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 .لسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اتها
 .نعم
صالة والسالم على أشرف األنبیاء وال ،الحمد هلل رب العالمین ، الرحمن الرحیمهللا �سم

 وعلى آله وصحبه أجمعین. ،والمرسلین سیدنا محمد
 : (كتاب النكاح)-��اكمرحمه هللا تعالى و –قال المصنف 

من قیل: مجاز  ،وفي العقد ،و� ستعمل في الوطء ،: النكاح لغة: الضم والتداخلالنكاح أحكام"
 م المسبب على السبب".إطالق اس

وال � قرأ إال ما �ان من أصل الكتاب؛ ألن هذه  ،لیس من أصل الكتاب ا هي؟م ،أحكام النكاح
  .ز�ادة

 طالب: ...........
 الطبعات األخرى؟ أین

 طالب: ...........
 نعم.

 طالب: ...........
 .من أصل الكتابلیست  ،هذه ،م حققال نم

الباب  ،الكالم في أحكام النكاح �ل ،أحكام النكاح ،وال الصنعاني ،ال ابن حجر ،ال اأبد   هاقول�وال 
 لكالم�ل ا ؟أحكام �یفأما أحكام  ،�عني لو قیل في ح كم النكاح ممكن ،األول في أحكام النكاح

هذا لیس من  ال ال�یف �كون الباب األول في أحكام النكاح؟  ،عن أحكام النكاح من أوله آلخره
أحكام  ألن ؛ل العلم في التصنیفوال �ضعه من �عرف طر�قة أه ،وال الصنعاني ،بن حجروضع ا

 .النكاح �ل الباب في أحكام النكاح
 : (كتاب النكاح).-رحمه هللا تعالى–"قال المؤلف 

 و� ستعمل في الوطء". ،ح لغة: الضم والتداخلالنكا
ا صل مصدر وفي األ ،تناكحت األشجار إذا انضم �عضها إلى �عض :� قال ن ك ح  ینكح ن كاح 

ا في المادة الضم والتداخل  األصل ،واألصل هو الضم والتداخل ،قت ل قتال  وق تاال  من ق ت ل  � ،ونكح 
إذا انضم  ،فدخل �عضها في �عض ،ت الر�ح علیهاذا هبإ ،قال: تناكحت األشجار .واالمتزاج

 تناكحت. :� قال ،�عضها إلى �عض
 �عده؟  ماذا ،افیا م نكح سهیال الثر� 

 شطر البیت.
 طالب: ...........

 ؟اماذ
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 طالب: ...........
 ؟شطر البیت الثاني
 طالب: ...........

 ،والثر�ا شامیة ،السهیل �ماني ،یلتقیان �یف ،صحیح ،�یف یلتقیان ،نعم ،�یف یلتقیان ،أو �یف
ضم البعید إلى أر�د إذا  ،مثل هذا ،�عضهما إلى �عض ضمامإكیف یلتقیان؟ لكن الم نكح لهما 

 مما یبعد عنه. ،غیره
 .ل من الضم والتداخلهذا األص

 وفي العقد". ،"و� ستعمل في الوطء
جاء في النصوص ما یدل فا حقیقته الشرعیة وأم ،تلك حقیقته اللغو�ة ،في حقیقته الشرعیة ،نعم

و� طلق  ،راد �ه العقدفقد � طلق النكاح و�   ،وجاء فیها ما یدل على إرادة الوطء ،على إرادة العقد
ا و� راد �ه الوطء حقیقة في العقد مجاز في  :ختلف فقیلا   ،ختلف في الحقیقة منهماا  و  ،أ�ض 

فهي  ،النصوص جاءت بهذا وذاكفو�ال  ،زالمجا� وهذا عند من �قول ،وقیل العكس ،الوطء
 .وجاء النص مع إرادة الوطء ،فجاء النص وأراد العقد ،حقیقة شرعیة فیهما

 ...........ب: طال 
 .األصل فیه العقد
 ..طالب: .........

 .في النصوص الشرعیة ،في الشرع ،ال
 ،دة العقدى إراجاءت النصوص عل ،الضم والتداخل ،انتهینا من اللغة ،الضم والتداخل :اللغة في

 وجاءت النصوص على إرادة الوطء.
ا غ ی ر ه } الوطء في مثل قوله: ج  و  ت ى  ت نك ح  ز   .] 230ة:بقر [ال{ح 

}ا: أ�ض  وجاء  ،ال بد في هذا النكاح من الوطء ت ى  إ ذ ا ب ل غ وا  الن  ك اح   ] 6[النساء:{و اب ت ل وا  ال ی ت ام ى ح 
 من �طأ. مبلغ إذا بلغوا ،�عني ولو لم �عقدوا

اد �ه فیقول: النكاح المأمور �ه ی ر  ،له رأي سدید في هذه المسألة -رحمه هللا تعالى–شیخ اإلسالم 
هل  »من استطاعة منكم الباءة فلیتزوج« ،ث األولالحدی »�ا معشر الشباب« فإذا ،ن مع اااألمر 
�ه الوطء فقط من  لمرادن اإ :هل نقول ،ن هذا ی راد �ه العقد فقط من غیر وطء؟ ال �مكنإ :نقول

قتران متثال إال �اوال یتم اال ،النكاح المأمور �ه ال بد فیه من اجتماع األمر�ن ،غیر عقد؟ ال �مكن
ا بوطء من غیر عقد. ،من غیر وطء ،عقد فقطإذ ال �أمر الشرع �ال ،األمر�ن  وال �أمر الشرع أ�ض 

یتجه إلى �ل واحد منهما على  ،ادالنفر على سبیل ا ،فیتجه إلى أحدهما ،وأما النكاح المنهي عنه
� م} :تعالى�عني في مثل قوله  ،سبیل االنفراد هل المراد �ه ] 22[النساء:{و ال  ت نك ح وا  م ا ن ك ح  آ� اؤ 
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فامتثال األمر  ،هل المراد �ه الوطء مع جواز العقد فقط؟ ال ،عن العقد مع جواز الوطء؟ الالنهي 
 ال یتم إال �األمر�ن مع ا.

هى قال: عقد واحد وانت »من استطاع منكم الباءة فلیتزوج« ،الحدیث األول »معشر الشباب�ا «
 امتثل لألمر؟  هل ،�طلقأنا امتثلت لألمر و  ،خالص

 ..طالب: .........
 .لم �متثل لألمر

ی تصور هذا؟ ال  ،عقدغیر من  ،یحصل مني وطءس أنا ،أو شخص  قال: النكاح حقیقته الوطء 
 ،حدةوأما النهي فیتجه إلى �ل واحد منهم على  ،إال �األمر�ن مع ا متثالإذ ا ال یتم اال ،ی تصور

 نعم.
 وقیل". ،على السبب قیل: مجاز من إطالق اسم المسبب ،وفي العقد ،"و� ستعمل في الوطء

والغا�ة هي  ،العقد سبب  للوطء ،بب  إطالق السبب على الم س ،والم سبب الوطء ،السبب العقد
�رادة و  ،صار مجاز ا من �اب إطالق السبب ،ا النكاح وأردنا العقدأطلقنفإذا  ،الم سب ب ،الوطء

 .هذا عند من �قول �المجاز ،مجاز عالقته السببیة ،الم سبب
 وهو مراد من قال: إنه م شت ر ك فیهما". ،ه حقیقة فیهما"وقیل: إن

 م شت ر ك. ،م شتر ك
ك فیهما".  "وهو مراد من قال: إنه م شت ر 

و� طلق  ،والجارحة ،� طلق و� راد �ه الباصرة ،العین م شتر ك ،ني إذا قلت هذه عین�ع ،احقیقة فیهم
فهو من األلفاظ  ،في هذه األمور �لهاهو حقیقة و  ،و� طلق و� راد �ه الجار�ة ،و� راد �ه الذهب

 .الم شتر�ة
إال في  لعز�زولم یرد في الكتاب ا ،فقیل: إنه فیه حقیقة شرعیة ،"وأكثر استعماله في العقد

 العقد".
ا {ف إ ن  .ال لیس على إطالقه ،لم یرد إال في العقد ج  و  ت ى  ت نك ح  ز  ل  ل ه  م ن � ع د  ح  ا ف ال  ت ح  ه  ط ل ق 

{إ ذ ا ب ل غ وا   ،»حتى تذوقي ع سیلته« ،أو ال بد من الوطء؟ ال ،�كفي العقد ]230[البقرة:ه }غ ی ر  
{  .ه الوطءراد �الم] 6[النساء:الن  ك اح 

عود   ر  «: -صل ى هللا  علیه وسل م–هللا  قال: قال لنا رسول -ر ضي  هللا ع ن ه  -"ع ن  ابن  م س  �ا مع ش 
تطاع  من ،الشباب   رم ن  اس  ؛ فإن ه  أ غ ض  لل ب ص  وج  ن  لل فرج ،كم الباءة  ف ل ی ت ز  م ن  لم   ،و أح ص  و 
م ؛ ،�ستطع   و  اءفإن   ف ع ل ی ه  �الص   م ت فق  عل ی ه ".. »ه  ل ه  و ج 

 دیث؟ �بیر في وقت هذا الحأم ابن مسعود شاب 
 طالب: ...........

 .ابن مسعود
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 طالب: ...........
 ؟شاب

 .....طالب: ......
 كیف؟

 طالب: ...........
ولیس والمراد ابن مسعود  ،ولذا لما قال أنس: وأحمل  أنا وغالم  نحوي إداوة ،�بیر ،هو �بیر سن

 نحوه في الخدمة. ،قال: قر�ب منه ،ال .وه في السنو بنحه
 ،وسبب اإلیراد ،فرق  بین سبب الورود ،إیراده له سبب ،سبب وروده لیس ،ادهإیر  ،هذا الحدیث

وابن  ،وهو أمیر المؤمنین -رضي هللا عنه–عثمان بن عفان  .سبب لهإیراده من ق بل ابن مسعود 
قال له عثمان  ،�بیر طاعن في السن ،عثمان خالفةفي  ،مسعود شیخ �بیر طاعن في السن

 نزوجك فتاة تعید لك ما مضى من شبا�ك؟وهو أمیر المؤمنین: أال 
دنیا؟ ابن مسعود الیرجو؟ یرجو  ماذا ،عن في السنتصور أمیر المؤمنین �عرض على شیخ طا

 من أهل الدنیا. سیل
ا ابن مسعود ما قال فرصة �المقابل فأمیر المؤمنین ط م ع في هذا  ،ال .فرصة في هذا السن ،أ�ض 

ا �ما من أحب أن �قرأ القرآن غض  « ،ابن أم عبد ،والعملالحبر الذي جمع هللا له بین العلم 
 أكثر من أن ت حصى. ،فضائله ومناقبه ،»اءة ابن أم عبدفلیقرأ �قر  ،أ نزل

ون زوجته في أن تكو  ،طمع ا في دینه ؛هذا �عرض ابنته على هذا ،معروف وعثمان ،ابن مسعود 
ا في المقابل ،الدنیا واآلخرة  ،بلسان حال �ثیر من الكبار �بار السن ما �قول ،وابن مسعود أ�ض 

�ا معشر « :-صلى هللا علیه وسلم–قال رسول هللا  إنما ،قال: ال ،�قول: فرصة ما تعوض
�ا  ،لكهول�ا معشر ا ،ما قال: �ا معشر الشیوخ ،»الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج

 معشر الكبار.
 


