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 �سم هللا الرحمن الرحیم
 والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین.والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین.  ،،مینمینالحمد هلل رب العالالحمد هلل رب العال

 صلى هللا علیه وسلم.صلى هللا علیه وسلم.
 أما �عد:أما �عد:  ،،یدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینسس

رَة : "َعْن أبي ُهَرْ�ـرَة -رحمه هللا تعالى و��اكمرحمه هللا تعالى و��اكم–قال المؤلف قال المؤلف  هُ  عْنـهُ رضَي هللاُ رضـَي هللاُ -: "َعْن أبي ُهَرْ� قاَل رسوُل هللا قـال: قـاَل رسـوُل هللا   - عْن قال: 
یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم- ــَزوُِّج المــْرأُة ا««: : -صلى هللا عل مْرأُة اال ُت َزوُِّج ال مْرَأةَ لمــْرَأةَ ال ُت ــَزوُِّج المــْرَأُة َنْفَســَها  ،،ل َهاوال ُت مْرَأُة َنْفَس َزوُِّج ال ْه َرَواُه ابــُن ماَجــْه   ».».وال ُت بُن ماَج َرَواُه ا

 َورجاُلُه ِثقاٌت".َورجاُلُه ِثقاٌت".  ،،والداَرُقْطنيُّ والداَرُقْطنيُّ 
وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه   ،،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمدوصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد  ،،الحمد هلل رب العالمینالحمد هلل رب العالمین

 أجمعین.أجمعین.
هورأوًال هــذا مــن أدلــة الجمهــور لة الجم من أد هذا  لولاشــتراط الــول  علىعلــى  أوًال  شتراط ا كاحّي فــي النكــاحا في الن ما �مــا   ،،ّي  قدم تقــدم � حدیث:فــي حــدیث:ت ــاح إال ««  في  كاح إال ال ِنك ال ِن

كاح ال نكـاح ««  حدیث:حـدیث:  ،،وهو من أقواه وهـو مـن أقـواه   ،،ومن أوضح األدلة على اشتراط النكاح عند الجمهورومن أوضح األدلة علـى اشـتراط النكـاح عنـد الجمهـور  ،،»»بوليِّ بوليِّ  ال ن
قال أبو حاتم قـال أبـو حـاتم   ،،مرفوًعا مع أنه قیل �إرسالهمرفوًعا مع أنه قیل �إرساله  -رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى–صححه اإلمام البخاري صححه اإلمام البخاري   ،،»»إال بوليِّ إال بوليِّ 
 ولّي في النكاح �ما تقدم.ولّي في النكاح �ما تقدم.یرى اشتراط الیرى اشتراط ال  وأبو حنیفة الوأبو حنیفة ال  ،،العلمالعلمهذا هو مذهب جمهور أهل هذا هو مذهب جمهور أهل   ،،�إرساله�إرساله

وال شك أن الراجح وال شـك أن الـراجح   ،،یرى أن الدنیئة ُتزوج نفسها �خالف الشر�فةیرى أن الدنیئة تُـزوج نفسـها �خـالف الشـر�فة  -رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى–واإلمام مالك واإلمام مالك 
 ..وعدم معارضتها من ِقبل غیرهم �ما ُ�قنع �هوعدم معارضتها من ِقبل غیرهم �ما ُ�قنع �ه  ،،لقوة أدلتهملقوة أدلتهم  ؛؛هو قول الجمهورهو قول الجمهور
رَة "َعــْن أبــي ُهَرْ�ــرَة  بي ُهَرْ� ْن أ هُ عْنــهُ رضَي ُهللا رضــَي ُهللا -"َع قاَل رسوُل هللاقــال: قــاَل رســوُل هللا  -عْن یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–  قال:  َزوُِّج ال ُتــَزوُِّج « « : : -صلى هللا عل ال ُت

 ورجاُلُه ِثقاٌت.ورجاُلُه ِثقاٌت.  ،،َرَواُه ابُن ماَجْه والداَرُقْطنيُّ َرَواُه ابُن ماَجْه والداَرُقْطنيُّ   ..»»وال ُتَزوُِّج المْرأُة نْفَسَهاوال ُتَزوُِّج المْرأُة نْفَسَها  ،،المْرَأُة المْرَأةَ المْرَأُة المْرَأةَ 
 وال لغیرها؛ فال عبرة".وال لغیرها؛ فال عبرة".  ،،فیه دلیل على أن المرأة لیس لها وال�ة في اإلنكاح لنفسهافیه دلیل على أن المرأة لیس لها وال�ة في اإلنكاح لنفسها

 ..من �اب أولى ال ُتنكح غیرهامن �اب أولى ال ُتنكح غیرها  ،،ها �طر�ق األولىها �طر�ق األولىنكح غیر نكح غیر فال تُ فال تُ   ،،لم ُتنِكح نفسهالم ُتنِكح نفسهاإذا إذا 
تزوج غیرها وال تـزوج غیرهـا   ،،فال تزّوج نفسها �إذن الولي وال غیرهفال تزّوج نفسها �إذن الولي وال غیره  ،،"فال عبرة لها في النكاح إ�جاً�ا وال قبوالً "فال عبرة لها في النكاح إ�جاً�ا وال قبوالً  وال 

 وال تقبل النكاح بوال�ة وال و�الة؛ وهو قول الجمهور.وال تقبل النكاح بوال�ة وال و�الة؛ وهو قول الجمهور.  ،،بوال�ة وال بو�الةبوال�ة وال بو�الة
ها الصغیرةوابنتهـا الصـغیرة  ،،غة نفسهاغة نفسهانیفة إلى تزو�ج العاقلة البالنیفة إلى تزو�ج العاقلة البالوذهب أبو حوذهب أبو ح كن وتتو�ـل علـى الغیـر؛ لكـن   ،،وابنت یر؛ ل وتتو�ل على الغ

 لو وضعت نفسها عند غیر �فء؛ فألولیائها االعتراض.لو وضعت نفسها عند غیر �فء؛ فألولیائها االعتراض.
حدیثواستدل الجمهـور �الحـدیث  ،،نیة نفسها دون الشر�فة؛ �ما تقدمنیة نفسها دون الشر�فة؛ �ما تقدموقال مالك: تزوج الدوقال مالك: تزوج الد –و�قوله و�قولـه   ،،واستدل الجمهور �ال

}{َفَال َتْعُضُلوُهنَّ َأن َینِكْحَن َأزْ {َفَال َتْعُضُلوُهنَّ َأن َینِكْحَن َأزْ   ::-تعالىتعالى }َواَجُهنَّ  ..""]]232232[البقرة:[البقرة:َواَجُهنَّ
}}{ }َفــَال َتْعُضــُلوُهنَّ َأن َیــنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ نِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ُلوُهنَّ َأن َی قرة:[البقــرة:فََال َتْعُض قوى هــذه مــن أقــوى   ،،]]232232[الب من أ قرآن الشتراط األدلــة مــن القــرآن الشــتراط هذه  من ال لة  األد

لوليّ الــوليّ  یاءفالخطــاب هنــا لألولیــاء  ،،ا نا لألول بارً ولــوال أن لهــم اعتبــارً   ،،فالخطاب ه هم اعت لیهمفــي الشــرع؛ لمــا توجــه الخطــاب إلــیهم  ااولوال أن ل ما توجه الخطاب إ شرع؛ ل ــَال   ،،في ال َال {َف {َف
}َتْعُضُلوُهنَّ َأن َینِكْحَن َأْزَواجَ َتْعُضُلوُهنَّ َأن َینِكْحَن َأْزَواجَ  }ُهنَّ فلو لم �كن له فلو لـم �كـن لـه   ،،لوليِّ أن �عضل مولیتهلوليِّ أن �عضل مولیتهجوز لجوز لفال �فال �  ،،]]232232[البقرة:[البقرة:ُهنَّ

و�تجاوز إلى و�تجـاوز إلـى   ،،فال �عضلفـال �عضـل  ،،اتجه الخطاب إلیه؛ ألنه إذا لم �كن له حق ال ُیزوجاتجه الخطـاب إلیـه؛ ألنـه إذا لـم �كـن لـه حـق ال ُیـزوج  لمالما  ،،حق الوال�ةحق الوال�ة
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یاءوهنـا وجـه الخطـاب إلـى األولیـاء  ،،فیتجه الخطاب إلیهافیتجـه الخطـاب إلیهـا  ،،لو �انت ُتزوج نفسهالو �انت ُتزوج نفسها  ،،المرأة نفسهاالمرأة نفسها وهذه وهـذه   ،،وهنا وجه الخطاب إلى األول
 ..على اشتراط الوليّ على اشتراط الوليّ   - وعال وعالجالجال–ح األدلة من �تاب هللا ح األدلة من �تاب هللا اآل�ة من أصاآل�ة من أص

شافعي "قــال الشــافعي  قال ال مه هللارحمــه هللا–" لولي: هــي أصــرح آ�ــة فــي اعتبــار الــولي-رح بار ا في اعت �ة  صرح آ هي أ نى؛ و�ال لمــا �ــان لعضــله معنــى؛   ،،:  ضله مع �ان لع ما  و�ال ل
ــه ــن �ســار؛ زّوج أخت ــل ب ــي معق تهوســبب نزولهــا ف سار؛ زّوج أخ بن � قل  في مع ها  ــة  ،،وسبب نزول یةفطلقهــا زوجهــا طلقــة رجعی قة رجع ها طل ها زوج ــى   ،،فطلق تى وتر�هــا حت ها ح وتر�

 ورام رْجعتها.ورام رْجعتها.  ،،انقضت عدتهاانقضت عدتها
 قال: ففیه نزلت هذه اآل�ة.قال: ففیه نزلت هذه اآل�ة.  ،،اافحلف أن ال یزوجهفحلف أن ال یزوجه

 وأنكحتها إ�اه.وأنكحتها إ�اه.  ،،زاد أبو داود: فكفَّرُت عن �مینيزاد أبو داود: فكفَّرُت عن �میني  ،،اه البخاري اه البخاري و و ر ر 
ناعفلو �ان لها تزو�ج نفسها؛ لم �عاتـب أخاهـا علـى االمتنـاع ها على االمت تب أخا ها ولكـان نـزول اآل�ـة؛ فـي بیـان أنهـا   ،،فلو �ان لها تزو�ج نفسها؛ لم �عا یان أن في ب نزول اآل�ة؛  كان  ول

 تزّوج نفسها.تزّوج نفسها.
 صاحب".صاحب".وضعف قول وضعف قول   ،،و�سبب نزول اآل�ة ُ�عرف ضعف قول الرازي: إن الضمیر لألزواجو�سبب نزول اآل�ة ُ�عرف ضعف قول الرازي: إن الضمیر لألزواج

{َفَال َتْعُضُلوُهنَّ {َفَال َتْعُضُلوُهنَّ   ،،واألزواج منصوٌص علیهم في اآل�ة؟ منصوصواألزواج منصوٌص علیهم في اآل�ة؟ منصوص  ،،زواجزواجكیف �عود الضمیر إلى األكیف �عود الضمیر إلى األ
{ }َأن َیـــنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ قرة:[البقـــرة:َأن یَنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ نىكیـــف �كـــون المعنـــى  ،،]]232232[الب كون المع یف � ها األزواج زوجاتكم أن ال تعضـــلوا أیهـــا األزواج زوجـــاتكم أن   ::ك ضلوا أی ال تع

 ؟ ؟ ءء�جي�جيما ما أم أم هذا هذا   ءء�جي�جيینكحن أزواجهن؟ ینكحن أزواجهن؟ 
فال فــال   ،،وال في التر�یبوال فــي التر�یــب  ،،ي المعنىي المعنــىال �مكن أن �أتي بهذه الر�ة فال �مكــن أن �ــأتي بهــذه الر�ــة فــو و   ،،القرآن أفصح الكالمالقــرآن أفصــح الكــالم  ،،ما �مكنمــا �مكــن

ینكحن أزواجهنتعضــلوهن أیهــا األزواج أن یــنكحن أزواجهــن ها األزواج أن  لذین و�نمــا الخطــاب متجــه إلــى األولیــاء الــذین   ،،ال �مكنال �مكــن  ،،تعضلوهن أی یاء ا لى األول جه إ ما الخطاب مت و�ن
یاءاألولیـاءإلى إلــى   هذا متجههــذا متجـه  ،،وهو منع المولیة من قبول ُ�فئهاوهــو منــع المولیـة مــن قبـول ُ�فئهــا  ،،ُیتصور منهم العضلُیتصـور مــنهم العضـل   ،،وهو الظاهروهــو الظــاهر  ،،األول

 نعم.نعم.
وال ُ�فهم منه وال ُ�فهم منه   ،،ال نهیهم عن العضلال نهیهم عن العضل: إنه لیس في اآل�ة إ: إنه لیس في اآل�ة إ"وضعف قول صاحب (نها�ة المجتهد)"وضعف قول صاحب (نها�ة المجتهد)

 ال حقیقة وال مجاًزا".ال حقیقة وال مجاًزا".  ،،اشتراط إذنهم في صحة العقداشتراط إذنهم في صحة العقد
هم دورً نهــیهم عــن العضــل یــدل علــى أن لهــم دورً   ،،نعمنعــم هیهم عن العضل یدل على أن ل كاحفــي عقــد النكــاح  اان بول الخاطبوقبــول الخاطــب  ،،ورد الخاطبورد الخاطــب  ،،في عقد الن   ،،وق

هوا عن العضللـوال أن لهــم دوًرا فــي قبــول الخاطـب ورد الخاطــب لمــا ُنهــوا عــن العضـل المدلول من المــدلول مــن فإغفال هذا فإغفــال هــذا   ،،لوال أن لهم دوًرا في قبول الخاطب ورد الخاطب لما ُن
نه تعطیٌل ال شــك أنــه تعطیــٌل اآل�ة اآل�ــة  لنص عن معناهللــنص عــن معنــاهال شك أ وأن وأن   ،،منها: تحر�م العضلمنهــا: تحــر�م العضــل  اااآل�ة تتضمن أمورً اآل�ــة تتضــمن أمــورً   �عني�عنــي  ،،ل

ومنها أ�ًضا الداللة الظاهرة على أن الولّي له دوٌر ومنها أ�ًضا الداللة الظـاهرة علـى أن الـولّي لـه دوٌر   ،،وتنتقل الوال�ُة منه إلى من �عدهوتنتقل الوال�ُة منه إلى من �عده  ،،العاضل آثمالعاضل آثم
   ..بل الدور له في القبول والردبل الدور له في القبول والرد

 انتهى".انتهى".ل على من یلونهم. ل على من یلونهم. ولیاء لیس لهم سبیولیاء لیس لهم سبیوهو أن األ وهو أن األ   ،،"بل قد ُ�فهم منه ضد هذا"بل قد ُ�فهم منه ضد هذا
 ..هذا الكالم في غا�ة السقوطهذا الكالم في غا�ة السقوط  ،،هذا في غا�ة السقوطهذا في غا�ة السقوط

 "وُ�قال علیه: قد َفِهم السلف شرط إذنهم"."وُ�قال علیه: قد َفِهم السلف شرط إذنهم".
عمنعــم لردَفِهــَم الســلف أن األولیــاء لهــم الحــق فــي القبــول والــرد  ،،ن بول وا في الق هم الحق  یاء ل سلف أن األول َم ال برام العقدوأن لهــم الكلمــة فــي إبــرام العقــد  ،،َفِه في إ مة  هم الكل بدلیل بــدلیل   ،،وأن ل

 دخوله قطعّي.دخوله قطعّي.  ،،العامالعام  ي في النصي في النصدخول قطعدخول قطع  ،،علیه سبب النزولعلیه سبب النزولدخول ما یدل دخول ما یدل و و   ،،سبب النزولسبب النزول
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�فءفالقصــة التــي حصــلت لمعقــل بــن �ســار زوجــت ابنتــه مــن �ــفء   من  ته  سار زوجت ابن بن � قل  تي حصلت لمع صة ال هاثــم طلقهــا  ،،فالق كفءهــذا الكــفء  ثم طلق قة طلقــة   ،،هذا ال طل
یةرجعیــة عدةوتر�هــا إلــى أن انتهــت العــدة  ،،رجع هت ال لى أن انت ها إ ها إال فبانــت منــه بینونــة صــغرى �معنــى أنــه ال �ملــك رجعتهــا إال   ،،وتر� لك رجعت نه ال �م نى أ نه بینونة صغرى �مع نت م فبا

ید�عقــد جدیــد ملمــ  ،،�أسوة الُخطاب�أســوة الُخطــاب  ،،ومهر جدیدومهــر جدیــد  ،،�عقد جد عدا تقــدم لخطبتهــا مــن جدیــد �عــدل ید � ها من جد قدم لخطبت هاء عدتهاانتهــاء عــدتها  ا ت أقسم أقســم   ،،انت
  ،،وهو الذي �قبلوهـو الـذي �قبـل  ،،لو لم �كن األخ هو الوليّ لو لـم �كـن األخ هـو الـوليّ   ،،فاآلن المدار �له على األخفاآلن المدار �له على األخ  ..جها إ�اهجها إ�اهأخوها أال یزوِّ أخوها أال یزوِّ 

أو أو   ،،ه الزوجه الزوججِّ جِّ لوُ لوُ   ،،لنزلت اآل�ة لبیان أن األخ ال قیمة لهلنزلت اآل�ة لبیان أن األخ ال قیمة له  ،،و�سبب �مینه نزلت اآل�ةو�سبب �مینه نزلت اآل�ة  ،،وهو الذي �منعوهو الذي �منع
فلما توجه الخطاب إلى هذا فلمـا توجـه الخطـاب إلـى هـذا   ،،لمرأة نفسهالمـرأة نفسـهاأن یتقدم إلى اأن یتقـدم إلـى ا  ،،لطالقلطـالقالخاطب الذي �ان زوجها قبل االخاطب الذي �ان زوجهـا قبـل ا

ــَر عـن �مینـه وزوجهــا إ�ـاه  ،،وفهم األخ هذا من اآل�ةوفهـم األخ هـذا مــن اآل�ـة  ،،األخاألخ �اه�فَّ نه أولى من وفهــم السـلف ال شـك أنــه أولـى مــن   ،،�فََّر عن �مینه وزوجها إ وفهم السلف ال شك أ
 ..َفْهم من �عدهمَفْهم من �عدهم

 ."."-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–"وُ�قال علیه: قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره "وُ�قال علیه: قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره 
 حمد.حمد.وسلم على موسلم على م  اللهم صلِّ اللهم صلِّ 

یه إ"و�ادر مـن نزلـت فیـه إ من نزلت ف نه لـى التكفیـر عـن �مینـه "و�ادر  یر عن �می قدوالعقـدلى التكف یاءولـو �ـان ال سـبیل لألولیـاء  ،،والع �ان ال سبیل لألول –أل�ان هللا أل�ـان هللا   ،،ولو 
ولم �أِت حرف واحد ولم �أِت حرف واحد   ،،�ون األمر إلى األولیاء في عدة آ�ات�ون األمر إلى األولیاء في عدة آ�ات  تعالىتعالىبل �رر بل �رر   ،،غا�ة البیانغا�ة البیان  -تعالىتعالى

 أن للمرأة إنكاح نفسها.أن للمرأة إنكاح نفسها.
 نكح زوًجا غیره.نكح زوًجا غیره.ودلت أ�ًضا: أن نسبة النكاح إلیهن في اآل�ات مثل: حتى تودلت أ�ًضا: أن نسبة النكاح إلیهن في اآل�ات مثل: حتى ت

تنكح نفسهاأنهـا تـنكح نفسـها  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسـلم–لولّي؛ إذ لو فهم لولّي؛ إذ لو فهم نكاح �عقد انكاح �عقد امراد �ه اإل مراد �ه اإل  ها  عد ألمرهـا �عـد   ،،أن ألمرها �
 ولم یبح له الحنث في �مینه والتكفیر".ولم یبح له الحنث في �مینه والتكفیر".  ،،وأل�انها ألخیها أنه ال وال�ة لهوأل�انها ألخیها أنه ال وال�ة له  ،،نزول اآل�ة بذلكنزول اآل�ة بذلك

عمنعــم ــا حتــى تــنكح زوجــا غیــره  ،،ن یرهنســبة النكــاح إلــى الُمطلقــة ثالًث تنكح زوجا غ ا حتى  قة ثالًث لى الُمطل كاح إ سبة الن هذنســبة هــذ  ،،ن سبة  مرأة النكــاح إلــى المــرأة   اان لى ال كاح إ ألن ألن   ؛؛الن
 و�اعتبار الوطء.و�اعتبار الوطء.  ،،ق �اعتبار�ن: �اعتبار العقدق �اعتبار�ن: �اعتبار العقدكاح ُ�طلكاح ُ�طلالنالن

�ه العقدُ�طلــق النكــاح وُ�ــراد �ــه العقــد راد  كاح وُ� لوطءوُ�طلــق وُ�ــراد �ــه الــوطء  ،،ُ�طلق الن �ه ا راد  بار العقِد فباعتبــار العقــِد   ،،وُ�طلق وُ� لى نكــاح ُمتجــه إلــى األمر �اإلاألمــر �اإلفباعت كاح ُمتجه إ ن
 فهم الذین یتولون العقد.فهم الذین یتولون العقد.  ،،األولیاءاألولیاء

وجها األول الذي وجهـا األول الـذي وال �مكن أن ترجع إلى ز وال �مكـن أن ترجـع إلـى ز   ،،فال ُیراجعهافـال ُیراجعهـا  ،،ااو�النسبة للوطء متجه إلى المرأة نفسهو�النسبة للوطء متجه إلى المرأة نفسه  
 ..�معنى حتى �طأ الزوج الثاني�معنى حتى �طأ الزوج الثاني  ،،ا غیرها غیرهحتى تنكح زوجً حتى تنكح زوجً   ،،لبتة ثالًثالبتة ثالًثاأأطلقها طلقها 

ها أخبرته: عن عائشة: أنهـا أخبرتـه:   ،،ما أخرجه البخاري وأبو داود من حدیث عروةما أخرجه البخاري وأبو داود من حدیث عروة  ،،"و�دل الشتراط الولي"و�دل الشتراط الولي عن عائشة: أن
یةأن النكـاح فـي الجاهلیــة في الجاهل كاح  حاء:�ـان علــى أر�عـة أنحــاء:  ،،أن الن عة أن یوممنهـا نكـاح النــاس الیـوم  �ان على أر� ناس ال كاح ال ها ن لى �خطــب الرجـل إلــى   ،،من �خطب الرجل إ

 دقها ثم ینكحها.دقها ثم ینكحها.ل ولیته أو ابنته فیصل ولیته أو ابنته فیصالرجالرج
له إال هدم نكاح الجاهلیة �لـه إال   ،،�الحق�الحق  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–ثم قالت في آخره: فلما �عث محمد ثم قالت في آخره: فلما �عث محمد  هدم نكاح الجاهلیة �

 نكاح الناس الیوم.نكاح الناس الیوم.
زاده تأكیًدا �ما زاده تأكیًدا �ما و و   ،،قرر ذلك النكاح الُمعتبر فیه الوليقرر ذلك النكاح الُمعتبر فیه الولي  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–فهذا دال على أنه فهذا دال على أنه 

 وقولها".وقولها".  ،،ألم سلمةألم سلمة  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–حه حه له نكاله نكاو�دل و�دل   ،،قد سمعت من األحادیثقد سمعت من األحادیث
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یتفق الرجل مع المرأة یتفق الرجـل مـع المـرأة   ،،من أنكح في الجاهلیة وهي على أر�عة أنحاء: منها النكاح �غیر وليّ من أنكح في الجاهلیة وهي على أر�عة أنحاء: منها النكاح �غیر وليّ   ،،نعمنعم
�اإلرثومنهــا: النكــاح �ــاإلرث  ،،و�تزوجهاو�تزوجهــا كاح  ها: الن من مورثهیــرث الزوجــة مــن مورثــه  ،،ومن ئٍذ وطو�حــل لــه حینئــٍذ وط  ،،یرث الزوجة  له حین نت ولــو �انــت   ،،هاهــاؤ ؤ و�حل  ولو �ا

 ..-عندهمعندهم–زوجة أبیه زوجة أبیه 
 وهو الِبغاء.وهو الِبغاء.  ،،اا�سمونه نكاحً �سمونه نكاحً   -عندهمعندهم–لصر�ح لصر�ح ومنها: الزنا اومنها: الزنا ا

 هذه الصور أ�طلها اإلسالم.هذه الصور أ�طلها اإلسالم.
و�عقد و�عقـد   ،،فیوافقه على ذلكفیوافقـه علـى ذلـك  ،،�خطب منه مولیته�خطـب منـه مولیتـه  ،،الصورة الرا�عة: وهو أن یتقدم الخاطب إلى الوليّ الصورة الرا�عة: وهو أن یتقدم الخاطـب إلـى الـوليّ 

 ..وهذا هو الذي أقرَّه اإلسالموهذا هو الذي أقرَّه اإلسالم  ،،له علیهاله علیها
 حاضًرا".حاضًرا".  أحد من أولیائهاأحد من أولیائها  وقولها: إنه لیسوقولها: إنه لیس  ،،ألم سلمةألم سلمة  -لى هللا علیه وسلملى هللا علیه وسلمصص–"و�دل له نكاحه "و�دل له نكاحه 

عمنعــم ــولّي شــرطً   ،،ن ــم �كــن ال ــو ل شرطً ل لولّي  كن ا لم � ــائ  ،،االو  یائلمــا قالــت: "إنــه لــیس أحــد مــن أولی من أول حد  لیس أ نه  لت: "إ ما قا تاج وليحاضــر" مــا �حتــاج ولــي  ييل ما �ح ضر"    ،،حا
یه علیــه –لكنه أقرَّها لكنـه أقرَّهـا   ،،و�نتهي اإلشكالو�نتهــي اإلشـكال  ،،قول: قبلتقـول: قبلـت��و و   ،،ييتقول: زوجتك نفستقـول: زوجتــك نفسـ  ،،إ�جاب وقبولإ�جـاب وقبـولسألة سـألة المالم عل

 ..-الصالة والسالمالصالة والسالم
–و�دل له قوله  ،! مع أنه مقام البیانسك: أنكحي أنت نف-صلى هللا علیه وسلم–قل "ولم �
}: -تعالى ر � ین  فإنه خطاب لألولیاء؛ �أن ال ینكحوا المسلمات  ] 221[البقرة:{و ال  ت نك ح وا  ال م ش 

 المشر�ین.
؛ ألن القائل ؛ ألن القائل لما �انت اآل�ة دالة على تحر�م ذلك علیهنلما �انت اآل�ة دالة على تحر�م ذلك علیهن  ،،ولو فرض أنه �جوز لها إنكاح نفسهاولو فرض أنه �جوز لها إنكاح نفسها

لمه ینكحها ولیها أ�ًضـا؛ فیلـزم أن اآل�ـة لـمأنأن�أنها تنكح نفسها �قول: ��أنها تنكح نفسها �قول: � لزم أن اآل�ة  ا؛ فی حر�م تـف �الداللـة علـى تحـر�م   ه ینكحها ولیها أ�ًض لة على ت تف �الدال
كاح المشر�ینإنكاح المشر�ین للمسلمات؛ ألنها إنمـا دلـت علـى نهـي األولیـاء مـن إنكـاح المشـر�ین من إن یاء  هي األول لت على ن ما د ال على ال علـى   ،،إنكاح المشر�ین للمسلمات؛ ألنها إن

منهمنهي المسلمات أن ینكحن أنفسـهن مـنهم كاح المشر�ین المسلماتوقـد ُعلـم تحـر�م نكـاح المشـر�ین المسـلمات  ،،نهي المسلمات أن ینكحن أنفسهن  حر�م ن لم ت فاألمر ؛ فـاألمر وقد ُع ؛ 
 ة وال�ٌة في النكاح".ة وال�ٌة في النكاح".رأرألألولیاء دال على أنه لیس للملألولیاء دال على أنه لیس للم

  ااولو �ان الخطاب متجهً ولو �ان الخطـاب متجًهـ  ،،وال تنكحوا أیها األولیاء مولیاتكم المشر�ینوال تنكحوا أیها األولیاء مولیاتكم المشر�ین  ،،الخطاب متجه إلى األولیاءالخطاب متجه إلى األولیاء
لكان صیغة اآل�ة: "وال تنكحن المشر�ین" �عني وال لكـان صـیغة اآل�ـة: "وال تـنكحن المشـر�ین" �عنـي وال   ،،لجاء �غیر هذه الصیغةلجاء �غیر هذه الصیغة  ،،إلى النساء أنفسهنإلى النساء أنفسهن
تزوجن المشر�ینتتــزوجن المشــر�ین یاءهــت الخطــاب إلــى األولیــاءكن اآل�ة وجَّ كــن اآل�ــة وجَّ لل  ،،ت لى األول ها ا مولیــاتكم المشــر�ین أیهــا تنكحو تنكحــو وال وال   ،،هت الخطاب إ یاتكم المشر�ین أی ا مول

 ..األولیاءاألولیاء
 فقال".فقال".  ،،"ولقد تكلم صاحب (نها�ة المجتهد) على اآل�ة �كالم في غا�ة السقوط"ولقد تكلم صاحب (نها�ة المجتهد) على اآل�ة �كالم في غا�ة السقوط

 ..�ما تكلم عن اآل�ة التي قبلها�ما تكلم عن اآل�ة التي قبلها  ،،اآل�ةاآل�ة  علىعلىالمجتهد) تكلم المجتهد) تكلم   بدا�ةبدا�ةهذا ابن رشد في (هذا ابن رشد في (  ،،نعمنعم
 �ة مترددة".�ة مترددة"."فقال: اآل"فقال: اآل

بن رشد یرى في المسألة ألن ابــن رشــد یــرى فــي المســألة  بي حام أبــي حرأي اإلمرأي اإلمــألن ا فةنیفــةام أ لوليّ ال یــرى اشــتراط الــوليّ   ،،نی لذي یرى و�تجه فالــذي یــرى و�تجــه   ،،ال یرى اشتراط ا فا
�ةبدا�ـة�ما فعل صاحب (�مـا فعـل صـاحب (  ،،صوص ولو �التعسفصوص ولو �التعسفحاول جاهًدا أن �صرف النحاول جاهًدا أن �صرف الن��  ،،و�قتنع �هو�قتنع �ه  ،،إلى قولإلى قول   بدا
 ..المجتهد)المجتهد)
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عامثم قال: فإن قیـل: هـو عـام  ،،ررأو ألولي األمأو ألولي األم  ،،"فقال: اآل�ة مترددة بین أن تكون خطاً�ا لألولیاء"فقال: اآل�ة مترددة بین أن تكون خطاً�ا لألولیاء یل: هو    ،،ثم قال: فإن ق
یاءواألولیـاءأولي األمر أولي األمر   والعام �شملوالعام �شمل �المنعقلنـا: هـذا الخطـاب إنمـا هـو خطـاب �ـالمنع  ،،واألول ما هو خطاب  هذا الخطاب إن نا:    والمنع �الشرعوالمنـع �الشـرع  ،،قل

یاء وغیرهم�ســتوي فیــه األولیــاء وغیــرهم یه األول ستوي ف شرعو�ــون الــولي مــأموًرا �ــالمنع �الشــرع  ،،� �المنع �ال مأموًرا  لولي  صة ال یوجــب لــه وال�ــة خاصــة   ،،و�ون ا �ة خا له وال ال یوجب 
�ه لكان مجمـًال ال �صـح �ـه   ،،لنكاحلنكاحولو قلنا: إنه خطاب لألولیاء یوجب اشتراط إذنهم في اولو قلنا: إنه خطاب لألولیاء یوجب اشتراط إذنهم في ا  ،،�اإلذن�اإلذن لكان مجمًال ال �صح 
 عمل".عمل".
مُمجمــ مل أن�حتمــل أن  ن الخطابن الخطـــابل؛ ألل؛ ألُمج یاء�كـــون موجًهــا إلـــى األولیــاء  �حت لى األول ا إ كون موجًه مورو�لـــى والة األمــور  ،،� لى والة األ مًال ُمجمـــًال   دامدام  وماومـــا  ،،و�   ُمج

مع أن األمر قد یتجه إلى مع أن األمر قد یتجه إلـى   ،،ن في النصوص األخرى ن في النصوص األخرى لكنه ُبیِّ لكنه ُبیِّ   ،،فیحتاج إلى بیانفیحتاج إلى بیان  ،،وهذاوهذا  ،،فیحتمل هذافیحتمل هذا
  فالسلطان ولّي منفالسـلطان ولـّي مـن  ،،الذي هو السلطانالذي هو السلطان  ،،ألمرألمرالولّي مباشرة إذا �ان للمرأة ولّي فقد یتجه إلى ولّي االولّي مباشرة إذا �ان للمرأة ولّي فقد یتجه إلى ولّي ا

 ..ههلّي للّي لال و ال و 
یاء"ألنه لیس فیه ذ�ـر أصـناف األولیـاء �ر أصناف األول مراتبهموال مـراتبهم  ،،"ألنه لیس فیه ذ جة. والبیـان ال �جـوز تـأخیره عـن وقـت الحاجـة.   ،،وال  تأخیره عن وقت الحا جوز  یان ال � والب

 انتهى.انتهى.
الذین خوطبوا �صدرها؛ أعني  ،والجواب: أن األظهر أن اآل�ة خطاب لكافة المؤمنین المكلفین

} {و ال  ت نك ح وا  قوله:  م ن  ت ى ی ؤ  ات  ح  ر �   .]221ة:[البقر ال م ش 
قدهم ومنهم األمراء عند فقـدهم   أو خطاب لألولیاءأو خطاب لألولیاء  ،،وهم األولیاءوهم األولیاء  راد: ال ینكحهن من إلیه اإلنكاحراد: ال ینكحهن من إلیه اإلنكاحلملمواوا ومنهم األمراء عند ف

طل قوله: فبطـل قولـه: ». ». فالسلطان ولّي من ال ولّي لهافالسلطان ولّي من ال ولّي لها  ،،فإن اشتجروافإن اشتجروا««لما عرفت من قوله: لما عرفت من قوله:   ،،أو عضلهمأو عضلهم فب
 األمر.األمر.  إنه متردد بین خطاب األولیاء وأوليإنه متردد بین خطاب األولیاء وأولي

 �الشرع.�الشرع.  خطاب �المنعخطاب �المنع  وقوله: قلنا: هذا الخطاب إنما هووقوله: قلنا: هذا الخطاب إنما هو
 قوله: والمنع �الشرع �ستوي فیه األولیاء وغیرهم.قوله: والمنع �الشرع �ستوي فیه األولیاء وغیرهم.  ،،قلنا: نعمقلنا: نعم

 قلنا: هذا �الم في غا�ة السقوط؛ فإن المنع �الشرع هنا لألولیاء الذین یتولون العقد".قلنا: هذا �الم في غا�ة السقوط؛ فإن المنع �الشرع هنا لألولیاء الذین یتولون العقد".
ن یتأتى منه أن ُ�خاطب �مثل هذا ن یتـأتى منـه أن ُ�خاطـب �مثـل هـذا لملمـ  ،،الخطاب لمن یتجه إلیه المنعالخطـاب لمـن یتجـه إلیـه المنـع  ،،لمن یتجه إلیه المنعلمن یتجه إلیـه المنـع  ،،نعمنعم

 الكالم.الكالم.
ناتعنــده بنــات  �عني رجل لیس�عنــي رجــل لــیس ــ  ،،عنده ب یهه إلیــهُ�مكن أن ُیوجَّ ُ�مكــن أن ُیوجَّ ِرِ�یَن}{َوَال ُتنِكُحــوْا اْلُمِشــِرِ�یَن}: : ه إل وْا اْلُمِش لیس لــیس ؟ ؟   ]]221221[البقرة:[البقرة:{َوَال ُتنِكُح

خواتعنــده بنــات وال أخــوات نات وال أ نده ب یاتوال مولیــات  ،،ع مو�التوال مــو�الت  ،،وال مول یهال �مكــن أن ُیوجــه إلیــه  ؟؟وال  كن أن ُیوجه إل كنلكــن  ،،ال �م الخطاب یتوجه الخطــاب یتوجــه   ل
 ..مولیةمولیة  وهو من لد�هوهو من لد�ه  ،،لمن ُیتأتى خطا�هلمن ُیتأتى خطا�ه

أو شرًطا �ما أو شرًطا �ما   ،،ما جواًزا �ما تقوله الحنفیةما جواًزا �ما تقوله الحنفیةقد؛ إقد؛ إلیاء الذین یتولون العلیاء الذین یتولون الع"فإن المنع �الشرع هنا لألو "فإن المنع �الشرع هنا لألو 
 �قوله غیرهم.�قوله غیرهم.

مثالً فاألجنبي �معزل عن المنع؛ ألنه ال وال�ـة لـه علـى بنـات ز�ـد مـثالً  نات ز�د  له على ب نى نهیه عن شيء فمـا معنـى نهیـه عـن شـيء   ،،فاألجنبي �معزل عن المنع؛ ألنه ال وال�ة  ما مع ف
سؤالي عن السـؤالفهو �منع الغنفهو �منع الغن  ،،فهذا تكلیف �خص األولیاءفهذا تكلیف �خص األولیاء  ،،لیس من تكلیفهلیس من تكلیفه ساء عن ومنـع النسـاء عـن   ،،ي عن ال نع الن وم

 التبرج.التبرج.
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لذ�ورما �خـص الـذ�ورلیف الشرعیة: منها لیف الشرعیة: منها تكاتكافالفال ناثومنهـا مـا �خـص اإلنـاث  ،،ما �خص ا ما �خص اإل ها  ا ومنهـا مـا �خـص �عًضـا   ،،ومن ما �خص �عًض ها  ومن
 و�ن أراد أنه �جب على األجنبي اإلنكار".و�ن أراد أنه �جب على األجنبي اإلنكار".  ،،ومنها ما �عم الفر�قینومنها ما �عم الفر�قین  ،،أو فرًدا منهماأو فرًدا منهما  ،،من الفر�قینمن الفر�قین

وا ،ه إلیهالمقصود أن الخطاب الشرعي ی وجه إلى من ی تصور توجیه م ن ین  � غ ض  م ن   {ق ل ل  ل م ؤ 
ار ه م } إذا �ان  ،إلى العمیان؟ ال �مكن أن یوجه إلى العمیان یوجه أنمكن �هل  ،]30النور:[أ � ص 

�ما �قول  ،كن توجیهه إلیهال �عني إلغاءه ممن �مف ،�مكن توجیهه إلى �عض الناس دون �عض
 .المجتهد) بدا�ةصاحب (

 حث.حث.فخروج من البفخروج من الب  ،،وج مسلمة �مشركوج مسلمة �مشركد أنه �جب على األجنبي اإلنكار على من یز د أنه �جب على األجنبي اإلنكار على من یز "و�ن أرا"و�ن أرا
یاءوقوله: ولو قلنا إنـه خطـاب لألولیـاء نه خطاب لألول �ه عمللكـان مجمـًال ال �صـح العمـل �ـه عمـل  ،،وقوله: ولو قلنا إ كان مجمًال ال �صح العمل  لیسجوا�ـه: أنـه لـیس  ،،ل نه  �ه: أ   جوا

 �مجمل؛ إذ األولیاء معروفون في زمان من ُأنزلت علیهم اآل�ة".�مجمل؛ إذ األولیاء معروفون في زمان من ُأنزلت علیهم اآل�ة".
  ،،لوارثینلـوارثین�ما أنهم �عرفون ترتیب ا�مـا أنهـم �عرفـون ترتیـب ا  ،،الباب وفي غیرهالباب وفي غیـرهو�عرفون ترتیبهم في هذا و�عرفون ترتیبهم في هذا   ،،نعم �عرفون أولیاءهنعم �عرفون أولیاءه

 ..المقصود أنها أولو�ات جاء الشرع ببیانهاالمقصود أنها أولو�ات جاء الشرع ببیانها  ،،و�عرفون و�عرفون   ،،�اإلمامة�اإلمامة  و�عرفون ترتیب األحقو�عرفون ترتیب األحق
نه دال أال تـرى إلـى قـول عائشـة: �خطـب الرجـل إلـى الرجـل ولیتـه؛ فإنـه دال   ،،"وقد �ان معروًفا عندهم"وقد �ان معروًفا عندهم ته؛ فإ لى الرجل ولی قول عائشة: �خطب الرجل إ لى  ترى إ أال 

 على أن األولیاء معروفون.على أن األولیاء معروفون.
له لمة لـه و�ذلك قول أم سَ و�ذلك قول أم سَ  یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–لمة  من: لـیس أحـد مـن-صلى هللا عل حد  لیس أ ضًراأولیـائي حاضـًرا  :  یائي حا ما ذ�رنا و�نمـا ذ�رنـا   ..أول و�ن

ــل الشــارح   هذا؛هــذا؛ ــه نق شارح ألن قل ال نه ن مه هللارحمــه هللا–أل ــة)  -رح ــالم (النها� �ة)� ــل  ،،�الم (النها ــة  ،،وهو طو�لوهــو طو� ــى رأي الحنفی ــَنَح إل یةوَج لى رأي الحنف َنَح إ   ،،وَج
 ه على �عض ما فیه.ه على �عض ما فیه.فأحببت أن أنبِّ فأحببت أن أنبِّ   ،،ولم �قو في نظري ما قالهولم �قو في نظري ما قاله  ،،-رحمه هللارحمه هللا–واستقواه الشارح واستقواه الشارح 

 ت ما فیه.ت ما فیه.نْ نْ بَ بَ وأَ وأَ   ،،نقلته �طولهنقلته �طولهولوال محبة االختصار لولوال محبة االختصار ل
 ""-یه وسلمیه وسلمى هللا على هللا علصلصل–قوله قوله   ،،وليّ وليّ لى اعتبار اللى اعتبار الومن األدلة عومن األدلة ع

 على محمد.على محمد.  اللهم صلِّ اللهم صلِّ 
حقأحـق««�ما �فیده لفظ �ما �فیده لفظ   ،،ا للوليا للوليفإنه أثبت حق� فإنه أثبت حق�   ،،»»الثیب أحق بنفسها من ولیهاالثیب أحق بنفسها من ولیها««"" ته: هي وأحقیتـه: هـي   ،،»»أ وأحقی

 الوال�ة".الوال�ة".
زاد أحدهما على اآلخر زاد أحـدهما علـى اآلخـر   ،،ي وصفي وصـفوالُمفضل علیه اشتر�ا فوالُمفضل علیه اشتر�ا ف  ،،أن الُمفضلأن الُمفضل  �فید أفعل التفضیل�فید أفعل التفضیل  ،،نعمنعم

لولّي لهوالــولّي لـه  ،،ثیب أحقثیــب أحـقالال  ،،فففي هذا الوصفـي هــذا الوصـ لكن الثیب أحق من لكـن الثیــب أحـق مــن   ،،ألنهما اشتر�ا في األحقیةألنهمـا اشــتر�ا فـي األحقیــة  ؛؛حقحــق  وا
أ�ما أ�ما ««  ،،لكن إبرام العقد لیس لها فیه نصیبلكن إبرام العقد لیس لها فیه نصـیب  ،،في القبولفي القبول  ،،األحق في االختیاراألحق في االختیار  ،،الولّي في هذا البابالولّي في هذا الباب

 ..وهذا �شمل الثیب والبكروهذا �شمل الثیب والبكر  ،،»»بوليّ بوليّ وال نكاح إال وال نكاح إال   ،،امرأة تزوجت من غیر إذن ولیها فنكاحها �اطلامرأة تزوجت من غیر إذن ولیها فنكاحها �اطل
عده؛ فإنه ال �صح عقـده بهـا إال �عـدها: رضاهاا: رضاهاوأحقیتهوأحقیته  ،،ته: هي الوال�ةته: هي الوال�ةحقیحقی"وأ"وأ ها إال � كد فحقهـا بنفسـها آكـد   ،،؛ فإنه ال �صح عقده ب ها بنفسها آ فحق

 من حقه".من حقه".
ال ال   ،،البالغةالبالغـة  ،،فال �جوز لولیها أن ُ�جبر ال البكر وال الثیبفـال �جـوز لولیهـا أن ُ�جبـر ال البكـر وال الثیـب  ،،ال �عقد الولّي حتى ترضى المرأة ال �عقد الولّي حتى ترضـى المـرأة   ،،نعمنعم

یبالبكــر البالغــة وال الثیــب غة وال الث كر البال له إجبارهاوز لــه إجبارهــاال �جال �جــ  ،،الب هالكــن ال بــد أن �أخــذ رأیهــا  ،،وز  بد أن �أخذ رأی كن ال  ستأمرفالثیــب ُتســتأمر  ،،ل یب ُت ُ�طلب ُ�طلــب   ،،فالث
 ..والبكر ُتستأذنوالبكر ُتستأذن  ،،ها و�المهاها و�المهارأیرأی
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 "فحقها بنفسها آكد من حقه؛ لتوقف حقه على إذنها."فحقها بنفسها آكد من حقه؛ لتوقف حقه على إذنها.
َعِن َعِن   -صّلى ُهللا علیه وسلمصّلى ُهللا علیه وسلم-َقاَل: نهى رسوُل هللا َقاَل: نهى رسوُل هللا   -رضي هللا عنهمارضي هللا عنهما–وَعْن َنافع عن ابن ُعَمَر وَعْن َنافع عن ابن ُعَمَر 

غار غارالشِّ غا  ،،الشِّ غاوالشِّ ُجـُل اْبَنَتـهُ والشِّ هُ ُر: َأْن ُیـَزوَِّج الرَّ ُل اْبَنَت ُج َزوَِّج الرَّ َجـُه اآلخـُر ابْ   ،،ُر: َأْن ُی ُه اآلخُر ابْ علـى أْن ُیَزوِّ َج هُ َنَتـهُ على أْن ُیَزوِّ َداٌق. َوَلـْیَس بْیَنُهَمـا َصـَداٌق.   ،،َنَت ا َص ْیَس بْیَنُهَم َوَل
 متفٌق علْیِه".متفٌق علْیِه".

عمنعــم ــغار األصــل فیــه الخلــو  ،،ن یه الخلوالشِّ غار األصل ف قر و�مــا تقــر   ،،الشِّ مثالً ون وتســمعون عــن مســألة وظــائف شــاغرة مــثالً أأو�ما ت �عني �عنــي   ،،ون وتسمعون عن مسألة وظائف شاغرة 
غار هو الخلـو  ،،خالیة عن موظفین �شغلونهاخالیة عن موظفین �شغلونها غار هو الخلوفالشِّ ـغاًراوُسمي وُسـمي   ،،فالشِّ ـغار شِّ غاًراالشِّ غار شِّ فنهى فنهـى   ،،لخلوه عن المهرلخلـوه عـن المهـر  ؛؛الشِّ

غار.عع  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–النبي النبي  غار.ن نكاح الشِّ  ن نكاح الشِّ
ولیس بینهما ولـیس بینهمـا   ،،ره الراوي �أنه �عني الرجل ُیزوج مولیته من آخر على أن ُیزوجه اآلخر مولیتهره الراوي �أنه �عني الرجل ُیزوج مولیته من آخر على أن ُیزوجه اآلخر مولیتهوفسَّ وفسَّ   

غارً فخلوُّ فخلوُّ   ،،صداقصداق غارً ه من الصداق ُ�سمى شِّ    ..ااه من الصداق ُ�سمى شِّ
نافعوهــذا التفســیر ُمختلــٌف فیــه مــن نــافع   من  یه  لٌف ف سیر ُمخت من مأو مــن م  ،،وهذا التف لكالــكأو  یدل جــاء مــا یــدل   ،،ا ما  هو علــى أن نــافع هــو جاء  نافع  ــعلى أن  لذي فسَّ الــذي فسَّ ر ر ا

غار �ما في الصحیح غار �ما في الصحیحالشِّ  ..رهرهوجاء أ�ًضا ما یدل على أن مالًكا هو الذي فسَّ وجاء أ�ًضا ما یدل على أن مالًكا هو الذي فسَّ   ،،الشِّ
بن عمر "وعن نـافع عـن ابـن عمـر  نافع عن ا هى رسول هللا قـال: نهـى رسـول هللا   -رضي هللا عنهمارضـي هللا عنهمـا–"وعن  یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–قال: ن   -صلى هللا عل

غار فسره �قوله:  غار؛ والشِّ غار فسره �قوله: عن الشِّ غار؛ والشِّ هُ ُر اْبنَتـهُ على أْن ُیزوِّجُه اآلخعلى أْن ُیزوِّجُه اآلخـ  ،،ُجُل اْبَنَتهُ ُجُل اْبَنَتهُ َأْن ُیَزوَِّج الرَّ َأْن ُیَزوَِّج الرَّ ««عن الشِّ ولْیَس ولـْیَس   ،،ُر اْبنَت
غار في �الم نافع.  ..»»اقٌ اقٌ بْیَنُهَما َصدبْیَنُهَما َصد غار في �الم نافع.متفٌق علیه. واتفقا على أنَّ تفسیر الشِّ  متفٌق علیه. واتفقا على أنَّ تفسیر الشِّ

بي قال الشافعي: ال أدري التفسیر عـن النبـي  یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–قال الشافعي: ال أدري التفسیر عن الن بن عمرأو عـن ابـن عمـر  -صلى هللا عل أو عن أو عـن   ،،أو عن ا
 معرفة)".معرفة)".حكاه عنه البیهقي في (الحكاه عنه البیهقي في (ال  ،،أو عن مالكأو عن مالك  ،،نافعنافع
عمنعـــم صوصهـــذه الصـــورة الظـــاهرة المنصـــوص  ،،ن ظاهرة المن صورة ال ـــغار �كـــون البضـــع   هذه ال ضع علیهـــا فـــي الشِّ كون الب غار � في الشِّ ها  ضعقابـــل البضـــعمم  فيفـــيعلی بل الب وال وال   ،،قا

�عني �عنـي   ،،و�نما هو لرفع التحر�مو�نمـا هـو لرفـع التحـر�م  ،،ال أثر له في الواقعال أثـر لـه فـي الواقـع  اایدخل في هذا لو وجد صداق اسمً یدخل فـي هـذا لـو وجـد صـداق اسـمً   ،،صداقصداق
تهیتفــق ز�ــد وعمــرو علــى أن یــزوج �ــل واحــد منهمــا اآلخــر ابنتــه حد منهما اآلخر ابن یزوج �ل وا فق ز�د وعمرو على أن  نتالبنــت فــي مقابــل البنــت  ،،یت بل الب في مقا نت  شيء والشــيء   ،،الب وال

ـ  ،،حاُیلحاُیـلهذا تهـذا ت  ،،لُمسمى الیسیر هو من مجرد التحلیللُمسمى الیسیر هو من مجـرد التحلیـلاا غار الُمحرم تسمیة غار الُمحـرم تسـمیة وال ُ�خرج الصورة عن الشِّ وال ُ�خـرج الصـورة عـن الشِّ
   المهر الذي هو مجرد حیلة ُیتوصل بها إلى التحلیل.المهر الذي هو مجرد حیلة ُیتوصل بها إلى التحلیل.هذا هذا 

دِّ لكــن لـــو ُقـــدِّ    لو ُق كن  تهر أن ز�ــًدا مـــن النـــاس خطـــب مــن عمـــرو ابنتـــهل مرو ابن من ع ناس خطب  من ال شروط جـــه إ�اهــا علـــى الُمتبـــع �الشـــروط وزوَّ وزوَّ   ،،ر أن ز�ًدا  بع �ال لى الُمت ها ع جه إ�ا
طؤواألر�ــان مــن غیــر تواطــؤ یر توا من غ لك ثـــم �عــد ذلــك   ،،واألر�ان  عد ذ مثالً ُتوفیــت زوجــة عمـــرو مــثالً ثم � مرو  یت زوجة ع لى زوجةواحتــاج إلــى زوجــة  ،،ُتوف تاج إ حث و�حـــث   ،،واح و�

ألنه لم ُ�شترط �ضع ألنـه لـم ُ�شـترط �ضـع   ؛؛ال شيء في ذلكال شيء في ذلك  ..جه إ�اها �صورة واضحة جلیَّةجه إ�اها �صورة واضحة جلیَّةوزوَّ وزوَّ   ،،ابنتهابنتهفخطب من ز�د فخطب من ز�د 
 ..هذه في مقابل هذههذه في مقابل هذه

بي "وقال الخطیب: إنه لـیس مـن �ـالم النبـي  �الم الن من  لیس  یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–"وقال الخطیب: إنه  لكو�نمـا هـو مـن قـول مالـك  ،،-صلى هللا عل قول ما من  ما هو    ،،و�ن
بين ذلك ابن مهدي والقعنبـيوقد بیّ وقد بیّ   ،،وصل �المتن المرفوعوصل �المتن المرفوع �و�ـدل أنـه مـن �ـ  ،،ن ذلك ابن مهدي والقعن من  نه  نه أالم مالـك أنـه أو�دل أ لك أ خرجه خرجـه الم ما

ـغار أن یـزّوج الرجـل.رقطني من رقطني من الداالدا یزّوج الرجل.طر�ق خالـد بـن مخلـد عـن مالـك قـال: سـمعت أن الشِّ غار أن  قال: سمعت أن الشِّ لك  بن مخلد عن ما لد  لى إلـى   ..طر�ق خا إ
 آخره.آخره.

 فصرَّح في �تاب (الحیل): أن تفسیر".فصرَّح في �تاب (الحیل): أن تفسیر".  ،،وأما البخاري وأما البخاري 
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�ة ال تدل على أنَّ مالكً هـذه الروا�ــة ال تــدل علــى أنَّ مالًكــ ــغار  ااهذه الروا غارهــو الــذي فّســر الشِّ   ،،ولعله سمع من نافعولعلــه ســمع مــن نــافع  ،،سمعتُ ســمعتُ �قول: �قــول:   ،،هو الذي فّسر الشِّ
 ..فسیر إنما �ان من نافعفسیر إنما �ان من نافعدراج والتدراج والتوهو أن اإلوهو أن اإل  ،،في الصحیحفي الصحیحفیعود إلى ما فیعود إلى ما 

غار من قول نافع. غار من قول نافع."وأما البخاري فصرَّح في �تاب (الحیل): أن تفسیر الشِّ  "وأما البخاري فصرَّح في �تاب (الحیل): أن تفسیر الشِّ
ـغار �مـا ذ�ـر �رقال القرطبي: تفسیر الشِّ ما ذ غار � اصـحیح موافـق لمـا ذ�ـره أهـل اللغـة؛ فـإن �ـان مرفوًعـا  ،،قال القرطبي: تفسیر الشِّ �ان مرفوًع فإن  غة؛  هل الل �ره أ ما ذ فق ل   ،،صحیح موا

بولٌ فمقبـولٌ   ،،و�ن �ان من قول الصحابيو�ن �ان من قول الصحابي  ،،لمقصودلمقصودفهو افهو ا ا؛ أ�ًضـا؛   فمق قالألنـه أعلـم �المقـالأ�ًض نه أعلم �الم حال. وأفقـه �الحـال.   ،،أل قه �ال وأف
 انتهى.انتهى.

 أو غیر �اطل؟أو غیر �اطل؟  ،،هل هو �اطلهل هو �اطل  ،،فقد اختلف الفقهاءفقد اختلف الفقهاء  ،،و�ذ قد ثبت النهي عنهو�ذ قد ثبت النهي عنه
 وهو �قتضي البطالن.وهو �قتضي البطالن.  ،،فذهبت الهادو�ة والشافعي ومالك إلى أنه �اطل؛ للنهي عنهفذهبت الهادو�ة والشافعي ومالك إلى أنه �اطل؛ للنهي عنه

 فكلها أقوال تخمینیة.فكلها أقوال تخمینیة.  ،،نطول �هنطول �ه  وللفقهاء خالف في علة النهي الوللفقهاء خالف في علة النهي ال
 أنه على النهي.أنه على النهي.  ،،بینهمابینهماالحدیث: ال صداق الحدیث: ال صداق   قوله فيقوله في  و�ظهر منو�ظهر من

 و�لغو ما ذ�ر".و�لغو ما ذ�ر".  ،،وذهبت الحنفیة وطائفة إلى أن النكاح صحیحوذهبت الحنفیة وطائفة إلى أن النكاح صحیح
طب أن ُیزوِّ علــة للنهــي ظلــم الُمولیــة؛ ألنــه إذا اشــترط علــى الخاطــب أن ُیزوِّ   ،،الال لى الخا شترط ع نه إذا ا یة؛ أل لم الُمول هي ظ لة للن لیس جــه ابنتــه فــال شــك أنــه لــیس ع نه  شك أ فال  ته  جه ابن

كف�كــف یةلهــذه المولیــة  ءء� هذه المول لوإذ لــو  ؛؛ل لى شرطا لمــا احتــاج إلــى شــرط�ان �فئً �ــان �فًئــ  إذ  ما احتاج إ كن تصور لكــن تصــور   ،،ا ل شالمســألة �شــل خص �حث خص �حــث المسألة �
تز علــى مــن یتــز  لم �جدوج فلــم �جــدعلى من ی نتوعنــده بنــت  ،،وج ف نتوعنــده بنــت  ،،لم �جد زوجةلــم �جــد زوجــة  ،،وعنده ب له: فتقــدم إلیــه شــخص فقــال لــه:   ،،وعنده ب قال  یه شخص ف قدم إل فت
نتأزوجــك البنــت كن على أن ُتزوّ لكــن علــى أن ُتزوّ   ،،أزوجك الب تكجنــي بنتــكل نتفــُتظلم البنــت  ،،جني بن لیس وقــد �قبــل األب تــزو�ج شــخص لــیس   ،،فُتظلم الب تزو�ج شخص  بل األب  وقد �ق

 وهذه هي العّلة.وهذه هي العّلة.  ،،لى المرأة لى المرأة فیحصل الضرر عفیحصل الضرر ع  ،،�كفء؛ ألنه �طمع في مولیته�كفء؛ ألنه �طمع في مولیته
أو أو   ،،لكن اعتباره ال ألنه ذو شأنلكـن اعتبـاره ال ألنـه ذو شـأن  ،،ُمعتبر في الشرعُمعتبـر فـي الشـرع  ،،الصداق نعمالصـداق نعـمبینهما صداق بینهمـا صـداق   أما �كون لیسأما �كون لـیس  

غار أكثـر مـن خـاتم مـن   ،،قد َ�فرضقد َ�فرض  »»ا من حدیدا من حدیدالتمس ولو خاتمً التمس ولو خاتمً ««  ،،الال  ،،ذو �الذو �ال غار أكثر من خاتم من أو ُ�فرض في الشِّ أو ُ�فرض في الشِّ
ــغار  ،،حدیدحدیــد غارومــع ذلــك ال �جعــل الصــورة تخــرج عــن دائــرة الشِّ ئرة الشِّ ما اإنمــا ا  ،،ومع ذلك ال �جعل الصورة تخرج عن دا ــغار أن إن غار أن لملحــوظ فــي مســألة الشِّ لملحوظ في مسألة الشِّ

 ة. ة. ُتظلم المرأ ُتظلم المرأ 
اًئــامنهما �فمنهمـا �ف  لو �ان �ل واحدلـو �ـان �ــل واحـد  ،،طیبطیـب اًئـا�ف�ف  ،،لآلخرلآلخـر  ًئ   ،،بل �ل واحد منهما فرصة ألن ُیزوجبـل �ـل واحــد منهمـا فرصـة ألن ُیــزوج  ،،للزواجللــزواج  ًئ

ألنه ألنـه   ؛؛غارغارهذا شِ هـذا ِشـ  ننإإ  ::ال نقولال نقـول  ،،وُسمي صداقوُسـمي صـداق  ،،الزواج �أن تقدم إلیهاالزواج �أن تقدم إلیهـا  ،،وَقِبل �ل واحد من المرأتینوَقِبل �ل واحد من المرأتین
عنده عنـده   ،،و�نما فرصةو�نمـا فرصـة  ،،رغب فیهرغـب فیـهلكن الكالم فیما إذا �ان أحدهما ال یُ لكن الكالم فیمـا إذا �ـان أحـدهما ال یُ   ،،ننال أثر وال ظلم على المرأتیال أثر وال ظلم على المرأتی

 هذا ظلم.هذا ظلم.  ،،یقبل بزواجهیقبل بزواجهفف  ،،جهجهال یزوجها إال إلى شخص یر�د أن یزوّ ال یزوجها إال إلى شخص یر�د أن یزوّ   ،،اوم علیهااوم علیهابنت ُ�سبنت ُ�س
  ،،اائً ًئـولو لم �كن �فولـو لـم �كـن �ف  ،،لهلـه  اا�بیرً �بیـرً   اامن ظلم المرأة أن ال �قبل تزو�جها من شخص إال أن یدفع له مبلغً من ظلم المرأة أن ال �قبل تزو�جها من شخص إال أن یدفع لـه مبلًغـ  

 هذا البغي.هذا البغي.  ال �ستطیع أن �حققه إال بواسطةال �ستطیع أن �حققه إال بواسطة  مل له عمًال مل له عمًال أو �عأو �ع  ،،أو �فعل له فعًال أو �فعل له فعًال 
ما �صح؟ على أمل أن ما �صـح؟ علـى أمـل أن أم أم �صح �صح   ،،ثم إذا وقع النكاح على هذه الصورةثم إذا وقع النكاح على هذه الصورة  ،،لم المرأة لم المرأة فالمنظور إلیه ظفالمنظور إلیه ظ  

لةبینهمــا صــداق حیلــة  ،،ُیزوج مولیته من اآلخرُیــزوج مولیتــه مــن اآلخــر  ااكل واحد منهمكـل واحــد منهمــ لِزم �ل وُألــِزم �ــل   ،،أو لیس بینهما صداقأو لــیس بینهمــا صــداق  ،،بینهما صداق حی وُأ
هل هــل   ،،اآلن مهر المثلاآلن مهــر المثــل  ،،وف �من زوجت من غیر صداقوف �مــن زوجــت مــن غیــر صــداق�ما هو معر �مــا هــو معــر   ،،واحد منهما �مهر المثلواحــد منهمــا �مهــر المثــل

 ر صحیح؟.ر صحیح؟.غیغی  أوأو  ،،اا�كون النكاح صحیحً �كون النكاح صحیحً 
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بتالنهــي ثابــت   هي ثا حر�موالنهــي �قتضــي التحــر�م  ،،الن هي �قتضي الت لبطالنهــل �قتضــي الــبطالن  ،،والن قولأو ال �قتضــي؟ هــل نقــول  ،،هل �قتضي ا هل ن كاح النكــاح   ::أو ال �قتضي؟  الن
أو إلى أمر أو إلـى أمـر   ،،إلى ذات المنهي عنهإلـى ذات المنهـي عنـه  ،،أو لیس بباطل؟ �عني هل النهي عاد إلى ذات العقدأو لیس بباطل؟ �عني هل النهـي عـاد إلـى ذات العقـد  ،،�اطل�اطل

   خارج؟خارج؟
 ................طالب: ...طالب: ...

 ..وال یوجد هذا التبادلوال یوجد هذا التبادل  ،،ااههئئُ�جز ُ�جز   ،،الصداق لیه صداق ُمسمىالصداق لیه صداق ُمسمى
 طالب: ...........طالب: ...........
نه �اطل؟ الجمهور نـه �اطـل؟ الجمهـور إإ  ::لكن هل نقوللكـن هـل نقـول  ،،وظالم في الوقت نفسهوظـالم فـي الوقـت نفسـه   منهما آثم منهما آثـم�لٌّ �لٌّ   ،،هو حرام إذا شار�واهو حرام إذا شار�وا

ال ال و و لخارج لخـارج ال من اال مـن ا  ،،النهي عامالنهـي عـام  ::وقال �عضهموقـال �عضـهم  ،،ال بد أن ُ�فرق بینهماال بد أن ُ�فرق بینهمـا  ،،نكاٌح �اطلنكاٌح �اطل  ،،نه �اطلنه �اطلإإ  ::قالقال
قدلــــذات العقــــد یه االعقــــد تــــوافرت فیــــه ا  ،،لذات الع توافرت ف قد  شروط واألر�انلشــــروط واألر�ــــانالع خاوالنهــــي أمــــٌر خــــا  ،،ل مٌر  هي أ ظور ال رج عــــن منظــــور ال والن عن من لق یتعلــــق رج  یتع

 �األر�ان.�األر�ان.
ثم �عد ثـم �عـد   ،،لو تقدم ز�د إلى عمرو خطب مولیته ورضیتلـو تقـدم ز�ـد إلـى عمـرو خطـب مولیتـه ورضـیت  ،،�معنى أن �ل نكاح على حدة صحیح�معنى أن �ل نكاح علـى حـدة صـحیح  

طه بنكاح طـه بنكـاح وهو ارتباوهو ارتبا  ،،إنما أمٌر خارجإنما أمٌر خارج  ،،النكاح صحیحالنكاح صحیح  ،،ذلك دفع المهر ولو �ان �سیًرا؛ صح النكاحذلك دفع المهر ولو �ان �سیًرا؛ صح النكاح
 ..لتحر�ملتحر�ممع امع اانه انه بطل إذا توافرت شروطه وأر�بطل إذا توافرت شروطه وأر�وُمقتضى القواعد أنه ال یوُمقتضى القواعد أنه ال ی  ،،أخرى أخرى 

 :تعالىو�لغو ما ذ كر فیه؛ عمال  �عموم قوله  ،"وذهبت الحنفیة وطائفة إلى أن النكاح صحیح
اء}  و� جاب". ، ]3[النساء:{ف انك ح وا  م ا ط اب  ل ك م م  ن  الن  س 

ــَن   یدخلن في عموم قوله:یــدخلن فــي عمــوم قولــه:  ،،ة من طاب من النساءة مــن طــاب مــن النســاءالنسو النســو   ،،وهؤالء ممنوهــؤالء ممــن َن {َفــانِكُحوْا َمــا َطــاَب َلُكــم مِّ م مِّ ا طَاَب َلُك انِكُحوْا َم {َف
 ..]]33[النساء:[النساء:النَِّساء}النَِّساء}

 "وُ�جاب �أنه خصه النهي"."وُ�جاب �أنه خصه النهي".
أو أو   ،،�عود إلى ذات العقد�عـود إلـى ذات العقـد  ،،هل النهي �عود إلى ذات المنهي عنههل النهـي �عـود إلـى ذات المنهـي عنـه  ،،هي المسألة في تطبیق القاعدةهي المسألة في تطبیق القاعدة

 إلى شرٍط من شروط العقد؟إلى شرٍط من شروط العقد؟
لم لـم   ،،شخص �بیر سنشـخص �بیـر سـن  ،،زوجنيزوجنـيحتى تحتـى ت  ،،لعقد إجبار المولیة قال: ال أزوجكلعقـد إجبـار المولیـة قـال: ال أزوجـكلو تضمن في الـو تضـمن فـي ا  ،،نعمنعم  

جد زوجة�جــد زوجــة نتوعنــده بنــت  ،،� ها تقــدم لهــا   وعنده ب قدم ل تكشــر�طة أن تزوجنــي بنتــك  ::قالقــال  ،،شخصشــخصت هذه هــذه   ،،أكرههأكرهــه  ،،فأجبرهفــأجبره  ،،شر�طة أن تزوجني بن
یةمســألة ثانیــة هامســألة اإلجبــار �ــأتي الكــالم فیهــا  ،،�عني هذه مسألة أخرى �عنــي هــذه مســألة أخــرى   ،،مسألة ثان كالم فی �أتي ال كن المسألة المتصورة لكــن المســألة المتصــورة   ،،مسألة اإلجبار  ل

مافیمــا إذا رضــي �ــل واحــدة منهمــا حدة منه �ل وا ما إذا رضي  عمنقــول: نعــم  ،،فی قول: ن هيخــالفوا النهــي  ،،ن بوا المُ وارتكبــوا المُ   ،،خالفوا الن كاح صحیحوالنكــاح صــحیح  ،،حرمحــرموارتك   ،،والن
 نعم.نعم.

َفَذكَرْت َفَذكَرْت   ،،صلَّى ُهللا علیه وسلَّمَ صلَّى ُهللا علیه وسلَّمَ –: َأنِّ جار�ًة �ْكًرا َأَتِت الّنبيَّ : َأنِّ جار�ًة �ْكًرا َأَتِت الّنبيَّ -َماَماَرضَي ُهللا عْنهُ َرضَي ُهللا عْنهُ –"َوعِن ابن عباٍس "َوعِن ابن عباٍس 
َجها َوهَي �ارهةٌ أنَّ أنَّ  َجها َوهَي �ارهةٌ َأ�اَها َزوَّ  ".".-صلَّى هللا علیه وسلَّمصلَّى هللا علیه وسلَّم–َفَخّبرَها رُسوُل ِهللا َفَخّبرَها رُسوُل ِهللا   ،،َأ�اَها َزوَّ

  وسلم على محمد. وسلم على محمد.اللهم صلِّ اللهم صلِّ 
 �االْرساِل.�االْرساِل.وُأِعلَّ وُأِعلَّ   ،،أْحَمُد وأبو داوَد وابُن ماَجهْ أْحَمُد وأبو داوَد وابُن ماَجهْ "َرواُه "َرواُه 

 وأجیب عنه �أنه رواه أیوب بن سو�د عن الثوري عن أیوب موصوًال".وأجیب عنه �أنه رواه أیوب بن سو�د عن الثوري عن أیوب موصوًال".
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یه الهــذا ممــا تعــارض فیــه ال  ،،نعمنعــم قولمــنهم مــن �قــول  ،،وصل واإلرسالوصــل واإلرســالهذا مما تعارض ف االحكــم للوصــل ُمطلًقــا  ::منهم من � ألنه ز�ادة ألنــه ز�ــادة   ؛؛الحكم للوصل ُمطلًق
تیَقنألنــه ُمتــیَقن  ؛؛ومنهم من یرى أن الحكم لإلرسالومــنهم مــن یــرى أن الحكــم لإلرســال  ،،علمعلــم یهلوصــل مشــكوٌك فیــهواوا  ،،ألنه ُم مة وأهــل العلــم األئمــة   ،،لوصل مشكوٌك ف وأهل العلم األئ

هذالكبــار ال �حكمــون �حكــم ُمطــرد فــي مثــل هــذااا ثل  في م طرد  مون �حكم ُم بار ال �حك ــا  ،،لك ــالراجح هن نابــل ُیرجحــون �عملــون � �الراجح ه لون  نا والُمــرجح هنــا   ،،بل ُیرجحون �عم رجح ه والُم
 ..الوصلالوصل

یوب موصوالً رواه أیـوب بـن سـو�د عـن الثـوري عـن أیـوب موصـوالً   "وُأجیب عنه �أنه"وُأجیب عنه �أنه ثوري عن أ بن سو�د عن ال یوب  بن و�ـذلك رواه معمـر بـن   ،،رواه أ و�ذلك رواه معمر 
 ..عن ز�د بن حبان عن أیوب موصوالً عن ز�د بن حبان عن أیوب موصوالً   ،،سلیمان الرقيسلیمان الرقي

 لمن وصله.لمن وصله.  و�ذا اختلف في وصل الحدیث و�رساله فالحكمو�ذا اختلف في وصل الحدیث و�رساله فالحكم
 ا.ا.ن له طرًقا �قوي �عضها �عًض ن له طرًقا �قوي �عضها �عًض قال المصنف: الطعن في الحدیث ال معنى له؛ أل قال المصنف: الطعن في الحدیث ال معنى له؛ أل 

ستأذنوال تـنكح البكـر حتـى ُتسـتأذن««وفیه: وفیه:   ،،لُمتفق علیهلُمتفق علیهوقد تقّدم حدیث أبي هر�رة اوقد تقّدم حدیث أبي هر�رة ا كر حتى ُت تنكح الب حدیث وهـذا الحـدیث   ،،»»وال  وهذا ال
ــاده ــا أف ــاد م فادهأف ما أ فاد  ــه ال  ،،أ ــار األب البنت ــى تحــر�م إجب ــدل عل ته الف بار األب البن حر�م إج لى ت ــاحفدل ع ــى النك كاحبكــر عل لى الن كر ع ــاء   ،،ب ــره مــن األولی یاء وغی من األول یره  وغ

 ولى.ولى.�األ �األ 
والبكر �ستأذنها والبكر �ستأذنها ««  ::ولحدیث مسلمولحدیث مسلم  ،،و�لى عدم جواز إجبار األب ذهبت الهادو�ة والحنفیة لما ذ�رو�لى عدم جواز إجبار األب ذهبت الهادو�ة والحنفیة لما ذ�ر

 ".".»»أبوهاأبوها
عمنعـــم لنــــص علـــ  ،،ن بارى أن الــــولّي ال �جـــوز لــــه اإلجبــــارنص ع له اإلج جوز  لولّي ال � كًراولـــو �ــــان األب ولـــو �انــــت �كـــًرا  ،،ى أن ا نت � لو �ا �ان األب و لو  من ال بــــد مــــن   ،،و بد  ال 

رضیت فاألمر ال رضـیت فـاألمر ال   فإذا أجبرها أبوها إنفإذا أجبرها أبوهـا إن  ،،�عني سكوتها�عني سكوتها  ،،ااو�ذنها صماتهو�ذنها صماته  ،،ال بد من إذنهاال بد من إذنها  ،،استئذانهااستئذانها
 ..و�ن رفعت األمر إلى القاضي فسخ النكاح ورده لهو�ن رفعت األمر إلى القاضي فسخ النكاح ورده له  ،،�عدوها�عدوها

سلم"ولحــدیث مســلم حدیث م ستأذنها أبوهاوالبكــر �ســتأذنها أبوهــا««  ،،"ول كر � ــر   ،،»»والب ــادة األب فــي الحــدیث غی ــال البیهقــي: ز� یر و�ن ق حدیث غ في ال قي: ز�ادة األب  قال البیه و�ن 
 فقد رّده المصنف؛ �أنها ز�ادة عدل �عني فیعمل بها.فقد رّده المصنف؛ �أنها ز�ادة عدل �عني فیعمل بها.  ،،محفوظةمحفوظة

هب أحوذهــب أح ــهوذ ــار بنت ــألب إجب ــى أن ل تهمــد و�ســحاق والشــافعي إل بار بن لألب إج لى أن  شافعي إ سحاق وال ــاح عمــًال   مد و� ــى النك مًال البكــر البالغــة عل كاح ع لى الن غة ع كر البال الب
 كما تقدم".كما تقدم".  »»الثیب أحق بنفسهاالثیب أحق بنفسها««�مفهوم: �مفهوم: 

  ،،عني من ولیها مفهومه أن البكر ولیها أحق بها من نفسهاعني من ولیها مفهومه أن البكر ولیها أحق بهـا مـن نفسـها��  ،،مفهومه إذا �انت الثیبة أحق بنفسهامفهومه إذا �انت الثیبة أحق بنفسها
هذاوال شـــك أن األدلـــة الصـــحیحة الصـــر�حة �منطوقهـــا ُتلِغـــي مثـــل هـــذا ثل  ي م ها ُتلِغ صر�حة �منطوق صحیحة ال لة ال شك أن األد هومالمفهـــوم  وال  هوم األصـــل أن المفهـــوم   ،،المف صل أن المف األ

 ..ذا ُعورض هذا المفهوم �منطوق فالمنطوق ُمَقدم على المفهومذا ُعورض هذا المفهوم �منطوق فالمنطوق ُمَقدم على المفهوملكن إلكن إ  ،،ُمعَتبرُمعَتبر
 ق بها.ق بها.وأن الولّي أحوأن الولّي أح  ،،"فإنه دل على أن البكر �خالفها"فإنه دل على أن البكر �خالفها

یاءو�أنه لو أخذ �عمومه لزم في حق غیـر األب مـن األولیـاء  ،،و�رد �أنه مفهوم ال �قاوم المنطوق و�رد �أنه مفهوم ال �قاوم المنطوق  من األول   ،،و�أنه لو أخذ �عمومه لزم في حق غیر األب 
 �جواز اإلجبار".�جواز اإلجبار".وأن ال �خص األب وأن ال �خص األب 

  ،،ومفهومه أن الولّي أحق �البكر من نفسهاومفهومه أن الولّي أحق �ـالبكر مـن نفسـها  ،،حق بنفسها من ولیهاحق بنفسها من ولیهاالسیب أالسیب أ  ،،ألن المسألة وليّ ألن المسألة وليّ   ؛؛نعمنعم
لم �قل أحد من األئمة لـم �قـل أحـد مـن األئمـة   ،،�أن غیر األب ُ�جبر البكر�أن غیر األب ُ�جبـر البكـرولم �قل أحٌد ولم �قل أحٌد   ،،والولّي �شمل األب وغیر األبوالولّي �شمل األب وغیر األب

 . . أن غیر األب من األولیاء ُ�جبر البكرأن غیر األب من األولیاء ُ�جبر البكر
 جواز اإلجبار.جواز اإلجبار.وأن ال �خص األب �وأن ال �خص األب �  ،،ه لزم في حق غیر األب من األولیاءه لزم في حق غیر األب من األولیاء"و�أنه لو أخذ �عموم"و�أنه لو أخذ �عموم
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من وقال البیهقي في تقو�ة �الم الشافعي: إن حدیث ابن عباس هذا محمـول علـى أنـه زّوجهـا مـن  نه زّوجها  وقال البیهقي في تقو�ة �الم الشافعي: إن حدیث ابن عباس هذا محمول على أ
عة عینقال المصنف: جواب البیهقي هو الُمعتمد؛ ألنهـا واقعـة عـین  ،،یر �فءیر �فءغغ ها واق ها فـال یثبـت الحكـم بهـا   ،،قال المصنف: جواب البیهقي هو الُمعتمد؛ ألن بت الحكم ب فال یث

 تعمیًما.تعمیًما.
 مامین محاماة عن �الم الشافعي".مامین محاماة عن �الم الشافعي".قلت: �الم هذین اإلقلت: �الم هذین اإل

شكبـــال شـــك مهـــذا تعصـــب للمـــ  ،،بال  مام ذهب مـــذهب اإلمـــام هذا تعصب لل مذهب اإل مه هللارحمـــه هللا–ذهب  صر�حةو�ال فالنصـــوص صـــحیحة صـــر�حة  -رح صحیحة  صوص    ،،و�ال فالن
 ..جبر بنته البكرجبر بنته البكرو�قول أحمد أ�ًضا �أن األب �ُ و�قول أحمد أ�ًضا �أن األب �ُ   ،،و�قول الشافعيو�قول الشافعي

شافعي ومذهبهم"كالم هذین اإلمامین محامـاة عـن �ـالم الشـافعي ومـذهبهم �الم ال ماة عن  یهو�ال فتأو�ـل البیهقـي ال دلیـل علیـه  ،،"كالم هذین اإلمامین محا یل عل   ،،و�ال فتأو�ل البیهقي ال دل
 بل قالت".بل قالت".  ،،لذ�رته المرأةلذ�رته المرأة  ،،و �ان �ما قالو �ان �ما قالفلفل

 ..لم ترَض لم ترَض   ،،و�نما أشارت إلى أنها ُمكرهةو�نما أشارت إلى أنها ُمكرهة  ،،نه لیس �كفءنه لیس �كفءإإلم تقل لم تقل   ،،�كفء�كفء  ما قالت أنه لیسما قالت أنه لیس
یرفالعلة �راهیتها فعلیها ُعلـق التخییـر  ،،وهي �ارهةوهي �ارهة"بل قالت: إنه زّوجها "بل قالت: إنه زّوجها  لق التخی مذ�ورةألنهـا المـذ�ورة  ؛؛فالعلة �راهیتها فعلیها ُع ها ال نه فكأنـه   ،،ألن فكأ

 فأنت �الخیار.فأنت �الخیار.  : إذا �انت �ارهة: إذا �انت �ارهة-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–قال قال 
ما وجدت بـل حكـم عـام لعمـوم علتـه؛ فأینمـا وجـدت   ،،�الم غیر صحیح�الم غیر صـحیح  ،،وقوله المصنف: إنها واقعة عینوقوله المصنف: إنها واقعة عین ته؛ فأین عام لعموم عل بل حكم 

 الكراهة".الكراهة".
فإذا وجدت هذه الِعلة؛ شمل الحكم جمیع فإذا وجدت هذه الِعلة؛ شـمل الحكـم جمیـع   ،،ٌل �علةٌل �علةهو ُمعلَ هو ُمعلَ   ،،غیر مر�وط �شخصغیر مر�وط �شخص  ،،نعم حكم الُمَعللنعم حكم الُمَعلل

 ..الصورالصور
 "فأینما وجدت الكراهة ثبت الحكم."فأینما وجدت الكراهة ثبت الحكم.

هاعائشة: أن فتاة دخلـت علیهـا  وقد أخرج النسائي عنوقد أخرج النسائي عن بن أخیه؛ فقالـت: إن أبـي زّوجنـي مـن ابـن أخیـه؛   ،،عائشة: أن فتاة دخلت علی من ا بي زّوجني  لت: إن أ فقا
�أتي رسول هللا وأنـا �ارهـة؟ قالـت: اجلسـي حتـى �ـأتي رسـول هللا   ،،فع بي خسیستهفع بي خسیستهیر یر  لت: اجلسي حتى  نا �ارهة؟ قا یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–وأ   -صلى هللا عل

هافجعل األمـر إلیهـا  ،،فدعاهفدعاه  ،،فأرسل إلى أبیهافأرسل إلى أبیها  ،،فأخبرتهفأخبرته  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–رسول هللا رسول هللا فجاء فجاء    ،،فجعل األمر إلی
من ولكـن أردت أن ُأعِلـم النسـاء أن لـیس لآل�ـاء مـن   ،،ت ما صنع أبيت ما صنع أبيقد أجز قد أجز   ،،فقالت: �ا رسول هللافقالت: �ا رسول هللا لیس لآل�اء  ساء أن  م الن كن أردت أن ُأعِل ول

 شيء".شيء".األمر األمر 
  ،،إلجبار وال اإلكراه إلجبـار وال اإلكـراه لكن لیس لهم الكـن لـیس لهـم ا  ،،ولهم العقدولهـم العقـد  ،،لهم الوال�ةلهـم الوال�ـة  ،،ولیس لهم اإلكراه ولـیس لهـم اإلكـراه   ،،لیس لهم اإلجبارلیس لهم اإلجبـار

 نعم.نعم.
 ه".ه".ابن أخیابن أخی  ااوقد زوجها أبوها �فئً وقد زوجها أبوها �فئً   ،،ولعلها البكر التي في حدیث ابن عباسولعلها البكر التي في حدیث ابن عباس  ،،"والظاهر أنها �كر"والظاهر أنها �كر

بن العم �فء لبنت عمهابــن العــم �ــفء لبنــت عمــه  ،،نعم الكفاءة موجودةنعــم الكفــاءة موجــودة   ،،واة في النسب موجودةواة فــي النســب موجــودةالمساالمســا  ،،الكفاءة موجودةالكفــاءة موجــودة  ،،ا
نعم قد �كون نعـم قـد �كـون   ،،فالكفاءة متوفرةفالكفـاءة متـوفرة  ،،نه غیر مسلمنـه غیـر مسـلمإإ  ::�عني ما قالت�عني مـا قالـت  ،،و�فاءة الدین موجودةو�فاءة الدین موجودة  ،،هذه �فاءةهذه �فاءة

و�عض الصفات التي تدل و�عـض الصـفات التـي تـدل   ،،قد �كون عنده �عض الخاللقد �كون عنده �عض الخـالل  ،،ُیالحظ علیه شيء من �عض تصرفاتهُیالحظ علیه شيء من �عض تصرفاته
خل�ــالجبن والبخــل  ،،لى وضاعته وخستهلــى وضــاعته وخســتهعع فاءةلكــن مثــل هــذه ال تقــدح فــي الكفــاءة  ،،�الجبن والب في الك قدح  هذه ال ت ثل  كن م صفات و�ن الصــفات و�ن   هذههــذه  ،،ل ال

 ..إال أنها ال تقدح في الكفاءةإال أنها ال تقدح في الكفاءة  ،،ذمیمةذمیمة  ،،كانت خسیسةكانت خسیسة
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  ،،أنه لیس لآل�اء من األمر شيءأنه لیس لآل�اء من األمر شيء  ،،فقد صرحت أنه لیس مرادها إال إعالم النساءفقد صرحت أنه لیس مرادها إال إعالم النساء  "و�ن �انت ثیًبا"و�ن �انت ثیًبا
 ولفظ النساء عام للثیب والبكر".ولفظ النساء عام للثیب والبكر".

 نعم.نعم.
 فأقّرها علیه".فأقّرها علیه".  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–وقد قالت هذا عنده وقد قالت هذا عنده ""

م الثیبات أنه لیس لآل�اء نهـا تر�ـد أن ُتعِلـم الثیبـات أنـه لـیس لآل�ـاء إإما قالت في نها�ة الحكم مـا قالـت فـي نها�ـة الحكـم   ،،اات ثیبً ت ثیًبـما قالت حتى لو �انما قالت حتى لو �انـ نها تر�د أن ُتعِل
 ..ودل على أنه ال فرق ودل على أنه ال فرق   ،،ااسواء �انت ثیبات أو أ�كارً سواء �انت ثیبات أو أ�كارً   ،،أرادت أن تعِلم النساءأرادت أن تعِلم النساء  ،،یهن سبیلیهن سبیلعلعل

لك�اء نفى التزو�ج للكراهـة؛ ألن السـیاق فـي ذلـك"والمراد بنفي األمر عن اآل"والمراد بنفي األمر عن اآل في ذ سیاق  هة؛ ألن ال عام فـال ُ�قـال: هـو عـام   ،،�اء نفى التزو�ج للكرا قال: هو  فال ُ�
 لكل شيء".لكل شيء".

 ..نعمنعم
 ".".-رضي هللا عنهرضي هللا عنه–"وَعن الَحسِن َعْن َسُمرَِة "وَعن الَحسِن َعْن َسُمرَِة 
�أن اآلفــال ُ�قــال �عمومــه �ــأن اآل قال �عمومه  هم عالقة�ــاء لــیس لهــم عالقــةفال ُ� لیس ل تزو�ج والوال دخــل فــي التــزو�ج وال  ،،�اء  في ال هم هــم   ،،الال  ،،�عني وجودهم�عنــي وجــودهم  ،،وال دخل 

 ..وأولى األولیاء األبوأولى األولیاء األب  ،،�ة في النكاح�ة في النكاحعلى اشتراط الوالعلى اشتراط الوال  المتضافرةالمتضافرة  دلت النصوصدلت النصوص  ،،األولیاءاألولیاء
 طالب: ...........طالب: ...........

 ُه من نفسها ورضیت.ُه من نفسها ورضیت.مّكنتْ مّكنتْ   ااالمقصود أنهالمقصود أنه
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..مثل الشفعةمثل الشفعة  ،، �أس �أسالال  ،،�عني ُمجرد ما علمت رفعت األمر�عني ُمجرد ما علمت رفعت األمر
بيِّ "وعن الَحسِن َعْن َسُمَرَة َعِن الّنبـيِّ  یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–"وعن الَحسِن َعْن َسُمَرَة َعِن الّن َرَأٍة زَ َأ�َُّمـا اْمـَرَأٍة زَ ««: : -صلى هللا عل ا اْم َجَهـا َولّیـانِ َأ�َُّم انِ وَّ ا َولّی َجَه هي َفهـي   ،،وَّ َف

ِل ِمْنُهَما ِل ِمْنُهَمالألوَّ ".وَحّسنَ وَحّسنَ   ،،واألْرَ�َعةُ واألْرَ�َعةُ   ،،َرَواُه أْحَمدُ َرَواُه أْحَمدُ   ..»»لألوَّ ".ُه التِّْرِمذيُّ  ُه التِّْرِمذيُّ
سمرةألنــه مــن روا�ــة حســن عــن ســمرة  ؛؛حدیث ضعیفحــدیث ضــعیف عن  �ة حسن  من روا بت وال یثبــت   ،،ألنه  حدیث ســماع للحســن مــن ســمرة إال حــدیث وال یث سمرة إال  من  سماع للحسن 

  قال: لمحمد بن سیر�ن: سلِ قـال: لمحمـد بـن سـیر�ن: سـلِ   ،،قال: حبیب بن الشهیدقـال: حبیـب بـن الشـهید  ،،في الصحیح في صحیح البخاري في الصحیح في صحیح البخاري   ،،العقیقةالعقیقة
 الحسن ممن سمعت حدیث العقیقة؟ فقال: من سمرة.الحسن ممن سمعت حدیث العقیقة؟ فقال: من سمرة.

سمدلَّ علــى أنــه ســِمع حــدیث العقیقـــة مــن ســم من  قة  حدیث العقی سِمع  نه  لى أ حدیثوالجمهــور ینفــون ســـماعه منــه غیــر هــذا الحـــدیث  ،،رةرةدلَّ ع هذا ال یر  نه غ سماعه م فون  هور ین   ،،والجم
ثم ُعِقَد لها على آخر فنكاح ثم ُعِقَد لها علـى آخـر فنكـاح   ،،جت المرأة من شخصجت المرأة من شخصأنه إذا ُزوِّ أنه إذا ُزوِّ   ،،صحیحصحیح  ومعناهومعناه  ،،فالحدیث ضعیففالحدیث ضعیف

 ..هي في ذمة رجل ُعِقَد له قبل ذلكهي في ذمة رجل ُعِقَد له قبل ذلك  ُعِقد المرأة ُعِقد المرأة   ،،ألنه لم �صادف محال� ألنه لم �صادف محال�   ؛؛الثاني �اطلالثاني �اطل
من ولد لسـنتین �قیتـا مـن   ،،ولى ز�د بن ثابتولى ز�د بن ثابت"وعن الحسن: هو أبو سعید الحسن بن أبي الحسن م"وعن الحسن: هو أبو سعید الحسن بن أبي الحسن م تا  سنتین �قی ولد ل

نةخالفــة عمــر �المدینــة مر �المدی فة ع مانبصــرة �عــد مقتــل عثمــانوقدم الوقــدم ال  ،،خال تل عث عد مق صرة � ــا �المدینــة  ،،ب نةوقیــل: إنــه لقــي علی� قي علی�ا �المدی نه ل یل: إ ما وأمــا   ،،وق وأ
 و�ان إمام وقته".و�ان إمام وقته".  ،،�البصرة فلم تصح رؤ�ته إ�اه�البصرة فلم تصح رؤ�ته إ�اه

 ..نعمنعم
 مات في رجب سنة  عشرة ومائة".مات في رجب سنة  عشرة ومائة".  ،،علًما وزهًدا وورًعاعلًما وزهًدا وورًعا""

   رحمة هللا علیه.رحمة هللا علیه.
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جَهـا ولّیـان َفِهـي لـ««: : -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–  "عن سمرة عن النبي"عن سمرة عن النبي لَأّ�َما اْمَرأة َزوَّ ي  ان َفِه ا ولّی جَه ل ِمْنُهَمـاَأّ�َما اْمَرأة َزوَّ األوَّ ل ِمْنُهَم ». ». ألوَّ
 وحسنه الترمذي.وحسنه الترمذي.  ،،رواه أحمد واألر�عةرواه أحمد واألر�عة

 تقدم ذ�ر الخالف في سماع الحسن من سمرة.تقدم ذ�ر الخالف في سماع الحسن من سمرة.
 عن عقبة بن عامر.عن عقبة بن عامر.  ،،حمد والنسائي من طر�ق قتادة عن الحسنحمد والنسائي من طر�ق قتادة عن الحسنورواه الشافعي وأورواه الشافعي وأ

 هذا أصح.هذا أصح.  قال الترمذي: الحسن عن سمرة فيقال الترمذي: الحسن عن سمرة في
 ا.ا.قال ابن المدیني: لم �سمع الحسن عن عقبة شیئً قال ابن المدیني: لم �سمع الحسن عن عقبة شیئً 

لألول منهما؛ و�ان العقـد مترتًبـا أنهـا لـألول منهمـا؛   ،،لیل على أن المرأة إذا عقد لها ولیان لرجلینلیل على أن المرأة إذا عقد لها ولیان لرجلینوالحدیث دوالحدیث د ها  ا أن قد مترتًب و�ان الع
 سواء دخل بها الثاني أو ال.سواء دخل بها الثاني أو ال.

جاهالً و�ذلك إن دخـل بهـا جـاهالً   ،،وأنها لألولوأنها لألول  ،،فإجماع أنه زًنافإجماع أنه زًنا  ،،ما إذا دخل بها عالًماما إذا دخل بها عالًماأأ ها  حّد نـه ال حـّد إال أإال أ  و�ذلك إن دخل ب نه ال 
 علیه؛ للجهل.علیه؛ للجهل.

 فإن وقع العقدان".فإن وقع العقدان".
 لكن ال بد من التفر�ق.لكن ال بد من التفر�ق.  ،،الجهل شبهةالجهل شبهة  ،،ُیدرى الحد �الشبهةُیدرى الحد �الشبهة  ،،نعمنعم

حد"فإن وقع العقدان في وقـت واحـد تبسو�ـذا إذا ُعِلـَم ثـم التـبس  ،،�طال�طـال  ،،"فإن وقع العقدان في وقت وا ثم ال َم  ها إذا إال أنهـا إذا   ،،یبطالنیـبطالن  فإنهمافإنهمـا  ،،و�ذا إذا ُعِل إال أن
لزوجین برضاهاأقرت الزوجة أو دخـل بهـا أحـد الـزوجین برضـاها حد ا ها أ لذيفـإن ذلـك �قـرر العقـد الـذي  ،،أقرت الزوجة أو دخل ب قد ا قرر الع لك � سبقه؛ إذ أقـّرت �سـبقه؛ إذ   فإن ذ قّرت � أ

هالحــق علیهــا حق علی لدخول برضاو�ــذا الــدخول برضــا  ،،فإقرارها صحیحفإقرارهــا صــحیح  ،،ل لى فإنــه قر�نــة الســبق لوجــوب الحمــل علــى   ،،هاهاو�ذا ا سبق لوجوب الحمل ع نة ال نه قر� فإ
 السالمة".السالمة".

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.

 طالب: ...........طالب: ...........
 أصح من الثاني؟ أصح من الثاني؟ 
  طالب: ...........

نا�عنــي علــى مــا فــي روا�ــة الحســن عــن ســمرة أقــوى مــن روایتــه هنــا  ،،أضعفأضــعف  ،،نهنــهأضعف مأضــعف م ته ه من روای قوى  سمرة أ �ة الحسن عن  في روا ما  ني على  عأفعــ  ،،�ع ل ل أف
 �عني قوله  �عنـي قولـه والوال  ،،فال �عني أصح أنه صحیحفـال �عنـي أصـح أنـه صـحیح  ،،التفضیل عند أهل الحدیث ال �ستعملونه على �ابهاالتفضیل عند أهل الحـدیث ال �سـتعملونه علـى �ابهـا

نه ضعیفمــا أضــعف أنــه ضــعیف   ،،وقد �كون األضعفوقــد �كــون األضــعف  ،،االكن أصح �عني أقوى منه و�ن �ان ضعیفً لكــن أصــح �عنــي أقــوى منــه و�ن �ــان ضــعیفً   ،،الال  ،،ما أضعف أ
 نه أضعف من �ذا؛ ألنه �المقابل تضعیف نسبي هذا.نه أضعف من �ذا؛ ألنه �المقابل تضعیف نسبي هذا.إإ  ::ا أن �قولا أن �قولو�ن �ان صحیحً و�ن �ان صحیحً 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ى شرحه.ى شرحه.انتهانته

 طالب: ...........طالب: ...........
لذيما رأ�كـم فـي �العمـل الـذي  ::تقولتقول  ،،اآلن دور األسئلةاآلن دور األسئلة  ،،نعمنعم في �العمل ا كم  ناس�عملـه �عـض النـاس  ما رأ� له �عض ال مرأةأن �أخـذ المـرأة  ،،�عم خذ ال   ،،أن �أ

 حنیفة؟حنیفة؟  ييهل هذا رأي أبهل هذا رأي أب  ،،وُ�شهد شاهدین بدون وليّ وُ�شهد شاهدین بدون وليّ 
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 ..-رحمه هللارحمه هللا–هذا رأي أبو حنیفة هذا رأي أبو حنیفة   ،،و�قیة الشروطو�قیة الشروطإذا لم یوجد ولّي یوجد رضا إذا لم یوجد ولّي یوجد رضا   
 وله ابٌن أكبر من عبد هللا وهو صالح؟وله ابٌن أكبر من عبد هللا وهو صالح؟  ،،أحمد �أبي عبد هللاأحمد �أبي عبد هللاإلمام اإلمام   نىنىلماذا �كلماذا �ك  ::قولقول��  
  ،،�ما هو معروف�مـا هـو معـروف  ،،أكبر من عبد هللاأكبـر مـن عبـد هللا  ااال شك أن صالحً ال شـك أن صـالحً   ،،ء حول ذلكء حـول ذلـكبل هناك تعلیل من العلمابل هناك تعلیل من العلمـا  

بٌن أكبر لـه ابـٌن أكبـر   -رحمه هللارحمـه هللا–إلمام أحمد إلمـام أحمـد فإما أن �كون افإمـا أن �كـون ا  ،،صالح ابن اإلمام أحمد أكبر من عبد هللاصالح ابـن اإلمـام أحمـد أكبـر مـن عبـد هللا له ا
ثاني أن عبد هللا في خدمة أبیهواألمر الثـاني أن عبـد هللا فـي خدمـة أبیـه  ،،هذا احتمالهذا احتمال  ،،م ماتم ماتعبد هللا ثعبد هللا ث  ::من صالح ُ�قال لهمن صالح ُ�قال له قد قـد و و   ،،واألمر ال

وصالح �ما هو وصـالح �مـا هـو   ،،وهو أقرب إلى اإلمام و�لى طر�قته وهد�هوهو أقرب إلى اإلمـام و�لـى طر�قتـه وهد�ـه  ،،للحدیث والعمل �هللحدیث والعمل �ه  ،،لشأنلشأنتفرغ لهذا اتفرغ لهذا ا
تولى القضاءمعــروف تــولى القضــاء فرون موالســلف ینفــرون م  ،،معروف  سلف ین تولى القضاءمــن یتــولى القضــاءوال رعلــى �ــل حــال هــذا مــا ُذِكــر  ،،من ی ما ُذِك �هللا �هللا   ،،على �ل حال هذا 

 المستعان.المستعان.
عث ا �عــث هذا أ�ًض هــذا أ�ًضــ قول: �قــول:   سؤاًال ســؤاًال ا � قولمــا رأ�كــم �مــن �قــول� من � كم � صب ن التفر�ــق هــذا الیــوم فــي النســب تعصــب إإ  ::ما رأ� سب تع في الن یوم  هذا ال ن التفر�ق 
ما هذا �الٌم صحیح؟ وما رأ�كم �العادة السار�ة بین الناس عـدم تـزو�ج الخضـیر �مـا هل هل   ،،وجاهلیةوجاهلیة تزو�ج الخضیر � هذا �الٌم صحیح؟ وما رأ�كم �العادة السار�ة بین الناس عدم 

 ُ�قال �القبیل؟ُ�قال �القبیل؟
عمنعـــم عوى الجاهـــذه مـــن دعـــوى الجا  ،،ن من د ئلهلیـــة التعصـــب للقبائـــلهذه  صب للقبا یة التع سابواألنســـاب  ،،هل بي وقـــد أخبـــر النبـــي   ،،واألن بر الن صالة علیـــه الصـــالة   –وقد أخ یه ال عل

�اب �اب   -رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى–وقد ترجم اإلمام الُبخاري وقد ترجم اإلمام الُبخاري   ،،هذه من أمور الجاهلیةهذه من أمور الجاهلیة  ،،أنها ال ُتتركأنها ال ُتترك  -والسالموالسالم
–باعة بنت الز�یر بن عبد المطلب ابنة عمة النبي باعة بنت الز�یر بن عبد المطلب ابنة عمـة النبـي ُض ُض وذ�ر تحت الباب أن وذ�ر تحت الباب أن   ،،(األكفاء في الدین)(األكفاء في الدین)
 قرشیة هاشمیة �انت تحت المقداد وهو مولى.قرشیة هاشمیة �انت تحت المقداد وهو مولى.  -ممعلیه الصالة والسالعلیه الصالة والسال

ا ا لكن أ�ًض لكـن أ�ًضـ  ،،األمر لآلثار المترتبة علیه وللشقاق وللنزاع أمٌر مطلوباألمر لآلثار المترتبة علیه وللشقاق وللنزاع أمٌر مطلـوبترك مثل هذا ترك مثل هذا   ،،على �ل حالعلى �ل حال
 صب لهذا األمر ال شك أنه من دعوى الجاهلیة.صب لهذا األمر ال شك أنه من دعوى الجاهلیة.كون اإلنسان یتعكون اإلنسان یتع

 هل �جوز أن أقرأ وأرقي أبنائي وأنا على جنا�ة؟هل �جوز أن أقرأ وأرقي أبنائي وأنا على جنا�ة؟  ::�قول�قول
 وال �قرأ منه شیئا.وال �قرأ منه شیئا.  ،،نب أن �قرأ القرآننب أن �قرأ القرآنال �جوز للجُ ال �جوز للجُ   ،،الال  

اء}{م ا ط اب  ل   بـ ما المقصود:  ؟] 3[النساء:ك م م  ن  الن  س 
�عني  ،وهو ما طاب ،ن �ستطیع الزواج بهانفس اإلنسا ،المقصود بها واحدة تطیب  لها النفس 

المرأة الطیبة فمطلوب من المسلم أن یبحث عن  ،فالطیب خالف الخبیث ،من صلح من النساء
 ،ا طاب من ألفاظ العموموم ،وما طاب لكم من النساء في دینها ،في عملها ،طابت في نفسها

ث   ،واألر�ع ،وثالث ،واثنتین ،فیشمل واحدة ر � اع }{م ث ن ى و   ]. 3[النساء:ال ث  و 
 اإل�اضیة؟اإل�اضیة؟من من   ::�قول�قول

 اإل�اضیة فرقة من فرق الخوارج.اإل�اضیة فرقة من فرق الخوارج.  
 هذا �سأل عن زواج المسیار.هذا �سأل عن زواج المسیار.

ّي أم �سیر ّي أم �سـیر هل ُ�شترط وجود الولهل ُ�شترط وجود الول  ،،وأراد أن یتزوج منهموأراد أن یتزوج منهم  ،،�عملون و�حكمون �مذهب أبي حنیفة�عملون و�حكمون �مذهب أبي حنیفة  ،،نعمنعم
 على مذهبهم؟على مذهبهم؟

 ..ال بد من اشتراط الوليّ ال بد من اشتراط الوليّ   ،،ال بد من وجود الوليّ ال بد من وجود الوليّ   ،،الال  
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في جهادٍ إذا ُحِكَم المرأٍة �الطالق لتغیـب الـزوج فـي جهـادٍ �قول: �قول:  لزوج  یب ا تهوال ُ�علـم بوفاتـه مـن حیاتـه  ،،إذا ُحِكَم المرأٍة �الطالق لتغ من حیا ته  لم بوفا ة   ،،وال ُ�ع ة و�عـد العـدَّ عدَّ عد ال و�
  آخر؟ آخر؟رجًال رجًال   تزوجت المرأةتزوجت المرأة

عد أمعـــروف أن الغائـــب ُ�حكـــم بوفاتـــه إن �ـــان الســـفر غالُبـــه الســـالمة �عـــد أ   سالمة � ه ال سفر غالُب �ان ال ته إن  كم بوفا ئب ُ�ح عروف أن الغا من ن یبلـــغ تســـعین ســـنة مـــن م سنة  سعین  لغ ت ن یب
فإذا حكم الحاكم بوفاته واعتدَّت فإذا حكم الحاكم بوفاته واعتـدَّت   ،،غیا�هغیا�ه  و�ذا �ان غالبه الهالك �عد ُمضي أر�ع سنوات منو�ذا �ان غالبه الهالك �عد ُمضي أر�ع سنوات من  ،،والدتهوالدته
 لكن إذا جاء الزوج األول فهي له.لكن إذا جاء الزوج األول فهي له.  ،،�عد ذلك لها أن تتزوج�عد ذلك لها أن تتزوج  ،،امرأتهامرأته

 ؟؟ههشروطشروطوما وما   ،،ما حكم زواج المسیارما حكم زواج المسیارول: ول: �ق�ق
  ،،ون على عدم اإلعالن مع وجود الولّي والشهودون علـى عـدم اإلعـالن مـع وجـود الـولّي والشـهودلكن قد یتفقلكـن قـد یتفقـ  ،،الشروط الُمعتبرة للنكاحالشروط الُمعتبرة للنكـاح  ،،شروطهشروطه  

�الزواومعرفــة األقــارب �ــالزوا شبهةالمقصــود أنــه ال �قــرب فــي خفائــه مــن نكــاح الشــبهة  ،،ججومعرفة األقارب  كاح ال من ن ئه  في خفا قرب  نه ال � لوليّ فــإذا وجــد الــوليّ   ،،المقصود أ   ،،فإذا وجد ا
شهودوالشــهود هروالمهــر  ،،وال جابواإل�جــاب  ،،والم بولوالقبــول  ،،واإل� كاصــح النكــا  والق قةولــو اشــترط علیهــا أن ال قســم لهــا وال نفقــة  ،،ححصح الن ها وال نف سم ل ها أن ال ق شترط علی   ،،ولو ا

 ..وتنازلت على ذلك فاألمر ال �عدوهاوتنازلت على ذلك فاألمر ال �عدوها
 اقرأ.اقرأ.

قاَل رسوُل هللاِ قاَل: قـاَل رسـوُل هللاِ   -َرضّي ُهللا تعالى َعْنهُ َرضّي ُهللا تعالى َعْنهُ -وَعْن جابٍر وَعْن جابٍر "" یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–  قاَل:  ٍد َأ�َُّمـا َعْبـٍد ««: : -صلى هللا عل ا َعْب َأ�َُّم
ِذيُّ ُد وأبـو داوَد والتِّْرِمـِذيُّ رواُه أحمرواُه أحمـ  ».».َتزوَج �َغْیر إْذِن َمَوالیِه أْو َأْهِلِه فُهَو عاهرٌ َتزوَج �َغْیر إْذِن َمَوالیِه أْو َأْهِلِه فُهَو عاهرٌ  بو داوَد والتِّْرِم و�ذلّك و�ـذلّك   ،،َوصّحَحهُ َوصـّحَحهُ   ،،ُد وأ

 صححُه ابُن ِحبِّان".صححُه ابُن ِحبِّان".
  ،،مره شيءمـره شـيءألنه مملوك ال �ملك من أألنـه مملـوك ال �ملـك مـن أ  ؛؛اشترط علیهماشترط علـیهم  ،،زوج من غیر إذن موالیهزوج من غیر إذن موالیهنعم هذا العبد إذا تنعم هذا العبد إذا ت

�عني في حكم �عنـي فـي حكـم » » فهو عاهرفهـو عـاهر««  ،،فنكاحه �اطلفنكاحـه �اطـل  ،،هو في حكم ما ُ�ملك من األموال فیتزوج �غیر إذنهو في حكم ما ُ�ملك من األموال فیتزوج �غیر إذن
 نعم.نعم.  ،،الزانيالزاني
قاَل رسوُل ِهللا قال: قـاَل رسـوُل ِهللا   -رضَي ُهللا عْنهُ رضَي ُهللا عْنهُ -ْن َجابٍر ْن َجابٍر "وعَ "وعَ  یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–قال:  دٍ َأ�َُّمـا َعْبـدٍ ««: : -صلى هللا عل ا َعْب زوَج  َتـزوَج َأ�َُّم  َت

ــَو عــاهرٌ  ــِه فُه ــِه أْو َأْهِل ــر إْذِن َمَوالی عاهرٌ �َغْی َو  یِه أْو َأْهلِِه فُه ر إْذِن َمَوال ــِذيُّ   ،،أي زانٍ أي زانٍ ». ». �َغْی ــو داوَد والتِّْرِم ــُد وأب ِذيُّ رواُه أحم بو داوَد والتِّْرِم مُد وأ صّحَحهُ َوصــّحَحهُ   ،،رواُه أح   ،،َو
 و�ذلّك صححُه ابُن ِحبِّان.و�ذلّك صححُه ابُن ِحبِّان.

نهوأنـه وجـد عبـًدا لـه تـزوج �غیـر إذنـه  ،،وقوًفاوقوًفاورواه من حدیث ابن عمر مورواه من حدیث ابن عمر م یر إذ تزوج �غ له  نه وجد عبًدا  فرق بینهماففـرق بینهمـا  ،،وأ طل وأ�طـل   ،،ف وأ�
 وضر�ه الحّد.وضر�ه الحّد.  ،،عقدهعقده

طلدلیل على أن نكاح العبد �غیر إذن مالكه �اطـل  والحدیثوالحدیث إال إال   ،،عند الجمهورعنـد الجمهـور  وحكمه حكم الزناوحكمـه حكـم الزنـا  ،،دلیل على أن نكاح العبد �غیر إذن مالكه �ا
 و�لحق �ه النسب.و�لحق �ه النسب.  ،،أنه ُ�سقط عنه الحد إذا �ان جاهًال للتحر�مأنه ُ�سقط عنه الحد إذا �ان جاهًال للتحر�م

 وذهب داود إلى أن نكاح".وذهب داود إلى أن نكاح".
كاألنـــه نكـــا نه ن بهةح ُشـــبهةأل شروط واألر�انمتـــوافر الشـــروط واألر�ـــان  ،،ح ُش توافر ال حدهـــذه ُشـــبهة تـــدرأ عنـــه الحـــد  ،،إال اإلذنإال اإلذن  ،،م نه ال تدرأ ع بهة  �ه وُتلِحـــق �ـــه   ،،هذه ُش ق  وُتلِح

 ..النسبالنسب
كه صحیح؛ ألن ا"وذهــب داود إلــى أن نكــاح العبــد �غیــر إذن مالكــه صــحیح؛ ألن ا یر إذن مال بد �غ كاح الع لى أن ن عینلنكــاح عنــده فــرض عــین"وذهب داود إ فرض  كاح عنده  هو فهــو   ،،لن ف

 كسائر فروض العین ال �فتقر إلى إذن السید".كسائر فروض العین ال �فتقر إلى إذن السید".
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فروض األعیانال �حتــاج إلــى إذن �غیــره مــن فــروض األعیــان من  یره  لى إذن �غ ن�عنــ  ،،ال �حتاج إ سیده ألداء الصالة؟ ال ي هــل العبــد �ســتأذن ســیده ألداء الصــالة؟ ال �ع ستأذن  بد � هل الع ي 
عین عند داود یرى أنه ال �حتاج إلى عـین عنـد داود یـرى أنـه ال �حتـاج إلـى   وما دام النكاح فرضوما دام النكـاح فـرض  ،،ُمستثنى شرًعاُمستثنى شرًعا  ،،�حتاج إلى إذن هذا�حتاج إلى إذن هذا

 ..عیانعیانألنه من فروض األألنه من فروض األ  ؛؛إذنإذن
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..ما هو ال بد من اإلذن عند الجمهورما هو ال بد من اإلذن عند الجمهور  ،،الال  ،،لكن الجمهورلكن الجمهور  ،،ما �حتاج إذن على قول داودما �حتاج إذن على قول داود
 "و�أنه لم یثبت لد�ه الحدیث."و�أنه لم یثبت لد�ه الحدیث.

له حكم الزنا هناوقال اإلمام �حیى: إن العقد الباطـل ال �كـون لـه حكـم الزنـا هنـا كون  طل ال � �ان عاولـو �ـان عا  ،،وقال اإلمام �حیى: إن العقد البا �التحر�م؛ ألن لًمـا �ـالتحر�م؛ ألن ولو  ا  لًم
 العقد شبهة یدرأ بها الحّد.العقد شبهة یدرأ بها الحّد.
 وهل ینفذ عقده �اإلجازة".وهل ینفذ عقده �اإلجازة".

یهأو عقــد علــى زوجــة أبیــه  ،،لو عقد على محرم من محارمهلــو عقــد علــى محــرم مــن محارمــه  ،،لیس �ل عقٍد شبهةلــیس �ــل عقــٍد شــبهة هذه ُشبهة؟ أو هــذه ُشــبهة؟ أو   ،،أو عقد على زوجة أب
اًئـااألمر أعظم من �ونه وطاألمر أعظم مـن �ونـه وط  ::للنقو نقو  على علـى   ،،ألن العقد یدل على أنه مستحلألن العقـد یـدل علـى أنـه مسـتحل  ؛؛أعظم من الزناأعظـم مـن الزنـا  ،،فقطفقـط  ًئ

حاللأنــه یــرى أنــه حــالل نه  یرى أ نه  ــ  ،،أ بيذا أمــر النبــيولول مر الن سالمعلیــه الصــالة والســالم  -ذا أ صالة وال یه ال من ع�قتــل مــن ع  -عل تل  یهقــد علــى زوجــة أبیــه�ق لى زوجة أب   ،،قد ع
 ..ألنه �عقده هذا استحل ما ُأجِمَع على تحر�مهألنه �عقده هذا استحل ما ُأجِمَع على تحر�مه  ؛؛وخمَّس مالهوخمَّس ماله

سی"وهــل ینفــذ عقــده �اإلجــازة مــن ســی من  جازة  قده �اإل فذ ع سماه ده؟ فقــال الناصــر والشــافعي: ال ینفــذه �اإلجــازة؛ ألنــه ســماه "وهل ین نه  جازة؛ أل فذه �اإل شافعي: ال ین صر وال قال النا ده؟ ف
 عاهًرا".عاهًرا".  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم  –النبيالنبي
 ..ال بد من تجدیدال بد من تجدید  ،،�اإلجازة�اإلجازةفال ینفذ فال ینفذ   ،،الزنا لیس بنكاح أصالً الزنا لیس بنكاح أصالً   ،،ه �اطله �اطلوالعاهر نكاحوالعاهر نكاح  ،،نعمنعم

ــم تحصــل اإلجــازة ــأن المــراد إذا ل جازة"وُأجیــب: � صل اإل لم تح مراد إذا  �أن ال یب:  قد الموقوفإال أن الشــافعي ال �قــول �العقــد الموقــوف  ،،"وُأج قول �الع شافعي ال � صالً أصــالً   إال أن ال   ،،أ
 حقیقة".حقیقة".  وأنه لیس بزانٍ وأنه لیس بزانٍ   ،،والمراد �العاهر أنه �العاهروالمراد �العاهر أنه �العاهر

 نعم.نعم.
بْیَن ال ُ�ْجَمـُع بـْیَن ««: : قالَ قالَ   -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–سوَل ِهللا سوَل ِهللا : أنَّ ر : أنَّ ر -َرضّي ُهللا عْنهُ َرضّي ُهللا عْنهُ -"وعْن أبي ُهرْ�َرَة "وعْن أبي ُهرْ�َرَة  ُع  ال ُ�ْجَم

 ُمّتَفٌق َعَلْیِه".ُمّتَفٌق َعَلْیِه".». ». وال بْیَن اْلَمْرأِة وَخاَلِتَهاوال بْیَن اْلَمْرأِة وَخاَلِتَها  ،،اْلَمْرَأِة وَعّمِتَهااْلَمْرَأِة وَعّمِتَها
ن ةما ز�د في نعم هذا م  ،والرضاع ،في النسب ،على ما جاء في �تاب هللا من الم حرمات الس 
ن  هذا مما ز�د في  ،والم صاهرة ن ةو  ،ةالس  وخ ص  ،دة على ما في القرآناشتملت على أحكام  زائ الس 

ر اء ذ ل ك م } :تعالى�ه عموم قوله  ل  ل ك م م ا و   .]24[النساء:{و أ ح 
یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–: أن رسول هللا : أن رسـول هللا -رضي هللا عنهرضي هللا عنـه-أبي هر�رة أبي هر�رة   "وعن"وعن عُ ال ُ�ْجَمـعُ ««قال: قـال:   -صلى هللا عل ». ». ال ُ�ْجَم

هولبلفــظ المضــارع المبــین للمجهــول بین للمج ضارع الم فظ الم یةوال نافیــة  ،،بل هو مرفوعفهــو مرفــوع  وال ناف ــاه النهــي  ،،ف هيومعن ناه الن حدى ورد فــي إحــدى   وقدوقــد  ،،ومع في إ ورد 
هى رسول هللا روا�ـــات (الصـــحیح) بلفـــظ: نهـــى رســـول هللا  فظ: ن صحیح) بل �ات (ال سلمصـــلى هللا علیـــه وســـلم–روا یه و مع أن �جمـــع   -صلى هللا عل ْرَأِة َبـــْیَن اْلَمـــْرَأِة ««أن �ج بَْیَن اْلمَ

 متفٌق علیه.متفٌق علیه.  ».».وال بْیَن اْلَمْرَأِة وَخالِتَهاوال بْیَن اْلَمْرَأِة وَخالِتَها  ،،وَعّمِتَهاوَعّمِتَها
 في دلیل على تحر�م الجمع بین من ُذِكر.في دلیل على تحر�م الجمع بین من ُذِكر.
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من الموهو قول من لقیتـه مـن الم  ،،ِكرِكرقال الشافعي: �حرم الجمع بین من ذُ قال الشافعي: �حرم الجمع بین من ذُ  ته  تینفتـینوهو قول من لقی في ال خـالف بیـنهم فـي   ،،ف ینهم  ال خالف ب
 ذلك.ذلك.

 وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختالًفا الیوم".وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختالًفا الیوم".  ،،ومثله قال الترمذيومثله قال الترمذي
 ..والمرأة وخالتها محل إجماع بین أهل العلموالمرأة وخالتها محل إجماع بین أهل العلم  ،،مع بین المرأة وعمتهامع بین المرأة وعمتهاالجالج  ،،نعمنعم

 "و�نما قال �الجواز فرقة من الخوارج"."و�نما قال �الجواز فرقة من الخوارج".
نَّةالعمل �العمل �  ألنهم ال یرون ألنهم ال یرون   ؛؛نعمنعم نَّةالسُّ وهذا الحكم وهذا الحكـم   ،،ال یرى العمل �غیر الكتابال یرى العمل �غیر الكتاب  ،،و�ینكم �تاب هللاو�ینكم �تاب هللا  بیننابیننا  ،،السُّ

نَّةو�نما هو موجود في و�نما هو موجود في   ،،ال یوجد في �تاب هللاال یوجد في �تاب هللا نَّةالسُّ  ..السُّ
 "ونقل اإلجماع أ�ًضا ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي."ونقل اإلجماع أ�ًضا ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي.

ــــــه  له وال �خفــــــى أن هــــــذا الحــــــدیث خصــــــص عمــــــوم قول موم قو صص ع حدیث خ هذا ال فى أن  عالىتعــــــالى–وال �خ ــــــ: : -ت ــــــم مَّ ــــــلَّ َلُك َّ {َوُأِح ُم م لَّ َلك ِ ا َوَراء ا َوَراء {َوُأح
 . اآل�ة.. اآل�ة.]]2424[النساء:[النساء:َذِلُكْم}َذِلُكْم}

لى قیــل: و�لــزم الحنفیــة أن �جــّوزوا الجمــع بــین مــن ذ�ــر؛ ألن أصــولهم تقــد�م عمــوم الكتــاب علــى  تاب ع موم الك قد�م ع صولهم ت �ر؛ ألن أ من ذ بین  مع  جّوزوا الج یة أن � لزم الحنف یل: و� ق
 إال أنه".إال أنه".  ،،حادحادأخبار اآلأخبار اآل

لنصألن عنــدهم مثــل هــذا مــن �ــاب الز�ــادة علــى الــنص �اب الز�ادة على ا لنص نسخوالز�ــادة علــى الــنص نســخ  ،،ألن عندهم مثل هذا من  واآلحاد ال ینسخ واآلحــاد ال ینســخ   ،،والز�ادة على ا
ـنَّة  آحادآحـاد  ،،ال ینسخ المتواترال ینسخ المتواتر  ،،القطعيالقطعي نَّةالسُّ فعلى مقتضى األصول عندهم أن یردوا فعلـى مقتضـى األصـول عنـدهم أن یـردوا   ،،القرآنالقـرآنال ینسخ ال ینسـخ   السُّ

�ه ُ�قو�ه و�رفعه عن �ـه ُ�قو�ـه و�رفعـه عـن   لكنهم رأوا أن شهرة هذا الخبر واتفاق العلماء على العمللكـنهم رأوا أن شـهرة هـذا الخبـر واتفـاق العلمـاء علـى العمـل  ،،مثل هذا الخبرمثـل هـذا الخبـر
 نعم.نعم.  ،،رتبة اآلحادرتبة اآلحاد

نه حدیث مشهور"إال أنه أجاب صاحب (الهدا�ة) �أنـه حـدیث مشـهور مع والمشـهور لـه حكـم القطعـي ال سـیما مـع   ،،"إال أنه أجاب صاحب (الهدا�ة) �أ له حكم القطعي ال سیما  والمشهور 
 داد �المخالف".داد �المخالف".وعدم االعتوعدم االعت  ،،ن األمةن األمةاإلجماع ماإلجماع م

ومنهم من یراه من أقسام ومـنهم مـن یـراه مـن أقسـام   ،،الحنفیة منهم من �جعل المشهور مرتبة متوسطة بین المتواتر واآلحادالحنفیة منهم من �جعل المشهور مرتبـة متوسـطة بـین المتـواتر واآلحـاد
 ..قسٌم من أقسام المتواترقسٌم من أقسام المتواتر  ،،ررالمتواتالمتوات

یه وسلَّمَ صـلَّى ُهللا علیـه وسـلَّمَ –قاَل: قاَل رسوُل ِهللا قاَل: قاَل رسـوُل ِهللا   -رضَي ُهللا تعالى عْنهُ رضَي ُهللا تعالى عْنهُ -"وعْن ُعثمان "وعْن ُعثمان  نِكُح ال ُیـنِكُح ««: : -صلَّى ُهللا عل ال ُی
 »".»".ُیْنِكحُ ُیْنِكحُ   اْلُمْحرُم والاْلُمْحرُم وال

 ؟؟ما وجه �ون المتزوج زوجة أبیه مستحال� ما وجه �ون المتزوج زوجة أبیه مستحال� هذا �سأل �قول: هذا �سأل �قول: 
ا لوطئها زناه حراًمـا لوطئهـا زنـالو �ان یرا لو �ـان یـرا   ،،لو �ان رآه حراًما ما عقد علیهالو �ان رآه حراًما ما عقد علیها   لكنه یرى أنه ُ�حللها لكنـه یـرى أنـه ُ�حللهـا   ،،أو لتر�هاأو لتر�هـا  ،،ه حراًم

 ..فهو ُمستِحلفهو ُمستِحل  ،،في العقدفي العقد
 ".".-صلَّى ُهللا علیه وسلَّمَ صلَّى ُهللا علیه وسلَّمَ –  قاَل: قاَل رسوُل هللاِ قاَل: قاَل رسوُل هللاِ   -رضَي ُهللا تعالى عْنهُ رضَي ُهللا تعالى عْنهُ -"وعْن ُعثمان "وعْن ُعثمان 

  على محمد. على محمد.اللهم صلِّ اللهم صلِّ 
ْنِكحُ ال ُیــنِكُح اْلُمْحــرُم وال ُیــْنِكحُ ««"" رُم وال ُی نِكُح اْلُمْح ِلمٌ َرَواُه ُمْســِلمٌ   ».».ال ُی ُه: ي روا�ــٍة َلــُه: وفوفــ  ،،َرَواُه ُمْس �ٍة َل طبُ وال َ�ْخطــبُ ««ي روا اَن: َزاَد ابــُن حّبــاَن:   ،،»»وال َ�ْخ بُن حّب وال وال ««َزاَد ا

 ".".»»ُ�ْخَطُب َعَلیهُ�ْخَطُب َعَلیه
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ینكحتقـــدم فـــي الحـــج أن الُمحـــرم ال یـــنكح حرم ال  حج أن الُم في ال قدم  تزوجال یتـــزوج  ،،ت نكحوال ُیـــنكح  ،،ال ی زوج�عنـــي ال ُیـــزوج  ،،وال ُی ني ال ُی سه وال خطـــب لنفســـه وال وال �وال �  ،،�ع طب لنف خ
 ..ُتخطب منه مولیتهُتخطب منه مولیته

 ..""»»ْنِكحُ ْنِكحُ ال یَ ال یَ ««: : -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–قال: قال رسول هللا قال: قال رسول هللا   -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–"وعن عثمان "وعن عثمان 
 صلى هللا على محمد.صلى هللا على محمد.

 رواه مسلم".رواه مسلم".  ،،�ضمه من أنكح�ضمه من أنكح  »»وال ُیْنِكحُ وال ُیْنِكحُ   ،،اْلُمْحِرمُ اْلُمْحِرمُ ««"�فتح حرف المضارعة من نكح "�فتح حرف المضارعة من نكح 
 نعم.نعم.  ،،والثاني من الر�اعيوالثاني من الر�اعي  ،،األول من الثالثياألول من الثالثي

مان "وفي روا�ة له: أي: لمسلم عن عثمـان  یرهأي لنفسـه أو لغیـره  ::»»وال َ�ْخطبُ وال َ�ْخطـبُ ««"وفي روا�ة له: أي: لمسلم عن عث بن حبان زاد ابـن حبـان   ،،أي لنفسه أو لغ وال وال ««زاد ا
 ..»»ُ�ْخَطُب َعَلْیهِ ُ�ْخَطُب َعَلْیهِ 

حج)وتقــدم ذلــك فــي �تــاب (الحــج) تاب (ال في � لك  قدم ذ یهوال �خطــب علیــه««إال قوله: إال قولــه:   ،،وت نه والمــراد أنــه ال �خطــب أحــد منــه   ،،»»وال �خطب عل حد م نه ال �خطب أ مراد أ وال
 ولیته".ولیته".

 نعم.نعم.
ارضـّي ُهللا َعْنُهَمـا–"َوعِن اْبِن َعّباٍس "َوعِن اْبِن َعّباٍس  یه وسلَّمصـلى هللا علیـه وسـلَّم–َزوََّج رسوُل هللا َزوََّج رسـوُل هللا قال: تَ قـال: َتـ  -رضّي ُهللا َعْنُهَم َمْیُمونَة َمْیُمونـَة   -صلى هللا عل

 وهَو ُمْحرٌم. ُمّتفٌق علْیِه".وهَو ُمْحرٌم. ُمّتفٌق علْیِه".
لنعم هذا ُ�خالفه الحـدیث الـ وثبت من وثبـت مـن   ،،"تزوج میمونة وهو محرم" هذا حدیث ابن عباس"تـزوج میمونـة وهـو محـرم" هـذا حـدیث ابـن عبـاس  ،،ذي قبلهذي قبلـهنعم هذا ُ�خالفه الحدیث ا

�ذلك ثبت من حدیث �ذلك ثبـت مـن حـدیث   ،،تزوجها وهو حاللتزوجها وهو حالل  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–حدیث میمونة نفسها أن النبي حدیث میمونة نفسها أن النبي 
 فع وهو السفیر بینهما أنه تزوجها وهو حالل.فع وهو السفیر بینهما أنه تزوجها وهو حالل.ااأبي ر أبي ر 

نه ُمحرموحمــل �عضــهم حــدیث ابــن عبــاس أنــه ُمحــرم   بن عباس أ كن و�ن لــم �كــن   ،،داخل الحرمداخــل الحــرم  ،،�عني دخل في الحرم�عنــي دخــل فــي الحــرم  ،،وحمل �عضهم حدیث ا لم � و�ن 
 ..و�ن لم �كن ُمحرما ُمتلبس �اإلحرامو�ن لم �كن ُمحرما ُمتلبس �اإلحرام  ،،هو في شهر حرامهو في شهر حرام  ::ومنهم من �قولومنهم من �قول  ،،�اإلحرام�اإلحرام  ااُمتلبسً ُمتلبسً 

 س لغیره.س لغیره.االمخالفة ابن عبلمخالفة ابن عب  ،،"الحدیث قد أكثر الناس فیه الكالم"الحدیث قد أكثر الناس فیه الكالم
من لكن الروا�ة أنه تزوجها وهو حالل جاءت مـن   ،،قال ابن عبد البر: اختلفت اآلثار في هذا الحكمقال ابن عبد البر: اختلفت اآلثار في هذا الحكم لكن الروا�ة أنه تزوجها وهو حالل جاءت 

 لكن الوهم إلى الواحد".لكن الوهم إلى الواحد".  ،،ث ابن عباس صحیح اإلسنادث ابن عباس صحیح اإلسنادوحدیوحدی  ،،طرق شتىطرق شتى
صحیح�عنــــي عمــــوم خرجــــه الصــــحیح موم خرجه ال ني ع خاَلفلكنــــه ُمخــــاَلف  ،،�ع نه ُم ها والوجــــه اآلخــــر هــــو أنــــه تزوجهــــا   ،،لك نه تزوج هو أ خر  صالة علیــــه الصــــالة –والوجه اآل یه ال عل

والخطأ والخطــأ   ،،وال شك أن الوهم یتطرق وال شــك أن الــوهم یتطــرق   ،،من وجوه وعن عدة من الصحا�ةمــن وجــوه وعــن عــدة مــن الصــحا�ة  وهو حالل ُروي وهــو حــالل ُروي   -والسالموالســالم
 نعم.نعم.  ،،أكثر من تطرقه إلى جماعةأكثر من تطرقه إلى جماعة  ،،یتطرق إلى الواحدیتطرق إلى الواحد

 الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة.الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة.  "لكن"لكن
في منع وحـدیث عثمـان صـحیح فـي منـع   ،،فتطلب الحجة من غیرهمافتطلـب الحجـة مـن غیرهمـا  ،،فأقل أحوال الخبر�ن أن یتعارضافأقل أحوال الخبر�ن أن یتعارضا مان صحیح  وحدیث عث

 . انتهى.. انتهى.ددفهو المعتمفهو المعتم  ،،نكاح المحرمنكاح المحرم
وقال األثرم: قلت ألحمد: إن أ�ا ثور �قول: �أي شيء یدفع حدیث ابن عباس أي: مع صحته؟ وقال األثرم: قلت ألحمد: إن أ�ا ثور �قول: �أي شيء یدفع حدیث ابن عباس أي: مع صـحته؟ 

ومیمونة تقول: تزوجني وهو حالل. ومیمونة تقول: تزوجني وهـو حـالل.   ،،ابن المسیب �قول: وهم ابن عباسابن المسیب �قول: وهم ابن عباس  ،،قال: �هللا المستعانقال: �هللا المستعان
 انتهى.انتهى.
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بيالنبـي  : أن: أن-رضي هللا عنهارضي هللا عنها–یر�د �قول میمونة ما رواه عنها مسلم وهو: عن میمونة نفسها یر�د �قول میمونة ما رواه عنها مسلم وهو: عن میمونة نفسها    –الن
 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم
 ..وصاحب الشأن �ضبط ما یتعلق �ه أكثر من غیرهوصاحب الشأن �ضبط ما یتعلق �ه أكثر من غیره  ،،وهي صاحبة الشأنوهي صاحبة الشأن

َل   ،،وعضد حدیثها حدیث عثمانوعضد حدیثها حدیث عثمان  ،،تزوجها وهو حاللتزوجها وهو حالل  -هللا علیه وسلمهللا علیه وسلمصلى صلى –"أن النبي "أن النبي  َل وقد ُتُؤوِّ وقد ُتُؤوِّ
هذا هذا زم بزم بجج  ،،أو في األشهر الُحُرمأو في األشهر الُحُرم  ،،أي: داخل في الحرمأي: داخل في الحرم  ،،حدیث ابن عباس �أن معنى: وهو محرمحدیث ابن عباس �أن معنى: وهو محرم

یثالتأو�ل �عیـد ال تسـاعد علیـه ألفـاظ األحادیـث  ذاذاوهوه  ،،التأو�ل ابن حبان في (صحیحه)التأو�ل ابن حبان في (صحیحه) فاظ األحاد یه أل ساعد عل ید ال ت قدم وقـد تقـدم   ،،التأو�ل �ع وقد ت
 الحج".الحج".الكالم في هذا في الكالم في هذا في 

 ..لئال یتطرق التوهیم إلى الصحابيلئال یتطرق التوهیم إلى الصحابي  ؛؛لكن ال مانع من ارتكاب مثل هذا التأو�للكن ال مانع من ارتكاب مثل هذا التأو�ل
عاِمر "َوَعْن ُعْقَبَة بِن عـاِمر  هُ رضـَي ُهللا تعـالى عْنـهُ –"َوَعْن ُعْقَبَة بِن  عالى عْن قاَل رسُ قـال: قـاَل رُسـ  -رضَي ُهللا ت یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–  وُل هللاوُل هللاقال:  : : -صلى هللا عل

ُروِط أْن ُیَوفى �هِ «« ُروِط أْن ُیَوفى �هِ إنَّ َأَحقَّ الشُّ  ُمتفٌق علْیِه."ُمتفٌق علْیِه."  ..»»َما اْسَتْحَلْلُتْم ِ�ِه اْلُفُروجَ َما اْسَتْحَلْلُتْم ِ�ِه اْلُفُروجَ   ،،إنَّ َأَحقَّ الشُّ
 ..قف على هذاقف على هذا  ،،قف علیهقف علیه

 وسلم و�ارك على نبینا محمد.وسلم و�ارك على نبینا محمد.  اللهم صلِّ اللهم صلِّ   
یاء والمرسلینوالصالة والسالم على أشـرف األنبیـاء والمرسـلین  ،،الحمد هللالحمد هلل"" نا محمدنبینـا محمـد  ،،والصالة والسالم على أشرف األنب لوعلـى آلـ  ،،نبی به به ه وصحه وصـحوعلى آ

 أما �عد".أما �عد".  ،،أجمعینأجمعین
  على محمد. على محمد.اللهم صلِّ اللهم صلِّ 

قال: المؤلف"قــال: المؤلــف �اهرحمــه هللا تعــالى و��ــاه  -" عالى و� مه هللا ت ــَة بــِن عــاِمر -رح عاِمر : َوَعــْن ُعْقَب بِن  َة  ْن ُعْقَب هُ َي ُهللا عْنــهُ رضرضــ–: َوَع قاَل قــال: قــاَل   -َي ُهللا عْن قال: 
ُروِط أْن ُیـَوفى �ـهِ ««: : -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–رُسوُل هللا رُسوُل هللا  �هِ إنَّ َأَحقَّ الشُّ َوفى  ُروِط أْن ُی ُروجَ َمـا اْسـَتْحَلْلُتْم ِ�ـِه اْلُفـُروجَ   إنَّ َأَحقَّ الشُّ ِه اْلُف َتْحَلْلُتْم ِ� ا اْس ». ». َم

 لْیِه."لْیِه."ٌق عٌق عُمتفُمتف
وأن هذا الباب وأن هـذا البـاب   ،،والشروط والمواثیقوالشروط والمواثیق  ،،هذا الحدیث الصحیح یؤ�د ما جاء من األمر �الوفاء �العهودهذا الحدیث الصحیح یؤ�د ما جاء من األمر �الوفاء �العهود

  ،،ولعظم ما یترتب علیهولعظـم مـا یترتـب علیـه  ،،ولتأكدهولتأكـده  ،،أولى األبواب التي وفَّى بها ألهمیة هذا العقدأولى األبواب التي وفَّى بها ألهمیة هذا العقـد  كاحكاح�عني �اب الن�عني �اب الن
 ..أستغفر هللاأستغفر هللا  ،،أستغفر هللاأستغفر هللا  ،،أستغفر هللاأستغفر هللا  ،،هذا عقٌد ُ�ستحل �ههذا عقٌد ُ�ستحل �ه

 وسلم و�ارك على عبدك ورسولك محمد.وسلم و�ارك على عبدك ورسولك محمد.  لِّ لِّ هم صهم صاللالل  
نَّةنصوص الكتاب و نصوص الكتاب و   یث الصحیح یؤ�د ما جاء في النصوصیث الصحیح یؤ�د ما جاء في النصوصهذا الحدهذا الحد  ::نقولنقول نَّةالسُّ  ..السُّ


