َل ِمْنوُ ،فَػ َق َ
لَوُ األ ََمةُ فَػيُص ُ
بعض أىل العلم قاؿ :معٌت اغبديث :ال عليكم يف فعل العزؿ ،ال حرج عليكم يف فعل العزؿ ،قالوا :دؿ على اعبواز.
واغبديث عند مسلم يف الصحيح.
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وذىب بعض الصحابة كابن عمر -رضي هللا عنهما -وبعض الفقهاء كبعض اغبنفية إىلَّ :
أف العزؿ مكروه؛ وذلك
اػبَِف ُّي»،
أيضا ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُسئل عن العزؿ فقاؿ« :ذاؾ الْ َوأْ ُد ْ
لتفسَت اغبديث السابق ،قالوا :اؼبقصود منو الزجر عنوً ،
واغبديث عند مسلم يف الصحيح ،قالوا :فنجمع بُت األحاديث حبمل ىذا على الكراىة ،يعٍت قبمع بُت ما جاء عن
جابر -هنع هللا يضرَّ -
أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص علم أهنم يعزلوف ومل ينههم ،وبُت ىذا اغبديث ،حبمل ىذا على الكراىة ،فيكوف العزؿ
مكروىا.
ً
واألظهر -وهللا أعلمَّ :-
جائز بال كراىة ،يعٍت مثل تنظيم النسل
أف العزؿ إذا كاف ؼبصلحة يرجوىا الزوجاف برضانبا ٌ

بطوان متتابعة فأراد الزوجاف أف يػُنَظما ىذا ؼبصلحة؛ واستخدما العزؿ ،فال أبس ،هبوز بال
ً
مثال ،يعٍت امرأة ما شاء هللا تلد ً

مثال تريد أف تُتم حفظ القرآف؛ فًتيد َتخَت اغبمل زمنًا يتفق عليو الزوجاف ،جائز بال كراىة ،أما
كراىة ،أو كانت اؼبرأة ً
إذا كاف بال مصلحة فإنو مكروه.
ومن فقه العشرة يف الفراش :أنو وبرـ على الزوجُت اغبديث عما يكوف بينهما يف الفراش ،ال ٍ
ألب ،وال ألٍُـ ،وال
ٍ
أمر هبب أف يُعلَم ،فإنو ُؿبَّرٌـ ربريبًا ُمغلَّظًا.
لصديق ،وال لصديقة اؼبرأة ،وىذا ٌ
َّاس ِعْن َد َِّ
ِ ِ
ضي إِ َىل امرأَتِِو وتػُ ْف ِ
الرجل يػ ْف ِ
َشِّر الن ِ
ضي إِلَْي ِو ُمثَّ يػَْن ُش ُر
قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :إِ َّف ِم ْن أ َ
اّلل َمْن ِزلَ ًة يػَ ْوَـ الْقيَ َامة َّ ُ َ ُ
َْ َ
ِسَّرَىا» رواه مسلم يف الصحيح.
وقد ضبل العلماء ىذا علىِ :سر الفراش.
مثال يقوؿ :فالنة ابردة،
بعض الناس -ىداىم هللا -يتحدثوف عما يقع يف الفراش ،فقد يصف الرجل امرأتو لصديقو ً
فالنة حارة ،فالنة كذا ،وىذا من األمور ا﵀َّرمة اليت ال ذبوز.
أيضا لصديقتها ،أو أمها ،أو أخواهتا ،فتقوؿ يعٍت :فالف ما عنده شيء ،أو فالف كذا ،فهذا ال هبوز.
أو تصف اؼبرأة ً
اية عند مسلم« :إِ َّف ِمن أَعظَِم األَمانَِة ِعْن َد َِّ
ِ ِ
ويف رو ٍ
ضي إِ َىل امرأَتِِو ،وتػُ ْف ِ
الرجل يػ ْف ِ
ضي إِلَْي ِوُ ،مثَّ يػَْن ُش ُر
ْ ْ
اّلل يػَ ْوَـ الْقيَ َامة َّ ُ َ ُ
َ
َْ َ
ِسَّرَىا».
وؿ َِّ
ت ِعْن َد رس ِ
اّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّمَ ،و ِّ
اؿ :لَ َع َّل َر ُج ًال
ود ،فَػ َق َ
الر َج ُ
صلَّى َّ
ت يَِز َ
اؿ َوالنِّ َساءُ قػُعُ ٌ
يد« :أَنػ ََّها َكانَ ْ
وعن أ َْظبَاءُ بِْن ُ
اّلل َ
َُ
َ
وؿ ما يػ ْفعل ِأبَىلِ ِو ،ولَع َّل امرأًَة ُزبِْرب عما فَػعلَت مع زوِجها ،فَأَرَّـ الْ َقوـ» ،سكتوا ،قالت« :فَػ ُق ْلت :إِي و َِّ
وؿ
اّلل ََي َر ُس َ
ُ
َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ُ
َ
يػَ ُق ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس
اّللِ ،إِنػ َُّه َّن لَيَػ ُق ْل َنَ ،وإِنػ َُّه ْم لَيَػ ْف َعلُو َف ،قَ َ
َّ
اؿ :فَ َال تَػ ْف َعلُوا ،فَِإَّمبَا َمثَ ُل َذل َ
ك الشَّْيطَا ُف لَق َي َشْيطَانَةً يف الَطريق فَػغَشيَػ َها َوالن ُ
حسن بشواىده.
يػَْنظُُرو َف» رواه اإلماـ أضبد ،وقاؿ األلباين:
ٌ
صحيح أو ٌ
ٍ
شيطاف لقي شيطانةً يف الطريق فأاتىا أماـ
الذي يتحدث عن أسرار الفراش ،واليت تتحدث عن أسرار الفراش ،كمثل
وجواب ا﵀افظة على أسرار الفراش وعدـ اغبديث عما يقع
الناس ،وىذه من أقبح الصور اليت تتصور ،فينبغي على الزوجُت ً

بينهما.

أف بعض الرجاؿ اؼبع ِّد ِدين من قلة عقوؽبم ِّ
وفبا يبلغنا من األمور اؼبنكرة يف ىذاَّ :
ث كل امرأةٍ عن األخرى يف
وبد ُ
موضوع الفراش ،وىذا ال هبوز ،وحراـ ،ومن منكرات األمور ،فينبغي اغبرص على لزوـ شرع هللا يف ىذه العشرة.
ولعلنا نقف ىنا ،ونُك ِ
غدا -إف شاء هللا -مسائل العِشرة ومسائل الزينة ،وقد أخذان الوقت اليوـ ،وأطلنا عليكم يف
ْمل ً
ِ
وجل.
اغبقيقة ،لكن حىت لبتم ما نريد من اؼبسائل،
وسنؤجل أسئلة الليلة إىل الغد إف شاء هللا َّ
عز َّ
ّ
صبيعا اػبَت ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا وسلَّم.
وفَّق هللا اعبميع ،وكتب لنا ً

***************
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اجمللس السابع
السالـ عليكم ورضبة هللا وبركاتو
ضل
إف اغبمد ﵁ كبمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ اب﵁ من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالناَ ،من يهدي هللا فال ُم َّ
ؿبمدا عبده ورسولو.
ومن يُضلل فال ىادي لو ،وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد أف ً
لوَ ،
َّ ِ
اّللَ َح َّق تػُ َقاتِِو َوال سبَُوتُ َّن إَِّال َوأَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف﴾[آؿ عمراف.]ٕٔٓ:
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا َّ
﴿ ََي أَيػُّ َها الذ َ
َّ ِ
س وِ
ِ
ث ِمْنػ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًَتا َونِ َساءً َواتػَّ ُقوا
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْنػ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َّاس اتػَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نػَ ْف ٍ َ
﴿ ََي أَيػُّ َها الن ُ
اّللَ َكا َف َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا﴾[النساء.]ٔ:
اّللَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َف بِِو َواأل َْر َح َاـ إِ َّف َّ
َّ
ِ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويػَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع َّ
ين َآمنُوا اتػَّ ُقوا َّ
اّللَ َوقُولُوا قَػ ْوًال َسد ً
يدا * يُ ْ
اّللَ َوَر ُسولَوُ
﴿ ََي أَيػُّ َها الذ َ
ِ
يما﴾[األحزاب.]ٚٔ-ٚٓ :
فَػ َق ْد فَ َاز فَػ ْوًزا َعظ ً
أما بعد:
فإف خَت اغبديث كتاب هللا ،وخَت اؽبدي ىدي ٍ
وشر األمور ؿبداثهتا ،وكل ٍ
ؿبدثة بدعة،
ؿبمد صلَّى هللا عليو وسلَّمَّ ،
ٍ
وكل ٍ
ضاللة يف النار.
بدعة ضاللة ،وكل
مث َي معاشر الفضالء:
شك أف العلم ينتفع بو
علما وخشية ،وال َّ
عز وجل على نعمة العلم ،ونسأؿ هللا َّ
إننا كبمد هللا َّ
عز وجل أف يزيدان ً
وربمى بو البالد ،فما ُح ِرس ت البالد أبعظم من العلم الشرعي الصحيح السلفي الواضح ،فإف يف العلم الشرعي
العباد ُ
البُت حراسةً لكل شيء:
الصحيح الواضح ِّ
 حراسةً للدين. -وحراسةً لألنفس.

 وحراسةً للعقوؿ. -وحراسةً لألعراض.
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 وحراسةً لألنساب والنسل. وحراسةً للماؿ.فينبغي على َّ
طالب العلم أف يعتنوا بنشر العلم وبيانو ،وال سيما ما يتعلَّق ابألصوؿ الشرعية السلفية اليت ينبغي أف يقوـ
عليها أمر الناس ،سواء فيما يتعلَّق ابالعتقاد ،أو ما يتعلَّق ابلعمل ،أو ما يتعلَّق ابلسياسة الشرعية ِ
وحفظ البالد وأمنِها
ٌ
ونظامها.
عز وجل أف ينفع هبا.
فوصييت عبميع طالب العلم :أال يبلُّوا وال يكلُّوا من بياف ىذه األصوؿ وتقريرىا ،لعل هللا َّ
نشر للقرآف
وإف ىذا البلد :دولة اإلمارات العربية اؼبتحدة ،بل ٌد
مستقر حبمد هللا ،فيو خَتٌ ،وفيو إعانةٌ على اػبَت ،وفيو ٌ
ٌ

شجع فيو على ىذا اػبَت ،فينبغي على طالب العلم يف ىذا البلد أف وبرسوا بلدىم بنشر
وحفظو ،والدورات العلمية ،ويُ َّ
ِ
ويضر
يضر البلدُّ ،
ورد الفن ،وكشف الشُّبهات ،وتقريب القلوب بُت الراعي والرعيَّة ،ودرء كل ما قد ُّ
العلم الصحيحّ ،
اختل أمنُها ،ووقع
استقرارىا ،وينبغي على العقالء يف ىذا البلد ويف سائر البالد اؼبستقرة أف يعتربوا دبا وقع يف البُلداف اليت َّ

يرد األمن لسائر بالد اؼبسلمُت ،وأف وبفظ لبلداف اؼبسلمُت أمنها واستقرارىا.
عز وجل أف َّ
شر عظيم ،نسأؿ هللا َّ
فيها ّّ

سبس اغباجة إليو؛ أال وىو" :فقو
معاشر الفضالء :الزلنا مع ىذه الدورة ذات الشأف العظيم ،واؼبوضوع الكرمي الذي ُّ
ِ
قسمها إىل دورتُت:
األسرة" ،وقد كنا رأينا أف نُ ّ
الدورة األوىل ىذه :يف فقو النكاح والعشرة والزينة.
والدورة الثانية :يف فقو ال ُفرقة.
إال أنو ظهر يل -وهللا أعلم -أف موضوع اللباس والزينة وبتاج إىل دورةٍ مستقلة؛ وذلك لعظيم شأنو ،ولكثرة مسائلو،
عز وجل.
وكثرة نوازلو ،وكثرة أخطاء الناس فيو ،ولعلنا قبعل لو دورًة مستقلةً إف شاء هللا َّ
مهمة يف العشرة بُت الزوجُت هبب فهمها،
الزلنا أيها اإلخوة مع موضوع العشرة بُت الزوجُت ،وقد قدَّمنا ضوابط َّ

وفقهها ،وإدراكها ،والسَت عليها يف التعامل بُت الزوجُت ،وقدَّمنا الكالـ عن العشرة عند الدخوؿ ،والعشرة يف الفراش،
عز وجل نتكلم عن العشرة يف البيوت.
واليوـ إف شاء هللا َّ

شك أف العشرة يف البيوت ىي أوسع أنواع العشرة ،وأكثر زمن اليوـ والليلة إمبا ىو يف ىذا الشأف؛ -أعٍت العشرة
وال َّ
يف البيوت ،-فينبغي إدراؾ فقو العشرة يف البيوت؛ حىت تتحقق السعادة يف البيت ،وتندرئ اؼبشاكل قدر اؼبستطاع.
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يتحمل كل و ٍ
احد من الزوجُت ايآخر ،ويلتمس لو العذر عند اػبطأ ،وال سيما
■ فمن فقه العشرة يف البيوت :أف َّ
اؼبرأة ،فإف ِخلقتها تغلبها ،وعاطفتها تسبق عقلها ،فيحتاج الزوج أف يُق ِّدر ؽبا ىذا ،وأف يلتمس ؽبا العذر عند وقوع
اػبطأ.
ض نِسائِِو ،فَأَرسلَت إِح َدى أ َُّمه ِ
قاؿ أنس -هنع هللا يضرَ « :-كا َف النَِّيب صلَّى َّ ِ َّ ِ
ات الْم ْؤِمنِ َ ِ
ص ْح َف ٍة
َْ ْ ْ
ُت ب َ
َ
ُّ َ
ُ
اّللُ َعلَْيو َو َسل َم عْن َد بػَ ْع ِ َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى
اّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ِيف بػَْيت َها يَ َد ْ
صلَّى َّ
اػبَادِـ ،فَ َس َقطَت َّ
الص ْح َفةُ ،فَانْػ َفلَ َق ْ
ف َيها طَ َع ٌاـ ،فَ َ
ت ،فَ َج َم َع النِ ُّ
ضَربَت الَِّيت النِ ُّ
َّيب َ
َّيب َ
ِ
الصح َف ِةُ ،مثَّ جعل َهبمع فِيها الطَّعاـ الَّ ِذي َكا َف ِيف َّ ِ
َّ ِ
اػبَ ِاد َـ
س ْ
الص ْح َفةَ ،ويػَ ُقو ُؿَ « :غ َار ْ
اّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم فلَ َق َّ ْ
ََ َ َْ ُ َ َ َ
ت أُُّم ُك ْم» ُمثَّ َحبَ َ
ح َّىت أُِيت بِ ٍ ِ ِ ِ
ِ
الصح َف َة َّ ِ
ِ
ورَة ِيف
ص ْح َفتُػ َها َوأ َْم َس َ
يح َة إِ َىل الَِّيت ُكسَر ْ
ص ْح َفة م ْن عْند الَِّيت ُى َو ِيف بػَْيت َها ،فَ َدفَ َع َّ ْ
ت َ
َ َ َ
الصح َ
ْس َ
ك الْ َمك ُ
بػي ِ
ت» رواه البخاري يف الصحيح.
ت الَِّيت َك َسَر ْ
َْ

وؿ َِّ
ت بِطَع ٍاـ ِيف صح َف ٍة َؽبا إِ َىل رس ِ
ِ
اّللُ َعلَْي ِو
صلَّى َّ
اّلل َ
وعند النسائي وصححو األلباينَ :ع ْن أ ُّـ َسلَ َم َة -اهنع هللا يضر :-أَنػ ََّها بػَ َعثَ ْ َ
َ ْ َ َُ
الصح َفةَ ،فَجمع النَِّيب صلَّى َّ ِ
وسلَّم وأَصحابِِو ،فَجاءت عائِ َشةُ متَّ ِزرًة بِ ِكس ٍاء ،ومعها فِهر ،فَػ َفلَ َق ِ
ُت
ْ
ََْ َ
اّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم بػَ ْ َ
ت بِو َّ ْ
َ َ َ ُّ َ
ََ َ َ َْ
ُ َ َ ََ ََ ٌْ
اّللِ صلَّى َّ ِ
َخ َذ َر ُس ُ
الص ْح َف ِةَ ،ويػَ ُق ُ
فِْل َق َِيت َّ
ص ْح َفةَ
ت أ ُُّم ُك ْمُ ،كلُواَ ،غ َار ْ
وؿُ « :كلُواَ ،غ َار ْ
ت أ ُُّم ُك ْم»ُ .مثَّ أ َ
اّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم َ
وؿ َّ َ
عائِشةَ ،فَػبػع َ ِ
ِ
ص ْح َفةَ أُِّـ َسلَ َمةَ َعائِ َشةَ».
ث هبَا إِ َىل أ ُّـ َسلَ َمةَ َوأ َْعطَى َ
َ َ ََ
جالس مع أصحابو ،وتُرسل أـ سلمة -وجاء يف بعض الرواَيت أهنا
فانظروا أيها اإلخوة :النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم
ٌ
زينب ،لكن األقوى أهنا أـ سلمة -تُرسل صحفةً؛ أي إانءً فيو طعاـ ،وكاف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم يف بيت عائشة -
اهنع هللا يضر وأرضاىا -فغارت عائشة -اهنع هللا يضر ،-وجاء يف بعض الرواَيت أهنا قالت" :أصابتٍت ِرعدة"؛ يعٍت من شدَّة الغَتة،
فجاءت فضربت الصحفة ،فوقعت الصحفة فانكسرت ،فالنيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ،وىو النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ما
ٍ
سبَّها ،وال شتمها ،وال قاؿِ :
وفعلت ،بل قاـ صلَّى هللا عليو وسلَّم فجمع فلقيت الصحفة ،وأخذ هبمع الطعاـ بيده
فعلت
ت أ ُُّم ُكم» ،يعتذر لعائشة -اهنع هللا يضر -أهنا إمبا فعلت ىذا من أجل الغَتة،
صلَّى هللا عليو وسلَّم ويقوؿ للناس« :كلُواَ ،غ َار ْ
ت أ ُُّم ُكم» يلتمس ؽبا
ت أ ُُّم ُكمَ ،غ َار ْ
ت أ ُُّم ُكم» ،مث انظروا قاؿ« :أ ُُّم ُك ْم» ما قاؿ" :غارت عائشة"َ « ،غ َار ْ
ويقوؿَ « :غ َار ْ
العذر صلَّى هللا عليو وسلَّم ،فهكذا ينبغي أف يكوف اؼبؤمن مع زوجتو يلتمس ؽبا العذر ،وكذلك الزوجة مع زوجها تلتمس

لو العذر إف وقع ما تظنُّو خطًأ.
حجة الوداع ،وكانت معو ُّأمنا عائشة -اهنع هللا يضر -فحاضت قبل أف تصل إىل َّ
مكة،
حج َّ
والنيب صلَّى هللا عليو وسلَّم عندما َّ
ِ
لك ،أَنَِفس ِ
ودخل عليها ووجدىا تبكي فقاؿ« :ما ِ
أحضت؟ قالت" :نعم" ،قاؿ« :إِنَّوُ أ َْمٌر َكتَػبَوُ هللاُ َعلَى
ت؟»؛ يعٍت
َ
ْ
ِ
أنت كذا و ِ
ات ح َّواء» فلم يقل ؽباِ :
أنت كذا وستُعطليننا ،وتفعلُت بنا ،وتفعلُت بنا ،وإمبا طيَّب قلبها وقاؿ« :ىذا أ َْمٌر
بػَنَ َ
َكتػبو هللا علَى بػنَ ِ
ات َح َّواء» أو «بنات آدـ».
ََ ُ ُ َ َ
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ىكذا ينبغي أف تكوف اؼبعاملة من الزوج لزوجتو عند اػبطأ ،ومن الزوجة لزوجها عند اػبطأ.
ِ
ِ
ِ
ش ِهبَا»
َّك إِ ْف تُِرْد إِقَ َامةَ ِّ
ت ِم ْن ِض ْل ٍعَ ،وإِن َ
وقاؿ النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم« :إِ َّف الْ َم ْرأََة ُخل َق ْ
الض ْل ِع تَكْس ْرَىا ،فَ َدا ِرَىا تَع ْ

وصححو األلباين واألرانؤوط.
رواه اإلماـ أضبد َّ

مستقيما
فبُت النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم أف اؼبرأة ُخلقت من ضلع ،والضلع أعوج ،فإذا أردت أف تُقيِّم الضلع وذبعلو
َّ
ً

يسرؾ ،فإف
فإنو ينكسر يف يدؾ ،وىكذا اؼبرأة؛ إذا أردت منها أف تكوف مستقيم ًة على كل حاؿ ،ال أيتيك منها إال ما ُّ
وربمل منها ،والتمس ؽبا األعذار
ىذا ال يستقيم إال أف تكسرىا وتُطلِّقها ،فما اغبل؟ «فَ َدا ِرَىا»؛ أي عاملها ابؼبداراةَّ ،
تعِش هبا ،وتستمر اغبياة يف البيت.
وعمال ،وفِعل ما يزيد ا﵀بَّة.
■ ومن أصول العشرة يف البي؟ :إظهار ا﵀بَّة ً
قوال ً
اإلنساف يف ِخلقتو وبتاج إىل العاطفة ،وبتاج إىل ا﵀بَّة ،فالزوج وبتاج أف تتحبب إليو زوجتو ،وأف تُظهر لو ا﵀بَّة ،وأف
اؼبودة بقوؽبا ،وفِعلها كذلك ،والزوجة كذلك ربتاج إىل أف تُظهر ؽبا ا﵀بَّة ابلقوؿ والِفعل ،وينبغي على الرجاؿ أف
تُظهر لو َّ
يتنبَّهوا ؽبذا؛ ألف طبيعة الرجل يف الغالب ال سبيل إىل األقواؿ ،ال سبيل إىل اللساف ،في ِ
همل بعض األزواج حاجة امرأتو إىل
ُ
اؼبهمة يف العشرة بُت
أف يُظهر ؽبا ا﵀بَّة ،وأف يُكلِّمها ابلكالـ الطيِّب الذي فيو اغبب وال ِود ،فهذه القضية من األصوؿ َّ
الزوجُت.

ك؟ قاؿَ :عائِ َشة ،قِيَل :فَ ِم َن ِّ
وىا» واغبديث يف
الر َج ِاؿ؟ قَ َ
ُسئل النيب صلَّى هللا عليو وسلَّمُّ « :
َح ُّ
ب إِلَْي َ
اؿ :أَبُ َ
َّاس أ َ
أي الن ُ
َ

الصحيحُت.

ائشة» ،فأظهر ُحبَّو لعائشة -اهنع هللا يضر -أماـ
فانظروا النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ؼبا ُسئِل َمن أحب الناس إليك قاؿَ « :ع َ
الناس ،قِيل :فَ ِمن ِ ِ
إظهارا ﵀بَّتو صلَّى هللا عليو وسلَّم.
الر َجاؿ؟ ما قاؿ :أبو بكر ،قاؿ« :أَبُ َ
وىا» وذلك ً
ََ َ ّ
ب َوأ ََان َحائَ ٌ
وكاف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم يُظهر ؿببَّتو أبعمالو ،فعن عائشة -اهنع هللا يضر -قالتُ « :كْن ُ
ض ُمثَّ أ َُان ِولُوُ
ت أَ ْشَر ُ
ِ
ِ ِ
َّيب صلَّى هللا عليو
َّيب صلَّى هللا عليو وسلَّم فَػيَ َ
ض ُمثَّ أ َُان ِولُوُ النػَِّّ
الع ْر َؽ َوأ ََان َحائ ٌ
يف فَػيَ ْشَربَ ،وأتَػ َعَّرؽ َ
النػِّ
ض ُع فَاهُ َعلَى َم ْوض ِع ّ
ِ ِ
يف» رواه مسلم يف الصحيح.
وسلَّم ،فَػيَ َ
ض ُع فَاهُ َعلَى َم ْوض ِع ّ
فعائشة -اهنع هللا يضر -وىي حائض َتخذ اإلانء فتشرب ،فتُعطي النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ،فيأخذ منها اإلانء الذي شربت

منو ،وليس ىذا فحسب ،بل يُدير اإلانء إىل اؼبوضع الذي شربت منو ،إىل موضع فمها -اهنع هللا يضر وأرضاىا -فيشرب من
اؼبوضع الذي شربت منو صلَّى هللا عليو وسلَّم ورضي عنها.
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تتعرؽ مث تناولو للنيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ،فيأخذه ويضع فمو على موضع
الع ْرؽ» ،أي :العظم عليو اللحمَّ ،
« َوتَػتَػ َعَّر ُؽ َ

فمها ،وأيكل منو ،ويف ىذا العمل إظهار عظيم للمحبَّة ،وإظهار عظيم للمودة ،يشرب من اإلانء ،وقد شربت منو،
يتعمد أف يضع فمو الشريف صلَّى هللا عليو وسلَّم موضع فمها ،انظر لو أف الزوج فعل ىذا مع
وليس ىذا فحسب ،بل َّ

زوجتو ،كم يُدخل ىذا السرور إىل قلبها ،وكم هبعلها تزداد ؿببَّةً لو.

أمر
الع ْرؽ يف اؼبوضع الذي َّ
كذلك يف الطعاـ َّ
يتعرؽ النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم َ
تعرقت منو -اهنع هللا يضر وأرضاىا ،-وىذا ٌ
عظيم ينبغي على الرجاؿ والنساء أف يفقهوه وأف يعملوا بو.
اؼبودة!
ما أحوج البيوت اليوـ إىل أف ُسبأل اب﵀بَّة و َّ
اليوـ َي إخوة وسائل التواصل وصلت إىل البيوت ،ولألسف أف بعض النساء قد يشعرف ابعبفاؼ العاطفي؛ ألف الزوج
ال يُبدي ؽبا ا﵀بَّة ،وال يُظهر ؽبا ا﵀بَّة ،فقد تقع فريسةً ٍ
لذئب بشري يدخل عليها يف وسائل التواصل ،فيتعلَّق قلبها بغَت

زوجها ،وقد ت ِزؿ القدـ -والعياذ اب﵁ ،-ومن يسمعوف أسئلة الناس يُدركوف خطر ىذه اؼبسألة ،فهناؾ مشكلة َ-ي إخوة-
معا أف يُدركا حقيقة ىذا األمر ،وأف وب ِرصا على أف ُيبأل البيت ابلعاطفة ،وأان أقوؿ ىذا
يف الواقع ،فينبغي على الزوجُت ً
حىت يبتد إىل األبناء والبنات ،ينبغي أف يُغ ِرؽ ايآابء واألمهات األبناء والبنات ابلعاطفة وا﵀بَّة؛ فإف الذائب البشرية كثَتة
اليوـ.

أيضا ،واألـ أف تُظهر حبَّها لبناهتا وأوالدىا ابللساف واألعماؿ حىت
فينبغي على األب أف يُظهر ُحبَّو لبناتو وأوالده ً
ُرب َمى البيوت من الذائب البشرية اليت أصبحت تدخل إىل البيوت بدوف استئذاف ،ليس ىناؾ حواجز اليوـ مع ىذه
الوسائل -وسائل التواصل -اؼبوجودة.

يويف إليها حقوقها
■ من فقه العشرة يف البيوت :أف يُنفق الرجل على زوجتو ولو كانت غنيَّة ،ولو كانت عاملة ،وأف ِّ

شديدا من تضييع ذلك.
حذرا ً
اؼبالية ،وأف وبذر ً

َّ
َّ
علي
رجل شحيح ،فهل َّ
قالت ىند أـ معاوية -رضي هللا عنهما -لرسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم" :إف أاب سفياف ٌ
رجل شحيح ،وليس يُعطيٍت ما يكفيٍت وولدي إال ما
ناح أف آخذ من مالو ِّ
ُج ٌ
سرا؟" ويف رواية قالت" :إف أاب سفياف ٌ
ِ
يك وولَ َد ِؾ ِابؼبعر ِ
ِ ِ
وؼ» رواه البخاري يف الصحيح.
أخذت وىو ال يعلم" فقاؿ النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم« :خذي َما يَكْف َ َ
ُْ
ىذا اغبديث َ-ي إخوة -يدؿ على أف الرجل هبب عليو أف يُنفق على زوجتو ابؼبعروؼ ،وأف يُعطيها ما يكفيها
ابؼبعروؼ ،كيف يدؿ على ىذا؟ أف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ِأذف ؽبا أف َتخذ من مالو وىو ال يعلم ،ما يكفيها وولدىا
حق يف اؼباؿ ؼبا ِأذف ؽبا النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم أف َتخذ منو
أبدا ،ولو مل يكن ؽبا ّّ
ابؼبعروؼ؛ يعٍت من غَت أف تزيد شيئًا ً
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وزوجها ال يعلم ،فلما ِأذف ؽبا النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم أف َتخذ من ماؿ زوجها ما يكفيها وولدىا ابؼبعروؼ وىو ال
تقرر عندان أنو هبب على الزوج أف يُنفق عليها.
يعلمَّ ،
وقاؿ النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم« :وَؽب َّن علَي ُكم ِرْزقُػه َّن وكِسوتُػه َّن ِابلْمعر ِ
وؼ» ،رواه مسلم يف الصحيح.
َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُْ
وقوؿ النيب صلَّى هللا عليو وسلَّمَ « :وَؽبُ َّن» يدؿ على الوجوب ،فيجب للزوجة على زوجها الرزؽ وىو النفقة ،والكسوة

ابؼبعروؼ.

قاؿ العلماء :معٌت اؼبعروؼ :من مثلو ،ؼبثلها ،يف غَت إسر ٍ
اؼ وال تقتَت.
(من مثلو ،ؼبثلها) يُنظَر إىل حاؿ الزوج (من مثلو ؼبثلها) ويُنظر إىل حاؿ الزوجة( ،من غَت إسراؼ) فال يُنظر إىل حاؿ
اؼبسرفُت( ،ومن غَت تقتَت) فال ينظر إىل حاؿ البخالء ،وإمبا يكوف ىكذا من مثلو ؼبثلها من غَت إسر ٍ
اؼ وال تقتَت.
ُ
اثبت ابإلصباع" ،يعٍت أصبع
قاؿ النووي -رضبو هللا -عن ىذا اغبديث" :فيو وجوب نفقة الزوجة وكسوهتا ،وذلك ٌ
العلماء على أنو هبب على الزوج أف يُنفق عليها وأف يكسوىا.
وقاؿ ابن قدامة -رضبو هللا" :-وذبب ؽبا كسوهتا ابإلصباع".
اّللَِ ،وِدينَ ٌار أَنْػ َف ْقتو ِيف
وجاء عن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا صلَّى هللا عليو وسلَّمِ « :دينَ ٌار أَنْػ َف ْقتو ِيف َسبِ ِيل َّ
ِ
ُت ،وِدينار أَنْػ َف ْقتو علَى أَىلِك ،أَعظَمها أ َّ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِِ
مسلم يف
َ ْ
ْ َُ ْ
َرقَػبَةَ ،ودينَ ٌار تَ َ
ص َّدقْت بو َعلَى م ْسك ٍ َ َ ٌ
َجًرا الذي أَنْػ َف ْقتو َعلَى أ َْىلك» رواه ٌ
الصحيح.
حث على أف يزيد الرجل على النفقة الواجبة ،وأف وبتسب ذلك صدق ًة يف سبيل هللا سبحانو وتعاىل،
ويف ىذا ّّ
فأحسن الصدقة وأفضل الصدقة :ما كاف على األىل ،وقد قاؿ العلماء :عن اؼبراد ابألىل ىنا :الزوجة.
ِ
ك
ك فَػ ُه َو لَ َ
ت نَػ ْف َس َ
وجاء عن اؼبقداـ بن َم ْعد يك ِرب -هنع هللا يضر -أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا صلَّى هللا عليو وسلَّمَ « :ما أَطْ َع ْم َ
ِ
ك
ك فَػ ُه َو لَ َ
ت َخاد َم َ
ك فَػ ُه َو لَ َ
ت َزْو َج َ
ت َولَ َد َؾ فَػ ُه َو لَ َ
ص َدقَةَ ،وَما أَطْ َع ْم َ
ص َدقَةَ ،وَما أَطْ َع ْم َ
ص َدقَةَ ،وَما أَطْ َع ْم َ
ك َ
ك َ
َ
وصححو األلباين.
ص َدقَة» رواه أضبد َّ
َ

وفبا ينبغي ىنا أف نُنبِّو عليو َي إخوة :أنو ينبغي للرجل أف وبتسب نفقتو على زوجتو وعلى أوالده ،وأف يبتغي بذلك
ٍ
اّللِ إَِّال
َّك لَ ْن تػُْن ِف َق نػَ َف َقةً تَػْبػتَغِي ِهبَا َو ْجوَ َّ
وجو هللا سبحانو وتعاىل ،فإف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم قاؿ لسعد -هنع هللا يضر« :-إِن َ
ِ
ِ
متفق عليو.
يف ْامَرأَتِ َ
ك» ٌ
أُج ْر َ
ت َعلَْيػ َها َح َّىت َما َْذب َع ُل يف َِّ
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ِ
«إِنَّك لَن تػُْن ِفق نػَ َف َقةً تَػبػتغِي ِهبا وجو َِّ
ِ
يف
اّلل» ربتسب عند هللا ىذه النفقة« ،إَِّال أُج ْر َ
َْ َ َ ْ َ
َ ْ َ
ت َعلَْيػ َها َح َّىت َما َْذب َع ُل يف َِّ
ك» ،فينبغي على الرجل وىو يُنفق على أوالده أف ينوي ووبتسب ،ويبتغي بذلك وجو هللا ،إذا أنفق على زوجتو أف
ْامَرأَتِ َ

وبتسب وينوي بذلك وجو هللا.

وقد َّ
حذر النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم َّأيبا ربذير من أف يُضيِّع الزوج حقوؽ زوجتو اؼبالية ،فقاؿ صلَّى هللا عليو وسلَّم:
ِ
«أَُّيبَا رج ٍل تَػزَّوج امرأًَة علَى ما قَ َّل ِمن الْمه ِر أَو َكثػُر لَي ِ ِ ِ
اتَ ،وَملْ يػُ َؤِّد إِلَْيػ َها
ي إِلَْيػ َها َح َّق َهاَ ،خ َد َع َها ،فَ َم َ
َ ُ َ َ َْ َ َ
س يف نػَ ْفسو أَ ْف يػُ َؤّد َ
َ َْ ْ َ ْ َ
وصححو األلباين.
َّها ،لَِق َي َّ
اّللَ يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة َوُى َو َز ٍاف» رواه الطرباين َّ
َحق َ
مؤج ًال ،وىو ينوي أف ُىبادعها ،وأف ال يُعطيها مهرىا .جاء عند العقد
تزوج امر ٍأة دبه ٍر ،وكاف اؼبهر َّ
يعٍت :أف الرجل إذا َّ
مثال بعد كذا ،قاؿ :طيب ،ويف نفسو أنو سيُخادعها ولن يُعطيها حقها،
قالوا لو :اؼبهر ثالثوف أل ًفا ،قاؿ :طيب ،تُ َسلَّم ً
استمر على ذلك إىل أف مات ،يلقى هللا يوـ القيامة وىو ز ٍاف؛ أي يُبعث
ولن يُ ِّ
فأصر على ذلك و َّ
وؼ ؽبا حقَّها اؼبايلَّ ،
كالزانة -والعياذ اب﵁ ،-وىذا وعي ٌد شديد.
وجاء عن عبد هللا بن عم ٍر -رضي هللا عنهما -أف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم قاؿَ « :ك َفى ِابلْ َم ْرِء إِْشبًا أَ ْف
حسن لغَته.
يُ َ
ضيِّ َع َم ْن يػَ ُق ُ
وت» رواه أبو داود ،والنسائي ،واغباكم ،وقاؿ األلباينٌ :

ِ
عاما يف تضييع من ربت رعاية اؼبرء إال أف تضييع
وت» ىذا اغبديث وإف كاف ِّ
« َك َفى ِابلْ َم ْرء إِْشبًا أَ ْف يُ َ
ضيِّ َع َم ْن يػَ ُق ُ
وت» فيجب
القوت والنفقة الواجبة يدخل ً
دخوال أوليِّا؛ ألف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم علَّق هبذه الصفة ،فقاؿَ « :م ْن يػَ ُق ُ

خَت لو ،إف زاد
حذرا ً
شديدا من التقصَت يف النفقة على الزوجة وعلى األوالد ً
أيضا ،وإف زاد فهو ٌ
على الرجل أف وب َذر ً
عن النفقة الواجبة فهو خَتٌ لو ،وىي من الصدقات اليت يؤجر عليها.

ِ
خَتا ألىلو،
■ ومن فقه العشرة يف البي؟ ابلنسبة للرجل وما زق ادم هو متعل ٌق به :أف وبرص الرجل على أف يكوف ً

فال يظهر منو إال اػبَت ألىلو؛ يف لسانو يظهر منو اػبَت ،يف عملو يظهر منو اػبَت ،فيكوف يف مهنة أىلو ،ويُساعد أىلو.

ِِ
َح َسنُػ ُه ْم ُخلًُقاَ ،و ِخيَ ُارُك ْم ِخيَ ُارُك ْم لِنِ َسائِ ِه ْم» رواه
ُت إِيبَ ً
وىكذا يقوؿ النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم« :أَ ْك َم ُل الْ ُم ْؤمن َ
اان أ ْ
حسن صحيح.
الًتمذي وابن حبَّاف ،وقاؿ األلباينٌ :
وعن عائشة -اهنع هللا يضر -قالت :قاؿ رسوؿ هللا صلَّى هللا عليو وسلَّمَ « :خْيػ ُرُك ْم َخْيػ ُرُك ْم أل َْىلِ ِوَ ،وأ ََان َخْيػ ُرُك ْم أل َْىلِي» رواه ابن

حبَّاف يف صحيحو ،وصححو األلباين ،ومعٌت األىل ىنا :الزوجات.

وقد كاف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ِ
ىبدـ نفسو يف بيتو ،فيخصف نعلو ،ويُ ِّ
قرب دلوه ،وكاف يكوف يف مهنة أىلو صلَّى
هللا عليو وسلَّم ،فكاف وىو الذي ال أشرؼ منو صلَّى هللا عليو وسلَّم يُساعد أىلو؛ فمن اؼبكرمات للزوج أف يُساعد
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امرأتو ،وأف يقف معها ،ال أبس إذا كاف ُوبسن الطبخ أف يطبخ يف بيتو ،ال حرج وال عيب وال نقيصة يف أف يكنس بيتو،
ال حرج وال عيب وال نقيصة يف أف يغسل ما وبتاج إىل غسل.

نعم ،سيأيت أف خدمة الزوج واجبة على الزوجة ،لكن من كماؿ الزوج ،وكماؿ عشرتو ،وفبا يبأل البيت سعاد ًة أف
َّ
عظيما ،وىذا كاف من شأف النيب
يُساعد الرجل امرأتو ،لو أف الرجل غسل صحنًا و ً
َتثَتا ً
احدا لزوجتو ألثر ذلك يف قلبها ً
صلَّى هللا عليو وسلَّم.
■ ومن فقه العشرة يف البيوت ابلنسبة للرجل :عدـ إىانة الزوجة:
مثالِ :
ِ
ِ
ٍ
أقبحك ،أو نساء العاؼبُت صبيالت ،يُ ِّ
عرض
قبحك هللا ،أو ما
أنت قبيحة ،أو
ال
بوصف يؤمل قلبها ،فال يقوؿ ؽبا ً
هبا ،أو كبو ذلك من األلفاظ اليت تكرىها اؼبرأة ،وال ابلعمل؛ فال يهُت أىلها ٍ
أبدا ،وال
بقوؿ أو عمل ،وال يض ِرب وجهها ً
ُ
أبدا مهما كانت األسباب.
يضرهبا ضرب إىانة ً
ال هبوز للرجل أف يض ِرب زوجتو ضرب إىانة ،أو ضرًاب من غَت سبب ،وإذا ُوِجد السبب الذي سنُشَت إليو ،فإنو هبوز

لو أف يضرهبا ضرًاب يُظهر بو الغضب ،ليس ضرب إىانة ،وال ضرب انتقاـ.

قتص منو يوـ القيامة ،إف كانت ىي ضعيفة
بعض الرجاؿ يقوؿ :ما أطاعتٍت ويضرب رأسها ابعبدار ،ىذا حراـ ،وسيُ ُّ

ال تستطيع أف تدفع عن نفسها اليوـ سيُقتص منو يوـ القيامة ،بعضهم أييت بسوط أو خيزرانة ،وإذا فعلت اؼبرأة شيئًا
قتص منو يوـ القيامة إف مل تُساؿبو ىذه اؼبرأة.
ضرهبا ابلسوط أو ضرهبا ابػبيزرانة ،ىذا حراـ ،وسيُ ُّ
فسره السلف فقاؿ بعضهم:
الضرب الذي ِأذف هللا فيو ىو الضرب الذي يُظهر بو الرجل غضبو عند وجود السببَّ ،

ابؼبسواؾ ،يضرهبا ابؼبسواؾ.

فادعت عليو اؼبرأة اب﵀كمة أنو يضرهبا ،فقاؿ :وهللا ما أضرهبا إال
يُذكر أف أحدىم قيل لو ىذا ،فكاف يضرب امرأتوَّ ،
ابؼبسواؾ كما قاؿ السلف ،قالت :سلوه أف ُوب ِ
ضر ىذا اؼبسواؾ ،فأحضر اؼبسواؾ وإذا بو مًت ،وغليظ أشد من اػبيزرانة!
شديدا.
وقاؿ :أان أفعل ما يقولو السلف ،كيف ىذا؟! مراد السلف أف الضرب ليس ضرب إىانة ،وال ضرًاب ً

جلدا.
نفسا ،وال هبرح ً
نفسا ،وال هبرح ً
جلداٌ ،
ضرب ال هبرح ً
قاؿ بعض العلماء كلمة لطيفة :قاؿ :ال هبرح ً
بعض السلف قاؿ :بطرؼ ثوبو ،يضرهبا بطرؼ ثوبو ،فقط ليُظ ِهر أنو غضباف ،وأف ىذا األمر ال يُرضيو.
قتص منو يوـ القيامة إف مل تُساؿبو
أما أف هبلدىا جلد العبد ،هبلدىا ابلسوط؛ ألهنا ضعيفة أسَتة عنده فهذا حراـ ،سيُ ُّ
ىذه اؼبرأة.
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عمها
قاؿ معاوية بن حيدة -هنع هللا يضر وأرضاه -قلتَ :ي رسوؿ هللا ،ما حق زوجة أحدان عليو؟ قاؿ« :أَف تُطْ َ
ِ
ض ِ
أبدا « َوال تػُ َقبِّ ْح»؛ يعٍت ال تقل ؽبا:
رب الْ َوجوَ» ً
ت» وىذا تقدَّـ يف النفقةَ « ،والَ تَ ْ
وىا إِ َذا ا ْكتَسْي َ
إِ َذا طَع ْم َ
ْس َ
ت ،وتَك ُ
لست صبيلة ،أو كبو ذلك« ،وال تَػهجر إِالَّ يف الْبػي ِ
أنت ِ
أنت قبيحة ،أو ِ
قبحك هللا ،أو ِ
ِ
ت».
َْ
َ ْ ُْ
إذا ُوجد ما يقتضي اؽبجر فرأيت منها النشوز ،فإنك هتجر فراشها ،وال هتجر بيتها ،هتجر فراشها ،فال تناـ معها يف

إظهارا للغضب ،ولكن ال تُظهر ىذا للناس فتهجر البيت.
الفراش؛ ً

يوما ويومُت وثالثة أَيـ عند أمو،
بعض األزواج -ىداين هللا وإَيىم -إذا غضب من الزوجة ذىب يناـ عند أمو ،يناـ ً

يقوؿ :أان أىجر ىذه اؼبرأة! ال ،اؽبجر يكوف يف البيت بينك وبينها ،ما تظهره أماـ الناس ،ما تظهره أماـ أمك ،وأماـ
أخواتك ،تُظ ِهر ؽبا ىي الغضب ،وهتجرىا يف فراشها ،ولكنك ال هتجر بيتها ،وىذا اغبديث رواه أبو داود ،وابن حبَّاف،
وصححو األلباين.

حجة الوداع يقوؿ بعد أف ِ
ضبد هللا
وجاء عن عمر بن األحوص -هنع هللا يضر -أنو ظبع رسوؿ هللا صلَّى هللا عليو وسلَّم يف َّ
ِ
وذكر ووعظ ،مث قاؿ« :أََال واستػوصوا ِابلنِّس ِاء خيػرا ،فَِإنػَّه َّن ِعْن َد ُكم عو ٍاف ،لَي ِ
وأثٌت عليو َّ
ك،
س سبَْل ُكو َف ِمْنػ ُه َّن َشْيػئًا َغْيػَر َذل َ
َ ًَْ ُ
َ َْ ْ ُ
ْ ََ ْ َ
ِ
ِ
إَِّال أَ ْف أيْتُِت بَِف ِ
ض ْرًاب َغْيػَر ُمبَػِّرٍح ،فَِإ ْف أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ َال تَػْبػغُوا
اؼبضاج ِعَ ،و ْ
اح َش ٍة ُمبَػيِّنَ ٍة ،فَِإ ْف فَػ َع ْل َن َذل َ
وى َّن َ
وى َّن ِيف َ
َ َ
اض ِربُ ُ
ك فَ ْاى ُج ُر ُ
َعلَْي ِه َّن َسبِ ًيالَ ،أال إِ َّف لَ ُك ْم َعلَى نِ َسائِ ُك ْم َحقِّاَ ،ولِنِ َسائِ ُك ْم َعلَْي ُك ْم َحقِّا ،فَ َح ُّق ُك ْم َعلَْي ِه َّن :أََال يػُ َوطْئ َن فُػ ُر َش ُك ْم َم ْن تَكَْرُىو َف،
ِ ِ
ُّه َّن َعلَْي ُك ْم أَ ْف ُْرب ِسنُوا إِلَْي ِه َّن ِيف كِ ْس َوهتِِ َّن َوطَ َع ِام ِه َّن» رواه ابن ماجو والًتمذي،
َوَال َأيْ َذ َّف ِيف بػُيُوت ُك ْم ل َم ْن تَكَْرُىو َف ،أََال َو َحق ُ
حسن لغَته.
وقاؿ األلباينٌ :

■ ومن فقه العشرة يف البيوت ابلنسبة للووج :التوسيع على الزوجة وعلى أىل البيت ،واللعب مع الزوجة مهما
ِ
فوسع على أىلك يف
تقدَّـ العمر ،واإلذف للزوجة وأىل البيت يف األمور اؼبباحة ،وقد قيل :إذا أردت أف تُطاع فيما تريدّ ،
اؼبباح.
ِ
ت" :فَ َسابػَ ْقتُوُ ،فَ َسبَػ ْقتُوُ َعلَى ِر ْجلَ َّي،
وقد جاء َع ْن َعائِ َشةَ َ -ر ِض َي َّ
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص ِيف َس َف ٍر ،قَالَ ْ
اّللُ َعْنػ َها -أَنػ ََّها َكانَ ْ
ت َم َع الن ِّ
ِِ
السْبػ َق ِة» رواه أبو داود.
ت اللَّ ْح َم َسابَػ ْقتُوُ ،فَ َسبَػ َق ٍِت ،فَػ َق َ
ك َّ
اؿَ « :ىذه بِتِْل َ
فَػلَ َّما َضبَْل ُ

ِ
ِ
ض أَس َفا ِرهِ وأ ََان جا ِريةٌ َمل أ ِْ
ِ
َضب ِل
وعند أضبد َع ْن َعائ َشةَ -اهنع هللا يضر ،-قَالَ ْ
تَ :خَر ْج ُ
صلَّى هللاُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ِيف بَػ ْع ِ ْ َ َ َ ْ
َّيب َ
ت َم َع الن ِّ
ِ
اؿ لِلن ِ
ت َع ٍِّت،
َّمواُ ،مثَّ قَ َ
اللَّ ْح َمَ ،وَملْ أَبْ ُد ْف ،فَػ َق َ
ُسابَِقك» فَ َسابػَ ْقتُوُ ،فَ َسبَػ ْقتُوُ ،فَ َس َك َ
َّموا» فَػتَػ َقد ُ
َّاس« :تَػ َقد ُ
ايل َح َّىت أ َ
اؿ ِيل« :تَػ َع َ ْ
ِ
اؿ لِلن ِ
ت َم َعوُ ِيف بػَ ْع ِ
اؿ ِيل:
َّمواُ ،مثَّ قَ َ
َس َفا ِرهِ ،فَػ َق َ
يتَ ،خَر ْج ُ
ت َونَس ُ
ت اللَّ ْح َمَ ،وبَ ُدنْ ُ
َح َّىت إِذَا َضبَْل ُ
ض أْ
َّموا» فَػتَػ َقد ُ
َّاس «تَػ َقد ُ
ِِ
«تَػع َايل ح َّىت أُسابَِق ِ
ك».
كَ ،وُى َو يػَ ُق ُ
ك» فَ َسابػَ ْقتُوُ ،فَ َسبَػ َق ٍِت ،فَ َج َع َل صلَّى هللا عليو وسلَّم يَ ْ
وؿَ « :ىذه بِتِْل َ
ض َح ُ
َ ْ َ َ
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سبحاف هللا! النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم وىو يف سفر غزو؛ ألف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ما سافر إال لغزٍو أو نُ ُسك،

وىذا ليس سفر نُ ُسك ،ومعو الصحابة ،وقد ذباوز عمره الثالث واػبمسُت يقينًا؛ ألف ىذا كاف بعد اؽبجرة ،عمر النيب
صلَّى هللا عليو وسلَّم فوؽ الثالثة واػبمسُت ،وىو رسوؿ هللا صلَّى هللا عليو وسلَّم ،وقائد اعبيش ،واعبيش معو يف الطريق،
فيقوؿ للجيش« :تقدَّموا تقدَّموا» ،ويتخلَّف من ورائهم مع زوجتو عائشة ،ماذا يُريد؟ يُريد أف يُسابقها ،ويقوؿ ؽبا:

«تَعايل أسابقك» فتُسابقو وىي خفيفة ال زالت صغَتة مل ربمل اللحم ،فتسبقو على رجليها -اهنع هللا يضر وأرضاىا -فيسكت
النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ،حىت بعد مرور شيء من السنُت زبرج معو وقد نسيت القصة ،فيقوؿ النيب صلَّى هللا عليو
ِ
وبدنت ،ضبلت
وسلَّم للجيش« :تقدَّموا تقدَّموا» فيتقدموف .فيقوؿَ« :ي عائشة تعايل
أسابقك» وقد كربت شيئًا يف السن ُ
اللحم ،فسابقها ،فسبقها صلَّى هللا عليو وسلَّم ،وىو ىنا ردبا قريب من الستُت ،وىو رسوؿ هللا صلَّى هللا عليو وسلَّم ،وىو
قائد اعبيش ،فيضحك النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ويقوؿَ« :ي عائشة ،ىذه بتلك».

هللا أكرب ما ىذا اػبلق! أين كبن من سنَّة النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم يف تعاملو مع زوجاتو؟! ليس ألحدان أف يعتذر
مقاما؛ أنو شيخ ،أو طالب علم يف انشغالو
أبنو مشغوؿ ،فال شغل فوؽ شغل رسوؿ هللا صلَّى هللا عليو وسلَّم ،وال أف لو ً
عن أىلو ،ال وهللا ،ما أصبلها أف ىبرج الرجل بزوجتو وأبنائو يقوؿ :تعالوا نلعب ما وببوف من مسابقة أو غَت ذلك.

وؿ َِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ْستُػ ُرِين بِ ِرَدائِِوَ ،وأ ََان أَنْظُُر إِ َىل ا ْغبَبَ َش ِة يػَْل َعبُو َف ِيف
ت َر ُس َ
وتقوؿ عائشة -اهنع هللا يضرَ « :-رأَيْ ُ
اّلل َ
ِِ
اعبا ِري ِة ْ ِ ِ ِ
يص ِة َعلَى اللَّ ْه ِو» رواه البخاري يف الصحيح.
الس ِّن ْ
الْ َم ْسجد َح َّىت أَ ُكو َف أ ََان اليت أ ْ
اغبَِر َ
َسأ َُـ ،فَاقْ ُد ُروا قَ ْد َر َْ َ
اغبَديثَة ّ

يقدر أف عائشة -اهنع هللا يضر -جارية صغَتة حديثة يف السن ،وال ِ
صغار ُوببوف اللعب ،فكاف
فالنيب صلَّى هللا عليو وسلَّم كاف ُ
النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم إذا خرج من بيتو ووجد الفتيات الصغَتات أدخلهن إىل عائشة -اهنع هللا يضر -من أجل أف تلعب

معهن ،ما أرفقو صلَّى هللا عليو وسلَّم!

وكاف يف أَيـ العيد يلعب األحباش ابغبِراب ويُغنوف ،يُنشدوف بلساف اغببشة ،وكاف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ال يفقو

رجل صاحل،
رجل صاحل ،ؿبم ٌد ٌ
ما يقولوف؛ ألهنم يقولوف بلساف اغببشة ،فيسأؿ ما يقولوف ،فيقولوف :يقولوف :ؿبم ٌد ٌ
ويلعبوف ابغبِراب.

فكاف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم يقوؿَ« :ي عائشة أتنظرين؟» ُرببُت أف تنظري؟ فإذا قالت :نعم ،وقف على الباب
يسًتىا ،وبردائو ،وىي تنظر ما بُت أذنو وعاتقو ،تُ ِ
لصق خدىا خب ِّده صلَّى هللا عليو وسلَّم وتنظر ،ويقوؿ ؽبا النيب صلَّى هللا
عليو وسلَّم« :ا ِ
كتفت؟» تقوؿ" :ال".
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ىي -اهنع هللا يضر -أعجبها ىذا اؼبقاـ :أف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم طأطأ ؽبا ،وىي واضعة خدَّىا على خ ِّده ويسًتىا صلَّى
هللا عليو وسلَّم ،وتنظر إىل اغببشة حىت تسأـ ىي ،ما قاؿ ؽبا :تُريدين أف تنظري إىل الرجاؿ وىم يلعبوف ،و ِ
أنت كذا ،وأان

كذا!

وؿ َِّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ْستُػ ُرِين بِ ِرَدائِِوَ ،وأ ََان أَنْظُُر
ت َر ُس َ
جاء عند أضبد يف القصة أف عائشة -اهنع هللا يضر -قالتَ « :رأَيْ ُ
اّلل َ
ِِ
اعبا ِري ِة ْ ِ ِ ِ
إِ َىل ْ ِ
يص ِة َعلَى اللَّ ْه ِو».
الس ِّنْ ،
اغبَبَ َشة يػَْل َعبُو َف ِيف الْ َم ْسجد َح َّىت أَ ُكو َف أ ََان أ ْ
اغبَِر َ
َسأ َُـ ،فأقعد ،فَاقْ ُد ُروا قَ ْد َر َْ َ
اغبَديثَة ّ

وؿ َِّ
اّلل َعلَْي ِو و َسلَّم يَستُػرِين بِ ِرَدائِِو؛ َألَنْظُر إِ َىل لَعِبِ ِهم ِم ْن بػَ ْ ِ
ُت أُذُنِِو َو َعاتِِق ِوُ ،مثَّ
وجاء يف رواية أهنا قالتَ « :وَر ُس ُ
اّلل َ
ْ
صلَّى َُّ
َ
َ َ ُْ
يػ ُقوـ ِمن أ ِ
اعبا ِري ِة ْ ِ ِ ِ
يص ِة على اللَّ ْه ِو» رواه اإلماـ أضبد.
الس ِّنْ ،
ص ِر ُ
َ ُ ْ ْ
اغبَِر َ
َجلي َح َّىت أَ ُكو َف أ ََان الَِّيت أَنْ َ
ؼ ،فَاقْ ُد ُروا قَ ْد َر َْ َ
اغبَديثَة ّ
ويف بعض الرواَيت الصحيحة :أنو ىو الذي دعاىا إىل ىذا صلَّى هللا عليو وسلَّم.

ٍ
إخالؿ ابؼبروءة وال إسراؼ من سنَّة النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم ،وىو من
فالتوسعة على الزوجة يف اؼبباح من غَت
ِ
يوسع الرجل على من يف البيت يف األمور اؼبباحة من غَت ٍ
إخالؿ ابؼبروءة وال إسراؼ.
مفاتيح القلوب ،أف ّ
■ ومن فقه العشرة يف البي؟ ابلنسبة للرجل :أف يتزيَّن الرجل المرأتو دبا يليق ابلرجاؿ من حسن الثياب ،وطيب
الرائحة ،فيحرص الرجل على أف يكوف يف بيتو طيب الرائحة ،يت َّ
سوؾ إذا دخل البيت ،يغتسل إذا وجد من جسده رائحةً
ليست طيِّبة ،يلبس الثياب الطيبة يف بيتو.
فعن شري ٍح أنو قاؿ" :سألت عائشة -اهنع هللا يضرِ -أبَ ِ ٍ
ت:
ُ
َّيب صلَّى هللا عليو وسلَّم إِذَا َد َخ َل بػَْيػتَوُ؟" قَالَ ْ
ي َش ْيء َكا َف يػَْب َدأُ النِ ُّ
ّ
ِ ِ
لسو ِ
اؾ" رواه مسلم ،فكاف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم إذا دخل البيت بدأ ابلسواؾ؛ يُطيِّب فمو ،وفمو طيب صلَّى هللا
"اب ّ َ
كثَتا ،أو تكلَّم
عليو وسلَّم ،فينبغي على الزوج أف يتفقد رائحة فمو ،وال سيما عند ُّ
التغَت؛ إذا أكل ً
طعاما ،أو سكت ً

كثَتا ،فيستعمل السواؾ.
ً

ويقوؿ ابن ٍ
عباس -رضي هللا عنهما« :-إِِّين أَزَـ َويا ُن ِ،ا ْم َرأَِيت َك َما أَزَـ َويا ُن لَِرِّيب».

مطلوب منو أف يتزين إذا أراد أف يُصليُ ﴿ ،خ ُذوا ِزينَػتَ ُك ْم ِعْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد﴾[األعراؼ]ٖٔ:؛ يعٍت عند كل
اؼبؤمن
ٌ
صالة ،ليس اؼبقصود ابؼبسجد اؼبكاف ،وإمبا اؼبقصود ابؼبسجد ِ
الفعل ،السجود ،فعند كل صالة حىت لو أنت يف البيت
ستحب أف تلبس أحسن ثيابك إذا أردت أف تُصلي.
يُ َ
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بعض الناس إذا أراد أف ىبرج إىل اؼبسجد تزيَّن ،وإذا كاف يُصلي يف البيت صلَّى ابلفانلة والسرواؿ ،ىذا جائز ما داـ

أهنا ساترة ،لكنو ليس من الكماؿ ،الكماؿ إذا أردت أف تقوـ بُت يدي هللا أف تتزين ،وَتخذ زينتك ،ولو يف داخل غرفة
نومك.
أتقرب بذلك إىل هللا « َك َما
ابن عباس -رضي هللا عنهما -يقوؿ« :إِِّين أَزَـ َويا ُن ِ،ا ْم َرأَِيت» فألبس ؽبا الثياب الطيبةَّ ،
أَزَـ َويا ُن لَِرِّيب».
ىذا ما يتعلق ابلعشرة يف البيت ابلنسبة للرجل ،بدأان ابلزوجُت ،مث ثنَّينا ابلرجل.
وأما ابلنسبة للمرأة:
■ فمن العشرة يف البي؟ :طاعة الزوج ،هبب على اؼبرأة أف تُطيع زوجها يف غَت معصية هللا ،حىت قاؿ العلماء :إف
َّـ على حق الوالدين ،قالوا :فإذا أمرىا
طاعة الزوج مقدَّمةٌ على طاعة الوالدين ،حق الزوج على زوجتو يف الطاعة مقد ٌ
زوجها بشيء ليس معصية ،وأمرىا أبوىا بشيء ليس معصية ،هبب عليها أف تُطيع زوجها حىت لو منعها من زَيرة أىلها،
وىو ال هبوز لو ،لكن هبب عليو أف تُطيعو .ال هبوز للزوج أف يبنعها من غَت ما أبس ،لكن إذا أمرىا وجب عليها أف
ِ
تُطيعو ،قاؿ تعاىل﴿ :فَ َّ ِ
ِ
ِ
ات لِْلغَْي ِ
اّللُ َو َّ
وى َّن ِيف
ب ِدبَا َح ِف َظ َّ
ات َحافظَ ٌ
ات قَانتَ ٌ
الالِيت َزبَافُو َف نُ ُش َ
الصاغبَ ُ
وى َّن َو ْاى ُج ُر ُ
وزُى َّن فَعظُ ُ
الْم ِ
اّللَ َكا َف َعلِيِّا َكبِ ًَتا﴾[النساء.]ٖٗ:
وى َّن فَِإ ْف أَطَ ْعنَ ُك ْم فَال تَػْبػغُوا َعلَْي ِه َّن َسبِ ًيال إِ َّف َّ
ضاج ِع َو ْ
َ َ
اض ِربُ ُ
ووجه الد،الة من هذ اآلية على وجوب طاعة الووجة لووجها من ثالثة أوجه:
عباس -رضي هللا عنهما -وغَت و ٍ
الوجه األول :أف القانت :ىي اؼبرأة اليت تُطيع زوجها كما قالو ابن ٍ
احد من
السلف ،اؼبرأة القانت أو القانتة ىي اليت تُطيع زوجها ،ىكذا جاء التفسَت عن السلف.
عز وجل أابح إذا خاؼ الزوج نشوز زوجتو؛ أي عدـ طاعتها لو ،إذا خاؼ عدـ طاعتها
والوجه الثاين :أف هللا َّ
لو ،أو وقع ذلك ،أابح لو أف يعظها وينصحها ،فإف مل تستجب أابح لو أف يهجرىا ىجر فر ٍ
اش يف البيت ،فإف مل
ِ
أمر يسَت يُعرب عن الغضب ،ولو مل تكن
تستجب أابح لو أف يضرهبا ضرًاب يُ ِّ
عرب عن غضبو ،وىو ٌ
مربح وإمبا ٌ
ضرب غَت ّ

الطاعة واجبة ؼبا عُوقبت اؼبرأة على تركها هبذا.
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عز وجل قاؿ﴿ :فَِإ ْف أَطَ ْعنَ ُكم فَال تَػْبػغُوا َعلَْي ِه َّن َسبِ ًيال﴾[النساءَّ ،]ٖٗ:
فدؿ ذلك على
والوجه الثالث :أف هللا َّ
ْ
سبيال عليهاَّ ،
فدؿ ذلك على الوجوب.
وجوب طاعة اؼبرأة لزوجها ،وأف عدـ طاعة اؼبرأة لزوجها هبعل للزوج ً
ت َش ْهَرَىا،
ص َام ْ
صلَّ ْ
ت الْ َم ْرأَةُ طبَْ َس َهاَ ،و َ
وجاء عن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -أف رسوؿ هللا صلَّى هللا عليو وسلَّم قاؿ« :إِذَا َ
ت ِمن أَ ِي أَبْػو ِ
اعبَن َِّة ِشاءَت» رواه ابن حبَّاف يف صحيحو ،وقاؿ األلباين:
اب ْ
اع ْ
َو َحصنَ ْ
ت فَػ ْر َج َهاَ ،وأَطَ َ
ت بَػ ْعلَ َها؛ َد َخلَ ْ ْ ّ َ

حسن لغَته.
ٌ

ِ
ت فَػ ْر َج َها،
ت َش ْهَرَىاَ ،و َحفظَ ْ
ص َام ْ
صلَّ ْ
ت الْ َم ْرأَةُ طبَْ َس َهاَ ،و َ
وعند أضبد :أف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم قاؿ« :إِ َذا َ
ِ
ِ
اعبن َِّة ِشْئ ِ
اعبنَّةَ ِمن أَ ِ ِ
ت».
اع ْ
َوأَطَ َ
ي أَبْػ َواب َْ
يل َؽبَاْ :اد ُخلي َْ ْ ّ
ت َزْو َج َها ،ق َ
ِ
ت
ت َش ْهَرَىا» وىذا فرضَ « ،و َحفظَ ْ
ص َام ْ
صلَّ ْ
ت الْ َم ْرأَةُ طبَْ َس َها» وىذا فرضَ « ،و َ
واغبظوا ىذا االقًتاف يف اغبديث« :إِ َذا َ
ِ
ِ
اعبن َِّة ِشْئ ِ
اعبنَّةَ ِمن أَ ِ ِ
ت».
اع ْ
فَػ ْر َج َها» وىذا فرضَ « ،وأَطَ َ
ي أَبْػ َواب َْ
يل َؽبَاْ :اد ُخلي َْ ْ ّ
ت َزْو َج َها» وىذا فرض« ،ق َ
وجاء الوعيد للمرأة اليت ال تُطيع زوجها ،ففي حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما -أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا صلَّى هللا
ِ
الذمة لكن ال يُثاابف عليها،
وس ُه َما»؛ أي ال تُرفَع وال يُثاابف عليها ،نعم تربأ هبا َّ
عليو وسلَّم« :اثْػنَاف ال ُذبَا ِوُز َ
صالتػُ ُه َما ُرؤ َ
ِ
ِ ِ ِِ
وصححو،
ت َزْو َج َها َح َّىت تَػ ْرِج َع» رواه الطرباين ،واغباكم َّ
صْ
َمن نبا؟ قاؿَ « :عْب ٌد آب ٌق م ْن َم َواليو َح َّىت يػَ ْرج َع إِلَْي ِه ْمَ ،و ْامَرأَةٌ َع َ
وحسنو األلباين.
َّ

فاؼبرأة إذا عصت زوجها فإهنا ال تُثاب على الصالة ما دامت عاصيةً لزوجها حىت ترجع.
نعم ،بعض أىل العلم ضبل اغبديث على اؼبعصية يف الفراش ،لكن الصواب أنو عاـ يف معصية اؼبرأة مطل ًقا.
■ ومن العشرة يف البيوت :أال تصوـ اؼبرأة النافلة إذا كاف زوجها
فيحرـ على الزوجة أف تصوـ انفلةً
حاضرا إال إبذنوُ ،
ً

مسافرا فذاؾ وشأهنا ،ؽبا ما تُريد.
حاضرا غَت مسافر إال إبذنو ،أما إذا كاف
إذا كاف زوجها
ً
ً

جاء عن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -عن النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم أنو قاؿ« :ال تَصوـ الْمرأَةُ وبػعلُها ش ِ
اى ٌد إِال إبِِ ْذنِِو» رواه
ُ ُ َْ ََْ َ َ
البخاري يف الصحيح.
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حاضرا بو حىت أف ىذا يُقدَّـ على
قاؿ العلماء :ويف ىذا داللة على أنو ينبغي أف تكوف عناية اؼبرأة إذا كاف زوجها
ً
نوافل العبادات ،وؽبذا كان؟ أمنا عائشة -اهنع هللا يضر -زؤ ِّخر قضاء رمضان إىل آخر شعبان؛ دلكان رسول هللا صلاى هللا

عليه وسلام منها.

حاضرا؛ ألهنا إذا كانت تؤخر
قاؿ العلماء :ومعٌت ىذا أهنا كانت ال تصوـ النوافل إذا كاف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم
ً

القضاء ،فمن ابب أوىل أف تؤخر النوافل ،وأف ال تصوـ النوافل.

َّـ على نوافل العبادات ،فإذا تعارض قياـ اؼبرأة حبق زوجها مع
وىذا ىو الفقو ابلنسبة للزوجة ،قياـ اؼبرأة بزوجها مقد ٌ
نوافل العبادات ،فإهنا تُق ِّدـ حق زوجها ،إال أف أيذف ؽبا ،فإذا ِأذف ؽبا ابلصياـ وكبوه فإهنا تصوـ.
■ ومن حسن عشرة البيوت ابلنسبة للمرأة :عدـ إدخاؿ أح ٌد يف البيت إال إبذنو ،ال سيما إذا علمت أف زوجها
يكره دخوؿ ىذا ،فال تُدخل أحدا بيتو إال إبذنو.
ِ
عمها يف بيتو إال إبذنو ،إال أف تستأذنو،
ً
عمها يف بيتو ،فإهنا ال تُدخل َّ
مثال :لو أهنا علمت أف زوجها يكره دخوؿ ّ

واإلذف كما يقوؿ العلماء:

مثال :جاء يطرؽ الباب ،تتصل
 إما صريحَ :ي فالف جاء فالف ،أُدخلو؟ فيقوؿ :نعم ،ىذا إذ ٌف صريحً .
على زوجها ،فالف عند الباب أُدخلو؟ قاؿ :نعم ،ىذا إذ ٌف صريح.
ووبب ىذا ،فهذا إذف.
 أو إذ ٌف يدؿ عليو اغباؿ -حاؿ الزوج ،-األمور السابقة أنو يسمحُ ،
َّ
قائما ما مل يُ ِّ
صرح الزوج خبالفو.
 أو إذ ٌف دؿ عليو العُ ْرؼ ،فإنو يكوف ً

العمة ،فهذا اإلذف موجود إال إذا قاؿ ؽبا
يعٍت ً
مثال يف أعرافنا كبن أف الزوج أيذف بدخوؿ العم واػباؿ ،واػبالة و َّ
زوجها :إذا جاء فالف ال يدخل إال أف ُزبربيٍت ،فإف اؼبنع يُقدَّـ على اإلذف العُريف.
إذف عرفنا َ-ي إخوة -أحواؿ اإلذف الثالثة:
 إذف نُطقي. وإذ ٌف يدؿ عليو اغباؿ. -وإذ ٌف عريف.
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يقوؿ أبو ىريرة -هنع هللا يضر :-إف رسوؿ هللا صلَّى هللا عليو وسلَّم قاؿ« :ال تَصوـ الْمرأَةُ وبػعلُها ش ِ
اى ٌد إَِّال إبِِ ْذنِِوَ ،وَال ََتْ َذ َف
ُ ُ َْ ََْ َ َ
ِيف بػَْيتِ ِو إَِّال إبِِ ْذنِِو» متف ٌق عليو.
ِ
ِ
َح ًدا تَكَْرُىونَوُ» ،واؼبقصود أف
وتقدَّـ معنا أف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم قاؿ« :م ْن َح ُّق ُك ْم َعلَْي ِه َّن أََّال يُوطْئ َن فػُ ُر َش ُك ْم أ َ

أحدا إال إبذنو.
ال توطئ اؼبرأةُ فرش زوجها ً

■ ومن الفقه العظيم يف عشرة البيوت ابلنسبة للمرأة :عدـ النفقة من بيتو إال إبذنو ،ال تتصدَّؽ وال تُعطي من بيتو
إال إبذنو ،واإلذف كما ذكرت قبل قليل:
 oإما نطقي.
 oوإما داللة اغباؿ.
 oوإما داللة العُ ْرؼ.
نُطقي :استأذنتو ،قالت :ستأتيٍت امرأة فقَتة اليوـ سأُعطيها من األرز ،وأُعطيها من اللحم ،قاؿ :ال أبس ،ىذا إذف
نُطقي.
أو إذف نُطقي عاـ :قاؿ ؽبا :إذا جاء فقَت يسأؿ فأعطوِ ،
فأذف ؽبا ٍ
إبذف عاـ.
أو داللة اغباؿ :تع ِرؼ من زوجها أنو ُوبب النفقة على الفقراءُ ،وبب الصدقة ،فتتصدَّؽ فبا يُتصدَّؽ منو يف العادة.
أو داللة العُ ْرؼ :جرى عرؼ أىل البلد أف الزوجة تُعطي من ماؿ زوجها صدقة ونفقة أو كبو ذلك ،فإذا ُوِجد ىذا

اإلذف فإنو هبوز ؽبا ذلك ،أما إذا مل يوجد فإنو حر ٌاـ عليها أف تُنفق شيئًا من بيتو بدوف إذنو.

ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
اّللَِ ،وال
يلََ :ي َر ُس َ
وؿ َّ
يقوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم« :ال تػُْنف ُق ْامَرأَةٌ َشْيػئًا م ْن بػَْيت َزْوج َها إال إب ْذف َزْوج َها .ق َ
ض ُل أ َْم َوالِنَا» رواه الًتمذي ،وقاؿ األلباين :حسن.
الطَّ َع َاـ؟ قَ َ
اؿ :ذَ َاؾ أَفْ َ
انظروا َي إخوة :النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم يقوؿ« :ال تػُْن ِف ُق ْامَرأَةٌ َشْيػئًا» وشيء نكرة يف سياؽ النفي ،فيعُم كل شيء،
«ال تػُْن ِفق امرأَةٌ َشيػئًا ِمن بػي ِ
اّللَِ ،وال الطَّ َع َاـ؟» جرت
ت َزْوِج َها إِال إبِِ ْذ ِف َزْوِج َها» ف ِهم الصحابة العموـ فقالواََ « :ي َر ُس َ
وؿ َّ
ُ ْ َ ْ ْ َْ
ض ُل أ َْم َوالِنَا»؛ يعٍت ال بُ َّد من إذف أبنواعو اليت ذكرانىا.
عادة الناس
التساىل يف الطعاـ« ،قَ َ
اؿَ :وال الطَّ َع َاـ؟ ذَ َاؾ أَفْ َ
ُ

فقه األسرة ( / )1للشيخ :سليمان الرحيلي حفظه هللا

100

ِ
أجر كامل ،ىو دبا اكتسب ،وىي
أجر كامل ،وؽبا ٌ
فإف أذف ؽبا زوجها فأنفقت من بيت زوجها ،من ماؿ زوجها ،فلو ٌ
ِ
أجرا
أجرا ً
دبا أنفقت .أذف ؽبا فجاء فقَت فأعطتو ً
كامال دبا أنفقت ،ويؤجر ىو على الصدقة ً
أرزا ،تؤجر ىي على الصدقة ً
كامال دبا اكتسب و ِأذف.
ً
ِ ٍ
ِ
ِ
َج ُرَىا
فعن عائشة -اهنع هللا يضر -أف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم قاؿ« :إِ َذا أَنْػ َف َق ْ
ت الْ َم ْرأَةُ م ْن طَ َع ِاـ بػَْيت َها َغْيػَر ُم ْفس َدة َكا َف َؽبَا أ ْ
ِدبَا أَنْػ َف َقت ،ولِزوِجها أ ِ
متفق عليو.
ب» ٌ
ْ َ َْ َ ْ
َج ُرهُ دبَا ا ْكتَ َس َ
ت الْ َم ْرأَةُ ِم ْن طَ َع ِاـ بػَْيتِ َها» ،قاؿ العلماء :قيَّده ابلطعاـ؛ ألنو الذي كاف الناس يتساىلوف فيو يف الغالب
قاؿ« :إِذَا أَنْػ َف َق ْ

يف ذاؾ الزماف.

« َغْيػَر ُم ْف ِس َدةٍ» يعٍت:
 إما بغَت ٍ
إذف؛ ألف النفقة بغَت إذف إفساد.
 وإما قاصدة اإلفساد أو كبو ذلك.
كامال «ِدبَا أَنْػ َف َقت ،ولِزوِجها أ ِ
ب» ،والعلماء قالوا :إف ىذا اغبديث يف اؼبرأة إذا
َج ُرَىا»؛ أي ً
ْ َ َْ َ ْ
« َكا َف َؽبَا أ ْ
َج ُرهُ دبَا ا ْكتَ َس َ

أنفقت من بيت زوجها إبذنو.

أجرا ،ولزوجها نصف
أما إذا تصدَّقت اؼبرأة من اؼباؿ الذي أعطاه أو أنفقو زوجها عليها ،وأعطاىا ذلك اؼباؿ ،فإف ؽبا ً

أجر .يعٍت َي إخوة :أعطاىا اؼباؿ ؽبا ،أعطاىا اؼباؿ نفقة ؽبا لكن من الزوج ،ولكن اؼباؿ أصبح ؽبا فأنفقت وتصدَّقت ،ؽبا
أجر ،ولزوجها نصف األجر؛ ألنو السبب ،فلو نصف األجر.
ت ِم ْن نػَ َف َق ٍة َع ْن َغ َِْت أ َْم ِرِه فَِإنَّوُ يػُ َؤَّدى إِلَْي ِو َشطُْرهُ»
فعن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -أف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم قاؿَ « :وَما أَنْػ َف َق ْ
متفق عليو.
ٌ
ما معٌت هذا احلديث؟ يعٍت وما أنفقت من ٍ
نفقة أعطاىا إَيىا زوجها من غَت أمره ،من غَت إذنو؛ ألف اؼباؿ أصبح
ؽبا« ،فَِإنَّوُ يػُ َؤَّدى إِلَْي ِو َشطُْرهُ»؛ أي يؤجر على النصف.

فقه األسرة ( / )1للشيخ :سليمان الرحيلي حفظه هللا

101

فسر اغبديث ىنا يف قولوَ « :ع ْن َغ َِْت أ َْم ِرِه»؛ يعٍت عن غَت أمره الصريح ،فقاؿ :إذا كاف ابإلذف الصريح
بعض العلماء َّ

كامال ،وإذا كاف إبذف داللة اغباؿ أو العُ ْرؼ فلو نصف األجر ،لكن األقرب -وهللا أعلم -ما قدَّمتو :إذا كاف
فلو األجر ً

كامال ،ولو نصف األجر.
أعطاىا ً
أجرا ً
ماال ؽبا مث ىي أنفقت منو ،فإف ؽبا ً

ِ
ِِ
اية عند مسلم« :وما أَنْػ َف َق ِ
ويف رو ٍ
ف أَج ِرِه لَو» ،يعٍت :ما أنفقت من ٍ
ماؿ قد كسبو
ْ
ت م ْن َك ْسبِو م ْن َغ َِْت أ َْم ِرهِ ،فَِإ َّف ن ْ
ص َ ْ ُ
ََ
ِ
ِ
َج ِرِه لَوُ».
ص َ
الزوج وأعطاه ؽبا «م ْن َغ َِْت أ َْم ِرِه ،فَِإ َّف ن ْ
فأْ
وعن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -أنو سئِل عن اؼبرأة تتصدَّؽ من بيت زوجها ،قاؿ،َ « :ا إِا،ا ِمن قُ ِ
وِتا»؛ يعٍت من قوهتا ىي،
ْ
ُ
ال َز ِ
ِ
ص اد َق ِم ْن َم ِ
وصححو األلباين ،ىذا موقوؼ على
وج َها إِا،ا ِبِِ ْذنِِه» رواه أبو داود َّ
« َواأل ْ
َج ُر بَـ ْيـنَـ ُه َما َوَ،ا َحي ُّل َذلَا أَ ْن زَ َ
فهم للحديث.
أيب ىريرة -هنع هللا يضر -لكنو ٌ
شحيحا ال يؤدي تلك النفقة ،كما تقدَّـ يف
وللزوجة أف تُنفق النفقة الواجبة من ماؿ زوجها وال يعلم ،إذا كاف زوجها
ً

رجل شحيح ،وليس يُعطيٍت ما يكفيٍت وولدي إال ما أخذت وىو ال
حديث ىند -اهنع هللا يضر -أهنا قالت" :إف أاب سفياف ٌ
ِ
يك وولَ َد ِؾ ِابؼبعر ِ
ِ ِ
وؼ».
يعلم" فقاؿ النيب صلَّى هللا عليو وسلَّمَ « :خذي َما يَكْف َ َ
َْ ُ
■ ومن عشرة البيوت ابلنسبة للمرأة للووجة :اغبرص على إرضاء زوجها وعلى عدـ أذيَّتو ،فاؼبرأة الصاغبة إذا
ِ
غضب زوجها ال يهدأ ؽبا ابؿ حىت تُرضيو ،ذبتهد يف إرضائو ،وربرص على عدـ أذيِّتو.
ِ
َّ
َّ
ُخربكم بنِسائِكم ِيف اعبن َِّة؟»؛ يعٍت أال أُخربكم دبن يدخل اعبنَّة من نسائكم؟
يقوؿ النيب صلى هللا عليو وسلمَ « :أال أ ُ
ود» وىذا من فعلهاُ « ،ك ُّل ود ٍ
وؿ هللا" قَاؿُ « :ك ُّل ود ٍ
ود»؛ أي تتودد إىل زوجها بلساهنا وبعملها،
قالوا" :قُػ ْلنَا :بػَلَى ََي َر ُس َ
ََ
ََ
«و ٍ
لود» واؼبقصود أنو يكثر أجرىا بكثرة ولدىا وذلك من وجهُت:
َ
ِ
يؤجر ،والزوجة
الوجه األول :أهنا تُكثّر أمة دمحم صلَّى هللا عليو وسلَّم ،والزوج إذا كثَّر َّأمة دمحم صلَّى هللا عليو وسلَّم َ

لودا فهذا ليس من فعلها ،لكن أثر فعلها تكثَت
إذا كثَّرت أمة دمحم صلَّى هللا عليو وسلَّم فإهنا تؤجر ،فإذا كانت اؼبرأة و ً
األمة ،فتؤجر على ىذا.

والوجه الثاين :أف أوالدىا يدعوف ؽبا.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
وج َها ،قَالَتَ :ى ِذه يَ ِدي ِيف يَ ِد َؾَ ،الْ أَ ْكتَ ِح ُل
ب َز ُ
« ُك ُّل َو ُدود َولُود ،إ َذا َغضبَت أَو أُسيءَ إلَ َيها ،أَو َغض َ
بغ ٍ
حسن لغَته.
مض َّ
حىت تَ َ
رضى» رواه الطرباين ،وقاؿ األلباينٌ :
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انظروا َي إخوة :ىذه اؼبرأة الصاغبة إذا غضبت ىي ،أو أُسيء إليهاِ ،
وغضب زوجها؛ يعٍت سواء ىي اليت أغضبتو أو
ال ،قالت لو :ىذه يدي يف يدؾ ،ال أُفارقك ،وال أغمض وال أانـ حىت ترضى ،ىذه اؼبرأة الصاغبة تدخل بسبب ىذا
اعبنَّة.
وعن معاذ بن جبل -هنع هللا يضر -أف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم قاؿَ« :ال تػُ ْؤِذي ْامَرأَةٌ َزْو َج َها ِيف ُّ
ت َزْو َجتُوُ ِم َن
الدنْػيَا إَِّال قَالَ ْ
ِ ِ ِ
ِِ
ك أَ ْف يػ َفا ِرقَ ِ
ِ
ْ ِ ِِ
َِّ
وصححو
ك إِلَْيػنَا» رواه الًتمذي وابن ماجوَّ ،
يل يُوش ُ ُ
اغبُور الْعُتَ :ال تػُ ْؤذيو قَاتَػلَك هللا ،فَإمبَا ُى َو عْن َدؾ َدخ ٌ

األلباين.

ُتَ :ال تػُ ْؤِذ ِيو قَاتَػلَ ِ
ك هللا»َّ ،
اغبُوِر الْعِ ِ
فدؿ ذلك
ت َزْو َجتُوُ ِم َن ْ
فإذا آذت اؼبرأة زوجها يف الدنيا ،وىو من أىل اعبنَّة« ،قَالَ ْ

وبرـ على اؼبرأة أف تؤذي زوجها بلساهنا ،بفعلها.
على أنو ُ

■ ومن حسن عشرة البيوت ابلنسبة للمرأة :شكر الزوج وعدـ كفراف معروفو.
أف تكوف اؼبرأة شاكرةً لزوجها حىت تكوف شاكرًة لرَّهبا ،فإنو ال يشكر هللا من مل يشكر الناس ،فتشكر زوجها على
معروفو بلسانو وعملها وقلبها؛ ألف الشكر ىكذا يكوف :ابللساف ،والقلب ،والعمل ،كما قاؿ:
مٍت ثالثة
أفادتكم النعماء ّ

ا﵀جبا
يدي ،ولساين ،والضمَت ّ

مٍت الشكر بثالثة أمور:
يعٍت أَفَ َادتْ ُك ُم النػ َّْع َماءُ ِّ
 بيدي ،يعٍت ابلعمل. ولساين ،ابللساف.ا﵀جبًا ،يعٍت ابلقلب.
 -والضمَت َّ

وأف رب ِرص اؼبرأة على عدـ كفراف زوجها ،فال تُنكر إحسانو ،ولو أخطأ ،ولو أساء ،ال تُنكر إحسانو ،فعن عبد هللا بن
اّللُ تبارؾ وتعاىل إِ َىل ْامَرأ ٍَة ال تَ ْش َك ُر لَِزْوِج َهاَ ،وِى َي
عمرٍو -رضي هللا عنهما -أف النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم قاؿ« :ال يػَْنظُُر َّ
وصححو األلباين.
ال تَ ْستَػ ْغ ٍِت َعْنوُ» رواه النسائي و َّ
البزار ،واغباكِمَّ ،
اّللُ تبارؾ وتعاىل»؛ أي نظر رضبة وإحساف.
يقوؿ النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم« :ال يػَْنظُُر َّ

«إِ َىل ْامَرأَةٍ ال تَ ْش َك ُر لَِزْوِج َها» هللا ال ينظر إىل امرأة ال تشكر لزوجها ،وىذا يدؿ على أف عدـ شكر الزوج من كبائر
الذنوب.
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ِ
قيدا
قيدا ،ىذا بياف اغباؿ؛ يعٍت أف الزوجة ال تستغٍت عن زوجها ،ىذا ليس ً
قاؿَ « :وى َي ال تَ ْستَػ ْغ ٍِت َعْنوُ» ىذا ليس ً

دائما ال تستغٍت عن زوجها.
معناه :أهنا إذا كانت تستغٍت عنو فال ربتاج إىل شكره ،ال ،ىذا بياف حاؿ الزوجة أهنا ً

وجاء عن أَِيب سعِ ٍ
وؿ َِّ
َض َحى أ َْو فِطْ ٍر –يعٍت :يف عيد
يد ْ
اؿَ :خَر َج َر ُس ُ
ي -هنع هللا يضر -أنَّوُ قَ َ
اّلل صلَّى هللا عليو وسلَّم ِيف أ ْ
َْ
َ
اػبُ ْد ِر ِّ
ِ ِ
ص َّدقْ َن؛ فَِإِّين أُِريتُ ُك َّن أَ ْكثَػَر أ َْى ِل النَّا ِر»
صلَّى فَ َمَّر َعلَى النِّ َس ِاء فَػ َق َ
اؿََ « :ي َم ْع َشَر النّ َساء تَ َ
األضحى أو عيد الفطر -إِ َىل الْ ُم َ
اؿ« :تُكْثِْر َف اللَّ ْع َن َوتَ ْك ُف ْر َف الْ َع ِشَت» رواه البخاري.
اّللِ؟ قَ َ
فَػ ُق ْل َنَ :وِِبَ ََي َر ُس َ
وؿ َّ
فدؿ ىذا اغبديث على أف ىاتُت اػبَصلتُت من أسباب دخوؿ النار:
 كثرة اللعن ،وىذا سواء للرجل أو اؼبرأة.
 وكفراف العشَت.

خَتا
دىرا ،مث تقع منو غلطة ،قالت :ما رأينا منك ً
وكفراف العشَت معناه :أف تُنكر اؼبرأة إحساف زوجها ،قد ُوبسن إليها ً
قط! اغبمد ﵁ بس ،مث قالت :اغبمد ﵁ الذي رزقٍت الصرب وإال مثلك! ىذا كفراف العشَت ،تُنكر إحسانو الواقع من أجل
إساءه ،أو من أجل خطأ ،وىذا من كبائر الذنوب.
ومن يف بيتها.
■ من العشرة يف البيوت ابلنسبة للووجة :أف تعتٍت اؼبرأة برعاية بيتها ،وىي مسؤولةٌ عن بيتهاَ ،
الر ُج ُل َر ٍاع ِيف أ َْىلِ ِو
يقوؿ النيب صلَّى هللا عليو وسلَّمُ « :كلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْسؤوؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِو ،ا ِإل َم ُاـ َر ٍاع َوَم ْس ٌ
ؤوؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِوَ ،و َّ
ت زوِجها ومسؤولَةٌ عن ر ِعيَّتِها ،و ْ ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ؤوؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِو،
وم ْس ٌ
َوَم ْس ٌ
اػبَاد ُـ َر ٍاع ِيف َماؿ َسيِّده َ
َْ َ َ َ
ؤوؿ َع ْن َرعيَّتوَ ،والْ َم ْرأَةُ َراعيَةٌ يف بػَْي َ ْ َ َ َ ْ
ِ ِِ
متفق عليو.
َوُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْس ٌ
ؤوؿ َع ْن َرعيَّتو» ٌ
ِ
ِ ِِ
اعيةٌ ِيف بػي ِ
ت َزْوِج َها َوَم ْسؤولَةٌ َع ْن َر ِعيَّتِ َها».
« ُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْسؤوؿ َع ْن َرعيَّتو» والشاىد أف «الْ َم ْرأَةُ َر َ َْ
قادرا على ذلك.
والقاعدة الشرعية :أف الراعي هبب عليو أف يعمل أبصلح ما يكوف ما داـ ً
مطلوب منها أف تعتٍت ببيتها وأبىل بيتها؛ ابلزوج واألوالد ،فإف مل تفعل فإهنا تدخل يف قوؿ النيب صلَّى هللا عليو
فاؼبرأة
ٌ
وسلَّم« :ما ِمن عب ِد يستَػر ِع ِيو َّ ِ
اعبَنَّةَ».
اّللُ َعلَْي ِو ْ
اش لَِر ِعيَّتِ ِو ،إَِّال َحَّرَـ َّ
وتَ ،وُى َو َغ ّّ
وت يػَ ْوَـ َيبُ ُ
اّللُ َرعيَّةًَ ،يبُ ُ
َ ْ َْ َ ْ ْ
«ما ِمن عب ِد يستَػر ِع ِيو َّ ِ
اش لَِر ِعيَّتِ ِو ،إَِّال َحَّرَـ
وتَ ،وُى َو َغ ّّ
وت يػَ ْوَـ َيبُ ُ
اّللُ َرعيَّة» واؼبرأة قد اسًتعاىا هللا بيت زوجهاَ« ،يبُ ُ
َ ْ َْ َ ْ ْ
اعبَنَّةَ».
اّللُ َعلَْي ِو ْ
َّ
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■ ومن العشرة يف البيوت -ولعلنا لبتم هبذا العنصر ونُكمل بعد اؼبغرب إف شاء هللا :-أف تتجمل اؼبرأة لزوجها بكل

زٍ
سرتو.
ينة مباحة فبكنة ،وأف تكوف حريصةً على أف يكوف منظرىا ِّ
سارا لزوجها ،كلما نظر إليها َّ

وؿ َِّ
اؿ :قِيل لِرس ِ
اؿ« :الَِّيت تَ ُسُّرهُ إِذَا نَظََر،
َي النِّ َس ِاء َخْيػٌر؟ قَ َ
صلَّى َّ
اّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أ ُّ
اّلل َ
فعن َع ْن أَِيب ُىَريْػَرَة -هنع هللا يضر -قَ َ َ َ ُ
وصححو األلباين.
َوتُ ِطيعُوُ إِ َذا أ ََمَرَ ،وَال ُزبَالِ ُفوُ ِيف نػَ ْف ِس َها َوَم ِاؽبَا ِدبَا يَكَْرهُ» رواه أضبد والنسائيَّ ،
فقوؿ النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم« :الَِّيت تَ ُسُّرهُ إِ َذا نَظََر» قاؿ العلماء :معٌت ىذه اعبملة؛ أهنا تكوف حريص ًة على زينتها

عند حضور زوجها ،ومعتنيةً بنفسها.

ومن ٍ
أسف أف كثَتا من النساء أنبلن ىذه النقطة ،فإذا كانت يف بيتها َّ
وتبصلت! فال هتتم دبنظرىا ،وال هتتم
تبذلت َّ
ً

مثال معُت أو كبو ذلك ،وإمبا
برائحتها ،الرائحة رائحة بصل ،والثياب مهملة طواؿ وجودىا يف البيت ،ال عند الطبخ ً
تتجمل يف غَت وقت الفراش يع ِرؼ أهنا
تتجمل إذا أرادت أف زبرج ،حىت أصبح األزواج يعرفوف ىذا ،إذا رأى اؼبرأة َّ
َّ
ستخرج ،وىذا خالؼ األدب ،األدب للزوجة أف ربرص حبسب إمكاهنا على ُح ْسن منظرىا أماـ زوجها حبيث إذا نظر

إليها ُسَّر دبنظرىا.

ِ
كثَتا من اؼبشاكل يف البيوت ،ويُباعد بُت القلوب،
أما ما يقع من بعض أخواتنا يف ىذا األمر فإنو غفلة ،ويُسبّب ً
فينبغي على األولياء تربية البنات على ىذه القضية ،وعلى الزوجات التنبُّو ؽبذه القضية ،واغبرص على أف تكوف اؼبرأة
ِ
سارا دبا ُوبقق اؼبقصود الشرعي.
متجملةً يف بيتها ما أمكنها؛ يعٍت ال تكوف يف غاية ُّ
ّ
التجمل ،ولكن يكوف مرآىا ً
عز وجل بعد صالة اؼبغرب ،وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبيِّنا وسلَّم.
ولعلنا نقف عند ىذه النقطة ،ونُكمل إف شاء هللا َّ

***********
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اجمللس الثامن
السالـ عليكم ورضبة هللا وبركاتو
اغبمد ﵁ رب العاؼبُت ،والصالة والسالـ األسباف األكمالف على اؼببعوث رضبةً للعاؼبُت ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
أما بعد:
فنواصل معاشر اإلخوة واألخوات اغبديث عن فقو العشرة ،نسأؿ هللا عز وجل أف يرزقنا حسنها ،وأف هبنبنا سيئها،
وال زلنا مع فقو عشرة البيوت ،وال زلنا مع ما يتعلق ابلزوجة يف ىذا الباب.
■ من فقه حسن عشرة البيوت ابلنسبة للمرأة :أف تتطلف يف ـباطبة زوجها ،وأف زباطبو ابأللقاب ا﵀ببة إىل قلبو.
قالت أـ الدرداء -اهنع هللا يضر وأرضاىا :-حدثٍت سيدي أنو ظبع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ» :من دعا ألخيو بظهر الغيب ،قاؿ
اؼبلك اؼبوكل بو :آمُت ،ولك دبثل« رواه مسلم.
ومرادىا -اهنع هللا يضر وأرضاىا -بسيدىا :زوجها أبو الدرداء هنع هللا يضر ،فلقبتو بسيدي ،تلط ًفا يف العبارة اؼبعربة عن زوجها.
وقالت امرأة سعيد بن اؼبسيب التابعي اعبليل" :ما كنا نكلّم أزواجنا إ،ا كما كما زكلّمون أمراءكم" رواه أبو نعيم.
"ما كنا نكلم أزواجنا" يعٍت :ما كنا معاشر نساء التابعُت" ،نكلم أزواجنا إ،ا كما كما زكلمون أمراءكم" ،أي :أهنن
كن ينتقُت العبارات وأحسن األلفاظ يف ـباطبة األزواج.
■ ومن مسائل خدمة عشرة البيوت اليت كثر الكالم فيها :مسألة خدمة اؼبرأة زوجها.
أمر حسن ،تؤجر عليو الزوجة ،وتشكر عليو ،وربث عليو.
وقد اتفق العلماء على أف خدمة اؼبرأة زوجها ٌ
واجب عليها أم أنه غَت واجب؟
لكن اختلفوا هل ذلك
ٌ
صبع من العلماء من بعض اؼبالكية ،وكث ٍَت من الشافعية ،وكث ٍَت من اغبنابلة إىل أف ذلك ليس واجبًا عليها ،فال
فذىب ٌ
طبخ ،وال ٍ
غسل ،وال تنظيف دا ٍر ،وال غَت ذلك.
هبب على اؼبرأة عندىم أف زبدـ زوجها يف ٍ
وعمدهتم يف ىذا القوؿ :أف عقد النكاح ال يتضمن ذلك ،أف عقد النكاح إمبا ىو على االستمتاع ،وال يتضمن
اػبدمة ،ىذه عمدة أدلتهم.
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اجب عليها،
وذىب ٌ
كثَت من اؼبالكية ،وبعض الشافعية ،وبعض اغبنابلة إىل أف ىذا و ٌ
صبع من العلماء منهم اغبنفية ،و ٌ
ٌ

اجب على اؼبرأة أف زبدـ زوجها ،وعمدهتم يف ىذا أمور:
فو ٌ

األمر األول :أف ىذا ىو اؼبعموؿ بو يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فاؼبعموؿ بو يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف اؼبرأة كانت زبدـ زوجها ،ومل
يُنقل غَت ىذا عن النساء يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
ِ
فعن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر أف فاطمة -اهنع هللا يضر وأرضاىا -أتت النيب ملسو هيلع هللا ىلص تسألو ً
خادما ،فقاؿ» :أال أخربؾ ما ىو خَتٌ
ِ
ِ
علي
لك من خادـ؟ تسبّحُت هللا عند منامك ثال ًاث وثالثُت ،وربمدين هللا ثال ًاث وثالثُتّ ،
وتكربين هللا أر ًبعا وثالثُت« ،قاؿ ٌ
متفق عليو.
-هنع هللا يضر" :-فما زركتها بعد" ٌ

خادما ،فدؽبا على
فهنا فاطمة -اهنع هللا يضر -كانت زبدـ بنفسها ،وىي الشريفة -اهنع هللا يضر وأرضاىا ،-فجاءت تسأؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ً

خَت ؽبا من خادـ ،وأبقاىا على خدمة زوجها.
ما ىو ٌ

ويف رو ٍ
اية ؽبما –للشيخُت -عن علي -هنع هللا يضر" :-أف فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى يف يدىا" ،كاف النساء يطحن
اغببوب ابلرحى ،والرحى :حصى عظيمة ربتها حصاة تُدار ،فكانت فاطمة -اهنع هللا يضر -تطحن اغببوب ،وزببز اػببز ،فأثّر يف

قوما فاستحيَت ،فرجعت ،ولقيت عائشة
سيب ،فانطلقت فلم ذبده ،ويف رواية" :وجدت عنده ً
يديها ،وأتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٌ
فأخربهتا ،فلما جاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص أخربتو عائشة دبجيء فاطمة إليها ،قاؿ :فجاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص إلينا وقد أخذان مضاجعنا ،فذىبنا
نقوـ ،فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص» :على مكانكما« يعٍت على فراشكما" ،فقعد بيننا حىت وجدت برد قدمو على صدري" يعٍت :قعد
بينهما وتربّع حىت وجد علي -هنع هللا يضر -برد قدـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص على صدره ،وجاء يف بعض الرواَيت" :أف فاطمة أدخلت رأسها

يف اللحاؼ حياءً من أبيها -اهنع هللا يضر وأرضاىا ،-مث قاؿ» :أال أعلمكما خَتا فبا سألتما؟« اغبديث.

خادما ،وأقرىا
خادما ،فلم يُعطها ً
فكانت فاطمة -اهنع هللا يضر -زبدـ عليا -هنع هللا يضر -مع شرفها ،وذىبت إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص تسألو ً

على خدمة علي -هنع هللا يضر ،-ومل يقل لعلي -هنع هللا يضر -هبب عليك أف َتيت ؽبا خبادـ ،وىي ال هبب عليها أف زبدـ ،وَتخَت
البياف عن وقت اغباجة ال هبوز ،فدؿ ذلك على أف اؼبرأة هبب عليها أف زبدـ زوجها.
مال و،ا ٍ
من ٍ
مملوك

كذلك :جاء عن أظباء بنت أيب بكر -اهنع هللا يضر -أهنا قالت" :زووجٍت الوبَت وما له يف األر
و،ا ٍ
انيح وغَت فرس" ،يعٍت ما كاف عنده شيء إال بعَت يُستقى عليو ،وفرس "فكن؟ أعلف فرسه
شيء غَت
ٍ
ت يل من األنصار
واستقي ادلاء وأغرز غربه وأعجن" ،يعٍت كنت أخدمو "ومل أكن أحسن أخبو وكان خيبو جارا ٌ
وكن نسوة ٍ
صدق" يعٍت كن يعطينٍت من اػببز ،يرسلن يل من اػببز "وكن؟ أنقل النوى من أر الوبَت اليت أقطعه
ّ
يوما والنوى على رأسي" يعٍت ذىبت إىل
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على رأسي" وأرض الزبَت بعيدة عن اؼبدينة شيئًا" ،فجئ؟ ً
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نفر من األنصار فدعاين مث قال» :أخ أخ«"
األرض ونقلت النوى ،والنوى على رأسي" ،فلقي؟ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعه ٌ

يعٍت لدابتو ليوقفها ،قالت" :ليحملٍت خلفه فاستحيي؟ أن أسَت مع الرجال وذكرت الوبَت وغَتزه وكان أغَت
الناس فعرف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أين قد استحيي؟ فمضى فجئ؟ الوبَت فقل؟ :لقيٍت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعلى رأسي

نفر من أصحابه فأانخ ألركب فاستحيي؟ منه وعرف؟ غَتزك فقال :وهللا حلملك النوى كان أشد
النوى ومعه ٌ

علي من ركوبك معه" يعٍت :كونك ربملُت النوى أماـ الرجاؿ أشد علي من ركوبك ،قالت" :حىت أرسل إيل أبو بكر
خبادم زكفيٍت سياسة الفرس فكأمنا أعتقٍت" متفق عليو.
فهذه أظباء اهنع هللا يضر كاف زبدـ زوجها مع شرفها ،فهذا ىو العمل اؼبطّرد يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

واألمر الثاين :قوؿ هللا عز وجل﴿ :وَؽب َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن ِابلْمعر ِ
وؼ﴾ [البقرة ،]ٕٕٛ:وال شك أف العرؼ السوي
َْ
َ ُْ
َُ ُ

جا ٍر يف ـبتلف األزماف والبلداف أبف زبدـ اؼبرأة زوجها ،فيجب عليها أف زبدـ زوجها.

واألمر الثالث :أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف أيمر زوجاتو ،ويستخدـ زوجاتو ،ويقوؿَ» :ي عائشة انوليٍت اػبمرة« ،وتغسل
عائشة -اهنع هللا يضر رأسو ،-ولو مل يكن ذلك واجبًا على الزوجات ؼبا فعلو ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص بدوف إذهنن ،فدؿ ذلك على وجوب
أف زبدـ اؼبرأة زوجها.

واألمر الرابع :ما تقدـ من وجوب طاعة اؼبرأة لزوجها ،فإذا أمرىا زوجها خبدمتو ،فإنو هبب عليها أف تطيعو.
واألمر اخلامس :ما ذكره اإلماـ األلباين ،واإلماـ األلباين رضبو هللا ؿبدث وفقيو ،وىكذا أغلب ا﵀دثُت :ؿبدثوف
أيضا بزوجها ،فهما متساويياف ،ومن اؼبعلوـ أف هللا تبارؾ وتعاىل قد أوجب
فقهاء ،حيث قاؿ" :االستمتاع
حاصل للمرأة ً
ٌ

على الزوج شيئًا آخر لزوجتو أال وىو نفقتها ،وكسوهتا ،ومسكنها" يعٍت الزوجة مع استمتاعها ابلزوج ،فإف هللا أوجب
على الزوج أف ينفق عليها ،ويكسوىا ،ويسكنها" ،فالعدؿ يقتضي أف هبب عليها مقابل ذلك شيءٌ آخر" يعٍت شيء
آخر غَت االستمتاع" ،وما ىو إال خدمتها زوجها" يعٍت يقوؿ :عندان ايآف ابلعقد اؼبرأة ؽبا استمتاع وشيء آخر ،وىو

عدال أف يكوف للزوج االستمتاع وشيء آخر ،وما ىو ىذا الشيء ايآخر؟ ىو أف
النفقة ،والكسوة ،واؼبسكن ،فينبغي ً
دليل صاحل.
زبدمو ،وىذا القوؿ ىو الراجح الذي يتعُت القوؿ بو ،فإف أدلتو قوية ،وليس للقائلُت بعدـ الوجوب ٌ
دليال صاغبًا".
قاؿ اإلماـ األلباين رضبو هللا" :مل قبد للقائلُت بعدـ الوجوب ً
وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رضبو هللا" :وتنازع العلماء ىل عليها أف زبدمو يف مثل فراش اؼبنزؿ ،ومناولة الطعاـ
والشراب ،واػببز ،والطحن ،والطعاـ ؼبمالكيو وهبائمو ،مثل علف دابتو وكبو ذلك؟
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ضعيف ،كقوؿ من قاؿ :ال ذبب عليو العشرة والوطء ،فإف ىذا ليس
فمنهم من قاؿ :ال ذبب اػبدمة ،وىذا القوؿ
ٌ

معاشرًة ابؼبعروؼ ،بل الصاحب يف السفر ،الذي ىو نظَت اإلنساف وصاحبو يف اؼبسكن إف مل يكن يعاونو على مصلحتو
مل يكن قد عاشره ابؼبعروؼ" يعٍت :إذا كاف الصاحب ابلسفر مع صاحبو إذا مل يكن قد عاوف صاحبو وىبدمو ،مل يكن قد
عاشره ابؼبعروؼ ،يعٍت :إذا كاف الصاحب ابلسفر مع صاحبو إذا مل يعاوف صاحبو وىبدمو ال يكوف قد عاشره ابؼبعروؼ،
فكذلك الزوجة اليت ىي أقرب من الصاحب يف السفر إذا مل زبدـ زوجها يف البيت مل تكن قد عاشرتو ابؼبعروؼ.
قاؿ" :قيل وىو الصواب :وجوب اػبدمة ،فإف الزوج سيدىا يف كتاب هللا ،وىي عانيةٌ عنده بسنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص،

وعلى العاين والعبد اػبدمة" يعٍت ىذا دليل يذكره شيخ اإلسالـ ابن تيمية ،يقوؿ :إف الزوج سيد الزوج ابلقرآف ﴿ َوأَلْ َفيَا
سيِ َد َىا لَ َدى الْب ِ
اب﴾ [يوسف( ،]ٕ٘:وألفيا سيدىا) يعٍت :زوجها ،وىن عواف عند الزوج ابلسنة ،والعبد هبب عليو أف
َّ
َ

ىبدـ السيد ،والعواف هبب عليو أف ىبدـ.

قاؿ" :وألف ذلك ىو اؼبعروؼ ،مث من ىؤالء –الذين قالوا ابلوجوب -من قاؿ :ذبب اػبدمة اليسَتة ،ومنهم من قاؿ:
ذبب اػبدمة ابؼبعروؼ -حبسب ما جرت بو العادة ،-وىذا ىو الصواب ،فعليها أف زبدمو اػبدمة اؼبعروفة من مثلها
ؼبثلو".
أمر يتعلق ابؼبعددين ،أال وىو العدؿ بُت الزوجات ،وقد ذكرانه من شروط التعدد.
■ ومن فقه العشرة يف البيوتٌ :
مثاال:
ظلما ،العدؿ :إعطاء كل ذي حق حقو ،وأضرب لكم ً
والعدؿ َ-ي إخوة -ليس التسوية ،التسوية ً
أحياان تكوف ً

جدا ،أيكل نصف خبز فيشبع ويزيد ،وآخر ما شاء هللا ظبُت أيكل ثالثة أقراص خبز،
كبيف ً
رجل عنده ولداف ،أحدنبا ٌ
ٌ

وردبا ما شبع ،ليس العدؿ أف يُعطي ىذا مثل ىذا ،ىذا ظلم؛ ألنو لو أعطى ىذا ثالثة ،وىذا ثالثة ظلم ،ولو أعطى ىذا

نص ًفا ،وىذا نص ًفا ظلم ،لكن من العدؿ أف يعطي ىذا نصفا؛ ألف ىذا يكفيو ،ىذا حقو ،ويعطي ىذا ثالثة ،ألنو
يكفيو ،ىذا حقو.
فالعدؿ بُت الزوجات :إعطاء كل ٍ
زوجة حقها يف األمور الظاىرة ،يف القسم ،واؼبسكن ،واؼبلبس ،واؼبطعم ،واؼبشرب،
يعطي كل ٍ
زوجة حقها ابلقسم -وسنتكلم عنو ،-ويف اؼبسكن -وسنتكلم عنو ،-ويف اؼبلبس ،يعطي كل واحدةٍ حقها،
مثال إحداىن عندىا ألبسة ،واألخرى ليس عندىا شيء ،فيعطي ىذه أكثر من ىذه.
فإذا كانت ً
إذا كانت واحدة ما شاء هللا ظبينة ربتاج إىل فستاف يكلف مبلغًا ،واألخرى كبيفة ربتاج إىل فستاف أقل ،يُعطي ىذه

قيمة فستاهنا ،ويعطي ىذه قيمة فستاهنا ،وكذلك ابلنسبة للمسكن ،وكذلك ابلنسبة للمطعم ،يعطي ىذه دبقدار
حاجتها ،وىذه دبقدار حاجتها ،ولذلك العلماء يقولوف َ-ي إخوة :-اؼبطعم :إما أنو نفقة ،وإما أنو زائد عن النفقة.
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فأما النفقة :فيعطي كل ٍ
بيت حقو .يعٍت امرأة عندىا ما شاء هللا عشر عياؿ ،وامرأة جديدة ما شاء لوحدىا ،ليس
العدؿ أف يعطي ىذه كيلو أرز ،وىذه كيلو أرز ،العدؿ أف يعطي ىذه ما يكفيها وولدىا ،ويعطي ىذه ما يكفيها ،وما
سوي بينهما ،ما زاد عن النفقة.
زاد فإنو يعدؿ بينهما ،يُ ّ

ِ
ِ
ِ
ت أ َْيبَانُ ُك ْم﴾ [النساء ،]ٖ:قاؿ
وكذلك اؼبشرب؛ وذلك لقوؿ هللا عز وجل﴿ :فَِإ ْف خ ْفتُ ْم أََّال تَػ ْعدلُوا فَػ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ

العلماء :وال يدخل يف العد ؿ التسوية يف اغبب والعاطفة؛ ألف ىذا ال يبلكو اإلنساف ،وقد رفع هللا اغبرج عن الرجل فيو،
ودلو على كيفية التصرؼ ،فقاؿ سبحانو﴿ :ولَن تست ِطيعوا أَ ْف تػع ِدلُوا بػ ِ ِ
ِ
وىا
َ ْ َْ َ
ُت النّ َساء َولَ ْو َحَر ْ
صتُ ْم فَال َسبيلُوا ُك َّل الْ َمْي ِل فَػتَ َذ ُر َ
َ ْ َ َْ ُ
َكالْ ُم َعلَّ َق ِة﴾ [النساء.]ٕٜٔ:
وقد كاف السلف يروف ىذا يف ميل القلب ،يف ؿببة القلب ،يعٍت :لن تسطيعوا أف تعدلوا يف ا﵀بة ،ولو أردمت أف تعدلوا
لن تستطيعوا؛ ألف ىذا األمر ال يبلكو اإلنساف ،ومع ذلك ،فقد كاف السلف الصاحل رضواف هللا عليهم وبرصوف على ىذا
شديدا حىت فيما ال هبب فيو العدؿ ،حىت ما ال هبب فيو العدؿ إذا استطاعوا أف يعدلوا فإهنم يعدلوف.
حرصا ً
العدؿ ً
يقوؿ جابر بن زيد فيما رواه عنو ابن أيب شيبة" :كان؟ يل امرأاتن وكن؟ أعدل بينهما حىت يف ال ُقبَل" ،القبل -

كما سيأتينا -ال هبب العدؿ فيها ،لكن من ربريو يقوؿ :كن؟ أعدل بينهما حىت يف القبل.

أيضا أنو قاؿ" :كانوا يستحبون أن يعدلوا بُت نسائهم حىت يف الطيب يتطيب
وعن ؾباىد فيما رواه ابن أيب شيبة ً

ذلذ كما يتطيب ذلذ " والتابعي إذا قاؿ( :كانوا) وبمل على الصحابة ،أي كاف الصحابة رضواف هللا عليهم وببوف أف
يعدلوا بُت نسائهم حىت يف الطيب ،إذا ذىب للكبَتة يتطيب ،وإذا ذىب إىل الصغَتة يتطيب ،ما ىو مثل ما يفعل بعض
الناس ،إذا كاف عند الكبَتة ،يسهر ابلليل ،وإذا كاف عنده درس ،يطيل ،وإذا كاف عند الصغَتة ،الدرس بعد العشاء عشر
دقائق ،مث يتطيب ،ويذىب ابلثياب عند الكواي ،كاف السلف حىت يف الطيب ،إذا ذىب إىل ىذه يتطيب ،وإذا ذىب
إىل ىذه يتطيب.
وكاف دمحم بن سَتين يقوؿ" :يُكر أن يتويأ يف بي؟ إحدامها دون األخرى" ،يعٍت :يُكره أف يتوضأ عند ىذه ،وأف
ال يتوضأ عند ىذه ،حىت يف ىذه وىو ليس واجبًا! لكن السلف كانوا وبرصوف على العدؿ ،ويتحرجوف من عدمو.
وجاء عن إبراىيم يف الرجل هبمع بُت الضرائر ،فقاؿ" :إهنم كانوا" ،إهنم كانوا كما قلت :إذا قاؿ التابعي (كانوا) ُوبمل
على الصحابة" ،إهنم كانوا يسوون بينهم حىت زبقى الفضلة مما يكال من السويق والطعام فيَـ ْق ِسمونه ك ًفا ك ًفا"،
يقوؿ :كانوا ابلنسبة للطعاـ ،وىو غَت النفقة يسووف بُت زوجاهتم ،حىت إذا بقي شيء ال يُكاؿ يسووف ك ًفا ك ًفا ،فيمأل
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كفو ويضع ؽبذه ،ويبأل كفو ويضع ؽبذه ،حىت ال يبقى شيء؛ من حرصهم على سباـ العدؿ؛ وذلك خوفًا من عاقبة عدـ

العدؿ.

فعن أيب ىريرة -هنع هللا يضر -أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ» :من كانت عنده امرأاتف ،فلم يعدؿ بينهما ،جاء يوـ القيامة وش ّقو

ساقط« رواه الًتمذي واغباكم وصححو.

ورواه أبو داود ولفظو» :من كانت لو امرأاتف ،فماؿ إىل إحدانبا جاء يوـ القيامة وشقو مائل«.
ورواه النسائي ولفظو» :من كانت لو امرأاتف يبيل إلحدانبا على األخرى جاء يوـ القيامة وأحد ش ّقيو مائل« وصححو

األلباين.

وىذا يدؿ على أف اؼبيل بُت الزوجات فيما يبلكو اإلنساف كبَتة من كبائر الذنوب ،وأف صاحبو يكوف فبن يفضح يوـ
مائال.
القيامة بذنبو ،فيأيت
مائال ،أحد شقيو يكوف ساقطًا ً
مفضوحا بُت الناس أبف يكوف شقو ساقطًاً ،
ً
يقوؿ اإلماـ الشافعي -رضبو هللا" :-دلت سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وما عليو عواـ اؼبسلمُت على أف على الرجل أف ي ِ
قسم
َ

مرخص لو".
لنسائو بعدد األَيـ والليايل ،وأف عليو أف يعدؿ يف ذلك ،ال أنو
ٌ

ٍ
وجواب ،مث قاؿ" :وكبب لو أوى عندىا هناره"،
قاؿ" :وال َق ْس ُم ىو الليل ،يبيت عند كل واحدة منهن ليلتها" يعٍت ً
يعٍت :هبب أف يبيت عندىا الليل ،ويستحب أف يبقى عندىا يف النهار إذا مل يكن يف معاشو ،يعٍت إذا رجع إىل البيت
يستحب أف يكوف عند امرأتو اليت ىذه ليلتها.
وقاؿ ابن قدامة رضبو هللا" :وعماد القسم الليل ،ال خالؼ يف ىذا" ،يعٍت القسم الواجب يف الليل ،ال خالؼ يف
ىذا " ،وذلك ألف الليل للسكن واإليواء ،أيوي فيو اإلنساف إىل منزلو ،ويسكن إىل أىلو ،ويناـ يف فراشو مع زوجتو عاد ًة،

النهار للمعاش ،واػبروج والتكسب ،قاؿ
النهار ،ألنو معطوؼ على منصوب" ،و َ
النهار للمعاش واػبروج والتكسب" -أو َ
و ُ
ِ
اسا﴾ [النبأ ،]ٔٓ:وقاؿ سبحانو:
هللا تعاىلَ ﴿ :و َج َع َل اللَّْي َل َس َكنًا﴾ [األنعاـ ،]ٜٙ:وقاؿ سبحانوَ ﴿ :و َج َع ْلنَا اللَّْي َل لبَ ً
ِِ
ِ
َّه َار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيو َولِتَػْبػتَػغُوا ِم ْن
َّه َار َم َع ً
اشا﴾ [النبأ ،]ٔٔ:وقاؿ سبحانوَ ﴿ :وم ْن َر ْضبَتو َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنػ َ
﴿ َو َج َع ْلنَا النػ َ
ضلِ ِو﴾ [القصص ،"]ٖٚ:أي جعل لكم الليل لتسكنوا فيو ،والنهار لتبتغوا من فضلو.
فَ ْ
قاؿ" :فعلى ىذا يقسم الرجل بُت نسائو ليلةً وليلة ،ويكوف يف النهار يف معاشو ،وقضاء حقوؽ الناس ،وما يباح لو،

إال أف يكوف فبن معاشو ابلليل" يعٍت :يكوف عملو ابلليل ،قاؿ" :كاغبراس" أي :وبرسوف ابلليل "ومن أشبههم ،فإنو
يقسم بُت نسائو يف النهار ،ويكوف الليل يف حقو كالنهار" يف حق غَته ،قاؿ" :وأما الدخوؿ على ضرهتا يف زمنها ،فإف
منزوال هبا :يعٍت حضرهتا الوفاة" ،فَتيد أف وبضرىا أو توصي إليو،
منزوال هبا" ً
ليال مل هبز إال لضرورة ،مثل أف تكوف ً
كاف ً
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أو ما البد منو" يعٍت :شيء ضروري البد منو" ،فإف فعل ذلك ،وإف مل يلبث أف خرج ،مل ِ
يقض" يعٍت إف دخل للضرورة
يسَتا ،مث خرج مل ِ
يقض.
يف الليل ،وبقي ً
"وإف أقاـ ،وبرأت اؼبرأة اؼبريضة ،قضى لألخرى من ليلتها ،بقدر ما أقاـ عندىا" ،يعٍت بقي عندىا ،وىو يظن أهنا
ستموت ،وجلس عندىا ليلة أو ليلتُت وطابت ما ماتت ،يقوؿ :هبب أف يقضي لألخرى ىاتُت الليلتُت ،ليكوف ذلك
عدال.
ً
ٍ
ٍ
غباجة غَت ضرورية ،يعٍت :يف وقتها يف الليل" ،أمث"
غباجة غَت ضرورية" ،يعٍت :إف دخل على ضرهتا
قاؿ" :وإف خرج
يسَتا أيمث وال قضاء
أمث ،حراـ" ،واغبكم يف القضاء كما لو دخل لضرورة" ،يعٍت :لو كاف دخل عند ضرهتا يف الليل زمنًا ً
مثال :من الغد يبقى عند تلك اؼبقدار الذي بقيو عند األوىل من
طويال فإنو يقضيً .
عليو ،وإف دخل عندىا وبقي وقتًا ً
الليل قضاءً.

"وأما الدخوؿ يف النهار إىل اؼبرأة يف يوـ غَتىا فيجوز للحاجة من دفع النفقة ،أو عيادة ،أو سؤ ٍاؿ عن أم ٍر وبتاج إىل
معرفتو ،أو زَيرهتا لبعد عهده هبا وكبو ذلك" يعٍت إذا كاف غباجة هبوز ،ؼبا روت عائشة قالت" :كان رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يدخل علي يف يوم غَتي".
قاؿ" :وإذا دخل إليها يف النهار مل هبامعها" ألهنا ليست ؽبا" ،ومل يطل اؼبقاـ عندىا".
مسكن أيتيها فيو؛ ألف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف يقسم
وقاؿ ابلنسبة للمسكن" :واألوىل أف يكوف لكل واحدةٍ منهن
ٌ
ىكذا ،وألنو أصوف ؽبن وأسًت؛ حىت ال ىبرجن من بيوهتن ،وإف ازبذ لنفسو منزًال يستدعي إليو كل و ٍ
احدة منهن يف ليلتها
مثال :رجل عنده أربع زوجات ،ىذه ؽبا فيال ،أو كوخ ،وىذه ؽبا فيال أو كوخ ،ويف
جائزا" مثاؿ ذلكً :
ويومها كاف ذلك ً

الوسط كوخ أو فيال ىو فيو ،ىو جالس يف ىذا يف الوسط ،وكل واحدة يف ليلتها َتتيو يف ىذا اؼبكاف ،وتبقى عنده مث
ترجع إىل بيتها ،ىذا هبوز ،وىذا ليس من كالـ ابن قدامة :ال هبوز أف يبقى يف بيت و ٍ
احدة منهن ويستدعي غَتىا يف

ليلتها إليو؛ ألف ىذا يؤذيها.
يعٍت يف فرؽ َ-ي إخوة -بُت أف يكوف لو بيت َتتيو كل واحدة يف ليلتها ويومها ،وبُت أف يبقى يف بيت واحدة،
ويقوؿَ :ي فالنة تعايل قبلس يف غرفة ،أان يف بيت أـ فالف ،وكل واحدة َتتيٍت ،ىذا ما هبوز؛ ألنو يؤذيها.
مكمال اغبكم ىنا" :ومن امتنعت منهن من إجابتو سقط حقها يف القسم" ،يعٍت إذا كاف
قاؿ ابن قدامة -رضبو هللاً -

عنده بيت ،وكل واحدة َتتيو يف ليلتها ويومها ،فأبت واحدة ،قالت :أان َتتيٍت يف بييت ،وما جاءت ،يسقط حقها،
يسقط حقها ابل َقسم ،ولو أف يستدعي غَتىا.
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ٍ ٍ
معا ،إال برضاىن.
والراجح من أقواؿ العلماء :أنو ال هبوز لو أف يُسكن زوجاتو يف بيت واحد ً
يقوؿ الكاساين اغبنفي" :ولو أراد الزوج أف يسكنها مع ضرهتا ،فأبت ذلك ،عليو أف يسكنها يف ٍ
منزؿ مفرد".
ٍ
كبَتا؛ ألف عليهما
صغَتا كاف أو ً
ويقوؿ ابن قدامة" :وليس للرجل أف هبمع بُت امرأتيو يف مسك ٍن واحد بغَت رضانبا ً
ضررا ،ؼبا بينهما من الغَتة ،واجتماعهما يثَت اؼبخاصمة واؼبقاتلة ،وتسمع كل واحدةٍ منهما حسو إذا أتى إىل األخرى ،أو
ً
ترى ذلك فيؤذيها" ،لو صبعهن يف بيت واحد ،إذا دخل على ضرهتا تراه ،ما تبات اؼبسكينة ،أو ظبعت ضرهتا تضحك يف
الغرفة ،أو ظبعت زوجها يضحك ،ردبا دخلت عليو ابلسكُت!
يقوؿ" :فإف رضيتا بذلك جاز؛ ألف اغبق ؽبما ،فلهما اؼبساؿبة بًتكو" اظبعوا ىذه ،قاؿ" :وكذلك إف رضيتا بنومو
غباؼ واحد" ،نوـ ليس اعبماع ،رضيتا أبف يناموا صبيعا على سري ٍر واحد ،ربت ٍ
بينهما يف ٍ
غباؼ واحد ،يقوؿ" :هبوز".
ً
"وإف رضيتا أبف هبامع واحدةٍ حبيث تراه األخرى مل هبز؛ ألف فيو دانءة ،وسخ ًفا ،وسقوط مروءة ،فلم يبح برضانبا".
مث قاؿ" :وإف أسكنهما يف دا ٍر واحدة ،كل واحدةٍ يف ٍ
بيت جاز إذا كاف ذلك مسكن مثلها".
الدار الواحدة َ-ي إخوة -مثل العمارة فيها شقق ،فيسكن كل واحدة يف شقة ،أو فيال ؽبا أجنحة ،فيسكن كل
واحدة يف جناح ،ىذا جائز إذا جرى العرؼ بو.
وال ذبب التسوية يف اعبماع ،وإمبا التسوية القسم يف السكن واؼبؤانسة واؼببيت ،أما يف اعبماع فال ذبب التسوية.
يقوؿ ابن قدامة -رضبو هللا" :-ال نعلم خالفًا بُت أىل العلم يف أنو ال ذبب التسوية بُت النساء يف اعبماع" ،مث قاؿ:

"وإف أمكنت التسوية بينهما يف اعبماع كاف أحسن وأوىل".

يقوؿ :إف أمكنت التسوية بينهما يف اعبماع كاف أحسن وأوىل ،لكنها ليست واجبة ابإلصباع كما نقلو ابن قدامة ،وإف
كنت مرة ظبعت من شيخنا الشيخ ابن عثيمُت -رضبو هللا -أنو يقوؿ :إف أمكنو العدؿ يف اعبماع وجب عليو ،لكن
الذي وقفت عليو من كالـ أىل العلم أهنم يقولوف :أحسن وأفضل ،نص عليو ابن قدامة ،والنووي ،وغَتىم ،إف أمكن،
لكنو ليس بواجب.
قاؿ" :وإف أمكنت التسوية بينهما يف اعبماع كاف أحسن وأوىل؛ فإنو أبلغ يف العدؿ".
طيب ،ىذا اعبماع ،مقدمات اعبماع؟
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قاؿ ابن قدامة -رضبو هللا" :-وال ذبب التسوية بينهن يف االستمتاع فيما دوف الفرج من ال ُقبَل ،واللمس ،وكبو ذلك؛

ألنو إذا مل ذبب التسوية يف اعبماع ،ففي دواعيو أوىل".

ويقوؿ شيخ اإلسالـ بن تيمية -رضبو هللا" :-هبب عليو العدؿ بُت الزوجتُت ابتفاؽ اؼبسلمُت ،فعليو أف يعدؿ يف
القسم ،فإذا ابت عندىا ليلةً أو ليلتُت أو ثال ًاث ،ابت عند األخرى بقدر ذلك ،وال يفضل إحدانبا يف القسم ،لكن إف
ِ
ِ
ُت النِّ َس ِاء َولَ ْو
كاف وببها أكثر ،ويطؤىا أكثر ،فهذا ال حرج عليو ،وفيو أنزؿ هللا تعاىل قولوَ ﴿ :ولَ ْن تَ ْستَطيعُوا أَ ْف تَػ ْعدلُوا بػَ ْ َ
صتُ ْم﴾ [النساء ،] ٕٜٔ:قاؿ :أي يف اغبب واعبماع ،وأما العدؿ يف النفقة ،والكسوة فهو السنة" ،السنة :يعٍت سنة
َحَر ْ
فرض" ،اقتداءً ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فإنو كاف يعدؿ بُت أزواجو يف النفقة كما كاف يعدؿ يف
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وال يعٍت أنو سنة ،بل ىو ٌ
ال َق ْسم".

وىذا الذي قرره أىل العلم ،ما داـ الزوج راغبًا يف زوجاتو ،فإف رغب يف تطليق واحدة ،فأسقطت حقها يف العدؿ،
ِ
ِ
سرحتك،
إما أف يُقاؿ ؽبا :اظبعي ،أان وهللا رغبت عنك ،فإف أحببت تبقُت معززة مكرمة ،وتربئيٍت من حقك ،وإال ّ
فتقوؿ :ال ،أريد أبقى مع أوالدي ،أريد أبقى يف بيتك ،وأان متنازلة عن حقي ،أو ترى ىي أنو بدأ يرغب عنها فتخاؼ
أف يطلقها وىي ترغب أف تبقى عنده ،فتقوؿ لوَ :ي فالف ،أان أسقطت ليلتلي لفالنة -إف كاف لو زوجات -تتحبب إليو
أبف تسقط ليلتها ألحب نسائو إليو؛ حىت يبقيها ،ما يطلقها ،أو تتنازؿ مطل ًقا عن حقها ،وىو هبعلو ح ًقا لبقية
الزوجات.
ولذلك يقوؿ :شيخ اإلسالـ ابن تيمية" :وىذا العدؿ مأمور بو ما دامت زوجةً ،فإف أراد أف يُطلق أحدنبا فلو ذلك"
يعٍت التطليق "فإف اصطلح ىو واليت يريد طالقها على أف تقيم عنده بال قس ٍم ،وىي راضيةٌ ذلك جاز كما قاؿ تعاىل:
﴿وإِ ِف امرأَةٌ خافَت ِمن بػعلِها نُشوزا أَو إِعراضا فَال جناح علَي ِهما أَ ْف ي ِ
الص ْل ُح َخْيػٌر﴾
ص ْل ًحا َو ُّ
َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ً ْ َْ ً
ُْ
صل َحا بَػْيػنَػ ُه َما ُ
َُ َ َ ْ َ
[النساء"]ٕٔٛ:
ويف الصحيح عن عائشة -اهنع هللا يضر -قالت" :أنول؟ هذ اآلية يف ادلرأة زكون عند الرجل فتطول صحبتها فَتيد
طالقها فتقول، :ا زطلقٍت وأمسكٍت وأن؟ يف ٍ
حل من يومي فنول؟ هذ اآلية".
وقد كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أراد أف يطلق سودة ،فوىبت يومها لعائشة ،فأمسكها بال قسمة ،وىذا ىو الذي قرره أىل العلم
اجب على من ع ّدد أف يعدؿ فيما ذكران.
واتفقوا عليو ،فو ٌ
وخَتا.
ىذا ما تيسر إيراده يف ىذه اؼبباحث والقضاَي ،وأسأؿ هللا عز وجل أف هبعل فيما ذكران ً
نفعا ً
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والشك أف الذي يسمع ىذه اؼبسائل يدرؾ اعبهل الكبَت عند الناس بفقو األسرة ،وأف اإلسالـ جاء بسعادة األسر،
دائما :اؼبسلموف ليسوا
وأف صبيع النظرَيت الًتبوية يف سعادة األسر ال تُساوي شيئًا ابلنسبة ؼبا جاء بو اإلسالـ ،وأان أقوؿ ً
ٍ
ٍ
جامع جاء بكل خَت ،ولكن اػبلل يف رجوع اؼبسلمُت إىل
حباجة إىل شيء من خارج دينهم ،أعٍت يف أمورىم ،فإف الدين ٌ
خَتا.
القضاَي الشرعية ،ال يرجعوف ،وال يقرؤوف ،وال يتعلموف يف كثَت من اؼبسائل ،فأسأؿ هللا عز وجل أف هبعل يف ذلك ً
وكما قلت لكم :رأينا أف قبعل فقو األسرة يف ثالث دورات ،ىذه الدورة ،وقد فرغنا منها ،وأسأؿ هللا أف يكتب لنا
صبيعا ،مث دورة يف فقو الفرقة ،مث دورة يف اللباس والزينة -إف شاء هللا عز وجل ،-ولعلنا بعد األذاف نسمع شيئًا من
أجرىا ً
األسئلة ،وقبيب عنها ،مث قبيب عن ٍ
شيء من األسئلة بعد العشاء -إف شاء هللا ،-وهللا أعلم.

األسئلة:
عاما منفعةً عامة ،أما أحدنبا:
طرحا ً
نعم ،قبل أف نسمع األسئلة طرح علي أحد اإلخوة سؤالُت ،رأيت يف طرحهما ً

فبنوعا يف النظاـ ،يف نظاـ بلدان ،فيتحايل بعض الناس
فقاؿ :قبد أف الفقهاء يقرروف جواز بعض األمور ،بينما قبد ذلك ً

مثال :تقدـ معنا أف الصغَتة قرر الفقهاء يف اؼبذاىب
على النظاـ حبجة أف الفقهاء قرروا اعبواز ،ونضرب ً
مثاال من دورتناً ،
األربعة وغَتىا أنو هبوز لألب تزوهبها ،وحنن اخًتان ذلك أبضيق األحواؿ ،ابلشروط األربعة اليت ذكرانىا:
 أف يكوف ذلك ؼبصلحة البنت مصلحة ظاىرة ،أبف يوجد كفؤ يُظن أهنا لن ذبد مثلو لو فاهتا.
 وأف يفرض ؽبا مهر اؼبثل.

 وأف ال يدخل هبا زوجها حىت تطيق.
 وأف يكوف ؽبا اػبيار قبل الدخوؿ هبا.
لكن قبد يف بعض أنظمة اؼبسلمُت منع تزويج الصغَتة حىت تبلغ شباين عشرة سنة ،وبعد البلداف حىت تبلغ إحدى
وعشرين سنة ،فنجد بعض الناس يلجؤوف إىل ما يسمى ابلزواج العريف غَت اؼبوثق ،ويقولوف :ىذا جائز؛ ألف الفقهاء قالوا
ابعبواز.
واجلواب :أف ىذا ال هبوز؛ ألنو هبب طاعة ويل األمر اؼبسلم يف غَت معصية هللا ،وال يكوف األمر معصيةً إال يف
حالتُت :إذا أمر ويل األمر بًتؾ واجب ،أو فِعل ؿبرـ.
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نظاما ينظم األمور اعبائزة ،أو األمور اؼبستحبة ،فإنو هبب على الرعية
وما عدا ذلك :فإذا أصدر ويل األمر اؼبسلم ً
نظاما يبنع نكاح الصغَتة ،فإنو هبب على الرعية التزاـ ىذا النظاـ؛ ألف األدلة
التزاـ ىذا النظاـ ،فإذا أصدر ويل األمر ً
الشرعية َتمر بطاعة ويل األمر اؼبسلم ما مل أيمر دبعصية ،وال هبوز التحايل على النظاـ ،وىذا من األصوؿ السلفية اليت

انفرد هبا السلف؛ ولذلك كل الفرؽ تعادي السلفيُت على ىذا األصل :طاعة ويل األمر اؼبسلم يف غَت معصية هللا،
ويسموان االنبطاحيُت! وأيتوف بنا يف برامج ،وين ّفروف الناس منا!
وهللا سنبقى على ىذا -نسأؿ هللا أف يثبتنا -ولو كره الشانئوف ،ىذا دين هللا ،سنبقى ندافع عنو ،ونبقى قباىد.
وهللا ال نتقرب ألحد ،نتقرب لربنا سبحانو وتعاىل ،ونرى ىذا من أعظم اعبهاد.
نظاما ينظم األمور اعبائزة،
هبب على اؼبسلمُت طاعة ويل األمر اؼبسلم يف غَت معصية هللا ،فإذا أصدر ويل األمر اؼبسلم ً

أو اؼبستحبة فيمنع منها؛ ؼبا يف ذلك من مفاسد ظهرت عند الناس ،فإنو هبب أف يُطاع يف ىذا األمر ،ويُلتزـ النظاـ ،وال

هبوز أف يُتحايل عليو.
والسؤال الثاين:

قاؿ األخ :قد يكوف اؼبسلم يف ب ٍ
لد غَت مسلم ،أو قد يكوف يف ٍ
بالد ال هبرـ جريبةً ،وأان أعتقد أف فيها حدا من حدود

هللا ،كحد الردة ،وحد القصاص ،أو حد الزان أو غَت ذلك ،فهل هبوز يل أف أقيم اغبدود غَتةً على دين هللا؟

نقول :أصبع العلماء على أف اغبدود ال هبوز إقامتها إال ربت راية ويل األمر ،فليس ٍ
ألحد أف يقيم حدا دوف ويل
مثال إلنساف أف يقوؿ :جاري ال يصلي،
األمر ،وإقامة اغبدود دوف ويل األمر جريبة وافتئات على ويل األمر ،فال هبوز ً

وأان أعتقد أف اترؾ الصالة كافر ،إ ًذا ىو مرتد ،ولكن ال يُقاـ عليو حد الردة ،فأان أقيم عليو حد الردة.
أقمت عليو حد الردة القتُص منك!
أقوؿ :لو َ

ال هبوز ،حراـ ،استثٌت العلماء شيئًا ىو غَت موجود اليوـ ،وىو السيد ابلنسبة ؼبملوكو ،وال يوجد اليوـ أرقّاء ،فاغبدود

جلدا ال ذبوز إقامتها إال ربت راية ويل األمر اؼبسلم ،وأمرىا راجعٌ إليو ،فال هبوز االفتئات
كلها سواء كانت ً
قتال ،أو ً

عليو.

صماـ أماف للبلد ،ويكذب الذين يقولوف :إف
ديننا َ-ي إخوة -منظم ،وهللا ،مث وهللا ،مث وهللا إف التديّن الصحيح ّ
اط وال تفريط ،وأان دائما أقولو :تدين ٍ
التدين خطر على البالد ،وهللا إف التدين الصحيح من غَت إفر ٍ
ؿبمد ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بك ٍر،
ً

فقه األسرة ( / )1للشيخ :سليمان الرحيلي حفظه هللا

116

صماـ أماف للبالد ،ما ُحفظت البالد -بفضل هللا -دبثل التديّن ،وإذا
وعمر ،وعثماف ،وعلي ،وصحابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ّ
وجدت الدولة متدينُت على منهج السلف من غَت إفر ٍ
اط وال تفريط ،قلوهبم معلقةٌ اب﵁ ،ومليئةٌ ابلصدؽ لويل أمرىم

وج ّالب الربكة إليها.
اؼبسلم،
ّ
فلتعض عليهم ابلنواجذ ،فإهنم جنودىا ،وضباهتاُ ،

وعلى طالب العلم أف يُظهروا ألىليهم ،ووالة أمرىم ،واعبهات اؼبسئولة بصدؽ أفعاؽبم أف التدين كلو خَت ،وأف

ىؤالء الذين تطرفوا وجاءوا ابلتفجَت ،والتدمَت ،والفن ،وقتلوا يف بالد اؼبسلمُت ،ويف غَت بالد اؼبسلمُت ،وهللا ما عرفوا
التدين الصحيح ،وأان أقسم اب﵁ ما دفعهم إىل ذاؾ الطريق تديّ ٌن صحيح ،وعالجهم يف التديّن الصحيح.
وأان أقوؿ :واجبنا كبن طالب العلم أف نُطَمئِن عامة اؼبسلمُت ،بل ووالة أمر اؼبسلمُت أف التدين ال هبلب للبالد إال

اػبَت ،بصدؽ أفعالنا ،وبعدان عن الفن ،وضبايتنا لبالدان تقرًاب إىل هللا سبحانو وتعاىل ،وهبب أف نستمر على ىذا الطريق،

وفيو اػبَت ،ومهما قاـ ىؤالء اغبزبيوف ،وجاءوا بربامج يسخروف فيها من السلفيُت ،ومن أىل التديّن الصحيح ،مهما
ٍ
نور
فعلوا ،وهللا ما ىم إال كالنار تشتعل مث تنطفي ،أما التدين الصحيح فنور ابؽ ما بقيت السماوات واألرض ،مث ىو ٌ

ألصحابو يوـ القيامة.

صماـ أماف
لكٍت أؤكد على نقطة َ-ي إخوة :-مهمتنا كبن طالب العلم أف نتديّن ،وأف نظهر ح ًقا وصدقًا أف التدين ّ

لنا ،ولبيوتنا ،وعبَتاننا ،وجملتمعنا ،ولبلداننا ،وال وبتاج األمر إىل تكلف ،فقط نتمسك أبصوؿ السلف ،وأصوؿ السلف
ُربمى هبا البالد.

جازما أف األمن الصحيح ال يتحقق إال إذا ُوجدت أصوؿ السلف يف البالد؛ ألنو أمن ينبع من
وهللا إين أعتقد
ً
اعتقادا ً

القلوب ،ىو وبمي ويل أمره اؼبسلم صدقًا من قلبو ،يدافع عنو صدقًا من قلبو.

قد يُوقف طالب العلم ألمر رآه ويل األمر ،فيعذر ويل األمر فيما رأى ،ويبقى يدافع عنو ،يبقى وبمي بالده ،ىؤالء ىم

الصادقوف ،هبم تعمر البالد ،وهبم ُربمى البالد بفضل هللا سبحانو وتعاىل.

فالثبات ،الثبات َ-ي إخوة ،-تعلموا ،تعلموا ،تعلموا ،العلم نور ،وانشروا العلم ،فالعلم نور ،وسبسكوا دبنهج السلف،
أقيموه ،وادعوا إليو ،وحققوه ،واعملوا بو ،واثبتوا تدافعوف عن بلدانكم وأمنكم ،ووالة أمركم ،ورجاؿ جيشكم ،ومهما قاؿ
القائلوف ،ومهما سخر الساخروف ،فاؼبهم أف الذي بينك وبُت هللا عامر ،وستجد اػبَت إف شاء هللا.
أسأؿ هللا عز وجل أف وبفظ على دوؿ اؼبسلمُت اؼبستقرة استقرارىا ،وأف يكفيها شر الفن وأىلها ،وأف يعيد لدَير
اؼبسلمُت اؼبضطربة أمنها ،ربت راية ويل أمرىا ،وأف يكفي اؼبسلمُت شر اغبزبيُت الذين يبكروف الليل والنهار ليفسدوا
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خَتا يف بلداننا وبلداف
على الناس دينهم وديناىم ،أسأؿ هللا أف يكفي اؼبسلمُت شرىم ،وأف يكسر راَيهتم ،وأف يرينا ً
اؼبسلمُت ،وهللا أعلم ،نعم.

السؤال:
وسالما على خَت من اصطفى ،يقوؿ السائل:
اغبمد ﵁ وكفى ،وصالة
ً
ما اؼبقصود بقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص» :فاظفر بذات الدين تربت يداؾ«؟
اجلواب:
كبَتا
اؼبقصود :فاظفر بذات الدين ،فز ،الظفر ىو الفوز ،فز بذات الدين ،فإف من وفقو هللا لذات الدين قد فاز ً
فوزا ً
يف الدنيا.
وتربت يداؾ عبارةٌ أصلها :التصقت يداؾ ابلًتاب للفقر ،ولكن ال يُراد هبا معناىا ،وإمبا ذبري على األلسنة؛ لتأكيد

شأف األمر ،فيقاؿ :ثكلتك أمك ،واألصل فقدتك أمك ،وليس ىذا اؼبراد ،ولكنو هبري على اللساف من أجل َتكيد
األمر ،تربت يداؾ ،هبري على اللساف من أجل َتكيد األمر.

السؤال:
يقوؿ السائل :لقد جاء يف اغبديث »إذا خطب إليكم من ترضوف دينو وخلقو فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنةٌ يف األرض

وفساد عريض« ،فهل يدؿ على الوجوب أو الندب؟
ٌ

اجلواب:
يدؿ على الوجوب يف اعبملة ال يف العُت ،ألنو قد أييت وفيو ما يبنع ،حىت وإف كاف مرضي الدين واػبُلُق ،فقد يرى

مثال :رجل صاحلُ ،خلُقو طيب ،ودينو طيب ،لكنو ال يستقر يف البالد ،فَتى
الويل أنو ال وبقق مصلحة اؼبرأة ،فقد أيتيو ً
أف ال يزوجو؛ ألنو يريد لوليتو أف تبقى يف بالده ،ويرى مصلحتها يف ىذا ،فهو ليس واجبًا على العُت ،وإمبا ىو واجب يف

اعبملة ،مث هبب على الويل أف ينظر يف مصلحة اؼبرأة.
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السؤال:
يقوؿ السائل :ىل تكفي اإلشارة يف مسألة القبوؿ أبف ىز رأسو؟
اجلواب:
اإلشارة من القادر على النطق ال تكفي ،أما األخرس فينعقد نكاحو ابإلشارة اؼبفهمة ،فإذا أشار إشارةً مفهمة فإف

نكاحو ينعقد إذا كانت معلومة.

يقسموف إشارة األخرس إىل صريح وكناية ،مثل كالـ اؼبتكلم ،ويقولوف :أف الصريح :ىو الذي يفهمو
بعض العلماء ّ

كل من يراه ،ىذا صريح ،والكناية :اليت ربتاج إىل أىل اػبربة ،يعٍت لو أف األخرس أشار إىل امرأتو ،وقاؿ ؽبا .. :قالوا:
مثال ،قالوا :كناية ،البد أف نسأؿ عن
ىذا صريح يف الطالؽ ،ألف كل واحد يفهم أنو طلق ،لكن إذا أشار وقاؿ كذا ً
نيتو ،وأنيت ابػبرباء يفسروف اإلشارة ،فاألخرس ينعقد النكاح إبشارتو اؼبفهمة.
وهل ينعقد النكاح ابلكتابة من غائب؟
اختلف العلماء يف ذلك.
ال ينعقد النكاح ابلكتابة من حاضر .لو الويل كتب لو :زوجتك ابنيت ،والزوج كتب :قبلت .ما ينعقد ،لكن من
غائب ،يعٍت لو أف الزوج ظبع ابمرأة طيبة يف ٍ
مثال ،أو
بالد أخرى ،فأرسل إىل أبيها رسالة ،أو ابلربيد اإللكًتوين اليوـ ً
ابلواتس ،أو ابجتماع الفيديو ،فهل ينعقد النكاح؟ العلماء ـبتلفوف يف ىذا؛ ألف كل ىذه مبنية على الكتابة ،فبعض أىل

العلم قالوا :ينعقد النكاح ابلكتابة من غائب إذا كانت الكتابة معلومة.
تزور ،يكتب
وبعض أىل العلم قالوا :ال ينعقد النكاح ابلكتابة من غائب؛ ألنو يتطرؽ إليو االحتماالت ،يبكن أف ّ

واحد يريد يورط آخر ،أان فالف بن فالف الفالين أخطب ابنتكم اليت كذا وكذا ،ويرسل رسالة ابظبو ،وىو ال يدري ،حىت
ٍ
سباما وىو ليس ىو ،فقالوا :ما داـ أنو يتطرؽ إليو احتماالت فال
التليفوف يبكن تزويره ،يبكن يكلمك متكلم بصوت تعرفو ً
ينعقد بو النكاح ،وهذا الذي أرجحه أف النكاح ال ينعقد إال أبم ٍر ال احتماؿ فيو.

تم بحمد هللا وتوفيقه..

